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  קובץ חידושי תורה

  "קול צבי"
  ש וקסנר"של הכולל העליון ע

  ש"נקרא ע

  ה"צבי בן יצחק קבקוב ע' ר
  

הערשל קבקוב הדגים למופת את המהגר האמריקני היהודי 
 גברו באומץ ה"לאה עהוא ורעייתו .  הנאמן למורשת אבותיו

בית שאווירת , לב על קשיים כלכליים כדי להקים בית דתי
קביעת עתים לתורה .   נשגבה אפיינה אותוקדושה ותכליתיות

ואת מצב , ה"ועיסוק סדיר בצרכי הצבור העמידו את הקב
דלתות ביתו .  במרכז חייו וחיי ילדיו, היהדות וכל בית ישראל

, היו פתוחות תמיד ליהודים שנדודיהם הביאום לקולומבוס
ושיכלו ליהנות ממקום ללון שסיפק את צרכיהם , אוהייו

דוגמה זו של הכנסת אורחים .  המובן מאליוהדתיים כדבר 
ראתה בציעורתה , כאחת מחמשת ילדיו, ה"שבילא וקסנר ע

  .השפיעה עליה והדריכה אותה כל ימי חייה
  

והוריש לנו , ו"תשט, תשרי' מר קבקוב עלה למרומים בל
  .משפחה חדורה ברוח מסירות נפשו

  
ה "גברת בילא וקסנר ע, ארבעים וחמש שנה לאחר פטירתו

יזמו , וקסנר) סוזן(לאה מאריאשע , ונכדתו של מר קבקוב
, ועיצבו תכנית מיוחדת במינה בהשכלה היהודית הגבוהה

.  בישיבתנו, הכולל העליון ותכנית ההסמכה למתקדמים
הכולל והתכנית למתקדמים מכשירים רבנים לתפקידיהם 

בהדגשה גם על תלמוד , וקהל ישראל ככלל, כמנהיגי קהילות
אישית החיונית -תי וגם על המיומנות הביןתורה מסור

 מאמץ המהוה המשך –להחדרה יעילה של ערכים יהודיים 
נקרא , צבי, שמו, כמצבה לזכרו.  טבעי של חיי הערשל קבקוב

  .על הקובץ הזה של עיונים תורניים



 

  דברי פתיחה

הוצאת כרך זה של חוברת קול צבי מתרחשת עם יום השנה הראשון 

ע "עיין שו(דיש אריכות בפוסקים , ומעניין.  של הטראגדיה במגדלי התאומים

.  יום המיתה או יום הקבורה, על איזה יום לקבוע את היארצייט) יב:ד תב"יו

מיתה שני הימים חשובים דלאלו שהיו נמצאים בשעת ה, א"לפי הרמ

היארצייט נשמר ביום המיתה ולאלו שהיו אצל בית הקברות היארצייט הוא 

.  ואפשר דחילוק זה מגלה על האופי הכפול של היארצייט.  ביום הקבורה

, לאלו שמתמקדים ביום המיתה אולי היארצייט הוא יום לזכור ההזדעזעות

צייט אבל לאלו שקובעים היאר.  הצער והעצבות שנרגשות מיד אחרי המיתה

אולי המטרה היא לעורר ההרגשות של שלב זה בתהליך , ביום הקבורה

האבילות כשאנו מספידים המת ומתחילים לנחם את האבלים ולהכיר 

  .ההשפעה של המיתה

ברור .  שני מבטים אלו ליארצייט נרגשים, שנה אחת מהיום הנורא

הרבה והאמת היא של.  שאף אחד אינו יכול לשכוח התמונות וההלם מיום זה

חוברת זו , באותו רגע.  משפחות לא היתה ולא תהיה הנחמה של יום הקבורה

הרב מרדכי .  היא דוגמא לתגובה הלכתית ורגשית לתוצאות של הטראגדיה

היה אחד מן המנהיגים , ש וקסנר"ראש הכולל העליון ע, א"וויליג שליט

שלו העבודה התמידית .  שעסקו מיד בבעיות העגונות של מגדלי התאומים

עבור נשים אלו גרמה לכמה תשובות בעניני העגונות שנכתבו על ידי גדולי 

  .הפוסקים שאנו מוצאים לאור במדור הראשון של חוברת זו

בשנה שעברה חברי הכולל העליון עסקו בסוגיות , בנוסף לזה

ומדור השני של , השייכות לדיני עדות אשה כשלמדו סוף מסכת יבמות

רי הכולל בענינים אלו וגם מאמר המנתח שיטת החוברת כולל מאמרים מחב

ראש המכון הגבוה , א"ם בנושא זה מאת הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"הרמב

מדור השלישי של החוברת כולל מאמרים מאת חברי .  ש ברן"לתלמוד ע

הכולל בעניני יבום וחליצה ומדור הרביעי כולל מאמרים בענינים שונים 



 

והרב , א"פ שליט"רים מאת הרב זבולון חרלבמסכת יבמות ונלווה אליו מאמ

  .א"צבי שכטר שליט

ויוצא שחוברת זו מקיפה גם ניתוח של יסודים למדניים בדיני עדות 

אם כן היא מייצגת קיום החזון של גברת .  אשה וגם יישומם להלכה ולמעשה

ייסדו תוכנית מיוחדת , ה"גברת בילא וקסנר ע, שביחד עם אמה, סוזן וקסנר

הקדושה שמאפשרת לרבנים צעירים להקדיש עצמם לכמה שנים בישבתנו 

ובכן ראינו לנכון .  'ללימוד התורה בכדי ללמד הציבור הרחב בעזרת ה

להקדיש כרך זה של חוברת קול צבי לזכר נשמת האשה החשובה מרת בילא 

ר שחידושי תורה אלו יעמדו "יה.  שהלכה לעולם האמת בשנה שעברה, וקסנר

  .מתהלזכות לעליית נש

*  *  *  

, א"א ולהרב וויליג שליט"תשואות חן חן להרב רוזנצוייג שליט

זכות גדולה היא לנו .  עבור עבודתם התמידית למען חברי הכולל העליון

, וכן תודתנו נתונה לראש הישיבה ונשיאה.  ללמוד מתלמידי חכמים כאלו

בור ע, א"פ שליט"ולמנהל הישיבה הרב זבולון חרל, א"הרב נחום לאם שליט

וכן רצינו להכיר טוב .  פקוחם על כל ענייני הישיבה בכלל והכוללים בפרט

א עבור עזרתו התמידית "לסגן מנהל הישיבה הרב חיים ברונשטיין שליט

, זאב פומרנץ' תודתנו גם נתונה לידידינו ר  .ובפרט בהכנת והוצאת הכרך הזה

  .מנחם לזר וטוביה לזר שהשתתפו בהוצאת חוברת זו

  ,לכבוד התורה ולומדיהח "הכווה

 יעקב ווערבלאווסקי      שמואל היין



Foreword 

The publication of this fourth volume of the Kol Zvi 
Journal coincides with the one-year anniversary of the 
tragedy of September 11th.  Interestingly, halakhic authorities 
discuss (see Yoreh De’ah, Chapter 402) which of two 
possible dates, the date of the death or the date of the burial, 
is most appropriate for observing a Yahrzeit.  According to 
Rema, both dates are significant and should be 
commemorated; for those who witnessed the actual passing, 
the date of the death functions as the Yahrzeit while for those 
present at the burial site, the burial date serves as the 
Yahrzeit.  This distinction may reflect a profound duality 
regarding the nature of a Yahrzeit.  Perhaps for those 
observing the date of death we essentially view the Yahrzeit 
as a day to recall the immediate response engendered by the 
news of the death; the raw emotions ranging from shock to 
grief associated with that particular moment.  However, for 
those commemorating the time of burial, the goal of the 
Yahrzeit may be to evoke the experience of that later stage of 
the mourning process when eulogies are delivered that seek 
to analyze the impact of the loss and when expressions of 
comfort are first offered to the bereaved. 

One year since the horrors of September 11th, both of 
these perspectives on marking the tragedy are keenly felt.  
To be sure, the instinctive reactions to the stark images from 
that day are imprinted indelibly in our consciousness.  



Indeed for many there will never be a day of burial, just the 
silent helplessness and trauma of death.  At the same time, 
this journal is an example of a sensitive and halakhically 
sophisticated response to the impact of this tragedy.  Within 
days of the attacks, Rabbi Mordechai Willig, Rosh Kollel of 
the Bella and Harry Wexner Kollel Elyon, took a leadership 
role in coping with the plight of the World Trade Center 
Agunot—women lacking verification of their husbands’ 
deaths.  His round-the-clock efforts on behalf of these 
women led to several Responsa, authored by prominent 
Poskim, that are being published for the first time as part of 
the first section of this journal.  

The Kollel fellows themselves spent the past year 
studying the latter part of Masechet Yevamot, the portion of 
the Talmud that deals with the fundamental principles used 
to determine viable testimony concerning the death of a 
spouse.  The second section of this journal contains several 
articles written by the Kollel Fellows about the topic, as well 
as an analysis of Maimonides’ position on these matters by 
Rabbi Michael Rosensweig, Rosh Kollel of the Beren 
Institute for Higher Talmudic Studies.  

Thus, this edition of the Kol Zvi Journal encompasses 
both rigorous analyses of the conceptual underpinnings of 
Talmudic Law as well as their practical, real-world 
application.  As such, it represents the fulfillment of the 
vision of Ms. Susan Wexner, who, together with her beloved 



mother, Mrs. Bella Wexner ה"ע , generously established a 
unique program at RIETS in which young rabbis can devote 
themselves to the intensive study of Torah while honing the 
practical skills needed to effectively and compassionately 
lead the community at large.  It is most fitting, then, that this 
singular volume of the Kol Zvi Journal is dedicated in 
memory of Mrs. Bella Wexner.  

  * * * 

We are exceedingly grateful to Rabbi Rosensweig 
and Rabbi Willig for devoting so much time and energy to 
the members of the Kollel Elyon.  It is a great privilege to 
have them as our teachers and mentors.  We also owe a debt 
of gratitude to RIETS President and Rosh HaYeshiva Rabbi 
Dr. Norman Lamm, and to Max and Marion Grill Dean 
Rabbi Zevulun Charlop, for all of their efforts on behalf of 
the Yeshiva generally, and for the establishment and 
maintenance of the Kollel programs specifically.  We are 
also very fortunate to benefit from the wise counsel of Rabbi 
Chaim Bronstein on a daily basis.  In particular, we thank 
him for his assistance in planning this volume.  We extend 
our thanks to Zev Pomerantz, Menachem Lazar and Tuvia 
Lazar who helped in creating this volume. 

  
 Shmuel Hain Yaakov Werblowsky 



  ישיבת רבנו יצחק אלחנן
  הכולל העליון על שם בילא וצבי וקסנר
  הנהלת הישיבה וראש הכולל וחביריו

  מקדישים את הכרך הזה של

  קול צבי
  בכבוד רב ובהערצה עמוקה

  

  לזכר נשמת

  ה"צבי ע' בילא בת ר
  ב"י מרחשון תשס"נפטרה ח

  
חייה של גברת בילא וקסנר הדגימה מה שאפשר להשיג 

.  מות וחזון עם מסירות נפש וערכי מוסרכשמתאחדים חלו

גם בתחום , השפעתה על החיים של המון אנשים

קיימת היא , המקצועיית שלה וגם על ידי הנדבנות שלה

גברת וקסנר השאירה , על אף עניוותה וצניעותה.  לנצח

  .אחריה מורשה עצומה

  
  .יהי רצון שדברי תורה אלו יעמדו כזכות לעליית נשמתה

  
  ה"תנצב



This edition of 
 

Kol Zvi 
 

is dedicated in fond memory of 
 

Bella Wexner 
ה"צבי ע' בילא בת ר  

 
The life of Bella Wexner exemplified what one can 

achieve by combining outstanding vision and 

dreams with extraordinary personal sacrifice and 

moral values.  Mrs. Wexner’s determination and 

success were only matched by her sterling character 

and compassionate spirit.  Mrs. Wexner positively 

impacted so many people both in her professional 

life as co-founder of The Limited Inc. and through 

her vast philanthropic endeavors.  Though intensely 

private and understated, Mrs. Wexner’s 

contributions to individuals and institutions in 

Columbus, Ohio and the Land of Israel, and to the 

Jewish people as a whole, have insured that her 

legacy will endure. 
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 ב" תשס●' קול צבי ד

וויליגר הרב מרדכי "מו  
ש ווקסנר"ראש הכולל העליון ע  

 שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים

ב"ח תמוז תשס"ר  
 

,א"נ גולדברג שליט"ר הגרז"מו' לכב  

גמרו את החיפוש , כעבור תשעה חדשים מאסון מגדלי התאומים

שרובם לא , אמנם נמצאו כמעט עשרים אלף חלקי גופות, במקום הבנינים

, השאלה הזאת מיוסדת על העובדות הנוכחיות.  שבודקים במעבדות, והיםמז

  .ר"ואם נקבל עוד מידע נשלח אותו לכת

ולפי התמונות , 98- ל93המטוס פגע בין קומות , בבנין הצפוני

כנראה לא היו המדרגות באותו (המטוס פגע בכל המעליות ובכל המדרגות 

– New York Times[יתונים אבל לפי מפת המדרגות שבע.  מקום בכל קומה

May 26, 2002 [ונשמדו בפיגוע, בקומות אלו המדרגות היו באמצע הבנין  (.

פ דין "אם יש הוכחות ע, ובכן.   ולמעלה92לא ידוע על שום ניצול מקומה 

נראה דדינו כנפל לכבשן האש ,  בשעת הפיגוע92מעל קומה ' שהבעל הי

  .שאשתו מותרת להנשא) נא:ע יז"אה(

ד שעזב את ביתו "אשתו העידה בב.  104עבד בקומה . ס.ת) א

בשעה .  8:20בשעה , כנראה ממשרדו,  בערך וצלצל להעירה7:30בשעה 

לפי .  צלצלה לפלאפון שלו והשאירה הודעה, 8:46-אחרי הפיגוע ב, 8:50

צלצל לשמוע הודעותיו . מר ס, )AT&T(פירוט שיחות של חברת הטלפון 

אשתו העידה שאמר לה .  8:52ן לביתו בשעה וצלצל מהפלאפו, 8:51בשעה 

  .אז שמפנים את הבנין

 8:21-יש מסמך של דואר אלקטרוני ששלח ב,  בנוסף לכך

אמנם אין בידינו בירור סופי .  (8:17- מהכתובת שלו בתגובה לדואר שקבל ב



עגונות מאסון מגדלי התאומיםשאלות בענין ה  4 

העידו שהשלום שרה ' האשה והורי.)  א לשלוח דואר זה ממקום אחר"שא

  .במעונם

, .ג.מ' גב, ד מפי בתו"חותנו העיד בב.  104ד בקומה עב. ג.נ.א) ב

ושצלצלה אליו בקוו הפרטי ,  בערך7:00שבעלה עזב את ביתו בשעה 

הבעל צלצל לאשתו , אחרי הפיגוע, 8:54בשעה .  8:24במשרדו בשעה 

, המסמכים מחברת הטלפון מאשרים שיחות אלו.  מהפלאפון שלו

  .בסביבות המגדלים' ושהפלאפון הי

בכתב (העיד ) כנראה אינו שומר מצוות. (מר ס, עד אחד,  לכךבנוסף

כונתן לשיחה לאחד מחברי בית , כל העדויות בטלפון שבתיקים[ובטלפון 

אם נניח שעדות טלפון כעדות (ודינן כעד מפי עד , שהעיד בפני שלשה, הדין

ואמר שישתדל לצאת , 8:50בקוו הפרטי בשעה . שצלצל למר ג)]) לענין זה

מהכתובת שלו . י מר ג"  כן יש מסמך דואר אלקטרוני שנשלח ע.ממשרדו

, א לשלוח ממקום אחר"אמנם אין בירור סופי שא (7:56משעה , י החברה"שע

  .חותנו העיד שהשלום שרה במעונם).  ל"וכנ

 6:00ד שעזב בשעה "העידה בב. אשתו ל.  103עבד בקומה . ל.ש) ג

א "אמנם אין בירור סופי שא( 7:36וששלח לה דואר אלקטרוני בשעה , בערך

תמיד . שש) בטלפון(העידו ) נכרים(שני עדים ). ל"וכנ, לשלוח ממקום אחר

אחד אמר שידע שהיתה פגישה במשרדו .  7:15- ל7:00הגיע למשרד בין 

במשרד כי כל פעם ' הי. ואחד אמר שבטוח שש,  באותו בוקר8:30בשעה 

  .מודיעו מראש בדואר אלקטרוני' שלא בא הי

וכן אמר נכרי (ד שהשלום שרה במעונם "העידו בב' ה ואביהאש

  ).בטלפון

זיהו .  מהטבור ולמעלה. מצאו את גופת מר מ, בסוף חודש תשרי

דבר זה .  שהוא סימן מובהק ביותר, י בדיקות צלום של השיניים"את הגוף ע

שראו את , אחד מהם שומר מצוות, פ עדות של שני עדים"ד ע"נודע לב

ראש , .ה. בנוסף לעדות של דר,  של המבקר הרפואיהמסמכים במשרד
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ועל אצבעו מצאו טבעת ).  כל העדויות בטלפון, שאינו שומר מצוות(המשרד 

  .) לא ברור איך יודעים שהיא שלו.  (נשואין שלו

שזהו , .מצאו ארבעה חלקי גופתו של מר מ, בתחילת חודש שבט

  ).וןבטלפ(לפי עדותו של יהודי מסורתי במשרד , DNAי "ע

 מחברת אמריקן שפגע במגדל 11עלה על מטוס מספר . מ.ג) ד

דהיינו , בית הדין קבל מכתב מהחברה שהעלו את הכרטיס שלו.  הצפוני

אמנם יתכן שירד ).  (בטלפון(וכעדות של נציג החברה , שעלה על המטוס

לשאלתנו אם ואיך ירידה כזאת .  וכנראה יהודי אחד ירד וניצול, מהמטוס

, השיבו שלא מגלים סדריהם הפנימיים לאף אחד, סמכי החברהמופיעה במ

אבל ברור להם שאם שמו הופיע ברשימת הנוסעים שהפיצו שאמנם לא ירד 

  .)מהמטוס

, .שמר מ) Wall Street Journal – October 11, 2001(יש השערה בעתון 

שנסה , לפי תאור פלאפוני של אחת הנוסעות, הוא זה, ל"קצין בצה' שהי

  .ר על המחבלים וכנראה נהרג על ידםלהתגד

שהעיד , .ו.אשתו העידה בפני ידידו הרב ש.  96עבד בקומה . ק.ל) ה

  .כדלהלן, ד את הקלטת משיחתו אתה"וגם הביא לב, ד"בב

הוא תמיד .   שהוא הולך לעבודה7:15אמר לאשתו בשעה . מר ק

  .ובדרך כלל לא טלפן הביתה, עבד במשרדו

לרכבת ' קנה כרטיסי. שמר ק, ס אשראיבידינו מסמך מחברת כרטי

עד שומר מצוות שעובד במשרד הרכבת העיד .  התחתית בכרטיס אשראי שלו

-  ל8:12 בין שעה 42זאת הוכנסה לאחרונה בתחנת רחוב ' שכרטיסי) בטלפון(

  . באותו בוקר8:17

מחודש , מהמשרד שניהל את בטחון המגדלים, בידינו מסמך

עם הזמנים המדויקים שמר , ) נשמדו בפיגועמסמכי ספטמבר כנראה(אוגוסט 

פ הכנסת כרטיסו האישי לבטחון שבכניסה "ע, נכנס לבנין הצפוני בבוקר. ק

ל "וכן מסמך ממשרד הרכבת לחדש זה עם הזמנים שכרטיסיתו הנ.  לבנין
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כשהזמן המופיע כונתו שנכנס מאז עד לשש דקות , ל"הוכנסה בתחנה הנ

  .אחריו

ל ששרות הרכבות "ו של העובד הדתי הנולפי עדות, לפי ההשואה

. יוצא שמר ק, תקין באותו בוקר' ל לכוון המגדלים הי"הנוסעות מהתחנה הנ

המעליות הגיעו .  8:34-ולפי הממוצע ב, 8:40- ל8:32נכנס לבנין בין 

, כולל ההמתנה, 96ומשם לקומה ,  בפחות מדקה78בתכיפות ועלו לקומה 

' אין ראי, כמובן (96רור שהגיע לקומה  ב8:45כך שעד ,  דקות3ארך בערך 

שאם אמנם נסע , וכונתנו.  ל"וכנ, כי המסמכים הושמדו, שהגיע לבנין בכלל

 לפני 96כ הגיע לקומה "א, ג פעמים רצופות באוגוסט"במסלול שמוחזק בו כ

  .)הפגוע

אחד מהכתף , משרד הרפואי זיהה בסוף חודש ניסן שני עצמות

. DNAפ בדיקות "ע. של מר ק, ף חודש תשרישכבר נמצאו בסו, ואחד מהצלע

שלפי , ג הסימנים שבו" הוא סימן מובהק כשבודקים כל יDNAוהנה (

שהסיכוי שיש אחר כזה הוא ,  זהDNAהסטטיסטיקה אין אדם אחר בעולם עם 

אמנם יש שבגלל שריפה ). 1,000,000,000,000) (1012(פחות מאחד בטריליון 

וכבר העירו בעיתונים רפואיים שיש , מניםג הסי"א לזהות את כל י"ועוד א

  .כ מובהק"שמזהים בסימן שאינו כ

מתוך ' גם כשמוצאים ט, אמנם לפי העד היהודי המסורתי שבמשרד

ובמקרה כזה , הסיכוי לטעות הוא פחות מאחד במיליון, ל"ג סימנים הנ"י

העיד שהזיהוי . ובנידון של מר ק.  המשרד מצרף סימנים אחרים כגון ארנק

ולאחרונה הרשו לחבר .  וכנראה הוא סימן מובהק ממש,  בלבדDNAפ "ע' הי

ושם מבואר שזיהו את כל הסימנים .  בית דיננו לבדוק את התיק במשרדם

, ובעובדה זו.   שהוציאו ממברשת שיניים של מר קDNAבעצמות בהשואה ל

 x 10 7.5 הסכוי שיש אחר כזה הוא פחות מאחד ב
15)7,500,000,000,000,000.(  

  .העידו שהשלום שרה במעונם, ל"הנ. והרב ו, אשתו
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והבנין , 9:02 בשעה 84-  ל78המטוס פגע בין קומה , בבנין הדרומי

, כל המעליות של הקומות העליונות הושמדו בפיגוע.  9:59קרס בשעה 

וכן המעליות , 78שנעו בין קומת קרקע לקומה , דהיינו מעליות אקספרס

שרות ישיר מקומת קרקע  עד ' לא הי. (לה ולמע78- ששרתו את הקומות מ

וכמה אנשים ניצלו , שרד) A(אבל אחד מחדרי המדרגות )  78הקומות מעל 

וכנראה עשרה אנשים שהיו בקומה ,  כשירדו במדרגות אלו78מקומות מעל 

  .מערבית של הבנין-שהיו בפנה צפונית, ל" ניצלו במדרגות הנ78

שעזב את ביתו בשעה , ד"באשתו העידה ב.  87עבד בקומה . ל.ס) א

  .כדלהלן, יש עדות שהגיע למשרדו.   בערך7:30

דברה , כ עבדה באותו משרד"שג, .גברת ש, בזמן שבין הפיגועים

' הי. שמר מ, )בטלפון. (לפי עדותו של מר ש, ואמרה לה, עם אמה בטלפון

אמנם בזמנו דברה מסיחה לפי .  כנראה איננה שומרת מצוות(אתה במשרד 

כ איננה "ג', שהעידה מפי, אכן האמא.  פני הפיגוע בבנין הדרומיל, תומה

  .)לאחר הפיגועים, ד"לחתנה שהעיד לב, והיא העידה, שומרת מצוות

פ זוג "המבקר הרפואי זיהה את גופתו בסוף מרחשון ע, בנוסף לכך

דלא (רשיון נהיגה , ארנק שבכיסו עם כרטיסי אשראי אישי, מכנסים שעליו

ומפתחות לביתו , וד לפחות ארבעה סימני זיהוי אישיוע) מושלי אינשי

  .אשתו העידה שהשלום שרה במעונם.  ולמכוניתו

חברתו שכרה חברת בלשת .  כעורך דין, 85עבד בקומה . ח.ב) ב

  ).בכתב(והיא דיווחה כדלהלן , לברר מה שקרה לנעדרים

כשהוא , 85בקומה . לפחות שמונה אנשים העידו שראו את מר ח

אשתו העידה שטלפנה אליו בפלאפון .  זר לאנשים לעזוב את הבניןמעודד ועו

ומסמך חברת , בחזרה' ואמר שהוא בסדר ושיטלפן אלי, שלו בין הפיגועים

  .8:54-הפלאפון מאשר שקבל שיחה של דקה אחת ב
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, אמר לו לרדת. שמר ח) בטלפון(עובד שומר מצוות מהחברה העיד 

, כאמור.  במשרדו' כנראה עדיין הי. מר ח, Bבמדרגות , 8:55וכשירד בשעה 

  .י הפיגוע"נסתמו ע, A-חוץ מ, כל המדרגות

, ד"חזר מהמדרגות להציל שני עו. משערת שמר ח) נוכרית(מזכירתו 

  .הפיגוע' ששם הי, מזרחית-בפנה דרומית' שמשרדם הי

אבר שהנשמה (המשרד הרפואי מצא חלק מעצם הגדול שבשוק 

.  של העובד היהודי המסורתי שם) בטלפון (בחדש כסלו לפי עדותו) בו' תלוי

, אמנם.  (שכאמור הוא סימן מובהק,  לבדDNAפ "ע. זיהו אותו כשל מר ח

של אביו DNA ההשואה נעשית רק ל, כפי מה שהראו במשרד לחבר בית דיננו

ובזה הסיכוי שיש אחר כזה הוא פחות מאחד בעשרה ביליון .  ואמו של מר ח

והרב שלהם העידו שהשלום שרה ', הורי, ההאש].)  10,000,000,000[

  .במעונם

ד שהוא עזב את ביתו "אשתו העידה בב.  86עבד בקומה . ב.ס) ג

עלה . שמר ב) בטלפון(העיד ) אינו שומר מצוות(חבירו .  6:00תמיד בשעה 

 וירד בתחנה שסמוכה למגדלי התאומים בשעה 6:05על אוטובוס בשעה 

7:35.  

. שטלפן למר ב) בטלפון(העיד ) תשאינו שומר מצוו(חבר אחר 

והשיב שישתדל , לדעת אם הוא עוזב את הבנין, בין הפיגועים, 8:55בשעה 

שירדה עם ) בטלפון(העידה ) נכרית(עובדת משהמשרד ." למצוא מה קורה"

.   בין הפיגועים78-  ושראתה אותו בקומה ה78במעלית עד לקומה . מר ב

דבר עם שוטר שאמר לו .  מר ב,כשהיא נכנסה למעלית לרדת לקומת קרקע

פחות מדקה לאחר שהגיעה לקומת .  שהבנין בטוח ושיחכו להוראות נוספות

היא חושבת שהמעלית שירדה בה היתה האחרונה .  קרקע אירע הפיגוע

  .שהגיעה לקומת קרקע לפני הפיגוע

' וגב.  ל"ככל הנ) בטלפון(העידה ) נכרית( עובדת אחרת מהמשרד 

  .78אמרה לה שראתה את בעלה בקומה ) נכרית(ת העידה שאשה אחר. ב
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 בפנה צפונית A במדרגות 78אמנם כעשרה אנשים ניצלו מקומה (

, אבל נראה שהם עמדו סמוך למדרגות בשעת הפיגוע.  מערבית של הבנין

  .)שהיו באמצע הבנין, עמד אצל המעליות לקומת קרקע. ואלו מר ב

 אם יתחדש משהו וכאמור, אלו הן הפרטים של התיקים שבידינו

  .ר בהקדם"נודע את כת

נזכיר כמה שאלות שנחלקו בו , אחר תאור העובדות לפרטיהן

ויישומן למציאות ששונה מזמן הפוסקים , ואולי צירופן, הפוסקים שהכרעתן

, שאלות נאמנות, והשאלות מתחלקות לשנים.  ל"חשובים לתיקים הנ, ל"הנ

האם יש בה הוכחה מספקת , ות דהיינו אף אם נאמין להעד–ושאלות הוכחות 

  .שהבעל מת

  :בנאמנות נחלקו כדלהלן

ת "ובפ, כתב דפסולי עדות דאורייתא פסולים) ג:יז(ע "השו) א

כ כשאשה "וא, כ"שפסול רק מגזה, כתב מחלוקת ברשע דאינו דחמס) יח:יז(

  ).יז:מו(קצות ונתיבות ' ועי, ח"וי, א דגם רשע כשר"י, כשרה

א "די, מחלוקת במחלל שבת וכופר בתורהכתב ) לו:יז(פ "באוצה) ב

ח בכופר "וי).  ם שיק"מהר(וגרע מסתם רשע דאינו דחמס , דדינו כנכרי

', אות ג) ( חבצלת השרון(בתורה שמחזיק בנמוסים ונמנע מגזל ועדות שקר 

  ).'ד

דסוף סוף אינו מאמין בולא תענה , א דפסול"בתינוק שנשבה י) ג

.  בית יצחק(רע לבריות ' לא יהי, רע לשמיםדנהי שהוא , ח"וי).  ם שיק"מהר(

). והוא רע רק לשמים, דכאן מיטיב לבריות אם משקר ומעיד מת בעלה, ע"וצ

  )'אות ד(

מחמיר ) ל:יז(ש "ובערוה, )מ:יז(ת "בחשוד על העריות נחלקו בפ) ד

, או חבוק ונשוק, ע בשלא שמע איסור יחוד"ויל, אף במתיחד עם הפנויות

  .שבזמננו, אך חלק מהדתייםו, כמנהג החילונים
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, )ש"צ וחבה"ד בי"אות כ(ביכול להתברר בודאי הקילו הפוסקים ) ה

י פינוי "האם יכול להתברר ע.  ל כן"האם קיי.  אף אם בלי זה פסולים' כל

  .בכלל,  בעצמותDNA-כבצילומי שיניים ו, מהקבר

מקיל כשיש אומדנאות דיצאה , ל"שמחמיר כנ, ם שיק"המהר) ו

ואם עצם העובדה שנעדר ועבד במגדלים , ל כן"האם קיי.   אישמחזקת אשת

  ).ט"אות כ(בכלל אומדנאות 

שבערכאות בכתב לא מרע ) 'ה, קיג:פ יז"אוצה' עי(א "י, בנכריים) ז

ל כן במבקר רפואי ואומן אחר "והאם י, ל כן"האם קיי.  נפשייהו ונאמנים

  .טלפון וכדומה, מטוסים, כבחברת בטחון

פסק שבחפשו בעיר אחר יהודי ויצא הקול ובא ) טו:יז(א "הרמ) ח

, או החברה שעבד בה, מה הדין כשראש העיר.  ת שמת נאמן"ם ומסל"עכו

מה .  ונכרי מעיד להם, לקרובים" סגירת הענין"מחפשים גופות ועדויות למען 

  .הדין בשמעיד לחברת ביטוח

 ם אותו ומגיד מיקרי"א דאם שואלים עכו"כתב די) שם(א "הרמ) ט

כ העיד "ואח, מה הדין כשהעיד לגוי ששאלו.  ל כן"האם קיי.  ת"מסל

ת "ובמסל, שהכל נקבע בתחלה) שם(ע "האם יש לדמותו לדין השו.  לישראל

ל "האם בקשת ראש העיר והחברות הנ.  כ שואלים אותו נאמן"מתחלה ואח

אף שבפועל מעיד רק , ם אותו"שכל מי שיודע יבא ויעיד נידון כשואלים עכו

  .ישראלל

האם סומכים אטביעות עינא דקלא בקול הבעל .  מה דין הטלפון) י

  .האם סומכים על עדויות שנמסרו בטלפון.  שאמר שהוא נתקע בבנין

  :ובהוכחות יש לדון כדלהלן

האם מצריכים .   כסימן מובהק שבגופוDNAהאם סומכים על ) א

נפצע ' אם היש, בבנין' שהי' או די בראי, בו' מאבר שהנשמה תלוי' שיהי

וברשומי בתי החולים שבאזור לא , הולך לבית חולים לטיפול' בודאי הי

  .הופיע
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כ בסימן מובהק "שכ) כד:יז(ע "כשו, האם חיישינן לשאלה) ב

, מה הדין בכלים דלא מושלי אינשי).  צה:יז(ת "כהחולקים בפ, או לא, בכליו

האם חוששים .  דאף בזה חיישינן לשאלה) ת"ש בפ"ע(האם חוששים לשיטה 

האם .  לרכבת שידוע שהבעל בעצמו השתמש בה כל בוקר' לשאלה בכרטיסי

ובצירוף עוד כרטיסי , דלא מושלי אינשי, חוששים לשאלה ברשיון נהיגה

  .זיהות ומפתחות ובגד

שם בשעת ' ואם הי, בקומה עליונה לפני הפיגוע' כשברור שהי) ג

האם סומכים על הרוב .  האם חוששין שירד בינתיים, א לצאת חי"הפיגוע א

האם יש לדמות רוב כזה לרוב דמים שאין .  שם' או על חזקה שהי, שלא ירד

  ).לב:יז(דלא תנשא , להם סוף

האם סומכים על שיטה ).  קלב:ת יז"פ(הפוסקים דנים בתרי רובי ) ד

  .ל תרי רובי"והאם יש בנידונים הנ, זו

ס בצורבא "לבאר הא דאסרו במשא) מא' ע סי"אה(באגרות משה ) ה

, אסור, לפני שאי יציאת הקול היא הוכחה, דבתחלה', אף דקלא אית לי, דרבנן

דבזמננו שיש דואר , ז כתב"ועפ,  לא התירו את האיסור, דהוכחה היא, ובסוף

ל כהאמרי "האם י.  האם יש לסמוך על זה.  מותר, ויש הוכחה מיד, וטלפון

כ בזמננו "וא, ה מדרבנן"אשאסורה בל, ב יום"ששעורו הוא צ) כד, ב(יושר 

  .מותר, קיים תוך זמן זה', חי קלא אית לי' דאם הי, בודאי הרוב השני

האם סומכים על הרוב , בקומה בזמן שרק המיעוט ניצול' מי שהי) ו

  .ל"וככל הנ, ס"האם דינו כמאשל.  שניספו ועל החזקה שלא יצא

ע האם יש לסמוך על רוב שהגי, במי שהגיע למשרדו בכל יום) ז

וידוע שהגיע לתחנת ,  כשאמר לאשתו שהולך לעבודתו–לשם באותו היום 

האם יש .  מגיע לפני הפיגוע' רכבת בזמן שאם אמנם נסע משם למשרדו הי

האם יש לסמוך על סברת ספר עזרת נשים .  בעית רובא דתלוי במעשה

שבמיעוטא דמיעוטא סומכים על רובא דתלוי ) 'ו' סי) (שנכתב לאחר השואה(

  .ועוד.) חולין ג(וכפני יהושע , וכרוב מצוין אצל שחיטה מומחים הם, שהבמע
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יצא בכח , אב בית דיננו, א"דוב שווארץ שליט' הגאון רבי גדלי

ר להצטרף למען "ובקש ממני לשלוח שאלה זו לכת, ל"דהיתירא בנידונים הנ

  .הצלת בנות ישראל מכבלי העיגון

  
  מרדכי וויליג

  
  

  נספח
  

  :כמה פקפוקים הועלו DNAבענין 

ג "אולי נידון כי, DNA-ג מקומות ב"פ השואת י"מכיון שמזהים ע) א

כתב ) קז:יז(ת "אכן בפ).  כד:יז(א "שאינם מצטרפים להרמ, סימנים בינונים

כ בתא אחד "וא.  דרק במפוזרים החמירו, דבנמצאים באבר אחד מצטרפים

  .בודאי הכל סימן אחד מובהק

פ "ע, אה נעשית במעבדה מיוחדתוההשו, לא נראה לעיןDNA ה) ב

, וכדומה) ליזר(י הקרנת אור מיוחד "הכפלה והוספת חומרים ושינוי צבע ע

אכן נראה .  י מיקרוסקופ"א לראות בחוש אף ע"ואולי אין לסמוך על מה שא

ד סומך "פ לעדות אשה שמצינו דתה"עכ', פ המדע מהני בלי ראי"דידיעה ע

  .DNAעל אומדנא שאין בה ודאות כ

ניצור בעית ממזרות ,  לגמריDNA אם נקבע שאפשר לסמוך על )ג

נראה דאין דוחין , אכן אף אם נאמר כן.  יוכיח שהולד איננו מהאבDNA שה

הוכחה , אבל לאמתו של דבר.  ויקוב הדין את ההר, נפש מפני נפש

ואף , דאולי האב נכרי, שהולד ממזר' שבעל האם איננו האב איננה ראיDNAמ

יש לדון אם אפשר ,  שהחשוד היהודי הוא האב הביולוגיDNA אם מוכיחים מ

לתלות בהזרעה מלאכותית אשר לדעת האגרות משה ועוד אין ולד הנוצר 

  . ע"וצ, ממנה ממזר

המיוסד על בדיקת , אף שלפי המדע והסטטיסטיקה של היום) ד

חוץ מתאומים (זהה לשנים מהם  DNAקרוב למיליון בני אדם מבלי למצוא 
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י בדיקות נוספות "מ אולי ע"מ,  הוא סימן מובהק ביותרDNAש, ורבר, )זהים

אכן נראה שמאחר שבדיקות .  וגילוים לא צפויים יתברר שאינו סימן מובהק

אין מקום , אלו עמדו במבחן הבקורת של עשרות שנים בלי יוצא מן הכלל

  .בהלכה לחוש לשינוי בחכמת המדע בזה

 שניתן מן הבית DNA האולי אירע טעות במעבדה והחליפו את) ה

עם מה שניתן מנעדר , מהמברשת שערות או שיניים שלו וכדומה, של הנעדר

באמת שייכים , כ כשהשוו את העצמות שנמצאו במקום האסון"וא, אחר

א להכחיש אפשרות של טעות "הנה אף שא.  ולא לבעל אשה זו, לנעדר אחר

אי הראשי בעיר מ לפי מה שראינו בעצמנו המעבדה של המבקר הרפו"מ, אדם

ובודאי פחות מאפשרות של , נוא יארק סיכוי של טעות כזאת קרוב לאפסי

, בבית דיננו DNAובשני התיקים שסומכים על .  ע"ובשו' טעות בעדות שבגמ

דבר , ואף אם הוחלף אחד, משני בני אדם בכל תיק DNAיש תרומות של 

  .ליפו שניםנראה דלא יתכן כלל שהח, שכנראה לא קרה מעולם במעבדה זו

 והעצם שייך DNAאולי בכל זאת יש למישהו אחר בעולם אותו ה) ו

כ הסיכוי "אא DNAהנה מקובל במעבדות אלו שלא לסמוך על .  לאותו פלוני

  הוא פחות מאחד בעשרה ביליוןDNAשיש מישהו אחר בעולם עם אותו ה
 דהסיכוי הוא פחות מאח, ובתיק שאין בו עדות אחרת).  10,000,000,000(
  .7,500,000,000,000,000-ב

נימא שמכיון שאין הנשמה , מכיון שמצאו רק חלק קטן מעצם) ז

אמנם .  ולא שמת, בבנין'  מוכיח רק שהנעדר היDNAה, בחלק קטן זה' תלוי

.  שם נהרג' וכל מי שהי, בתיק אחד הנעדר עבד מעל לפיגוע בבנין הצפוני

אכן נראה .  נפצע וברחלמטה מקומה זו ו' מ יתכן שבשעת הפיגוע הי"ומ

א "וא, י אסון שנשבר בו העצם"מצורת העצם שלא הוציאוהו בניתוח אלא ע

לפי , והרי לא נכנס לטיפול בבתי החולים שבאיזור, לחיות בלי טפול רפואי

ברור שאינו , DNAוכהוכחת כ, כ אם אמנם עצם זה שלו"וא.  הרשימות

  .בחיים

  מרדכי וויליג



  ב" תשס●' קול צבי ד  

  

  הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
   ירושלים–חבר בית הדין הרבני 

   סדיגורה–" דעת משה"ראש כולל 

  תשובה בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים

  ,א"מ וויליג שליט"לידידי הגר

 ד בענין העגונות"לענ  בזה להעביר לכבודו מה שכתבתיהנני

ד של "ב  על ידיןיריתן להתנ ן מהחמש לי שויצא.  מפיצוץ בניני התאומים

  כתבתי מה שיש בידי סברותן מהלששוב.  יר מסכים לדעת" אם כת,שלושה

להיתר שיצרף אליו עוד שלשה  ר" אבל באלו אבקשו שאם דעת כת,להתיר

בקש א.  םדעתל ואסכים ,יכתוב לי ןובאם יסכימו להתיר ,םרבנים מובהקי

 נים וכברבשני זמ  שכתבתי אותם,סליחתו על שאין הדברים מסודרים

חות וצרפתי   .חזרתי וכתבתי עוד ר זרזני" אבל אחר שכת,התיאשתי מלכתוב

 שהוציאוכו ,ל" הרב אונטרמן זצתבקשפ "עלפני שנים רבות דעת שכתבתי 

כרך בתחומין  והדפיסו הרב ורהפטיג ,מצאו גם מה שכתבתילאור   הרביכתב

 .מה שיש בו גם לענינינו  וצלמתי לו,יב

 ,בידידות

 לדברגגו. נ.ז

  

 ,א"מרדכי וויליג שליט' ג ר"לכבוד ידידי הרה

יקרת מכתבו ובו השאלות החמורות בהיתר עגונות מהרוגי קבלתי 

 לכן כל מה ,ואני איני כדאי לדון בשאלות חמורות אלו ,בנין התאומים

  .ורבנים יעיינו בדברים ויחליטו כפי הדין ,שאכתוב אינו רק לפלפולא
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  הבנין הצפוני

ולא ידוע , 8:46 בשעה 98-93נין הצפוני בין קומות המטוס פגע בב

  :ר"ונתחיל לפי הסדר שכתב כת.  ולמעלה92על שום ניצול מקומה 

 92היה מעל קומה  שאם יש הוכחות שהבעלדן ר " כת.:ס.ת) א

. שמשיאין את אשתוז "שנפסק באהעהאש בשעת הפיגוע דינו כנפל לכבשן 

ב שרק בנפל לתוך כבשן עמוק "צק "סש "ו וב"נק "סמ "הח אמנם שם הביאו

כ " וכ,לתוך מדורה יש לומר שמא יצא  אבל אם נפל,ואינו יכול לעלות משם

למדורה  כ בנידון דידן יש לומר שאולי זה דומה" וא,א"מ בשם הרשב"מ

שלפי התמונות המטוס פגע בכל ר "כת אכן לפי מה שכתב ,שיכול לצאת משם

ה דומה לנפל לתוך כבשן האש  ואם זה כך הרי ז,ובכל המדרגות המעליות

  ].מהתמונות שפגע המטוס בכל המעליות מ לא ביאר איך יודעים"ומ[

 ,עלה ומ92  מה שכתב עוד שלא ידוע על שום ניצול מקומה,והנה

  והפיגוע,104עבד בקומה . ס.תש', והנה לפי מה שכתב בהמשך באות א
תו שמפנים  ואמר לאש,8:52פון לבית בשעת א צלצל מהפל. ומר ס,8:46היה

כ למה לא היה " א, והרי חמש דקות אחר הפיגוע דיבר עם אשתו,הבנין את

כנראה , ]מתי קרס הבנין הצפוניילא הוזכר בכל המכתב א[, משם אתלצ יכול

 שאם היו נשארים למה לא שמענו ,והמדרגות נהרסו בגלל שהמעליות שזה

ן הבנין דרך מ צאתהיה אפשרות ל יש מקום לומר שזה מלמד שלאו ,על ניצול

  .מדרגותהמעליות וה

  רוב בהמותןוג כ,כאלו ראיותפ "עקבעים נ הרבה דברים ,והנה

 כלל  ומזה קבענו, כשרותןראינו שרוב בהמות הנשחטות רובש היינו ו,כשרות

  וכן הטובע במים שאין להם סוף שאם נשאת.בהמות להיות כשרותהשטבע 

 'תוסה ו,ב הנטבעין מתים והטעם שמן התורה הולכין אחר רוב ורו,תצא לא

 איךלכאורה  ו,מתיםמהנטבעים רובא דרובא יינו דכתבו שה' ב' כבכורות ב

 דוחקש[, שראו שרובא דרובא לא שמענו שניצלואם לא מתוך זה קבעו זאת 

, ]לומר שקבעו כן מחמת שאחר כך הים פלט וראינו שרובא דרובא מתו

  .מה שרואיןשקובעים את הרוב על פי כ "ובע
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 בודאי מסתבר שלקבוע דבר זה צריך שיקרה הדבר הרבה ,אכן

  מזה, שמהרבה פעמים שלא ראינו שניצלו אלא מיעוטא דמיעוטא,פעמים

  מהרבה פעמים שאנו שוחטים בהמות, וכן.שרוב הנטבעים מתים קבענו כלל

  .מזה קבענו שרוב בהמות כשרות, ראינו שרובם כשרותו

שטבע שריפה  ין ראיה בנידון דידן שזה רק מקרה אחד א,ומעתה

  אכן יש לומר שכל שראינו,מסוג כזה בבנינים כאלו כולם או רובם מתים

  זהו כאילו ראינו הרבה,לא ניצלוו לאלף שהיו בבנין הזה באלפים או קרו

  .לנו כלל שרובם או אפילו רובא דרובא או אפילו כולם מתים  ויצא,פעמים

, ן תולין לומר כן שבודאי אי,רבים וברחו ניצלומא  לומר שאיןו

, קבעו שבמים שאין להם סוף רובא דרובא מתיםל "חזכ קשה מהיכן "שאל

 בעלמא שמא חששאלא  אלא ודאי שאין זה ,א ניצלו רבים וברחווהרי שמ

. אבל לא נאמר כן על מאות, ואף על פי שתולים כן במקרים בודדים ,ברחו

כ "וא ,לא ברחו שניצלואנשים השמאות   ראינוותיותר נמוכהקומות ב ,וכן

, לא ניצלוכ ש"עאלא , ה שאין לחשוש לכך גם באלו שבקומות העליונות"ה

  .ע"צעדיין  ו,וברחולא שניצלו ו

 ,8:52 בשעה שצלצל לביתוהרי אשתו מעידה . ס.ת לגבי ,ומעתה

 ואף .בעיגונאהרי  אשה נאמנתש ,שעהאותה ברור שהיה שם בכ "וא

ח שאם "א בסעיף מ" לדעת הימ" מ,שבמלחמה אין אשה נאמנת לומר שמת

כ גם בנידון " וא, והטעם שלא שייך בדדמי,נאמנת גם במלחמה אמרה קברתי

 ואפילו לדעה . בטלפון לא שייך בדדמי עמהדידן שאומרת שצלצל ודיבר

בדדמי שייך אף שלא ש ,במלחמה ראשונה שגם באומרת קברתי אינה נאמנת

 מתשובתשהביא ו "ק קמ" סש"בעיין , אכן .מ חיישינן שמשקרת" מ,בקברתיו

 אלאשאין דרך להמתין לקבור במלחמה לפי  ,ן שלכן חוששין לשקר"הר

אין סיבה לומר ששיקרה ולא דיבר  בנידון דידןכ "וא ,מלחמהן הבורחים מ

דידן שיש פירוט  ש בנידון" וכ,רגילותכך הוא העמה בטליפון שאדרבה 

  .באותה שעהטלפון המחברת הטלפון שדיבר מ
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שיחשב כדי אמנם כדאי להמתין עד שנה ,  מת.ס. לומר שתלכן קרוב

שאין להם סוף  טבע במיםב גם יםתירמא מוורדון "לדעת הרש ,גם אבד זכרו

  .אם אבד זכרו

בבנין ממשרדו שדיבר בטלפון עם אשתו שכל זה אם מוכרח  ,לאא

פון אדיבר מפלר ששואפ, אכן כנראה אין הכרח לזה, 104בקומה  התאומים

 ,את הבנין זה ן שאמר לה שמפניםיוכולי או , או בקומה תחתונהמחוץ לבנין

משרדו שלשם היו פניו מועדות כשיצא מביתו דיבר מאכן מוכיח שז "הר

באמת  אלהו וכדאי לש,ואולי אמר לה בפירוש שהגיע למשרדו, באותו בוקר

  .שהיה בפניםהיתה ם משמעות דבריו א

בזה  , הלך משםספק שמארק ה ,פ נראה שאם היה ודאי בפנים"עכ

צלצל "שאלתו שמכתב כתב ב ר"לא שכת א.שכאן נמצא כאן היה יש לדון

 , אכן.ברוראין הדבר שמורה  "כנראה" ולשון ,"להעירה כנראה ממשרדו

שכתב שאמר לאשתו שמפנים את הבנין נראה שדיבר מבפנים מכתבו המשך מ

לה בפירוש  אולי אמר ,כדאי לשמוע ממנה יותר בביאור מאוד, וכאמור .הבנין

 .שמדבר ממשרדו

 ,104אם נודע שבודאי הגיע למשרדו שבקומה גם  ,ועדיין יש לעיין

 להניח רשהאם אפ ,המעליותדרך שות גההתנקודם משם אפשר שירד אבל 

 ,יש כאן חזקה קמייתאהרי שאלה שצדדי ה ו,או שאין להניח כך שלא ירד

 תול חזק ענודיהעמ אין ראיה שהלך משםומאחר ש, מתחילהשהיה שם 

או שמא נאמר עד שנעמידנו על חזקה שמעיקרא שהיה , שנשאר שםדמעיקרא 

שהן  ,א"חזקת חי וחזקת אדחזקה קמייתא נעמידנו להיפוך על , שם ולא ירד

  .ונאמר שירד וניצול ,שתי חזקות

 והוא ,מחזקות האלוה מ חזקה קמייתא עדיפ"אמנם נראה שמ

חזקת  כ"תעורר כלל ספק משאייתא אין ריעותא שנשתנה ואין ממשבחזקה ק

תדע ו. ומת בפיגוע ם שנולד לנו מקום להסתפק שמא נשאר ש,א"חי וחזקת א

 שהרי סכין של , מחזקה שיש בה ריעותאהשאין בה ריעותא עדיפ שחזקה

 אחר ולא בדקאם  ובדיעבד ,שחיטה ואחריהה שחיטה צריכה בדיקה לפני
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בדק אחר כך יטה ושחה  וכן אם שבר עצמות אחר,שחיטה שחיטתו כשרהה

אם לא בדק  כשרהתו  והטעם ששחיט. פגום שחיטתו כשרהוומצאסכינו 

ת בדוק שחיטה סומכין על חזקבדקו קודם השכיון ש, סכינו אחר השחיטה

פ שבדק "אע"ב "סימן יח ס ד" וכמבואר כל זה ביו,שלא נפגם בעורדמעיקרא 

 לי שהוא והני מי,הסכין קודם שחיטה צריך לחזור ולבדוק אחר שחיטה

 ואפילו שחט בה . הואיל ובדקה קודם, אבל אם נאבד שחיטתו כשרה,לפנינו

ואין אומרים שמא נגע בעצם המפרקת של הבהמה [,  אחר זההרבה בהמות זה

 והטעם ,]ק ז"ך ס"ש, או מתוך ששחט הרבה בהמות נפגם, הראשונה ונפגם

 איך ,הוקש . פגוםינוי שמעמידין את הסכין על חזקת א"ז שם סק"מבואר בט

וכל ספק  , דבהמהחזקת איסור זו איכא נגדכנסמוך על חזקה להתיר והרי 

כ שכל שיש חזקה " ובע.בשחיטה אסור שבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת

 יםומרא ואין ,הולכין אחריו ומתירין גם את הבהמה שנשחטה על הסכין

יבה  שכל שאין לנו ס,נגד חזקת שלמות הסכין בהמהדעמד חזקת איסור ה

הולכין  לכן –סיבה להסתפק בה  חזקת הסכין לא נוצרהבהרי  ש–להסתפק 

  . הבהמה שיש לה חזקת איסורת להתיר אהאחרי

 בודאי ,אדםבו  ארבעים סאה וטבל ווכן מצינו במקוה שנמדד ויש ב

 ואילו .אחר שיצא משםלמדדו את המקוה חזרו ואם לא  מטומאתו אף נטהרש

תרתי פני ששטמא מהוא הדין , נחסראימתי  דוע חסר ואינו יהו ומצאוהומדדו

חסר  המקוההרי  חזקה דהשתא ש'בוה, דגברא חזקת טמא 'אה ,לריעותא

 גם בלא נמצא חסר נאמר אולי חסר ויש כאן חזקת טמא נגד , ואם כן.לפניך

 ,כ כל שאין סיבה להסתפק הולכין אחר חזקה שלא השתנה" ובע,מקוה חזקת

  .הדתגהמנ נגד חזקה ואפילו

ל הא דקיימא לן כל מי שנולד "זו, כתבד "ב פ"ש מעתתאשב ובש

החמור בחזקת חי והשתא הוא   ומשום שמוקי,הספק ברשותו עליו הראיה

אחר   והיכי מפקינן ממון על ידי חזקה כיון דקיימא לן אין הולכין בממון,דמת

 לחוד בלא החזקבד נראה ד" אמנם לענ.' כל שכן דלא מפקי בחזקה וכו,רוב

טעמא דכל מי שנולד הספק ברשותו דאלא ' מוציאין ממון וכו ת ברי איןטענו
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 נראה דטעמא דהך , וכמו גבי מחט,בשמא עליו הראיה ומפקא ממון אפילו

להסתפק ודאי לא נחתינן  מילתא והוא דודאי היכא דליכא ריעותא ואין מקום

צי לא מ  ודאי, וכגון טבח שקנה בהמה ונאבדה ותובע המוכר המעות,אקילספ

 ואין הולכין בממון אחר ,מר טרפה הוה והוה מקחו מקח טעותילוקח טעין א

 והא דאין ,ק ודאי לא נחתינן לספיקאלספ דכיון דליכא מקום ריעותא ,הרוב

 'היכא דהספק לפנינו ויש במה להסתפק וכו הולכין בממון אחר רוב היינו

 .ל"עכ

פק הולכין אחר חזקה גם כשיש נגדה תסהלולכן נראה שכל שאין 

נותנו בחזקת שראיה משולח גט ממדינת הים   וכן יש להביא.שתי חזקות

 אשה לשוק יםירמתשהוא חי אף ש  שמעמידים הבעל על חזקתו,שהוא קיים

 וכן המניח כלכלה של .לחליצה  ואין חוששין שכבר מת וזקוקה,הגטמכח 

 ומתירים על ,שהם קיימים הם בחזקת מפריש עלי,פירות להיות מפריש עליה

הזה שאין סיבה  כ מטעם" ובע.סמך זה איסור טבל שהוחזקו הפירות לטבל

  .להסתפק

ממשרדו  ומעתה גם בנידון דידן אין לנו סיבה להסתפק שמא הלך

גם  וכל שאין סיבה להסתפק שוב הולכין אחריה, זמן קצר אחר שהגיע לשם

 .נגד חזקת אשת איש וחזקת חי

ז סימן מו "ק אהע"מה שדן בתשובת נוביבש לעיין לפי זה אמנם י

יש לחשוש שמא הורידו הצלוב לפני   ודן אם,עץהבאחד שצלבו אותו על 

נאבד שבי מכח הגמרא בפסחים "ן הנובדו. במקומו  וצלבו איש אחר,שמת

י שמה שאמרו "וכתב הנוב, שנאבדו הקבר קבר ומצאו קבר אומרים זה

אבל אם , היינו בהלכו ממנו ולא חזרו,  מעידים עליושאפילו מגויד וצלוב אין

אפילו אם לא הכירוהו , חזרו לאחר כמה ימים וראוהו שהוא עדיין צלוב

פלפול גדול בענין קבר שנאבד ש שנכנס ל"ועיי, אמרינן היינו האי שנצלב

פ " עכ.אחר או שאין חוששין ונמצא קבר אם חוששין שמא מצאו קבר

 שנשאר תוחזק  עלודיעמהשמפני צלוב והלכו נתיר  שגם בראו ,לדברינו קשה

  .צלוב
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.  א:שני דבריםי לבין נידון דידן ב"לחלק בין נידון הנוב ונראה

אם לכן רק ש ,אחר כמה ימים צלובה שאין הכרח שימות ,שנשאר חיאפשר 

 ,בנידון דידן כ" משא. אז מתירין,ו צלוב ואחר כמה ימים ראו צלוב שמתהראו

אש   ואם אחר כך נעשה המקום כבשן,אר במקום זהיש לומר חזקה שנש

צלוב שעושה כל טצדקי שאומדנא דמוכח באפשר .  ב.שנשרף שםחזקה 

כ בנידון דידן " משא,ספקנולד כהדבר נחשב  לכןש ,להציל עצמודאפשר כדי 

  .שהגיע לשם שאין סיבה שיעזוב את משרדו זמן קצר מאד אחר

ירושלמי יבמות מביאו ההפוסקים שם בסוף התשובה שי "ע נוב"וע

 וכתב ,תואמטרונא עברה עליו ופדשמא אני אומר ש שאין מעידים על הצלוב

 אבל ,ימים שמת הצלוב לא חזרו וראו אחר כמהברק לכך  ינןשייי שח"הנוב

חשש  היולפ לענין דידן מוכח של" עכ.בחזרו אין חוששין שמא מצאו אחר

 ,תמא נשאר צלוב ומתשמס, אותההיינו מתירים ' כושמא עברה מטרנותא 

יש  ואולי .שמא השתנהמן הסתם ל שיםשאין חוש סייעתא לדברינומשם ו

נים נותם אינהם  ו,כותלב מדין המלצמסתמא נשצלוב דשאני התם ב, לדחות

כ סתמא דמילתא שאין "שאל ,טעם של מטרנותאלצרך הוך פיכל, והורידויש

 שאין סיבה שכלנראה פ "עכ, ואיך שיהיה. הוורידוהמלכות מניחה שי

על   שסומכיןשם וכ,חזקהה נגד ואפילו , נשתנהמא  שיםומראלהסתפק אין 

 .רובהנגד כך כ

 , שלובקו הפרטי 8:50בשעה שצלצל מעיד ' א עד .:ג.נ. א)ב

 אחרי ו וזה,פוןאולא מפל ,במשרדאצלו קבוע הכנראה שהכונה מטלפון ו

 .גועיבשעת הפ שהיה שםמספקת  הוכחה ז"הר ו,גועיהפ

 מי על ידי צילוהושמצאו את גופו והכירומעידים  עדים .:ל. ש)ג

כך מקובל בארץ ישראל ו ,סימנים מובהקיןלזה נחשב ש  ובפשטות,השיניים

ברר את הדבר עוד הפעם אצל אנשי אמנם כדאי ל. בזיהוי חיילים הרוגים

 .שלדאבונינו הם הרגילים בענינים אלו, חברה קדישא של הצבאה
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ה שעלה על המטוס שהתפוצץ ת התעופרחבי "ע שרוא .:ל. ד)ד

ו נכ חזר" וא,כן כנראה שהמטוס נחת לפני כן באיזה מקוםא.  בבנין התאומים

 אין ,ירד מהמטוסמא שכל שאין סיבה להסתפק ש' א למה שכתבנו באות

מחמתה סיבה שיתכן ש כדאי לברר אם אין שוםש לא א,בדות ספק כזו מלבנול

גם הביאו .  זה ענין מסחרי וכדומהכגון שהיה לו אי, ירד מהמטוסהוא 

ברר  וכדאי ל,המחבלים בתוך המטוסבידי  גהרנל הוא זה ש" הנ.ל.שד השערה

 .השערה זועל מה סמכו ב

שזוהו , אחת מהכתף ואחת מהצלע, נמצאו שתי עצמות .:ר. מ)ה

 כסימנים תבדיקה זו נחשבל ש"צובפשטות , א"דנ על ידי בדיקתכשלו 

מציאת העצמות כשלעצמן מהווה ף אם נאמר ש א,והנה.  ביותרםמובהקי

אבל , אר בחייםיששאפשר לתלוש אותן מן האדם והוא , ראיה על מיתתו

 .שהיה בשעת מעשה בכבשן האשממציאתן במקום פ ראיה ברורה "עכ

  הבנין הדרומי

הבנין  ו,9:02עה  בש87-84 ותבנין הדרומי בין קומהמטוס פגע ב

 .9:59קרס בשעה 

, בשמכנסים שלהרפואי זיהה את גופתו על פי זוג  המבקר ה.:ל. ס)א

וכל הדברים האלו לא [ רשיון נהיגה ,ארנק עם כרטסי אשראי אישיובכיסו 

  ולפחות ארבעה סימני זיהוי אישי ,]ו מארנק בזמן הגמרא"ק, מושלי אינשי

 .ומכוניתו מפתחות לביתוכן ו, נוספים

עד כשר מעיד . קבל טלפון 8:54ובשעה  ,85 עבד בקומה .:ז. א)ב

 אמר .אינו מובן מה שהעד מעיד שמר זו[הה במשרדו שעדיין  8:55 בשעהש

ס " ואולי יש כאן ט,והרי אז עדיין לא היה הפיגוע, 8:55לו לרדת בשעה 

 קודם דקות ארבעהיינו , 9:55בשעה  בשעה וצריך להיות שאמר לו לרדת

חלק ]. ראשוןאכן יתכן שאמר לו לרדת בגלל הפיגוע בבנין ה, שקרס הבנין

י בדיקת "עזוהה כשלו  ,אבר שהנשמה תלויה בושהוא , מעצם הגדול שבשוק
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אחד מתוך כזה הוא עוד אחד   שהסיכוי שיש,.של אביו ואמו של מר זא "הדנ

 .8:55עד שאינו שומר מצוות מעיד שדבר אתו בטלפון בשעה . עשרה בליון

 ,יתשירדה במעלמ מעידה "אשה אחת שאינה שומרת תו .:ב. ס)ג

 ובשעה שנכנסה למעלית ,אחר שהגיעה לקרקע היה הפיגועל ופחות מדקה

אמנם עשרה אנשים שעמדו על יד המדרגות . 78עם שוטר בקומה   דיבר.מר ב

  עמד על יד המעליות והמעליות. אבל מר ב,שעת הפיגוע ניצלו ב78בקומה 

 .י הפיגוע"נהרסו כליל ע

 :ב עוד בענינים אלווכעת אכתו, כל זה כתבתי מתחילה בדרך כלל

 וכאן אוסיף הערה על מה שכתבתי שסומכין על חזקה קמייתא

 טבל במקוהמ וכן ,שהבאנו משחט בסכין בדוק ונאבד  וכמו,בשלא נולד ספק

 ש"ע ממ"ליוהיא ש, אך לא נמדד לאחר שטבל, קודם לכן סאה' מבו שהיה 

  שהביאקטן שבא לכלל שנים חזקהבדין חזקה דרבא ש' א סימן ז"רעת "בשו

פשר דהני מילי א שא"רעכתב שם הג ו, לחליצהכךאין סומכין על ך  א,סימנים

 בקידושח "אחרים יד אבל להוציא ,יבמה לשוק חזקת איסורהיא בחליצה שב

  עלםנו אם סומכיירב ולד.ם על חזקה דרבאסומכישפיר שאין חזקת איסור 

, חזקת איסורבדאיכא נסמוך גם ה ש"הכ "א, בדליכא חזקת איסורחזקה דרבא 

ואולי יש . ל"וכנ, בדוק ונאבד שוחט בסכיןמ ו,מאי שנא מטובל במקוהו

לבין בא  לחלק בין חזקה קמייתא שלא נולד סיבה להסתפק שמא נשתנה

ולכן  , שמיד שבא לכלל שנים יש לדון לגבי הרבה דברים,לכלל שנים

ש "אכן ממה שהבאנו מהש. מחלקים בין להוציא בקידוש לבין חליצה

ומתה צריך לשלם ככשרה עיין שם אכן לענינינו יש לומר כאן  ונה בהמהשהק

מאחר שידענו שהיה כאן אין לתלות שהלך מכאן וכמו ש ,היה נמצא כאן

  .תרי יצחקגבי חיישינן ל ן במלחמות"שכתב הרמב

 נראה שיש להתירן גם בלי לצרף זיהויסימני הנה בעגונות שיש ו

או ,  קודם הפיגועבניןאת הו א עזבמשש לעיל לדון אם צריכים לחשוש "מ
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, ותחילה נבאר דינן של אלו ,שאפשר לסמוך שעדיין נמצאו שם בשעת מעשה

 :ן לכולוהכ נדון בדברים שש"אחו

על  .ל. על פי מה שזיהו את גופת בעלה שהיש להתירנראה ש .:ל.ל

 ומאחר ששני .מקובל שזה סימן מובהק ביותרש השיניים מיידי בדיקת צילו

השוום  ו,המת שיני  את צילומיו שראוהעיד מ"תוחד מהם שומר שא עדים

 עדות והרי ז, זה לזה יםתאיממצאם מושלו שיניים הרופא ד יבש םמיצילול

  .ברורה

 , המתמים את שיניצלאיך שהם מ מעשהעצם הת א וואף שלא רא

שאיש   הרי ברור לנו, צילום של מתואמתוך הצילום שהניכר מ אם "מ

מ "מ,  וגם אם אין מכירים שזה צילום של שיני מת.כך מת ם שיניו הישצילומ

 העשנ מצילום שיניים שוקי לרופא שיניים והעתכואין חשש שמא הלנראה ש

 ו ואם יתברר שעש, מתחילה לשם כךתםו ארופא מינהה שהרי בודאי ש,ובחיי

מת נמצא וניתן לעשות עוד ה כיון שגופת ,עיקרהו. ות קשוכזה יענש מעשה

ד סימן "מפורש ביוכ ו,שיש לסמוך שאומן לא מרעא אומנתו ודאי ב,צילומים

מר שהביצים שמוכר הם של עוף פלוני ואנו מכירים ואהגוי  סו שצייד אפילו

ג כתב הטעם שמירתת שמא "ך שם סק" ובש,מאמינים לו שעוף פלוני כשר

חזקה שאינו לפיכך  ,מעוף פלוני ויראו שאינם דומים יביאו ביצים אחרים

שם א "הרמפסק  הסבירא ש"סב "ד סימן ש"יולא "רע' חיביין גם ע .משקר

ולא חיישינן  ,שמותר ליתן לחייט גוי חוטי קנבוס שיתפור בהם בגד צמר

שיש  מאחרש, )הםשיותר קל לתפור ב(שיחליף הגוי החוטים לחוטי פשתן 

 , ושל קנבוס הולך ודולק, כבה מהרולעמוד על הדבר שחוט פשתן כשמדליק

שסימן זה אינו סימן פ "עאשא " וכתב הרע.י שיש מחמירין"אעפ וכן נוהגין

מ הגוי " מ,בגד צמראם תפר חוטים אלו ב מובהק ואין סומכין על זה להתיר

 .החייט מירתת גם מבדיקה שאינה סימן מובהק

ונראה שבנדון דידן יותר קל מאחר שהוא ממונה ודינו כערכאות 

 .להלן וכמו שנכתוב
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שקר ולומר שהצילום של המת מתאים עם וגם אין לרופא סיבה ל

 ומה לו לשקר ,והרי הצילום הזה ודאי מתאים לאחד הנפגעים, הצילום מהחי

 .לצלם את המת ולצלם חי ולא
אות כח הביא מהרבה ' דף כב עמוד ג' ועיין באוצר הפוסקים כרך ג

ובנידון דידן יש בודאי . גם על עד פסול כשיש רגלים לדבר אחרונים שסומכים

ששלח דואר ממה  וכן ,הלך לבנין התאומים  שודאיכךלים לדבר מרג

שלא ברור  אכן כתב(שלו שואין ינה וגם מצאו טבעת ,7:30בשעה אלקטרוני 

  ואם האשה הכירה הטבעת בטביעת עין זה עצמו,איך יודעים שהטבעת שלו

מהדברים שאין משאילים שהיא בודאי טבעת נישואין  ש,סיבה להתירמהוה 

 ששם ,שטבעת לא מושלי אינשי' של הגמ ף שאין בה הטעם א,לאחרים

טבעת נישואין בדרך כלל לא מ "מ ,מדובר ביש לה חותם וחושש שמא יזייף

 .רגלים לדבר  ומכל הני צירופים בודאי שנחשב).מושלי אינשי

ה אך מה שהביאו "א ד"דף כג ע' ועיין באוצר הפוסקים כרך ג

ן דומה לאומדנא שכתב שם שבנידון דיד  ונראה שאומדנא,ץ"מהתשב

 .ץ"מהתשב

 עיין אוצר הפוסקים ,עוד הסכימו האחרונים שמאמינים לערכאות

 ומעתה המסמכים שכתוב ,י ענגל"מספר אוצרות יוסף להר ג"דף מב ע' כרך ג

 שיש לזה דין אברתמס, מצורפים להם הצילומיםוש, בהם ענין הצילומים

 ד שהעלה"מ-ג"ימן מז ס"ס אהע"ת חת" ועיין באריכות בשו,ערכאות

אפשר שזה לפי דידן  ובנידון . ואפילו לא לפי תומו,שסומכין על ערכאות

ס שזה נחשב לפי " חתש" ועיי,המבקר הרפואי כתבן לעצמו  שהרי,תומו

 .ה והנה"ז ד" סימן סס"ועיין גם בחת ,תומם

 .לינשא. ל.אשה לאת הנראה פשוט שיש להתיר לבדו מכל זה 

 אחד מהכתף ,.ר.בעלה משל יהו שני עצמות נתחיל ממה שז.: ר.ג.ח

ד נראה פשוט שבדיקה זו נחשב "ולענ. א"דנ  על ידי בדיקות,ואחד מהצלע

שאולי יש הרבה שיש  , וראיתי שחכם אחד כתב שאין ראיה,כסימן מובהק
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הינו פחות ממספר  ומה שהמומחים אומרים שאפשרות כזאת, א"דנ להם אותו

כ הרבה "בדקו כ  אומר החכם שהמומחים לא,)7,500,000,000,000,000 (הזה

 ,הראשון עד ימינו אנשים שהם הרבה יותר מכל אנשים שבתבל מימות אדם

גם בכל שאר שלא  טו שכך הואש ומזה פ,אלא שבדקו למשל מליון אנשים

  .בדקו

עין מכח   תדע שסומכין על טביעת,כ סומכין על זה"ד אעפ"ולענ

מהיכן יודעין  ויש לשאול, ם זה לזהדומיהנחה שאין פרצופיהן של אנשים ה

אנשים וראו שאין הכל בדקו ו כל העולםב וכי נסעו ,שאין פרצופיהם שווים

 וכל ,שרואים הרבה אנשיםכך על  כ שסמכו" אלא ע?אחד דומה לשנישאיש 

ה בריאתו "שכך ברא הקבאין זה אלא כ "עו ,שניה לה דומומי שאנו רואים אינ

בעולם אינו ששבאמת כל דבר  וביותר נראה. המזה ו פרצופיהם שונים זשיהי

ח אבידה "ומחזירין לת  שהרי יש טביעת עין גם בכלים,דומה לדבר אחר

רק ש(לכלי שלו  ש שמא יש עוד כלי שדומהו הרי שאין לחש,בטביעת עין

נראה  ולפי זה. )בעתן העין חוששין שמא טועהשכלי אנפוריא שלא ב

 וכמו שאמרו בסנהדרין , דבר מופלאבתורבמיוחד אצל אדם שהגמרא הזכירה 

ה שאדם טובע כמה "ולהגיד גדולתו של הקב' יחידי וכו לפיכך נברא אדם. לז

ה טבע " ומלך מלכי המלכים הקב,לזה מטבעות בחותם אחד כולם דומים זה

של  היינו גדולתוו , ואין אחד דומה לחבירו,כל אדם בחותמו של אדם הראשון

 אבל . עם כל זה אינם דומים זה לזה,ראשוןה שאף שכולם באו מאדם ה"הקב

ז " ולפי.דברים אחרים שלא נעשו בחותם אחד פשוט שאין אחד דומה לחבירו

ח בטביעות עין מדובר בכלים שלא "ה שמחזירים אבידה לתמש צריך לומר

 או שהם כלים שנעשו בחותם אחד אבל ,יצר כלים הרבה נעשו בחותם אלא

 .יש טביעת עיןהוא שזה ב ו, אחד מהשנימשהו על ידי השימוש הם משתנים

משום שיצאו מחותם  ז יש לומר שלכן אין טביעת עין בכלי אנפוריא"ולפי

שלא , אחר מבואר טעם ראאמנם בגמ, ל לכאורה"כצ . ועדיין לא השתנו,אחד

 וזה גורם שיהיה בו שינוי , ואולי הכוונה שנשתמשו בו קצת,העין שבעתן

וידוע מה שפירש . הוא שאין מחזיריםן העין מצד שלא שבעת  ורק,מכלי אחר

 שבאמת כל טפה עושה ,"מים אבנים שחקו"הפסוק את ישראל סלנטר ' ר
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 עושה רושם נהעל אבן אי תאם טפה אחת של מים שיורדשרושם על האבן 

גשם של אלף שנה לא  ילוואפ, אז איך יתכן שהמים יעשו נקב באבן, כלל

לא כלום במאות  גם אם תכפילוהרי  ,יעשו הנקב כיון שכל טפה אינו עושה

כבר יתכן   ולכן גם כלי חדש שהשתמשו בו קצת.אלפים ישאר לא כלום

  .טביעות עין אם שבעתן העין

 שאף שנברא אדם ,ה"של הקב  מגדלותוהוא א"ענין דנ פ גם"כע

  .משאר אנשי העולם בצורה אחרתא "איש ואיש דנ  עם כל זה יש לכל,יחידי

 וכמו רוב בהמות ,רים בתור רובא דליתא קמןוכן כל מה שאנו מכי

 וכי בדקו חכמים בכל העולם ,מהיכן יודעים שרוב בהמות כשרות ,כשרות

שבדקו מה שנראה לעינינו שרוב ודאי  אלא , כשרותןשנים וראו שרוב אלפי

  ומזה אנו מבינים שכך טבע הבריאה, כשרותןשראינו שנשחטו ה הבהמות

טבע  במקרה ולאו מכחן אם יש טרפות ה ו,ה בהמות בריאות"שברא הקב

 וראו  וכי בדקו חכמים בכל העולם, וכן רוב נשים מתעברות ויולדות.הבריאה

 על קיום  וכן עדים שמעידים.איםו אלא שדנו ממה שר,שרוב נשים מתעברות

לו כוונה  ש כשיש" וכ,חתימות איך יודעים שאין עוד אחד בעולם שחותם כך

 ח בסימן מו מביא שאין"אמנם הקצה, מוי חתימותוכן סומכין על די[לזייף 

  ].דימוי חתימות אלא כסימנים וספק אם סימנים דאורייתא

 שסימנים הם ,ההבדל בין סימנים לטביעות עין ד נראה שזה"ולענ

 זה נחשב ,פצע בראש או שיש נקב בגט למשל שיש לאדם נקב בשן או

דל ובאותו צורה היה שנקב כזה באותו גו  והיינו שאין האדם מכיר,סימנים

 אבל אינו ,וכן יודע שהיה לאדם פצע בראש . רק שיודע שהיה נקב,בגט קודם

 אותולו בטביעת עין מכיר שזה בדיוק ואי ,יודע בדיוק גודל הפצע וצורתו

יאמר אדם שהקרע שיש הוא בגודל   וכן אם. צורההאותואותו גודל וצע פ

ע שיש מי שיודע לצייר  תד.עין  זה יחשב כטביעות,חלק ממליון מאצבע

שאפילו משנה ומצייר   וביותר, וכל רואה מכירו,פרצוף פנים של אחר

 . ובהכרח שזה יש לו כשרון לצייר את אפו בדיוק נמרץ,קריקטורה גם מכירין

 והמרחק שיש בין העין ,של השני ובאמת כל אדם מכיר בדיוק נמרץ אורך אפו
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גודל האבל בראשו נקלט  ,ר על הניו אלא שאין בידו לצייר,וכדומה לאף

  . טביעות עיןו וזה,בדיוק נמרץ

ה "הוא כמו פרצוף האדם שגדלותו של הקבא "דנ ,פ איך שיהיה"עכ

 ,וכן טביעת אצבעות של אדם ,א" דנכן גם ,עשה שלא יהיה דומה לשני

שכתבו הפוסקים שסומכין עליהם וכמו   וכן צילום של אדם,וצילום שיניו

 ומכל זה .שהאריכו הפוסקים  להאריך בדברים ואין,שהעלה הבאר יצחק

  .א"דנ נראה שיש לסמוך להתיר על סמך בדיקת

 אף שאם חסר עצם אחד מהכתף ואחד מהצלע עדיין אינו ,והנה

פ זה " עכ, שלא הוזכר מהיכן בדיוק נלקח העצם,לא טריפה  ואולי גם,נבילה

 לכבשן  והרי זה נפל,שאדם הזה היה בבנין בזמן שנשרף בכל אופן מראה

 אבל ברור שאיש ,וגם אם נאמר שעדיין ניתן להינצל. שמעידין עליו האש

 ועיין ,פצוע ביותר ובהכרח היה מגיע לבית חולים והיה מתפרסם במצב כזה

  .ס סימן צה"חתת "שו

  ..ר.ג.ד להתיר את האשה ח"פ נראה שיש לב"עכ

 פ זוג מכנסים"הכירו את גופתו עו, שהה בבנין הדרומי.: ל.אשת ס

 רשיון נהיגה דלא מושלי ,ישי אעם כרטיסי אשראיובכיסו ארנק  ,שעליו

 .ומפתחות ביתו ומכוניתו , ועוד לפחות ארבע סימני זיהוי אישי,אינשי

ק סט הסיק שבכלים שלא מושלי לא חיישינן "ש בסימן יז ס"הנה הב

בכלים שמושלי אינשי דעת רוב אחרונים לפסוק שלא   ואפילו,לשאלה

פ בעוד צירופים פוסקים "עכו ,א"הגר  וכן פסק בביאור,להחיישינן לשא

כ בנידון שכל הדברים "כ כש" וא.ה"סקצ להתיר עיין בפתחי תשובה סימן יז

בזמנינו בעשירים שבודאי אין   ובפרט,שהזכירו שהכירו לא מושלי אינשי

 וגם החוששים ,םלהשאיל כ דברים שמפחדים" וכש,דרכם לשאול מכנסים

היו רואים אדם ערום  כ" כזה במכנסים שאם גנבו בדרך אלגניבה אין חשש

מעידה שלא היה בביתם   ואם גנבו המכנסים בביתו הרי מסתמא אשתו,ברחוב

  .גניבה
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  .ל.ד של שלשה להתיר אשתו של ס"מכל זה נראה שיש לב

, א"ת דנבדיק ו על ידיה זיהו חלק הגדול שבשוק והכירו.:ז.אשת א

היתה רק  השואהה ואף שכאן . בדיקה כזובר כתבנו שיש להתיר על סמךוכ

,  אבל גם באלה לא גרע מסימן מובהק,.של אביו ואמו של מר ז א"דנל

כתבו ש , והרי סימן מובהק,שכותבין שאחד מעשרה בליון יכול להיות דומה

כן יש בזה משום מה  ו.שאם יש אחד מאלף זהו סימן מובהק הפוסקים

ולכן יש להתירה על פי  ,העצםשכתבנו למעלה שאין לחוש שמא יצא בלי 

  .ד של שלשה"ב

. ב; .ס.ת.  א:והם ,מניםינשאר לנו ארבע עגונות שלא נמצאו סו

בתוך הבנין ממש שבכל אלו אין עדות וסימנים שהיו , .ב.ס. ד; .ל.ד.  ג;.ג.נ.א

 .אם יש לחשוש שמא יצאו לפני כן  רק היו קודם ויש לדון,כשנשרף

 על פי , שפגע במגדל הצפוני11 שעלה על מטוס מספר. ל.דוהנה ב

 הן מהמכה שקבל ,נהרגששמי שהיה במטוס שפגע במגדל ודאי   נראהאסבר

 ואפילו בלי מכה ובלי שריפה , והן מכח השריפה,בבנין המטוס שפגע

אינה אלא האלו ת ויואפשראחת מן הוגם אם נאמר שכל . הנפילה לבד נהרגמ

  .'כ ג" וכש,פי תרי רוביגם על  רובי ונוהגים להתיר'  יש כאן ג,רוב

שאפשר שירד מהמטוס   אבל הזכירו,מכח זה נראה שיש להתיר

 .שברור להם שלא ירד  אבל מיד כתבו שהחברה הודיע,]באמצע הדרך[

שעדיף לחברה שלא היה   וביותר,ומעתה יש לדון שהחברה היא כעין ערכאות

לחברה יש בה הפסד  איני יודע אםו .במטוס ולא יצטרכו לשלם לו פצוים

, נהרגשם ושהיה לומר פ אין סיבה שישקרו "אבל עכ, לומר שלא היה במטוס

 . ובפרט במילתא דעבידא לאגלויי,] שם רע על החברהיםוציאשבכך הם מ[

ברור לה שלא ירד מהמטוס נראה שיש להתיר את אשתו על  ולכן אם החברה

הם  איך ,עדיף לשאול מהחברה על סמך מה קבעו שלא ירד  אבל,ד"ידי ב

פ גם אם אין לחברה ברור יש לדון אם צריך לחשוש "עכ .יודעים דבר זה
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כגון שידוע לנו שנסע למקום מסוים [ ,אם לא היה סיבה לכך שירד מהמטוס

 .] בזה יש לדון אם חוששים שמא ירד,שאין סיבה לרדת מתיולמטרה מסוי

והיא שנהי  ,ספקה ה העגונות האחרות יש בעקרון אותתוהנה בשלש

קודם ו מהבנין צאשמא יל אם יש לחושה,  לנו שהיו במקום באותו יוםשברור

 .וניצלו, הפיגוע

א שהביא מהרב ארנברג "וראיתי במאמרו של הרב שוורץ שליט

 כך ,ט במי שהלך בדרך ומצאו מת באותו דרך"המבי ל שדימה למה שכתב"זצ

ות הלכו או היו בבנין יצאו הרוגים שיש לתל גם בענינינו שמשמע שהאנשים

 שבעובדה ,א וגם לחומראיש לחלק גם לקול ד"ולענ.  שהם אלו שהלכו לבנין

ההרוג תולין שזה ט ש"וחידש המבי ,ט הלך אחד בדרך ומצאו הרוג"של המבי

שידענו   אבל בנידון דידן אף.אדם שהלך מאתנו באותו דרךהאותו הוא הוא 

מזה  וץ אבל מצאנו הרבה הרוגים וברור שיש הרוגים אחרים ח,שהלך אחד

  הרוגים שמצאו שאחד מהם הוא אותו שהלך מאתנוהכ מה ראיה מ" א,שהלך

 גם להחולקים ,מצד שניו. הרי מציאת ההרוגים אינה מוכיח שאותו איש נהרג

 אבל אין ראיה , היינו דוקא בזה שאף שהלך בדרך זו,יםט והם רב"המבי על

והאחר נהרג כ הלך " והרי יתכן שאחר ג,שמצאו הרוג שזה אותו שהלך מזה

  אבל בנידון דידן די לנו רק שנחליט שהאיש היה במקום הזה בשעה,הוא ולא

 ובזה יש לומר כיון שהלך לשם אין לנו סיבה לומר שחזר .שהבנין נפל

 כאן תיותר יש לומר סברו , והרי דעתו היה להשאר,או שיצא משם לאחוריו

 אם יש לסמוך על  וגם כתבתי באריכות, היינו שלא הלך מכאן,כאן היה נמצא

ר מה שכתבתי במטרה " ואני שולח לכת,קמייתא שנשאר באותו מקום חזקה

 . וגם יראה אותם לרבנים ואשמח לשמוע חות דעתם,בזה שיעיין

 הדפסנ  ואחר זמן רב,והנה לפני שנים רבות כתבתי בענין עגונות

רב הראשי ה א שפירא"מהגרגם שם תשובה יש  ו,ב"התשובה בתחומין חלק י

ה "ס ז סימן"ס אהע"תי שם מתשובת חתי ונראה שלפי מה שהעל,עברלש

נאמר  כ גם אם" א,ב חודש ולא נודע יש רוב שמת עיין שם"שכל שעברו י

למקום שהלך  שענין זה שכתבנו כאן שיש חזקה שנשאר במקום ושגם הגיע
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להתיר לפי מה  מ יש מקום" מ, גם אם נאמר שאינו אלא ספק,לבנין התאומים

תן י ונ,מחזקת חי כ יצאו"תשובה שמאחר שבודאי נהרגו אנשים אשכתבתי ב

אבל אבקש להראות את מה . להתיר מכח הרוב שלא חזר וברי לנו שמת

מצטרף לדעת אני  גם ,יסכים ר"ואם גם כת, שכתבתי לשלשה רבנים מובהקים

 .המתירים

. ס.שבת, יש עדויות שבעליהן היו בבניןוהנה בכל שלושת העגונות 

 יש .ג.נ.א וב. אלא שמא ניצלההפיגוע והספק אינ שהיה בבנין בשעתיש עדות 

 ויש עדות מאחד שכנראה ,לפני הפיגוע  דקות22עדות כשרה שהיה בבנין 

 ונראה שעדות זו ,שזה אחר הפיגוע 8:50 אינו שומר מצות שהיה בבנין בשעה

 נוואי, 8:50ה שצלצל אליו בשערק מעיד   שהרי, כמסיח לפי תומותנחשב

אפשר ו ,כך מת שאחר, הוה אלא שניתן להבין באומדנא שכך ,ד שמתמעי

להעיד על מיתת   ולא בא, שבא לתאר המצב שהיה,שזה נקרא לפי תומו

  .ניפלו

 ויתכן ,שהיה באותו שעה בבנין  שיש כמה עדויות.ב.וכן נראה בס

' דף צג עמוד ג' ועיין אוצר הפוסקים כרך ג, מאד שזה נחשב מסיח לפי תומו

אמר שראובן ושותפו הפליגו אתו בספינה  ט באם הגוי"ביאו מהמבימה שה

  גם ראה ראובן,האנוש אשר בתוכה מתו ורק הוא ניצול וטבעה הספינה וכל

 קדמת דברים שהרי כבר סיפרה שיש בזה תב כ,הים ושותפו מתים על שפת

 וזה היה דרך סיפורו כי מכולם ,וכולם נטבעו ענין לפניו שהיו באים בספינה

 ואף שהביאו שם .ן"ת אפילו להר"וחשיב מסל,  ניצלו בספינה אלא הואלא

, ר דבריםופיכוונת הגוי להעיד ולא לס ב שגמגם בזה שאולי"ממשאת משה ח

אין כאן ענין וכיון שכן נמצא ש ,לכן הוא מבאר דבריו שכך היה המעשהש

 .יףלצרפו לסנ  ויש,ט"מ סיים שאינו חולק על המבי" ומ,סמוך לו שלא כענינו

השתלשלות  והנה בענינינו שאינו בא לספר על מיתת פלוני אלא רק לספר

בבנין בשעת מעשה זהו  כ יש לומר שענין זה שהיה" וא,הענין למה לא ניצל

הנכרי חושב שזה פשוט   ובודאי,עדות לפי תומו שלא נראה שזה שבא להעיד
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 כל אלו מ יש לברר אם"ומ .מה היה אזהוא פור ירק הס, שברור שהיה בבנין

 .ד"האשה או מב ת או שהיה תשובה לשאל,פרו הדברים בעצמםיס

, ד להתירם"ד שחמש עגונות נראה שיש לב"מסקנת הדברים לענ

 ועוד שלושת רבנים ר" אבל כל זה אם כת,כ סברות להתיר"שלש עגונות יש גו

 .ב חודש"להתירם לאחר י אני מצטרף עמהםאזי גם  ,מובהקים יסכימו ויתירו

  ידידו

 גולדברג. נ.ז
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  ,א"נ גולדברג שליט"ר הגרז"מו' לכב
  

  ,הנני לאשר קבלת תשובתו ולהעיר כדלהלן
  

ר כתב שלא בארתי איך יודעים מהתמונות שפגע המטוס בכל "כת) א

, והמטוס פגע באמצעו, המעליות היו באמצע הבנין, לפי התמונה.  המעליות

  .מדרגותכ ב"וכמש, ולפי רוחב המטוס נראה שהמטוס פגע בכולן

שאם , לא הזכרתיו כי לכאורה אינו נוגע.  10:29הבנין הצפוני קרס ב) ב

הרי דין כולם כנפל ,  להנצל92לא היתה אפשרות לכל אלו שמעל קומה 

  .לכבשן האש

כונתי שיתכן שירד מהמטוס לפני שהתחילה הטיסה , .ל.בנידון ד) ג

  .רדולכן רחוק מאוד שי, לא היתה שום תחנת ביניים.  מבוסטון

וכהשערת , פינו את הבנין השני בגלל הפיגוע בראשון, .ז.בנדון א) ד

  .ר"כת

 של DNAוהשוו אותו ל, .ס.של ת DNA נמצא, מאז כתיבת השאלה) ה

לכאורה .  והסיכוי שיש עוד אחד כזה הוא פחות מאחד בשלשים מיליון, הוריו

  .כ יש להתירה להנשא"וא, ר גם זה סימן מובהק"לדעת כת

יש .) ב.ס, .ס.ת, .ג.נ.א(העגונות האחרות והנה , ל"תב וזר כ"כת) ו

אף שברור לנו שהגיע ו מהבנין רדשמא יל אם יש לחוש  ספקובעקרון אות

אבל , ר דברור שהיו במשרדם באותו בוקר"ולכאורה הנחת כת.  ל"עכ, לשם

ואמנם יש מקרה .  ובזה יש לדון בחזקה קמייתא, אולי ירדו משם לפני הפגוע

, )ר"וביניהם הרב אליהו לוין שנפגש עם כת(ז "ו בו הפוסקים עפשדנ, כזה

א סמך על זה ולא הכריע "ש אלישיב שליט"והגרי DNAכ מצאו "אבל אח

שהרי .  המקרים שלנו אינם תלויים בשאלה זו' אבל לכאורה ג.  ר"שאלת כת

וברור שלא ירד , צלצלו לקוו הפרטי לפני ואחרי הפיגוע. ג.נ.במקרה של א

ר פקפק דאולי אפשר ולא נשמדו "וכת, כ ברור שנהרג"ולמש, פיגועלפני ה

  .אבל זוהי שאלה אחרת, ר"ז יש לדון כדברי כת"ולפ, המעליות
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אם נברר ששני הצלצולים שלו לאשתו , )DNAלולא ה. (ס.ובמקרה של ת

נמצא , ואם אינו ברור.  ל"כ דומה למקרה הנ"היו ממשרדו א) 8:52 ו8:20(

  .שם מעיקרא' שהישאין הוכחה גמורה 

במשרדו בשעת הפיגוע בבנין ' ידוע בבירור שהי, .ב.ובמקרה של ס

.  להשתנות' בודאי עשוי, וחזקה זו שהיה שם.  78ושירד לקומה , הצפוני

עדיין יתכן ,  בשעת הפיגוע השני78בקומה ' אפילו אם הי, ונוסף על כך

  .ד מקרה זה הוא הקשה ביותר מכולם"כך שלענ.  שניצל

' שלא יהי, שאין אדם משאילם, .ל.ר סמך על המכנסים של ס"כת) ז

' כ עיקר הראי"וא, אין בירור מוחלט שהם המכנסים שלו, ולמען האמת.  ערום

  .הוא הארנק ותוכנו שלא מושלי אינשי

'  הי8:50בקוו הפרטי בשעה . ר דן אם העד שהעיד שצלצל למר ג"כת) ח

עדות זו נמסרה .  סברתיולא ה, בשאלתי הזכרתי שהעיד בכתב.  ת"מסל

הרב יונה , ד"כשמנהל ביה, נוסף על כך.  ד"לחברת ביטוח בלי שום קשר לב

הוא כעס בחושבו שרוצים לרמות את חברת הביטוח ונתק , צלצל אליו, ריס

בקוו הפרטי בשעה . אבל בינתיים נפלט מפיו שאמנם צלצל למר ג, את הקו

  .ת"ולכאורה זהו בודאי מסל.  8:50

  ,ר ומצפה לתשובתו" ומודה לכתאני חוזר

  

  בכבוד רב        
  מרדכי וויליג        

  
  

 ב"תשס, ח אלול"ה יום כ"ב
  

  ,א"ג הרב מרדכי וויליג שליט"לידידי הרה

. ס.שמחתי בקראי מכתבו האחרון ובו  בשורה טובה שהכירו את ת

וכן .  ונראה שגם בבדיקה זו יש לסמוך ולהתיר, א של ההורים"בבדיקה של דנ
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ולענין אם נכנס , ירד באמצע הנסיעה מהמטוס. ל.שלא יתכן שדמה שכתב 

ואני מניח שיש כאן , למטוס נראה שיש לסמוך על החברה שמודיע שלא ירד

וגם אם , מסיח לפי תומו שמסתמא הודיע זאת לא לאשה או ליהודים ששאלו

ובפרט שכדאי , כ ניתן להגדיר שחברה דומה לערכאות"היה על ידי שאלה ג

שמה להם להסתבך בתשלומי , כלול בין ההרוגים. ל. יהיה דלחברה שלא

העיר . ג.נ.בנוגע לא. ובודאי אין מקום שימציאו בשקר שעלה למטוס, פיצויים

  .לנכון שיש ראיה שהיה בבנין בעת הפיגוע

  :ה"ה, ולפי מה שהעליתי יש לבד להתיר לכל שבע העגונות

  .ס.אשת ת  )א

 .ג.נ.אשת א  )ב

 .ל.אשת ש  )ג

 .ל.אשת ד  )ד

 .ר.אשת  מ  )ה

 .ל.אשת ס  )ו

  .ז.אשת א  )ז

, ולאשר לא יספיק כל מה שכתבנו, .ב.אשת ס, ונשאר רק עגונה אחת

י שעזב את "ר שהרי יש כאן ספק שמא ניצול אחר הפיגוע ע"ש כת"וכמ

ל ויש "וז, ה ויש שכתבו" בד230דף ' אמנם באוצר הפוסקים כרך ז, המקום

 שום עדות על שכתבו להתיר לכתחילה בנאבד זכרו זמן רב אחר המלחמה בלי

זה [אות מג " בדברים אחדים"שמחה זעליג מבריסק ש' בתשובת ר, מיתתו

ל כי יש תרי רובי דהלוא "וז] אליהו קלצקין רבה של לובלין' ספר של הגאון ר

, רוב ההולכין למלחמה ונאבדו ואין לערכאות ידיעה ממנו הוא מחמת שנהרג

פרט בנידון דידן אשר חי וב, וכן רוב ההולכין למלחמה ואינם כותבין לביתם

אין ספק כי , אתה בשלום וכתב לה מכתבים ולא השיב על בשורת הולד שנולד

ויש לסמוך על , ואם נשאת לא תצא, רובם למיתה יותר ממים שאין להם סוף

אם עבר זמן , א מוורדון דהיכא דיש רוב שמת כמו במים שאין להם סוף"הר
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ועל הא , אחרונים דבזמנינו עדיףובצירוף דעת ה, רב סומכין להתיר ולהנשא

ובסוף , ק רס אות כח דבשעת הדחק כדיעבד דמי"דשבות יעקב המובא בס

התשובה כתב דגם לדעת העין יצחק דמצריך שיבואו תרי רובי בבת אחת 

ומה , ל דעמידתו בשדה הקרב הוי רוב למיתה"י', ק רס אות ג"כמבואר בס

, באו תרי רובי בבת אחתואז , כ רוב למיתה"שאינו כותב לאשתו הוא ג

. ל אוצר הפוסקים"עכ, ]ל"א קלצקין וכנ"הוא ר[והסכים עמו המחבר 

, ובענינינו כדאי לברר כמה אנשים ניצלו מבנין השני האם רוב שהיו או מיעוט

רק , נראה שהכניס רק אלה שהיו ולא נודע שניצלו" בדברים אחדים"אף ש

  .שקשה איך יש רוב שמתו אם באמת כולם ניצלו

ע אוצר הפוסקים שם מה שהביא עוד מספר מנחת יחיאל שחולק "וע

כ יתכן בנידון דידן גם לסברת המנחת יחיאל "וא, וסובר שאולי נפל לשבי

ר צילום ממה שכתבתי סברות "ומעתה יש לצרף מה שכתבתי לכת. ועוד

ר שאם לדעתו יש מקום "ולכן אני מציע לכת. אחרים שניתן לצרף להקל

ואם לדעתם יש לסמוך על ההיתר , שני רבנים מובהקיםלהתיר יצרף עוד 

  .יעשה כדבריהם

ושלא נשמע יותר מדברים , ואחתום בברכת כתיבה וחתימה טובה

  .תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה, רעים

  גולדברג. נ.ז
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  ל"הערות לתשובת הנ

  ,ק"ג לפ"חנוכה תשס' וישב ב' ק פ"מוצש
  

  ,א"נ גולדברג שליט"ר ז"ג המפורסם הר"לכבוד הרה

ת בענין העגונות נשי הרוגי בניני "הן הראוני תשובת רומעכ

' א בדבר מה שכוהו.  ואבקש ממנו להרשיני להעיר קצת על דבריו, התאומים

אף כנגד חזקת , שיש לסמוך על חזקה קמייתא במקום שלא נולד בו ריעותא

ומהאי טעמא כתב שאלו שנתודע שהיו במשרדם אין לחשוש , א"חי וחזקת א

דמוקמינן להו אחזקה ואמרינן שעדיין היו שם בעת , ששוב עזבו מקומם

 דאמרינן דמר הוא מהא דשחט בסכין בדוק ושוב נאבד' וחילי.  הפיגוע

וגם הביא מהא .  דחזקה קמייתא דהסכין מועיל נגד חזקת איסור דהבהמה

דהחזקה קמייתא , סאה ולא נמדד אחר שטבל' דטבל במקוה שנמדד והיו בו מ

  .דהמקוה מועיל נגד חזקת טומאה

ד "ב פ"ת סמוכין לדבריו מדברי השב שמעתתא ש"עוד הביא מעכ

ין מקום להסתפק ודאי לא נחתינן דודאי היכא דליכא ריעותא וא: ל"וז' שכ

ודאי לא מצי , וכגון טבח שקנה בהמה ונאבדה ותובע המוכר מעות, לספיקא

לוקח טעין אימר טריפה הוה והוה מקחו מקח טעות ואין הולכין בממון אחר 

והא דאין , דכיון דליכא מקום ריעותא לספק ודאי לא נחתינן לספיקא, הרוב

', יכא דהספק לפנינו ויש במה להסתפק וכוהולכין בממון אחר רוב היינו ה

  .ל"עכ

ש דברוב שלא נולד כלל ריעותא יכולים "והנה על דברי הש) ב

סנהדרין ' יש להעיר ממה דאיתא בגמ, להוציא ממון משום דעדיף מסתם רוב

כ נמצא דבן סורר "דאל' דיולדת לשבעה אין עוברה ניכר לשליש ימי:) סט(

ושליש ' ג שנה וב"וכשהגיע לי(חדשים ' גומורה ראוי לקרותו אב בבציר מ

דלעולם אימא לך דעוברה ניכר ' ועל זה מהדר בגמ, )חדשים שוב אין להורגו
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ז "וע.  'אלא דאזלינן בתר רובא ואמרינן דסתם מעוברת יולדת לט' לשליש ימי

ימים ' ומביא מהא דבת ג, שקיל וטרי התם אי אזלינן בדיני נפשות בתר רוב

נ "ואי לא אזלינן בד, ביאה וחייבין עליה משום אשת אישמתקדשת ב' ויום א

כ "אלא ע, בתר רוב ניחוש דלמא איילונית היא ואדעתה דהכי לא קידשה

ומסיק שם דהכא במאי עסקינן דקבלה , דאזלינן בתר רוב דלאו איילונית היא

' דהא האי בת ג', ש לכאורה תמוה ראיית הגמ"והנה לדברי הש.  'עילוי

כ איך "וא, לד בה שום ריעותא לומר דדלמא איילונית היאשנתקדשה לא נו

דלגבי ספק זה ודאי , מהתם להא דראוי לקרותו אב' אפשר להביא ראיי

דהא לא מסתפקינן , המיעוט היולדות לשבעה הן בעולם והספק הוא לפנינו

ואי לאו , רק על הכלל דאחר כמה חדשים ראוי לקרות אב, על נידון פרטי

כ לגבי החשש איילונית "משא, אין להתעלם מן המיעוטדאזלינן בתר רוב 

  .ע"וצ, באשה זו שאין לנו שום ריעותא לפנינו להסתפק מכחו

, ת נידוננו לחזקה שלא נולד בה ריעותא"והנה במה שדימה מעכ) ג

שנשאל ) א' ע סי"ב אה"ח(ת עין יצחק "ד יש להעיר על זה מדברי השו"לענ

: ל השאלה שם"וז, שנשברה בלב יםד עגונות שבעליהן היו על ספינה "ע

, והנה הנטבעים היו בתוך הספינה שוכבים על מטותיהם קודם אור הבוקר

אחר המעשה נשלחו ברי אמוראי המלומדים לשוט בתוך הים וירדו בתוך 

י "ואי אפשר לצאת משם גם ע, הספינה ומצאו אותם טבועים בכינוס גדול

שמא היו בעת ' ו רק ספק אונשאר לנ, שטף המים שעבר עליהם בשום אופן

ואנו , הטביעה על גבי הספינה וירדו בעצמם אל תוך המים שאין להם סוף

דנים אם יש לומר כאן ספק שמא הם היו בתוך הספינה שאי אפשר לצאת 

וגם אם היו על גבי הספינה בעת המעשה , י המים"משם לא בעצמם ולא ע

ל על "ל תקנת חזהלא ירדו לתוך הים הגדול שאין עליהם רק חומרא ש

  .ל"עכ', הנטבעים במים שאין להם סוף וכו

הובא בקצרה , ו"קפ' סי(ט "פ המבי"שדן להתיר ע' ש בענף ג"ועיי

ס לבאו המים אל "שמחלק בין נפל למשאל) ב"ק רי"בקונטרוס עגונות ס

להסביר ' וכ.  ס מאחר שנשארו בחדר"החדר שבספינה שזה אין נקרא משאל
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ס נאמרה רק בנפל "ל במשאל"פי דעיקר גזרת חזל: ל"וז, ט"לדברי המבי

' ד שהי"אבל היכא דיש לומר דנשארו בהחדר שישבו שם וכמו בנ' למים וכו

בזה יש לנו לומר אוקי , בלילה בעת שהיו שוכבים וישנים על מטותיהם

ד "פ חזקה דמעיקרא יש לנו בנ"ועכ', וכו, אחזקה דנשארו על מקומן הראשון

ל וגזרו דלא "ס החמירו חז"ואף דבחומרת משאל, ל"ט הנ"ובנידון של המבי

ל היכא דהוי רוב וחזקה ביחד "מ י"מ, לסמוך על רובא דעדיף מחזקה

  .ל"עכ, המסייעים להיתירא דאין לנו להחמיר מדעתינו

והנה ממה שהעלה העין יצחק בכאן להתיר רק משום צירוף החזקה 

ס "ו לתוך המשאללהרוב דאף אם נפל, קמייתא שהיו ישינים בתוך הספינה

ל הך "או דלא ס.  כ מוכרחין אנו לומר חדא מתרי מילי"א, הרי רובם למיתה

ת דחזקה קמייתא שלא נולד בה ריעותא עדיפא גם לענין עגונא "כללא דכ

או .  אלא דאמרינן דהוה רק כמו רוב שאין להתיר בשבילו בלבד, משאר חזקה

ני מחזקת סכין וחזקת על מקום עמידתו שא' ל דחזקה כזו דמוקמינן לי"צ

ש בעניננו דאין להחשיב "כ כ"וא.  מקוה ואמרינן דנחשב כנולד בו ריעותא

דבודאי שכיח יותר , במשרדו לחזקה שלא נולד בו ריעותא' החזקה שהי

שיעזוב איש מקום עבודתו אחר בואו לשם ממה שיעזוב מטתו קודם אור 

לדעת העין יצחק אין נמצא דבין כך ובין כך .  הבוקר לילך על גבי הספינה

  .להתיר בעניננו מכח הך חזקה לבד

מ לא גרע "מ, אכן נראה דאף שאין להתיר מכח החזקה לחוד) ד

כ יש לצרף לזה הך רוב "א, מנידונו של העין יצחק שיש לצרף רוב להחזקה

דרוב נעדרים , שמחה זעליג מבריסק' ר' ת בסוף דבריו מתשו"שהזכיר מעכ

ובפרט היכא שחיו יחד (וא מחמת שנהרגו שאינם מתקשרים עם ביתם ה

כ אף דליכא תרי "וא.  וזה אף אם לא יתברר שרוב הנעדרים נהרגו, )בשלום

  .מ רוב וחזקה איכא"מ, רובי

, והנה מדברי העין יצחק מוכח דכל חזקה קמייתא יש לצרף לרוב) ה

דהא הביא הוכחה דיש לצרף , ולא רק חזקה אלמתא שלא נולד בו ריעותא

וכן מצינו אף באנשים שהם בעלי חיים : ל"וז, א דיצחק ריש גלותאחזקה מה
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ג דאזיל "ביצחק ר:) דף קטו(א בסוגיא דיבמות "ן והרשב"דהא שיטת הרמב

וזה הוא ' בקורטבא דיינינן כאן נמצא כאן הי' מקורטבא לאספמיא דכיון דהי

 והנה מעלת כאן נמצא כאן', וכו, שם מקודם ולא מספקינן באחר' האיש שהי

', וכו, הוא משום דיש בו מעלת אוקי אחזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא' הי

ד לדון "ולכן לא שייך בנ, ד לדון לסברת חזקה דהשתא"כ לא שייך בנ"וע

אבל מעלת אוקי אחזקה הראשונה שפיר יש לנו לדון ', להכלל דכאן נמצא וכו

ה דדיינינן לחזקה הראשונ', ג מקורטבא וכו"ד כמו התם ביצחק ר"גם בנ

ד ובנידון "פ חזקה דמעיקרא יש לנו בנ"ועכ, לצרופי לחזקה דהשתא

  .ל"עכ, ל"ט הנ"דהמבי

הוא משום צירוף חזקה ' הרי דלדעתו שסברת כאן נמצא כאן הי

' ג זה הי"והחזקה קמייתא הוא רק שידעינן שיצחק ר, קמייתא וחזקה דהשתא

החזקה ויכולים לצרפו ל, דודאי לא עדיף מכל חזקא קמייתא, בקורטבא

  .ה לדבריו דיכולין לצרפו לרוב"וה', דהשתא לומר כאן נמצא כאן הי

הוא משום ' אמנם מאי דנקט בפשיטות דסברת כאן נמצא כאן הי[

דהנה .  ל הכי"ע ס"נראה דלאו כו, צירוף חזקה קמייתא וחזקה דהשתא

בגוי שאמר שיהודי שנתלוה עמו ) כד:מ יז"מובא בד, ב:נא' בתשו(' ש כ"הרא

ד ואמרה "ובאו לפני ב, יו עדים יודעים שאותו יהודי נתלוה עם זה הגויוה, מת

והתירו אשתו ולא חיישינן , זה האיש נתלוה עם זה הגוי והנה הגוי אומר שמת

והוא מטעם כאן נמצא , שמא אותו יהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה אחר עמו

הביא ) שםמ "מובא בד, ט"ע' סי(ו "ת מהרי"ובשו.  ג"כמו ביצחק ר' כאן הי

נהרג בדרך תלינן ' בדרך ושמעו שיהודי א' ביהודי שהי' ש וכ"דברי הרא

ו ליכא חזקא "והנה בנידון של המהרי.  ש"עיי, בודאי שאותו יהודי הוא

ש ידעינן שהיהודי שנתלוה עם "דבנידון הרא, ש"דהשתא כמו בנידון דהרא

.  עמו מכבר' הגוי הוא שמת ואמרינן שהיהודי שמת עם הגוי הוא היהודי שהי

אינו שייך לצירוף החזקה קמייתא עם ' כאן נמצא כאן הי' כ לדידי"כ ע"וא

מהתם שיש לצרף ' כ אין שום ראיי"וא.  רק הוא דין חדש, חזקה דהשתא

' עיי, ו מוקשים מאוד"דבלאו הכי דברי המהרי', ויש לעיי.  חזקה קמייתא
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ת הצובאות ובמראו, ז שהקשה עליו מגברא חרוכא דבשלהי הילולא"בט

  .]ששלשלוהו לים' שהקשה ממעשה בעסיא בא

נמצא , והנה אם כנים הדברים דכל חזקה קמייתא יש לצרף לרוב) ו

ובפרט (דלא רק בהנך נעדרים שידעו שהיו במשרדם קודם הפיגוע יש להתיר 

אלא אף בנידונו של , )א"י בדיקות דנ"שכל אלו כבר הוכרו חלקים מגופם ע

המעליות קודם הפיגוע יש להתיר אשתו בהצטרף אצל ' שידוע שהי. ב.ס

ובשגם שיש לצרף , ל"ל כסברת העין יצחק הנ"שם להרוב הנ' החזקה שהי

  .הפוסקים האחרונים' ובפרט בזמננו לפי מה שכ, א מוורדון"לזה סברת הר

, והנני מברכו בברכת כל טוב, ת בזה"ד מעכ"ואשמח לשמוע עוד חו

  ,ושלא ישמע עוד שוד ושבר

  ענדל סנדרוביץמנחם מ
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  הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג

  ל"תשובה להנ

  ג"תשס, ח כסלו"ה יום כ"ב
  

  ,א"מנחם מנדל סנדרוביץ שליט' כבוד הרב הגדול ר

יקרת מכתבו קיבלתי על ידי פקס ובו דיונים ופלפולים מלאים חכמה 

ש שכתב שכל שלא "הקשה קושיא גדולה על הש.  והנני לעורר בכמה נקודות

הולכים אחר הרוב ולכן הקונה בהמה ונאבדה חייב נולד ריעותא גם בממון 

הלוקח לשלם ואינו יכול לפטור עצמו בטענה שמא טריפה היתה ואין מוציאין 

שבנפשות .) סט(כ איך למדו בסנהדרין "ר א"ועל זה הקשה כת.  ממון לפי רוב

א קטנה נהרג והרי יתכן שהיא איילונית "הולכין אחר הרוב מזה שהבא על א

ש אין ראיה "רי שהולכין בנפשות אחר רוב ואם איתא להשומקח טעות ה

אמנם זה קושיא גדולה אבל לדידי .  מחשש איילונית שלא אתיליד ריעותא

חולין שהוכיחו שהולכין אחר רוב ממכה אביו ' קשיא כבר זמן מרובה מגמ

ומקרבן פרה אדומה שמא לאו אביו או שמא טריפה הפרה אדומה וגם קשה 

לכן נראה שאם לא היינו הולכין אחר .  אין שם ריועתאמה ראיה יש והרי 

רובא דליתא קמן כלל בשום איסור גם בלא נולד ריעותא לא היינו הולכין 

מ "ומ.  ולכן יש ראיה ממכה אביו ופרה אדומה שהולכין אחר רוב.  אחריו

בכלל שאין הולכין בממון אחר הרוב בזה אנו מחלקים שרק בנולד ריעותא 

בסנהדרין בא ' ר שהגמ"ז יש לתרץ גם קושית כת"ולפ.  ריואין הולכין אח

ובאמת .  להוכיח שבנפשות הולכין אחר הרוב לכל הפחות בלא נולד ריעותא

ש שכמו שאין הולכין בממון אחר רוב גם בנפשות אין הולכין אחר "דעת הש

הרוב ורק במקום שהרוב בא ללמד על שאר דברים כמו שזה אביו שזה נוגע 

תורה ונפסק בהם שהוא אביו שוב סומכים על זה גם לממון וגם לכמה דיני 

ש יכול לומר גם זה שרק ברוב שאין "ר היה הש"ולפי קושית כת.  לנפשות

' והנה הגמ.  ריעותא הולכין בנפשות ובממון ולא ברוב שלא אתיליד ריעותא

חדשים והרי יתכן ' שם בסנהדרין באה לבאר למה חייב בן סורר ומורה ג
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חדשים שאז עוברה ' ביו גם קודם כגון שתתעבר אשה ממנו ותלד לזשיקרא א

ונראה שגם רוב .  ניכר בשליש ימיה וראוי לקרותו אב אלא שהולכין אחר רוב

' ש שבאה הגמ"אכן לפי מה שהסביר הש.  זה אין בו ריעותא לקרותו אב

ע הרי בבן "להוכיח שהולכין אחר הרוב כשהופסק הדין לגבי שאר דברים צ

ולפי .  חדשים'  לא הופסק שום דין בזה שראוי לקרותו אב רק לאחר גסורר

ש יש לומר "וליישב את הש.  פ יש רוב בלי ריעותא"ר מיושב שעכ"קושית כת

שאנו דנין מכח רוב פירוש התורה שכתוב בה בן סורר כמה גילו של בן ומכח 

שוב רוב אנו מבינים פירוש התורה ומאחר שהרוב הכריע לנו ביאור התורה 

  .סומכין על זה גם לגבי נפשות

ל סברה זו שכתבנו שיש "ר מעין יצחק שלא ס"ומה שהוכיח כת

, לסמוך על חזקה שלא איתרע להתיר עגונה אלא כשהותר איסור תורה בלי זה

אכן עיקר היתר הנשים .  נכונים דבריו וגם אני לא כתבתי שהסברה מוכרח

והנני להוסיף .  ובהקין ביותר שנראה שדינו כסימנים מDNAסמכתי על בדיקת 

מה שלא כתבתי בתשובתי הקודמת שאין לחשוש שמא הטפת דם שמצאו ועל 

פי זה עשו הבדיקות שלהם אולי רק נפצע ונשאר ממנו טפת דם והוא עצמו 

יצא מהבנין וכמו שמצאו בנפל לים שהעלו רגל מארכובה ולמטה שחוששין 

גדולה והנוראה אם מצאו שמא ניצל בלא הרגל שמסברה נראה שמכח האש ה

דם או חלק מגוף בודאי הסברה אומר שהיה גוף שלם שבודאי רחוק שטפת 

דם או חתיכת בשר ישאר ובודאי היה כל הגוף נשרף ונשאר ממנו קצת כן 

  .ד"נראה לענ

שמחה ' ר להתיר לצרף חזקה לרוב שכתב הגאון ר"ומה שכתב כת

גם בלי חזקה קמייתא זליג הנה שם הבאתי שביאר שיש למעשה תרי רובי 

אמנם דברי הגאון הם קולא גדולה מאוד ולכן כתבתי .  ר הוסיף גם חזקה"וכת

שרק אם רבנים מובהקים יתירו ולא לסמוך עלי ואסיים כאן אף שנהנתי 

  .ר והנה יש להאריך הרבה בפלפולים בענין זה ומרוב טרדה אקצר"במכתב כת

ולכין אחר רוב חולין שהוכיחו שה' והנה מה שכתבתי לבאר הגמ

מ אם לא היה דין רוב "ממכה אביו ומפרה אדומה אף שאין ריעותא שמ
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בתורה לא היינו הולכין אחריו גם כשאין ריעותא אבל לכאורה הדברים 

ה ודילמא שבאמת הקשו חזקה כזאת על מה "ד: חולין י' נסתרים מתוס

איה והקשו מאי ר.  שהולכין אחר חזקא קמייתא מנגע צרעת' שהוכיחה הגמ

ותירצו שבנגע צרעת .  מחזקה שלא אתילדא ריעותא למקום שאתילד ריעותא

מדובר שיש ריעותא שבא סוף שבוע ואין נגע והספק אימתי הלך הרי דלא 

כדברינו ונראה לומר שחזקה כשאין ריעותא הרי זה כאילו אין ספק כלל ולכן 

המות אבל רוב אף שרוב ב.  אין ראיה למקום שאתיליד ריעותא ויש ספק

מ יש מיעוט טריפות ונמצא שיש ספק ובזה אף שמוציאין ממון גם "כשרות מ

מ מחזקה בלי ריעותא זה לגמרי כאילו אין ספק "ברוב כזה כל שאין ריעותא מ

כלל שאין מקום לומר שמא נשתנה ולפי זה נתחזק יותר הסברה שכתבנו שכל 

תנה שזה שיודעין שאדם נמצא במקום מסוים ואין סיבה המספקת שמא נש

  .עדיף אפילו מרוב שאין ריעותא

  
  זלמן נחמיה גולדברג
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  ן הגאון רבי עובדיה יוסף מר
 הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

  
מר זה מוקדש לעלוי נשמתו של אמ

, היא אוצרו' יראת ה, האי גברא יקירא
מזכה , חכו ממתקים וכולו מחמדים

רבי מנשה יונה , הרבים בכל כחו ואונו
ודעו ומכירו קא אמינא זה יוב, ל"ז

 שהקים עולה של, יותר מחמשים שנה
הפליא עצה הגדיל .  תורה בקרב עדתו

וזרעו לברכה כולם אהובים .  תושיה
מזכי , תלמידי חכמים, כולם ברורים

תהיה נפשו צרורה בצרור . הרבים
  . החיים

  ב"תרת עגונה מבניני התאומים בארהה

, הברית בעיגונא דאיתתא שאלתי מאת הרבנים הגאונים בארצותנ

חשון שנה  'י בית הדין ביום ראשון דשהופיעה בפנ, .ס.האשה מרת ד אודות

  :ומסרה את הדברים דלהלן.  זו

 של המגדל הצפוני בחברת 104עלי עבד במגדל התאומים בקומה ב

של , שמשרדיה היו בקומות מאה ואחת עד קומה מאה וחמש, פיצגרלד- קנטור

, שנכחו באותו יום במשרדיה' יש לציין שכל עובדי החברה הנז.  [גדלמה

כולם הוכרזו לנעדרים מעת ,  לשש מאות וחמשים פקידיםשמספרם עולה

ג "במגדלי התאומים ביום שלישי כ, ההתנגשות של המטוס על ידי המחבלים

וכפי הנראה שכולם נספו , ) למנינם2001 לספטמבר 11. (א"אלול תשס

בעלי התקשר אלי כפי ].  ובהתמוטטות הבנינים, בשריפה הענקית שפרצה שם

לאחר ההתנגשות ,  כדי להעיר אותי משינתי8:02ה הנראה מן המשרד בשע

, ומשלא ענה,  התקשרתי אליו לפלאפון שלו8:46של המטוס שאירעה בשעה 

וסיפר לי ,  התקשר אלי מהפלאפון שלו8:52ובשעה .  השארתי לו הודעה

פירוט .  [ומאז לא שמעתי ממנו דבר.  שמפנים את הבנין מן העובדים שם

כי פירוט השיחות של אז הן , ם את דבריהשיחות הפלאפון שלו מאמתי

הוכחה נוספת ].  ומראה שאכן התקשר אז למספר הביתי שלהם, בידינו

כי התברר לנו שהבעל קיבל דואר אלקטרוני , לנוכחות הבעל אז במשרדו
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והמסמכים מראים שהדואר נשלח , 8:21 ושלח תשובה בשעה 8:17בשעה 

ז "ביום שלישי כ.  ה משםוהתשובה אף היא נשלח, אליו כשהיה במשרדו

וכולם מסרו שהשלום , הופיעו האשה והורי בעלה פעם נוספת, שנה זו, חשון

בקשה במפורש , האשה שהיא ובעלה מבני עדות המזרח.  [היה שורר במעונם

האדריכל מר צמח ].  ומבקשת להתירה מכבלי עיגונה, שיפנו את השאלה לפני

אין ספק שכל אלה שנמצאו , 92 כי הואיל והמטוס הפוגע נכנס לקומה, מסר

ועוד לפני , נספו באש הנוראה שהתלקחה סביבם, ל"למעלה מעל הקומה הנ

איבדו את הנשימה , מרוב החום הנורא והמחנק לנפשם, מותם בשריפה

, לא היו יכולים לראות כלום, וגם מחמת העשן הסמיך שאפף אותם, שלהם

גרם לשבש את , הפגיעהואף הזעזוע החזק מן , כדי לחוש להציל את נפשם

וכן , פתיחת הדלתות עד שנלכדו בפנים ולא יכלו לפותחם להמלט על נפשם

  .ואינו יכול להמלט על נפשו, שהוא תקוע בפנים, אמר אחד מהם בטלפון

רוב ,  להיתראיהנה נראה שהנידון שלנו עדיף מאשר תרי רוב) א

, דמו לנושאין לו אח ורע כמעט בכל הדורות שק, אחד פשוט שבמקרה זה

והתבערה האיומה שנגרמה בכך , גדלהמבהתפוצצות המטוס על יושביו בתוך 

, והתפשטה מיד בכל רוחב המגדל, עם חמשים טון של דלק שבבטן המטוס

, עד שלא השאירה מפלט לכל הנמצאים בקומות העליונות של המגדל

וגם , והסברא נותנת שכולם נלכדו בתוך התבערה באין להם מוצא להמלט

ודמי , בודאי שכולם נספו, ונקברו תחתיו, ר שהתמוטט המגדל לגמרילאח

וכן .  נפל לתוך כבשן האש מעידים עליו שמת:) יבמות קכא(ל "להא דקי

  ).  יז אות ל' סי(ע "והטוש, )יג' גירושין הל' פרק יג מהל(ם "פסקו הרמב

דאמרינן שחוששים שמא , שם' ל כהירושלמי שהובא בתוס"לא קיו

כלומר שמא נפל לאש וברח לו מן האש ,  כחנניא מישאל  ועזריהנעשה לו נס

וכן כתב החלקת מחוקק .  ל אין מזכירין מעשה  נסים"דקי.  ש"ע.  בשום ענין

והן אמת שהרב המגיד שם כתב  בשם ).  ק צו"ס(והבאר היטב ).  ק נו"ס(

, ואינו יכול לעלות משם, דדוקא נפל לתוך כבשן האש שהוא עמוק א"הרשב

אי נמי , דשמא יצא משם, אין מעידים עליו,  אם נפל לתוך מדורת אשאבל
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א "כ הריטב"וכ.  והוא ששהה העד שם עליו כדי שישרף, אפילו לתוך מדורה

, מ הרי גם כאן נתפשטה האש לכל הרוחב של הבנין"מ.  והנימוקי יוסף שם

כ "וכ.  באופן שאי אפשר לצאת משם, וליהטה האש הגדולה את כל סביביו

שכל שאי אפשר , שהכל לפי ראות עיני הדיין, )נב אות ז' ע סי"אה(זון איש הח

ת אבן "כ בשו"וכ.  ש"ע.  להמלט הוי כנפל לתוך כבשן האש שמעידים עליו

' סי(ג "ש ענגיל ח"ת מהר"ע בשו"וע.  ה אמנם"בד) לו' סוף סי(ב "יקרה ח

  .  ש"ע).  י' ע סי"חאה(ץ "ת הרמ"ובשו, כ"ה וא"בד) צה

עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה .) ביבמות קטו(אמרינן והא ד[

משום , הוא מת ואני ניצלתי אינה נאמנת, )שהציתו אש עלינו, י"פרש(

כבר כתב .  כי היכי דאתרחיש לך ניסא לדידיה נמי אתרחיש ניסא, דאמרינן לה

, שאם היא לא היתה בתוך הבית  והמערה, )כו' סי(חיות  ת שדה יצחק"בשו

א לו "ומעידה שהציתו אש סביב הבית והמערה באופן שא, חוקאלא מר

.  ויש להתירה להנשא דדמי לנפל לכבשן האש, נאמנת, רק  בדרך נס, להנצל

  ]. ש"ע).  סג' ע סי"חאה(ת עמק שאלה "כ בשו"וכ

וע יותר לאין שיעור רד שבודאי הוא ג"כל זה מביאנו לומר שבנו

 חכמים משום שיש מיעוט המצוי שהחמירו בה, טביעה במים שאין להם סוףמ

ומרא ח והחמירו בה משום:).  מ(ז "וע:) יבמות לו(' ש התוס"כמ, דנמלטים

אבל בדיעבד אם נישאת , ובכל זאת לא החמירו אלא לכתחלה.  דאשת איש

מכל , שת אישא תקג דאית לה חז"ואע, :)קכא(כמבואר ביבמות , לא תצא

' ש התוס"וכמ, ת אשת אישמקום חזקה דאשה דייקא ומינסבא מרעא לחזק

הרי זו לא , אהא דתניא שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת:) כב(כתובות 

באשם "הבא עליה , ופריך מכדי תרי ותרי נינהו, ואם נישאת לא תצא, תנשא

, מה דהא בחטאת קאיית', והקשו התוס.  בנישאת לאחד מעדיה, "תלוי קאי

ואם כן נימא :).  לא(תא ביבמות כדאי, דהא מדאורייתא אזלינן בתר חזקה

ואומר רבינו תם דחזקה דאשה דייקא ומינסבא , דאוקמה בחזקת אשת איש

כי , ד שאין אפילו מיעוט של נמלטים"ש בנ"וכ.  מרעא לה לחזקת אשת איש

, ואפילו אם נאמר שנחשב רק רוב.  וכולם עלו באש תופת.  אין מפלט למו
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יישינן שמא נעשה לו נס כחנניה משום דלהירושלמי אין מעידין עליו דח

, פ שאין הלכה כהירושלמי"אע, :)יבמות קכא' ש תוס"כמ(מישאל ועזריה 

מ מאחר שבפקודת "מ.  אין מזכירין מעשה נסים, :)קכא(כדאמרינן ביבמות 

לחפש תחת ההריסות חיפוש מדוקדק אחר , הממשלה הוטל על צוות הצלה

ויבקשו ולא מצאו עוד , גדליםניצולים תחת עיי המפולת לאחר התמוטטות המ

והוא עצמו היה , קרוב לודאי שהיו מוצאים אותו, אילו היה נשאר חי, ניצולים

ל תרי רובי "כ הו"א.  אלא ודאי שגם הוא במתים חלקו.  מודיע  על הישרדותו

  . לקולא

משום , היה נראה להקל מסברא, והנה בתרי רובי בעיגונא) ב

ומה :). [ב(גיטין ' ש התוס"וכמ, ע"כדבמיעוטא דמיעוטא לא חיישינן ל

שהרי בנפל למים שאין להם סוף אשתו ', שהקשה המצפה איתן שם על התוס

ל "שי, מ"לק.  פ שהנמלטים הם מיעוטא דמיעוטא"אע, אסורה להנשא

ט שהחמירו במים "דה:) ז מ"וע: יבמות לו(' ש התוס"ל כמ"גיטין ס' שהתוס

ועוד שכיון ].  ש"ע.  ט המצוימשום דנמלטין הוו מיעו, שאין להם סוף

ל ספיקא "דהו, גם בספק יש להקל, דחומרא דמים שאין להם סוף היא מדרבנן

  ).  ק קה"יז ס' סי(ש הבית שמואל "וכמ, דרבנן ולקולא

ע "וע).  ס כח"ע ס"חאה(ת רבינו חיים כהן רפפורט "כ בשו"כו

לחנן יצחק א' בתשובת הגאון ר) ס כד"ע ס"חאה(וסף פריד ית אהל "בשו

א "ת עין יצחק ח"ע בשו"וע.  ש"ע.  שהסתמך גם על דברי הבית שמואל בזה

קסח אות ' סי(ב "ם ח"ת מהרש"ע בשו"וע.  ש"ע).  כט אות כח' ע סי"חאה(

) סח אות י' ע סי"חאה(ת צמח צדק "בשו' וע.  ש"ע.  וכל שכן בתרי רובי, )ו

.  הם סוףדפלוגתא דרבוותא היא אם מקילים בספק במים שאין ל, שכתב

' סי(ת קהלת יעקב מקרלין "וכן ראיתי בשו.  ש"ע.  'מ ברובא יש להקל וכו"ומ

וזכורני כי בימי חרפי עת היותי בבית מורנו ורבינו : ל"שכתב וז) א"ט דף כו ע

באחד שנפל מן הגשר שהיה גבוה מאד על , הגאון רבי חיים מוולוזין שנשאל

ונאבד ולא , ם שאין להם סוףשהוא מי, ומהקרח נפל לתוך הים, הקרח שבים

קומות רובן ' שהנפילה ממקום גבוה ב, וצידד להתיר מטעם תרי רובי, נמצא
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, שהרוב נטבעים ואינם נמלטים, ובצירוף שנפל למים שאין להם סוף, למיתה

  .והאריך בזה בתשובה.  רובי' ל ב"הו

וידעתי כי ימצא בזה , כמי ווילנאחהותרה האשה אז בהסכמת כל ו

אך אין לחוש כל כך במים שאין .  החמיר מאיזה תשובות מהאחרוניםצדדים ל

.  כ"ע.  ובמקום עיגון יש לסמוך על דעת המקילים בזה, להם סוף דרבנן

כן הובא ו.  ש"ע).  ו' סי(ח מוואלוזין האריך בזה בספרו חוט המשולש "והגר

  .ש"ע).  ב"ו דף מד ע' יסע "חאה(ת בנין של שמחה "בשו

שיש להחמיר .) יבמות קכא(' אה מדברי התוסולם לכאורה נרא

מים שאין להם , אמר רב אשי הא דאמרי רבנן, דאהא דאמרינן התם, לכתחלה

דאם , אבל צורבא מרבנן לא, הני מילי באיניש דעלמא, סוף אשתו אסורה

יעבד אין לכתחלה דולא היא אפילו צורבא מרבנן .  איתא דסליק קלא אית ליה

ג דרוב גבי צורבא מרבנן אם איתא דסלקי קלא אית "ואע', וכתבו התוס.  לא

' ומבואר מדברי התוס.  מ לא סמכינן לאותו רוב ולא תנשא לכתחלה"מ, להו

שמטעם זה אם נישאת לא (, פ שבמים שאין להם סוף הרוב נטבעים"שאע

פ הרוב היינו יודעים שנשאר "ח ע"ואפילו במיעוט הנמלטים אם הוא ת, )תצא

ואמנם .  והא הוו ליה תרי רובי, פ כן אשתו אסורה"אע, מחמת הקול, חי

ל "הנ' הוכיח כן מהתוס) ק כט"יז בפירוש הארוך ס' סי(ע "הישועות יעקב אה

ת בית שלמה "כ עוד בתשובתו שהובאה בשו"וכ.  דלא מהני תרי רובי

  ).ד"ל דף לב ע' ע סי"חאה(

' מהתוס) קסד אות ט' סי(ב " נאות דשא חת"כן הוכיח להחמיר בשוו

.  ומיהו אפשר לחלק, וסיים, )ק קלג"יז ס' סי(וכן העיר בפתחי תשובה .  ל"הנ

וכן מסקנת החזון איש ).  ב"דף מה ע(ת בנין של שמחה "ע בשו"וע.  ע"וצ

ת באר יצחק "אולם הגאון רבי יצחק אלחנן בשו.  ש"ע).  לא אות ז' ע סי"אה(

שהרוב האחד של דשאני התם , תירץ, )ד"דף קמ ע, יח ענף י' ע סי"חאה(

ואילו הרוב השני דאם איתא דסליק , ס בא מיד עם טביעתו"הנטבעים במשאל

.  וכיון דהתרי רובי לא באו בבת אחת לא מהני, בא לאחר זמן, קלא אית ליה

דלא מהני ספק ספיקא לקולא אלא , )ט"קי ס' סי(ד "א ביו"ש הרמ"דדמי למ
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רי רובי  לתה"וה.   זהולא כשבאו בזה אחר, כששני הספיקות באו בבת אחת

א ' ב סי"וח, כב אות ט' א סי"ח(ת עין יצחק "וכן תירץ עוד בספרו שו.  ד"בנ

, )ד"טו דף כח ע' ע סי"חאה(ת ברית יעקב "וכן תירצו בשו.  ש"ע).  ענף ד

דף  ל' סי(ת ברכת יוסף לנדא "ובשו, )ז' ע סי"חאה(ת אריה דבי עילאי "ובשו

  ).כד' סי (ב"ת אמרי יושר ח"ובשו, )ד"יז ע

).  ק לד"טו סוף ס' סי(ד "ם בגילוי דעת יו"ע להגאון מהרש"עו

ואם כן אם נחשוב ).  נ עמוד פז' ע סי"חאה(ב "ת באר חיים מרדכי ח"ובשו

כיון דתרי רובי אלו באו , אכתי לא מצאנו ידינו להקל לכתחלה, ד כתרי רובי"נ

עמוד מח (ם אחדים ן רבי אליהו קלצקין בספרו דבריואולם הגא.  בזה אחר זה

) קי' סי(ד "א ביו"דשאני נידון הרמ, ל"כתב לפקפק על התירוץ הנ) אות סא

ולכן , בעוד שהיה חסר מעשה התערובת, שכבר היה על החתיכה שם איסור

כ כאן שמשעת "משא.  לא מהני ספק ספיקא כשהספקות באו זה אחר זה

.  'מפרע וכוואיגלאי מילתא ל, הטביעה הדבר עומד להתברר בהמשך הזמן

) כה אות יא' וסי, כד אות לט' א סי"ע ח"חאה(ת היכל יצחק "גם בשו.  ש"ע

ועוד שכל זה מתבסס על .  ש"ע.  י אלחנן בזה"מקהי אקהתא על חילוק הגר

ובאמת , א שאין להקל בספק ספיקא כשבאו הספיקות בזה אחר זה"דברי הרמ

' הקשה על זה מד) זק ל"קי ס' סי(ד "א יו"ובביאורי הגר, שאין זה מוסכם

דהוי ספק , בנתערבה הביצה עם אחרות, ת"י ור"במחלוקת ר:) ביצה ג(' התוס

ותיפוק להו שלא באו שתי הספיקות בבת , אחד בגוף וספק אחד בתערובת

) א"דף קז ע(גם הגאון רבי יוסף חיים בספר רב ברכות .  ע"והניח בצ, אחת

, ספקות באו זה אחר זהס אף כשה"הוכיח  במישור מכמה מקומות דמהני ס

צ ששני "שא, )פד' סי(ד "ע יו"ושכן יש להוכיח מפסק מרן בש, ולא בבת אחת

ומעתה הלכה רווחת בידינו שכל ששני , וסיים.  הספקות יבאו בבת אחת

אין להשגיח אם באו שניהם כאחד או אם נודע הספק , הספקות הם בגוף אחד

ון רבי יוסף ידיד בספר ברכת כ הגא"וכ.  ש"ע.  כ בא הספק השני"ואח, האחד

אפילו באו שני , דלדידן שקבלנו הוראותיו של מרן, )עמוד רה(א "יוסף ח

.  ס להקל"ואפילו באיסור דאורייתא מהני שפיר הס, הספקות בזה אחר זה

שמרן חולק בזה על , )יז' ד סי"חיו(ב  "ת שמש ומגן ח"וכן העלה בשו.  ש"ע
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' וכן הגאון ר.  ש"ע.  הספיקות בבת אחתל דלא בעינן שיהיו שני "וס, א"הרמ

העלה להקל גם ) ד' שער הספיקות סי(יצחק אייזיק חבר בספר בית יצחק 

ט "סוף פ(ם "ומכל שכן לדעת הרמב, והוסיף.  כשבאו הספיקות בזה אחר זה

שבודאי , ל ספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן"דס, )טומאת מת' מהל

 אם נודעו הספיקות בבת אחת או בזה מ לחלק בזה בין"לשיטתו אין שום נ

  .  ש"ע.  דשפיר דמי להקל בכל אופן, אחר זה

שחומר , ם"ל כדעת הרמב"ל שלפי מאי דקי"השתא דאתינן להכי יו

ד "ף והראב"ג והרי"ם כן דעת בה"שכדברי הרמב, הספיקות מדבריהם

י והפר, )צג' סי(ד "ז ח"בדהר, וכן הסכימו האחרונים שלנו.  ג והמאירי"והסמ

כ הפני יהושע "וכ).  תקפט' ח סי"א(א "ומרן החיד, )קי' סי(ד "חדש יו

' סי(ב "ץ ח"ובשאלת יעב, )קי' בית הספק סי(והכרתי ופלתי , :)פסחים י(

גם בדין תרי רובי ).  עמוד רמא(ב "כ בטהרת הבית ח"וכמש.  ועוד).  קמג

י לשיטתם שהחמירו בזה אזל' והתוס.  אפילו באו בזה אחר זה נקטינן לקולא

וההיא דיבמות שהחמירו בגמרא אף בצורבא .  שחומר הספיקות מן התורה

וכן מוכח .  מ לאיניש דעלמא"ט משום דלא פלוג רבנן בין צו"ה, מרבנן

מ הוא משום שלא לחלק  "ט שהחמירו בצו"דה) קלט' סי(י "בפסקי מהרא

 ת"כ בשו"וכ).  סח אות ט 'ע סי"חאה(כ הצמח צדק "וכ.  גזרת חכמיםב

י "וכן ראיתי להגר.  ש"ע).  ג"יב דף נג סוף ע' ע סי"חאה(אגודת איזוב מדברי 

כ דההיא "שהעיר ג, ) אות יחכא'  סי(א "ת עין יצחק ח"אלחנן עצמו בשו

כ "משא.  היינו משום דלא פלוג רבנן, מ במים שאין להם סוף"דהחמירו בצו

כב ' סי(א "ק חכ עוד שם בעין יצח"וכ  .בעלמא בתרי רובי דשפיר דמי להקל

משום שסתם , אף דהוה תרי רובי, דמה שלא התירו בצורבא מרבנן, )אות  ח

דמשמע דהיינו אף , אמרו חכמים דבמים שאין להם סוף אשתו אסורה

כ יש "וא, אף דהוי מיעוטא דמיעוטא, ולא חילקו חכמים בזה, בצורבא מרבנן

כ בעלמא "משא, לומר דשאני התם דחזינן שהחמירו חכמים בפירוש בזה

, ז אין אנו צריכים לחלק בין כשבאו התרי רובי בבת אחת"ולפ.  בתרי רובי

וכן יש להעמיס בכוונת .  [ד"עכת.  להיכא שבאו התרי רובי בזה אחר זה

וכן ראיתי ].  ה ואף"ד) ו אות יג' סי(ת חוט המשולש "ח מוואלוזין בשו"הגר
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ד דהוי "שש בנובענין הח, שכתב) ס כח"ע ס"חאה(ת חבצלת השרון "בשו

שכיון שהוכה כנגד לבו , )ק קלג"ס(הנה מבואר בפתחי תשובה , ס"משאל

פ שלא שהה עד "וכאן אע, ס מותר משום תרי רובי"כ נטבע במשאל"ואח

והוי שוב תרי , כ רובא למיתה"כ דהוי ג"מ הרי נאבד זכרו אח"שתצא נפשו מ

שיב תרי רובי ומוכח דאף בתרי רובי שבאו זה אחר זה ח.  ש"ע.  'רובי וכו

עב סוף אות ' א סי"ע ח"חאה(ת בית יצחק שמלקיס "וכן מוכח בשו.  להקל

כ בתרי "שהתיר ג) כד' ע סי"חאה(ת אהל יוסף פריד "ע בשו"וע.  ש"ע).  א

להלכה , יצחק אלחנן והסכים עמו להקל' ושלח תשובתו להגאון ר, רובי

ה "בד) ב"ף כו עטו ד' ע סי"חאה(ת ברית יעקב "ע בשו"וע.  ש"ע.  ולמעשה

) ט' סי(הביא בשם הרב מוצל מאש ) פד' סי(ת קול מבשר "גם בשו.  ולכאורה

י קוק "כ הגרא"וכ.  ש"ע.  ושכן דעת האחרונים.  פ תרי רובי"שהתיר עגונה ע

והגאון רבי שמחה זליג הדיין מבריסק .  ש"ע).  כה' סוף סי(ת עזרת כהן "בשו

שההיתר , )מג עמוד כז' סי(חדים ל כתב בתשובה שהובאה בספר דברים א"זצ

.  פ הוראת רבנן קשישאי"נתפשט ע, של תרי רובי בעגונה בצירוף אבד זכרו

שזהו בכלל , אין זו טענה, פנינולומי שיטען על זה שאירע מעשה והבעל בא 

והרי אמו של החכם צבי הותרה להנשא , מה שאמרו אין מזכירים מעשה נסים

וכי בגלל .  כ בא בעלה חי וקיים"ואח, רגדים שראו שבעלה נהעפ העדאת "ע

והרי אדרבה מבואר באחרונים שהגאונים , זה עמדו מלהתיר את שאר העגונות

  .ש"ע.  שבדורות ההם התירו את העגונות ולא השגיחו על מקרה זה

פ שלא יצאנו מידי מחלוקת האחרונים אם יש להקל בתרי רובי "אעו

דהיכא , כתב) נד' סי( אליהו מזרחי ת רבינו"הנה בשו, או לאו, ג לכתחלה"כה

ז "והובא בט.  ש"ע.  דאיכא פלוגתא דרבוותא בדין היתר עגונה אזלינן לקולא

כ "וכ.  ש"ע).  מד' סי(ת משאת בנימין "כ בשמו בשו"וכ).  ק טו"יז ס' סי(

שאף אם רפיא בידי , ש"בשם תשובת הרא) ס קיג"ס(ם אלשקר "ת מהר"בשו

, הרי כתב אביו רבינו יואל בתשובה, א דרבוותאה אם יש להקל בפלוגת"ראבי

, שבכל פלוגתא דרבוותא בהיתר נשים עגונות יש להקל משום תקנת עגונות

ומכאן שיש לחכמי ].  תקעא' פ סי"ם מרוטנבורג ד"ת מהר"וכן הוא בשו[

).  יג' סוף סי(י בי רב "ת מהר"כ בשו"וכ.  ש"ע.  הדור ללכת בעקבותיהם
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).  ל' סי(ת רבינו בצלאל אשכנזי "ובשו).  שכו' יס(א "ט ח"ת המבי"ובשו

ע "חאה(ת תורת חסד "כ הגאון מלובלין בשו"וכ).  ס ט"ס(ת בית יעקב "ובשו

א דף ' סי(ב "ת חיים ושלום ח"י בשו'ח פלאג"ע להגר"וע.  ש"ע).  ז אות ו' סי

שאסף איש טהור רבים ועצומים מרבותינו האחרונים חבל נביאים , )ג"יד ע

בפרט כשיצאה מאיסור ו, הקל בעיגונא דאיתתא בפלוגתא דרבוותאשכתבו ל

 ע לו"וע).  ס טו"ע ס"חאה(א "ת שואל ונשאל ח"כ בשו"וכ.  ש"ע.  תורה

ד דאיכא תרי רובי בודאי שיש לסמוך על "כ בנ"וא).  יא- י' ע סי"אה(ז "בח

ת היכל "ג בשווה הרצ"כ הגריא"וכ.  דברי המקילים דמסתבר טעמייהו להלכה

ת רבינו חיים "וכן בשו.  ש"ע).  כד אות כו ולז' ע סי"חאה(א "ק חיצח

ת "ובשו.  כתב להתיר בתרי רובי אף לכתחלה) ס כח"ע ס"חאה(רפפורט 

ואפילו האחרונים שהחמירו ).  ב"ב דף יא ע' ב סי"ח(ז שפראן "הגאון רב

  .ד אף הם יודו להקל"בנ, בעלמא בתרי רובי

י בעל תרומת הדשן "גאון מהראש ה"ל יש לצרף מ"נוסף לכל הנ) ג

, דבדיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא, )קלט' סי(בפסקיו 

ל "אדם בינוני שנעדר אם איתא דחי הוא הו' ונראים הדברים בזמננו שאפי

שאז היו ישראל עם רב , ס"קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן בזמן חכמי הש

ש "ומ).  [קלה' סי(א "ט ח"ית המב"והביאו גם בשו.  בכמה וכמה מקומות

במראות ' ע, י בזה"ד המהרא"להשיב ע) תקכו' א סי"ח(' ז בתשו"הרדב

.  י"ש ליישב דברי מהרא"מ, )ב והלאה"יז סעיף טו דף מ ע' סי(הצובאות 

א "ת היכל יצחק ח"ובשו).  כט ענף ו' ע סי"חאה(א "ת עין יצחק ח"ע בשו"וע

ת "ובשו, )תרצג' סי(א "באור זרוע ח' וע].  ש"ע).  ל עמוד קסב' ע סי"חאה(

ההוא בר נש , )א"ו ה"יבמות פט(' שהביאו מהירוש, )פ' סי(א "ץ ח"התשב

וכולהו , ל מית"א, וההוא פלן, ל מית"א, ל היכן ההוא פלן"א, דאתא קמי רבי

כתובות (י "וזה כסיוע לפרש?  ל ואילו היו בחיין לא הוו מייתין"א? מייתין

) נח' ע סי"חאה(והחתם סופר .  ילו היה חי היה באבאומרת ברי לי שא:) כב

כי בכל , ס"שידוע שלעת עתה נשתנו הזמנים ממה שהיה בזמן חכמי הש', כ

מארצות תוגרמה מגיעים ' ואפי, המדינות קבוע בי דואר בכל עיר ועיר

, ס"ואילו היה עולה מן המים כשנפל למשאל, מכתבים אלינו בזמן קצר מאד
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ואף .  על מקום המצאו, י הודעה בעיתון" איגרת או עי"היה מודיע לביתו ע

' מ  דאית ליה קלא שריא אפי"הוה בעי רב אשי למימר דבצו.) קכא(שביבמות 

ט דשמא לא נתפשט "התם ה, ס דחי לה מהלכתא"והש, ס"לכתחלה במשאל

אבל בזמנינו אי אפשר שלא יתפשט , וזהו לפי המצב בזמנם, הקול בכל מקום

וגם החשש דשמא מחמת כיסופא ערק ,  דקביע במתאי בי דואר"הקול ע

אילו נשברו ' וברי לנו שאפי, הנה גם בזה נשתנו הזמנים, )יבמות קטו(לעלמא 

.  כל איבריו היה בא או היה מודיע לבני ביתו ולא היה בזה שום כיסופא

  .שאילו היה קיים היה בא, באומרת ברי לי:) כתובות כב(י "וגדולה מזו פרש

מ טוענת ברי לי שהיה בא לפי "מ, היה מחוסר איברים' כ שאפי"בעו

ג לא חשיב ברי "ל דבכה"י וס"ן שחולק על רש"ואף הר.  הכרת טבעו ומהותו

א "התם בשנים אומרים לא מת מיירי שא, כיון שאינה יודעת בבירור שמת

ז דחשיב כאילו נודע לנו "ובזה, כ בעלמא"משא, ג"להכחישם בברי כה

ירוף כל סברות אלו בודאי שמועיל להוציא את האשה ולכן צ, ר שמתובביר

כ עוד "וכ.  ד"עכת.  'וליכא אלא איסורא דרבנן וכו, מחשש איסור תורה

  ).  סה, נג, מח' ע סי"בחלק אה(ס "החת

, סימן ו אות יט(ת חוט המשולש "ח מוואלוזין בשו"ע להגר"עו

מבואר ושכן ,  כפשטוישהירושלמ, דמשמעות רוב הפוסקים, שכתב) בהגה

ע בקונטרס באר "וע.  ש"ע.  ה דיליף לקולא מהירושלמי"במרדכי בשם ראבי

  .  שזה סניף גדול ואומדנא דמוכח, שכתב) אות נח ונט(חיים מרדכי 

כ לא מצינו "ע, י"חלקו על רש:) בכתובות כב(פ שהראשונים "אעו

אבל לכולי  ,במקום ספק תורה, אלא שלא לסמוך על  סברא זו בלבד, שחלקו

בודאי שסברא זו היא סברא , מא כשיש ריעותא בחזקת חיים של הבעלעל

  לאשכלל גדול הוא דאפושי פלוגתא.  חזקה וברורה שראויה להצטרף

ת "גם בשו).  ד"סעיף לד דף קח סע(ז "והובא באוצר הפוסקים ח, מפשינן

רבה הבנידון אחד שהיה בקרון הרכבת שנשרפו שם ) קיד' סי(ב "שערי דעה ח

שאפשר שסברא זו שאילו היה חי היה , וכתב, ואבד זכרו, יני עדיםאנשים לע

שכיון שעל פי מושכל ראשון נראה ודאי , אלימא טפי מבעלמא, מודיע לביתו
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היה לו לחוש על אשתו פן , אם איתא שהוא ניצול ונשאר בחיים, שלא ניצלו

והיה לו לעשות כל טצדקי למהר , פ עדות של הנוכחים שם"ע, תנשא לאחר

אלא ודאי שאיננו , כדי שלא תנשא אשתו לאיש אחר, ודיע על קיומולה

ם "ת מהרש"ואף שבשו).  פז' א סי"ת שערי דעה ח"ע בשו"וע.  (ש"ע.  בחיים

, )קלא' ב סי"ע ח"בחאה(ס הדר תבריה לגזיזיה "העיר שהחת) רנב' סי(ג "ח

רוך ב, ואמר, שאירע מעשה להיפך מסברתו' כ כ"ואח, ל"שהביא סברא הנ

פ אומדנא דידן "א לחדש דבר ע"שא' כ) קלח' בסי(וכן , חר בהם ובמשנתםשב

שלפי ) ס פד"ס(ת קול מבשר "ז בשו"אולם כבר השיב ע.  ש"ע.  'וכו

יוצא שמשנה אחרונה שלו להקל , ל"ס הנ"התאריכים של התשובות שבחת

, ) אות גדקכ' סי(' ץ דושינסקי בתשו"כ הגאון מהרי"וכ.  ש"ע.  פ סברא זו"ע

הביא דהוה עובדא וחזר ) ז"בשנת תקס' בתשובה שכ(ס עצמו "ף שהחתשא

' א סי"בח(א "מ הרי גם לאחר מכן בתשובתו שכתב בשנת תקע"מ, הבעל חי

.  ש"ע.  ל שסברא זו היא בגדר רוב גמור"כ צ"ובע.  צירף סברא זו להקל, )מח

שהעיר אודות המעשה של ) ט' ע סי"חאה(ב "ת קרית חנה דוד ח"ע בשו"וע

, שבאמת לא יפלא הדבר בעינינו כי מקרה כזה יקרה אחד מני אלף, ס"חתה

פ "שהרי כמה פעמים מצינו שהותרה עגונה ע, ואין לחוש להחמיר משום כך

האם בשביל כך תתבטל , כ בא בעלה לפנינו"ת ואח"פ גוי מסל"עד אחד או ע

חסד ת תורת "ז הגאון מלובלין בשו"וכן סמך ע.  ש"ע.  'ותעקר הלכה זו וכו

:) כב(י בכתובות "שמדברי רש, וכתב, )א"ד ע"מ דק' ובסי, ס ז"ע ס"חאה(

, ולכן פטורה מאשם תלוי, מוכח שפיר דהאי סברא אומדנא דאורייתא   היא

שאלמלי יהודה קיים , כפו מטתו, ינאי' ל ר"א:) סב(ושכן מוכח עוד בכתובות 

, על פיהוידוע שאין להתאבל אלא בעדות שמשיאין את האשה , הוה אתי

ב "י ענגיל ח"ת בן פורת להגר"כ בשו"וכ.  ש"ע.  אלמא דסברא דאורייתא היא

ת נודע בשערים "כ בשו"וכ.  ש"ע.  ככל הדברים האלה) ד"ח דף לז ע' סי(

ת תפארת יוסף "ובשו).  ס ט"ע ר"חאה(ת נפש חיה "ובשו).  ס כ"ס(קמא 

ע "חאה(ת "ה מהת נודע ביהוד"ש לנדא בשו"גם הגאון מהר).  ס ו"ע ס"חאה(

דאמרינן שאילו היה חי ) קלה' סי(ט "שיש לנו לצרף סברת המבי, כתב) נא' סי

והביאו הרב .  ש"ע.  כיון שלא היה לו שום קטטה עם אשתו, היה בא לביתו
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שבסברא זו יצאה מאיסור , וכתב, )עמוד רעו(עיגונא ' ב בתשו"זבחי צדק ח

ת תירוש "ובשו).    וקסחקכח' סי(ת צמח השדה "ע בשו"וע.  ש"ע.  תורה

ד כמה ימים לפני האירוע בהיות "ובנ.  ש"ע.  ה עוד יש"ד) מ' סי(ויצהר 

והביעה דאגתה , ואשתו שהיתה בהריון של בנם בכורם בחודש התשיעי

הרגיע אותה שלא תפחד והוא ישתדל לסייע אותה כמיטב , מסכנת הלידה

רכו לעשות המילה והוצ, ןבואחר ימים אחדים מן הפיגוע ילדה , יכולתו

כ "ובע.  ל"וכנ.  הא ודאי אילו היה חי היה בא לראותם.  והפדיון בהעדרו

  .ק"ודו).  ק' סי(ת זקן אהרן וואלקין "ע בשו"וע.  שאינו בחיים

א ' סי(ת חיים ושלום "י בשו'ח פלאג"אמנם ראיתי להגאון מהר) ד

רב אחאי ות כושמעתי בשם הרב המופלא המוכתר בכתר מל, שכתב) ב"דף י ע

שבזמנינו שיצאו אניות , שהיה אומר, )ו"הי(ר יעקב אביגדור "גאון כמהר

אם איתא , וקיםרחבמנוע של אש הסובבים בכל העולם לקצוי ארץ וים 

היה הדבר נודע , ס ניצול ונשאר חי באיים הרחוקים"שהנטבע במים שאל

למוד  התיולכן יש לחלק בין זמנינו שנתחדשו אניות אלו לזמן חכמ, בעולם

ורק אם יש אומדנא , וכשומעי דברים אלה היה הדבר קשה בעיני להתיר.  'וכו

, חזקה שאי אפשר שיצא חי סמכינן שפיר על סברא זו להתיר לכתחלה

והאמת אגיד כי בחדש חשון שנת .  'כ כשאין סיבה מספקת לומר כן וכו"משא

רב ונתגלגלו הדברים עם , נקראתי מטעם המלכות לקושטא, "משפט צדק"

ל אינו "ואז אמר לי שהחילוק הנ, )ו"נר(ר יעקב אביגדור "אחאי גאון כמהר

שכתב כן , ד אודיסא"אב, כי אם מהרב המופלא הגאון רבי משה אשכנזי, שלו

ל "שלולא מסתפי מחבריו ומרבותיו היה אומר סברא הנ, בפסק דין עיגונא

ות עם מנוע ואני, כי בכל המדינות שבעולם יש שגריריות וקונסוליות, להקל

וכותבי העתים אשר לא ישקוטו לילה ויומם לפרסם חדשות מכל , של אש

עד שהעולם כולו נעשה ממש כאקרא דאגרוניא דידעי חד לאידך , המדינות

ולכן אין מקום להחמיר ).  נז' מח וסי' סי(ב כתב החתם סופר "וכיו.  'וכו

ו מאיסור תורה ולפי זה הדבר ברור שהנשים שנטבעו בעליהן יצא, ז כלל"בזה

ר יעקב אביגדור "ז כתבו שני המאורות הגדולים כמהר"וע.  'בודאי וכו

ואין , ת דבריו לא האירו בזה"שבמחכ, ר יוסף אלפנדארי בפסק שלהם"וכמהר
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ואז .  'להתיר אלא מהוכחות וטעמים אחרים ולא מטעם התחדשות הזמנים וכו

נות והטעמים גם אני הסכמתי לדעתם להתיר בנידון ההוא מכח האומד

ושם ).  ד"ח ע"י דס' ב סי"כ עוד בחיים ושלום ח"וכ.  (ד"עכת.  'האחרים וכו

' סי(י בפסקים וכתבים "ל תשובת מהרא"העיר על מה שלא הזכירו הרבנים הנ

השיב ) סימן תקכו(א "ז בח"ולעומתו הרדב, שמשם יש סיוע לסברא זו) קלט

ם הגאון רבי חיים משה אול.  ש"ע.  'ל שאין לחלק וכו"וס, י"ד מהרא"ע

סמך סמיכה בכל ) ג"ג ע"ט דנ' סי(ב "מודעי בתשובתו שבספר חיים ושלום ח

אדם בינוני בזמנינו אילו היה ' שאפי) קלט' סי(י בפסקיו "ש מהרא"כחו על מ

ש בזמנינו שנתחדשו "וכ, ס"חי הוה ליה קלא טפי מצורבא מרבנן שבזמן הש

, בי דואר קבוע בכל מתאו, אניות קיטור ומסלת הברזל והטליגרף

ידיעות אמיתיות בקרב , שבאמצעותם אין כמעט דבר הנעלם מעיני כל חי

ובודאי שאילו היה חי בנקל היה יכול , ימים מועטים מכל הנעשה תחת השמש

שעתה נשתנו ) מח ונח וסה' סי(כ החתם סופר "וכ, להודיע מקום המצאו

והובאו דבריו .  ת אלופ אומדנו"הזמנים להוציא את האשה מאיסור תורה ע

.  ובודאי שהוא אילן גדול לסמוך עליו).  ק קלח"יז ס' סי(בפתחי תשובה 

שלפי , שכתב) ג"ב דף כז ע' סי(ב "גם ראיתי אליו בחיים ושלום ח.  ד"עכת

שביאר הדבר פעמיים , "אבד זכרו"בדין ) קיג' סי(א "ט ח"ש הרב המבי"מ

 בא למועד אשר היה רגיל ולא, שכל שנתאחר ובושש לבוא לביתו, ושלש

ב "ת עדות ביהוסף ח"כ בשו"וכ.  די בזה, ואמרו עליו שמת, לשוב לביתו

.  ש"ע.  כ הכל תלוי לפי רגילות האדם לשוב לביתו"א).  א"ס כה דף סג ע"ס(

שמכיון שלדברי האשה , כתב) כט אות כו' ע  סי"חאה(ת עין יצחק "גם בשו

יך לומר שאילו היה חי היה שב שי, הבטיח לה בעלה שיחזור אליה בקרוב

ג אומדנא "וחשיב כה, כיון שנפרד ממנה בשלום, כבר לביתו ולקיים הבטחתו

ד שהיה הבעל רגיל "כ בנ"וא.  ש"ע:).  כתובות כב(ן "נכונה אפילו לדברי הר

וגם , יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, בכל יום  לשוב מעבודתו אל ביתו

, והוא לא שב כלל לביתו, כולתו בלידתההבטיח לה שיעזור לה כמיטב י

ח גאגין "ג שמ"והרה.  בודאי דהוי בכלל אבד זכרו, והוכרז עם הנעדרים

ם "הביא דברי הגאון מהר) ג"דף יא ע, ע סימן ה"חאה(ת ישמח לב "בשו
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שהסכימו שעיקר , ל"הנ, י אלפנדארי"י אביגדור ומהר"והגאונים מהר, אשכנזי

אלא , בזמנינו היא סברא נכונה וישרה תחדשות כלי התקשורתבההסברא 

י כך נעקרים דברי חכמים "כי ע, שהרבנים לא סמכו עליה בלבד להלכה

שאף שהסברא מצד , ואנכי איש צעיר אומר, ז"וכתב ע, ס"שאסרו במשאל

מ אין להחליט "מ, ועל הרוב האמת תרוץ אחריה, עצמה ישרה ונכונה היא

ול ויצא מן הים לאיים רחוקים דמי לא משכחת לה שניצ, לומר כן בבירור

ואולי נשבה בין אהלי , ומדברות רבים אשר אין שם כלי תקשורת כלל

וכהנה חששות רבות שאין להסירן מכלל אפשרות , ישמעאלים ופראי מדבר

ס משום "ל במשאל"ל שכיון שעצם גזרת חז"ד י"ולפע.  ש"ע.  'קיימת וכו

, ל"של כלי התקשורת כנבזמנינו שנוסף רוב , מיעוט ניצולים דלא שכיח

הויא בגדר מיעוטא , מצא בין שוכני אהלים ופראי מדברנהחששא דשמא 

ל שאין זה בגדר "ואפילו את.  ל"והבו דלא להוסיף על תקנת חז, דמיעוטא

והגאון , י בפסקיו"ש מהרא"וכמ, מ אומדנא חזקה היא לקולא"מ, תרי רובי

ש "וכ.   אחרוניםרושא.  וסיעתם, והתורת חסד, והחתם סופר, ט"המבי

הטלפון והאלחוט והמברקה , בזמנינו בהתפתחות העצומה של כלי התקשורת

וכמו כן .  אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, עתונים רדיו טלויזיא

.  חדשים לבקרים, יום יום, רבו המטוסים הטסים מסוף העולם ועד סופו

דאמרינן :) בות כבכתו(י "ובאמת שרבו האחרונים שהסתמכו על סברת רש

ת עמק שאלה "ש בשו"וכמ, ל"מהטעמים הנ, שאילו היה חי היה בא לביתו

).  ח סוף עמוד מא' סי(ב "ז שפראן ח"ת הרב"ובשו).  א"כ ע"לז דף ק' סי(

ס יא "ס(ת אגודת איזוב מדברי "ובשו).  קכח' סי(ת עונג יום טוב "כ בשו"וכ

).  ג"דף לח ע, ח' סי(ב  "בחי ענגיל "ת בן פורת להגר"ובשו).  ב"ג רע"דנ

ע  "חאה(ת חבלים בנעימים "ובשו).  סא אות ג' סי(ב "ת אמרי יושר ח"ובשו

ג "ט דנ' סי(ב "ת חיים ושלום ח"ח מודעי בשו"ובתשובת הגר).  מז והלאה' סי

).  ב"ח ע"דכ' א' ע סי"חאה(ת שם משמעון מנשה "ובשו).  ג והלאה"ע

ת עצי "ובשו).  נט' סי(ת דרכי שלום "ובשו).  ו' סי(ג "ם ח"ת מהרש"ובשו

).  ד"ז ע"ט דל' סי(ת הליכות אליהו פיינשטיין "ובשו).  פה' סי(הלבנון 

ש בזמנינו שכלי "וכ.  ועוד).  ס' סי(דברים אחדים ' א קלצקין בס"והגר



ב"תרת עגונה מבניני התאומים בארהה  58 

שבודאי שנתחזקה מאד , כאמור, התקשורת התפתחו ביתר שאת ויתר עוז

חי היה בא או היה מודיע למכיריו או לבני ל שאילו היה "סברת האחרונים הנ

, ז כיון שיש בזה תרי רובי להקל"ד יש מקום רב להסתמך ע"ולכן בנ.  ביתו

שסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה , ה כל"בד:) כתובות ט(' ש התוס"פ מ"וע

  .ש"ע.  לפי שמת

ט "יז הגה' סי(ע "ג באה"ש הכנה"וחזות קשה הוגד לי בראותי מ) ה

ונפלה דליקה בעיר , ורים הוא ורבים עמוסהיה בבית הא: ל"וז) אות תכט

והעיד שקודם הדליקה הכניס את ראובן ' ובא עד א.  ונשרף בית האסורים

ובתוך כך באה , וסגר הדלת בעדם, בבית האסורים עם אנשים אחרים

ולא נשארו רק חומת , ונשרפה תקרת בית האסורים וכל מה שבתוכה, השריפה

גבוה מאד וחומותיו חזקות ואין בהם חלון פתוח שיוכל והוא מגדל , הבית

, העיד איך לא נפתחה מסגרת בית האסורים כלל' והעד הנז, איש לצאת מתוכו

פ שאבד זכרו וזכר "אע, והוא עמד שם עד שפשטה האש בכל סביבות המגדל

כל האנשים שבתוך בית האסורים ולא נשמע על שום אחד מהם שיש לו 

י "כ' ל בתשו"ש חקאן הלוי ז"הר.  מעידין עליואין , מציאות בעולם

דמאי שנא מדין נפל לכבשן , ולכאורה קשה.  ל"עכ.  ד' ג סי"ובנאספות ח

אם שהה העד עליו כדי , והרי גם בנפל למדורת אש, האש שמעידים עליו

וכאן .  א והמאירי"א והריטב"ש הרשב"כמ, יכול להעיד עליו, שיעור שישרף

ין  וא,ד שם עד שפשטה האש בכל סביבות המגדלכ הרי העד מעיד שעמ"ג

כ "וכל שכן אם אבד זכרו ג, שיוכל איש לצאת משם, שם אפילו חלון פתוח

בשם ) ג"ג דף קצה סוף ע"נתיב כג ח(והרי כתב רבינו ירוחם .  שאפשר להקל

, )א"יבמות קכא סע(שאפילו בנפל בגוב של אריות שאין מעידין עליו , ה"הרמ

, שנפלו במקום סכנה, ב"כל כיוו).  .סנהדרין לט' ע(ם דשמא לא היו רעבי

אפילו יכול להיות שברח והלך לו ולא , שאי אפשר שלא ימות, ואשתהי התם

אבל אם נישאת לא , היינו דוקא לכתחלה, ל שלא תנשא אשתו"דקי, ראינוהו

שבודאי שאף , ש נפל לכבשן האש דקתני מעידים עליו"וכ.  ש"ע.  תצא

  .  ותנשא  אשתו, ליולכתחלה מעידים ע
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שנשאל במעשה ) קיד' סי(ב "ת שערי דעה ח"ר הלום בשו"ושו

סמוך , ]ש"ע).  סג' סי(ת עמק שאלה "והוא המעשה שהובא גם בשו[, דלהלן

ומפני קלקול , בקרון אחד היו כעשרים איש חיילים יהודים, לעיר באלטא

רון נפלו וכל קורות התקרה של הק, נשבר הקרון ההוא, המסילה של הרכבת

ונמשך אחריו גם הקטר , ואז התהפך הקרון ונפל לתהום, היהודים על החיילים

, ונשפך הדלק שבו, ודוד הקיטור שבערה בו אש שלהבת נבקע, של הרכבת

ורק , ובאנשים שנמצאו שם, ואז פרצה שריפה גדולה שאחזה בקרונות שנפלו

אחז בכל כחו ו, מפני שהיה עומד אצל מפתן הדלת, איש ישראל אחד ניצול

טיפס משם , וכשנפל על הדלת, ולא נפלו עליו קורות התקרה, בדלתות

ובא והעיד לפנינו כי כל שאר היהודים שהיו שם .  וחמק מהאש, במהירות

, והיה שומע קולותיהם שהיו צועקים להושיעם מן האש הגדולה, נשרפו חיים

שאל מהגוים כ הממונה ו"וכשבא אח.  וראה היטב שלא ניצל איש מהם זולתו

ענו לו , אם ניצלו אנשים מן החיילים, שישבו בקרונות הרחוקים מן הקטר

כי הם ישבו מרחוק והביטו על כל הנעשה , שלא ניצול שום אחד מהם

, ל נשאלה מאת הגאון מסטניסלב"והשאלה הנ.  וראו שלא ניצלו, בשריפה

.  עליושאם נפל לכבשן האש מעידים , :)ביבמות קכא(ש "ודימה דין זה למ

, ל שכבר ניצולו מקודם"והרב המחבר שערי דעה כתב לחלק דשאני הכא שי

ל באש שאחזה "ג הנ"ושוב הביא דברי הכנה.  פ שהוא רחוק מדרך הטבע"אע

שזה לגמרי נגד ההיתר של הרב , וכתב.  בבית האסורים שאין מעידים עליו

היטב פ עדות הישראל שראה "רק מה שיש לצדד להתיר הוא ע.  מסטניסלב

ועוד .  וכן אמרו גם הנכרים שהיו שם, בשעת מעשה שלא ניצול אף אחד

בודאי דעדיף מנפלה , כ פרצה השריפה"שנפלו קורות התקרה עליהם ואח

  .ש"ע.  'מפולת עליהם וכו

ותמה מזה על היתרו של , ג בשתיקה"אני תמה במה שהביא מהכנהו

,  למה אסר בזהג מבורר לנו"שבאמת אין טעמו של הכנה, הרב מסטניסלב

ל סיים השערי דעה "פ בנידון הנ"ועכ.  דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה ושבקיה

ובתרי רובי , שאחר המפולת נפלה הדליקה, משום דאיכא תרי רובי, להתיר

ועוד .  דסמכינן עלייהו להתירה לעלמא) ט' סי(ת בית יעקב "כבר כתב בשו
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 שיצאה מאיסור שבמקום, )מט' ב סי"ח(ט "ת המבי"ש בשו"שיש לצרף מ

סמכינן על , תורה וליכא רק איסור דרבנן כגון היכא דחיישינן דאמר בדדמי

מ "ם בן חביב הנד"ת מהר"כ בשו"וכ. (ת"ם אפילו שאינו מסל"עדות עכו

ת ברית יעקב "בשו' וע.  לצרפו לספק ספיקא, ב"דף רמו ע, קלח' ע סי"אה

גם .  ש"ע.  'ם וכוועוד שכבר אבד זכר).  ש"ע.  ב"כד דף מ ע' ע סי"חאה

דלא חיישינן שהעד , העלה בנידון זה להתיר) סג' סי(הגאון עמק שאלה 

פ "ואע, שהרי גם הנכרים העידו שלא ניצול איש מהם, הישראל אמר בדדמי

כי החשש , כיון שכבר יצאה  מאיסור תורה, שלא היו מסיחים לפי תומם

אלא כל , ת בעינן"סלוכתבו האחרונים דלאו דוקא מ, בדדמי אינו אלא מדרבנן

וכל שכן כאן שכיונו דבריהם , שיש הוכחה שהדברים אמת מועילה עדותו

, שהיא אומדנא גדולה, וגם כבר אבד זכרם,  זה שלא בפני זה כןואמרו, ביחד

ג מטאלנא "ג מבאלטא והרה"לכן יש לסמוך על הרה, ס"ד והחת"ש התה"וכמ

תה אש מתלקחת נוראה ד שהי"וכל שכן בנ.  ש"ע.  ל"שהתירו מהטעמים הנ

, בד אפף את כל הקומות העליונות שמעל הקומה שבה היה הפיגועכועשן 

ונודע שכמה ממכבי האש , ה העשן הכבד עצמו יש בו סכנת מיתה"והרי בלא

.) יבמות קטו(וגם לשון הגמרא .  שבאו להציל נפגעו ונחנקו מהעשן הכבד

וכל שכן באש ".  לא עשןונתמ"שהציתו אותו באש , י"ופרש, עישנו עלינו בית

  .שבודאי שמת, שהמשיכה לבעור כמה חדשים, להבת שלהבת עצומה כזו

יש להקל מפני שהיו שם תרתי , ג"ד אפילו לדברי הכנה"פ בנ"ועכ) ו

, והתמוטטות המגדל, התפשטות האש העצומה בממדים נוראים, לריעותא

) ד"ג ה"ן פגיטי(בירושלמי ' ע, שכל אלה שהיו שם נקברו תחת עיי המפולת

ל ספק "והו, איתא שרובם למיתה) יז סעיף לג' סי(ע "ובש,  מיתהקשהוא ספ

באין לו מפלט לברוח מן האש , שמא נשרף בתבערה הגדולה, ספיקא לקולא

וכבר כתב , שמא נקבר תחת המפולת ומת, ל שלא נשרף"ואת, הלוהטת

א להתיר דסוגיין דעלמ, )ק יג"קכט ס' סי(ם בן חביב בספר גט פשוט "המהר

כגון בעיגונא דאיתתא , בספק ספיקא אף באיסורא דאורייתא ואיתחזק איסורא

עץ הדעת שבסוף ספר אור צדיקים ' גם בקונט.  שהוחזקה באיסור אשת איש

שהלכה רווחת בישראל , )א"ובדפוס חדש דף קכה ע, א"בדפוס ישן דף כא ע(



ובדיה יוסףמרן הגאון רבי ע  

 

61 

גם .  ש" ע. שכל שיש ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל

וכבר הביא הרב הפוסק , כתב) ב"טו דף לג רע' סי(א "ת פני משה ח"בשו

ואף אני , א ששון להתיר עגונה בפשיטות מטעם ספק ספיקא"משם מהר

ראיתי בכמה וכמה מגדולי האחרונים שמתירים בעיגונא דאיתתא מטעם ספק 

 סדר כ הגאון רבי אליהו אלפנדארי בתשובה שבסוף ספר"וכ.  ש"ע.  ספיקא

שכבר הסכימו רבותינו האחרונים שיש להתיר , )א"א דף ח סע' סי(אליהו רבה 

א ' סי(א ששון "ואב לכולם הוא המהר, בעיגונא דאיתתא במקום ספק ספיקא

וכן העלה הגאון הכרתי ופלתי .  ש"ע.  ועוד.  ש עיגונא"והמהרח).  ד"דף ח ע

ר בעיגונא דאיתתא על שכן הורו גדולי חכמי הספרדים להתי, )קי' סי(ד "ביו

.  וברוך שבחר בהם ובמשנתם.  אף דאיתחזק איסור אשת איש, ידי ספק ספיקא

כתב )  מו' אחרון סי' בקונט(ק דכתובות "פ שהפני יהושע פ"ואע.  כ"ע

וכן השאגת אריה .  ס בדאיתחזק איסור אשת איש"אי מהני ס, לפקפק בזה

ע "וע.  ש"ע.  מפקפק בזה) ד"דף סח ע, סימן יח, בתשובת עיגונא(בחדשות 

כבר הארכתי .  ש"ע.  מ"ה ומ"ד) ב"עד דף סה ע' סי(ת דברי יעקב שור "בשו

להסביר דעת גדולי חכמי ) ג אות יב' ע סי"חאה(ו "ת יביע אומר ח"בזה בשו

' תוסהש "וכמ.  דשאני הכא דאיכא חזקת דייקא ומינסבא, ל"הספרדים הנ

ץ הגאון בעל מראות הצובאות ר שכן תיר"ושו.  ת"בשם ר:) כתובות כב(

כ עוד הגאון רבי "וכ).  ב"דף כג סע, יב' ע סי"חאה(יזוב את אגודת "ושב

שהעיקר כדברי , )ע סימן כב אות יח"חאה(א "ת עין יצחק ח"יצחק אלחנן בשו

פ ספק "התיר עגונה עלשיש להקל , )ל"הנ(ם בן חביב בספר גט פשוט "המהר

כ "וכ.  ש"ע.   מרעא לחזקת אשת אישמשום דחזקה דדייקא ומינסבא, ספיקא

.  ושכבר כתב כן הנודע ביהודה, )סג אות ח' ע סי"חאה(ת בית יצחק "בשו

ת בית אפרים "גם בשו).  יז אות רמט' סי(ע "ע בערוך השלחן אה"וע.  ש"ע

היא חזקה , כתב שהחזקה דאיתתא דייקא ומינסבא) ג"ז דף כג רע' ע סי"חאה(

גם .  ש"ע.  ודחיא לחזקת אשת איש, יפא מרובדעד, שבאה מכח סברא, גדולה

חות כל לדהפליא עצה הגדיל תושיה ) קל' ד סי"א מיו"ח(ת חקרי לב "בשו

, ראיות הפני יהושע שרצה להחמיר בדין ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא

ת להתירה "ם מסל"פ עדות עכו"כמו שהאמינו ע, דמשום עיגונא הקילו
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 הכתב שהעל) קיח' ג סי"ח(יעאה גם השואל ומשיב רב.  ש"ע.  להנשא

ושכל הפוסקים החליטו להלכה , בתשובה לדחות דברי הפני יהושע בזה

ת פרח שושן "בשו' וע.  ש"ע.  ולמעשה דמהני ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא

רוב ' ס בעיגונא דאיתתא כד"כ העלה דשפיר מהני ס"שג) ב' ע כלל ג סי"חאה(

וכמו שהעלה הפרי חדש , נשאואף לכתחלה יש להתירה לה.  האחרונים

.  וכן פשטה ההוראה.  שיש להקל בספק ספיקא אף לכתחלה, ס"בכללי ס

ושכן פשטה  , )ו' ע סי"חאה(ת חסד לאברהם אלקלעי "וכן העלה בשו.  ש"ע

ב "א ח"ת משנת ר"אליעזר די טולידו בשו' כ הגאון ר"וכ.  ש"ע.  ההוראה

להתיר ' שכ) ג' סי(ה וקול שחל ת שאגת ארי"בשו' וע.  ש"ע).  ס אות ד' מע(

יעקב מלובלין ' בשם הגאון ר' ח בתשו"והביא שכן מצא להב, ס"פ ס"עגונה ע

וכן .  ש"ע.  'ח  וכו"א ששון ומהראנ"ושכן דעת מהר.  ס"פ ס"שהתיר עגונה ע

).  א"ח ע"ב דכ' סי(ב "ת חיים ושלום ח"י בשו'ח פלאג"העלה הגאון מהר

ת שערי רחמים "ובשו).  ב"ג ע"מד דקי'  סיע"חאה(ת מימר חיים "כ בשו"וכ

א "ת פני יצחק אבולעפייא ח"ובשו).  א"ב ע"יד דס' ע סי"חאה(ב "פראנקו ח

ת עבודת "כ בשו"וכ.  ש"ע).  ב"ה ע"טז דצ' ובסי, ד"ב ע"יג דע' ע סי"חאה(

ת "ם לבטון בשו"וכן העלה הגאון מהר).  ב"י דף פה סע' ע סי"חאה(השם 

א "ט סע"דקי(רב ברכות ' ח בס"ע להגרי"וע).  יד' סיע "חאה(נוכח השלחן 

ס במקום "שאסף איש טהור דברי הרבה אחרונים הסוברים להקל בס) והלאה

ד שיש "ודון מינה לנ.  ש"ע).  ק קל"קי ס' סי(זבחי צדק בע "וע.  חזקת איסור

  .להתיר את האשה הזאת להנשא

 כמה דקות ,והנה שיחת הטלפון שהתקיימה בין הבעל לבין אשתו) ז

 נמצא במשרדו בקומות העליונות בעת המוכיחה שהבעל הי, לפני הפיגוע

ש האחרונים שגם שיחה בטלפון יש בה משום טביעת עינא "וידוע מ, האסון

שכיון , )קצד' סוף סי(א "ת שערי דעה ח"ש בשו"וכמ, .)גיטין כג(, דקלא

ר מהני אף שפי, שיכולים לזהות את קול המדבר בטלפון בטביעת עינא דקלא

כ "וכ.  ש"ע.  לצוות לסופר לכתוב ולעדים לחתום, לגבי איסור אשת איש

י הטלפון "שאם הבעל מצווה ממרחקים ע, )רנ' סוף סי(ב "ג ח"ת מהרש"בשו

.  ע כשר"ולכ, ל שפיר שומעים את קולו"הו, לסופר לכתוב ולעדים לחתום
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ת "ובשו).  פב' סי(ת ים הגדול "מ טולדיאנו בשו"כ מדנפשיה הגרי"וכ.  ש"ע

שיש להסתמך על השבות יעקב , כתב) עב אות ב' א סי"ע ח"חאה(בית יצחק 

, שהתיר עגונה שהעידו עדים על בעלה שהכוהו מכת מות) ק' א סי"ח(

, )קי' סי(ת עבודת הגרשוני "כ בשו"וכ.  י טביעות עינא דקלא"והכירוהו רק ע

י "ד ע"התיר בנכ יש ל"וא.  ע דקלא"שכל דליכא הכחשה סמכינן על טב

ב "ע ח"חאה(ת בית יצחק "והניף ידו שנית בשו.  ש"ע.  טביעת עינא דקלא

כשהבעל נמצא , י טלפון"שיכולה אשה לעשות שליח קבלה ע, שכתב) יג' סי

, שיכול השליח להכיר קולה של האשה המדברת אליו, רחוק מאד ממקומו

) עב' סי(א "חוכבר כתבתי ב, דטביעת עינא דקלא מהני לענין היתר עגונה

ה כאן לענין שליח קבלה במקום "וה.  ע דקלא מהני לענין היתר עגונה"דטב

כ "וכ.  י טלפון"ע דקלא גם ע"ומשמע מדבריו דסמכינן אטב.  ש"ע.  עיגון

דשפיר מהני , )מה' סוף סי(ת תועפות ראם "הגאון רבי רפאל אנקאוה בשו

ב "ת מרחשת ח"בשו' וע.  ש"ע.  בהיתר עגונה, י טלפון"טביעת עינא דקלא ע

ת "ע בשו"וע.  ש"ע.  י מקרלין"ד הגאון מהר"ש בזה ע"מ) ו אות יב' סי(

ובפרט בענין שיחת הבעל עם אשתו .  ל"ואכמ).  א' סי(ד "ש ענגיל ח"מהר

  .ע שפיר מהני"ד דלכ"כמו בנ, בביתה



 

  ב" תשס●' קול צבי ד

  ר הרב מיכאל רוזנצוייג"מו
  ש ברן"המכון הגבוה לתלמוד ע, ראש הכולל

  א במיתת הבעל"ם בע"בענין שיטת הרמב

  .א
א נאמן להעיד "קובעת שע) יב:עדיות א, :קטז, :יבמות פז(המשנה 

נחלקו הראשונים בדין זה אם הוא .  במיתת הבעל להתיר אשה לינשא לאחר

הראשונים אם מקור הנאמנות נעוץ בעד   וגם נחלקו 2. או מדרבנן1מדאורייתא

מילתא דעבידי , אשה דייקא ומינסבא(או בצירוף גורם נוסף , אחד עצמו

  ).י"א ונמוק" לריטב–אנן סהדי (או לגמרי מבוסס על יסוד אחר , )'לגלויי וכו

לפעמים משתמע מדבריו .  ע טובא"ם בנושא צ"והנה שיטת הרמב

.  שדין זה מן התורה) לא:יבום ד' הל; טו:גירושין יב' הל; יב:מ עדיות א"פיה(

א בעגלה "הוא קובע שדין זה עומד בניגוד לדין כח ע) ב:ה(עדות ' ואילו בהל

 3ם"פוסק הרמב) ב, א:ז(נחלות ' בהל.  ואינה אלא מדרבנן, ערופה וסוטה

.  א זה לענין נחלה מכיון שאינו בכלל עדות ממון מן התורה"שלא מהני ע

כפי שהעיר , הצדדים' משתמע דבריו לב) כט, כח:יג(שין גירו' בסוף הל, אולם

ח שלא אמרו "ואין בודקין עידי אשה בדו: "ל"וז.  הלחם משנה על אתר

אל יקשה בעיניך .  חכמים בדבר להחמיר אלא להקל משום התרת עגונה

שהתירו חכמים הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או גוי המשיח 

שלא .  ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבארנולפי תומו ועד מפי עד 

הקפידה תורה על העדת שני עדים ושאר משפטי העדות אלא בדבר שאין 

אתה יכול לעמוד על בריו אלא מפי העדים ובעדותן כגון שהעידו שזה הרג 

את זה או הלוה את זה אבל דבר שאפשר לעמוד על בריו שלא מפי העד הזה 

                                                                                                                    
  .).פח(י יבמות "ונמוק, א"ריטב, )ה והא דאמרינן"ד: ב(א גיטין "ן צוטט בריטב"הרמב  . 1

מדין כח :) קמה(י שבת "רש, .)קטו, .פח, .כה(י יבמות "עפ.) פח(א יבמות "ורשב', תוס  .2
  .חכמים לעקור

  .).קיז(כפשטות המשנה יבמות   .3
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לא ,  אין הדבר אמת כגון זה שהעיד שמת פלוניואין העד יכול להשמט אם

לפיכך הקילו .  הקפידה תורה עליו שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר

א מפי שפחה ומן הכתב ובלא דרישה וחקירה "חכמים בדבר זה והאמינו בו ע

ם "מסביר הרמב, הרי מצד אחד."  כדי שלא ישארו בנות ישראל עגונות

אבל גם מתיחס הוא , חומי ההלכה מן התורהשחלוק דין עדות אשה משאר ת

כבר העיר על ) ב:עדות ה(ך "הרמ!  מאידך, לקפידת החכמים ולחשש עגונה

תימא היאך : "ל"וז.  גירושין' עדות ובהל' ם בהל"הסתירה שבין דברי הרמב

א נאמן "בסדר נשים כתב דע) כט:יג(גירושין ' סותרין דבריו זה את זה כי בהל

.  א נאמן כשאומר מת בעלה"וי להגלות ומן התורה עמן התורה בדבר העש

  ."ע"וצ.  ובכאן כתב כי מדבריהם הוא

ת "שו(ש "הריב.  אין להתפלא שנחלקו המפרשים בהבנת שיטתו

, עיין(ורוב הנושאי כלים על אתר ) טו:מ יב"ועיין משל, ש סימן קנה"הריב

שכח , ותעד' פירשו את עמדתו על פי דבריו בהל) כט:לחם משנה יג, למשל

ץ "והרשב) כט:יג, טו:גירושין יב(ך "הרמ, מאידך.  א אינו אלא מדרבנן"ע

טענו שעקרונית ) קמא סימן לג, ע"אה(י "והנוב) פד-ץ סימנים עו"ת תשב"שו(

ושדבריו , א נאמן מן התורה מדין מילתא דעבידי לגלויי"ם שע"סבור הרמב

עדות עד מפי עד או גירושין מכוונים רק למקרים של ' עדות ובסוף הל' בהל

הפוסקים האלו הרחיקו לכת וחידשו שמהני .  עד פסול שאינם אלא מדרבנן

דבר שלא משמע כלל , ם אף להוציא ממון לענין נחלה"א כשר לפי הרמב"ע

  .  מדבריו

יש להעיר .  ע"ם מעורפלים הם וצ"דברי הרמב, איך שנפרש עמדתו

עדות אשה לדין עצם ח ב"צ לדו"צירף הדין שא) כט,כח:יג(ם "גם שהרמב

:) קכב(למרות שהגמרא עצמה בסוף יבמות , א במיתת הבעל"נאמנות ע

 אי נידון כדיני ממונות כיון –ח בשאלה אחרת "לכאורה תלתה הצורך לדו

.  או דומה לדיני נפשות כיון דשרינן אשת איש לעלמא, דאיכא כתובה למשקל

מחודש של ועיין גם בפסק ה.  הלחם משנה על אתר הקשה בזה טובא

א במיתת הבעל לינשא על פיו "שלא מהני ע) א:גירושין יג(ם "הרמב
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והקשה .  לכתחילה כשהוחזקה שקרנית שחוששין שמא היא שכרה אותו

א במיתת הבעל נאמן מדין מילתא "ם שע"מ על פסק זה לפי הבנתו ברמב"המ

' ם בהל"יש לעיין בדברי הרמב.  חידה אחרת טעונה פיתרון. דעבידי לגלויי 

מי שטבע במים שאין להם סוף ובאו עדים שטבע : "ל"וז).  ג:ז(נחלות 

בפניהם ואבד זכרו אף על פי שאין משיאין את אשתו לכתחלה הרי היורשין 

שאני אומר שלא החמירו בדברים אלו אלא מפני איסור . . . נוחלין על פיה 

 שראו כרת אבל לענין ממון אם העידו העדים בדברים שחזקתן למיתה והעידו

.  אותן הדברים ושאבד זכרו אחר כך ונשמע שמת הרי אלו נוחלין על פיהן

."  וכזה מעשים בכל יום בכל בתי דינין ולא שמענו במי שחולק בדבר זה

א במיתת הבעל אנו דוקא "והקשו עליו כמה מפרשים איך יתכן שלגבי ע

ם סוף ושאר ואילו לגבי מים שאין לה', מקילין לענין נישואין משום עגונה וכו

א "אנו דוקא מחמירים משום חומרא דא, אומדנאות של קביעת מיתת הבעל

נצטרך לבחון בסיסו ,   כדי להבין ביתר שאת את דברי רבינו4.ואיסור כריתות

  .וגם מה דרוש להתיר אשת המת לינשא שוב, א במיתת הבעל"של נאמנות ע

  .ב
בעיות א במיתת הבעל נתקלות ב"והנה כל הגישות בענין כח ע  

אז צריך עיון איך הקילו לגבי מעמד , אם דין זה אינו אלא מדרבנן.  מסויימות

ה "ד. יבמות פח(א "ל הריטב"וז.  וכזה הקשו הראשונים.  א דאורייתא"א

ותמיה מילתא היאך סמכי רבנן להתיר מפני זה איסור אשת איש ): "מתוך

א גיטין "בריטבצוטט (ן "הרמב. . ." חמור שאינו מן התורה בפחות בשנים 

ותדע לך דאם : "ל"וז.  הוכיח מזה שלא יתכן שדין זה אינו דין עקרוני:) ב

היאך אפשר שנאמין אותו משום טעם , איתא דמן הדין לא היה ראוי להאמינו

                                                                                                                    
שדוקא משום .  שהציע שהיא הנותנת.) יבמות קיז(ועיין בחדושי רבי מאיר שמחה   .4

א ואפילו על עד מפי עד "ת קביעות מוות יוכלו להקל להסתמך גם על עשהחמירו בהגדר
לא היה , גם יש להציע שבלי צימצומים אלו.  בלי לחשוש שמא נרחיק לכת יותר מדי' וכו

.  ם"אך כל זה לא משתמע מדברי הרמב.  ל"ואכמ.  שייך גדר מילתא דעבידי לגלויי
שמדגיש שאין רוח חכמים ) בלאומהדורת (ת סימן שנ "ם בשו"והשוה גם דברי הרמב

ש סימן שעט שדן אם יתכן שהאיסור "ת ריב"ועיין גם שו.  נוחה ממי שמחמיר בעגונא
  .ונחלקו עליו הרבה מן הפוסקים.  ג הוא גם מן התורה"לינשא כה
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  ."'דחומר שהחמרת בסופה וכו

א במיתת הבעל שייך "קובעת שע:) לב(הרי הסוגיא בשבועות , ועוד  

א נאמן "דין זה בעייתי גם אם נגיד שע.  מן התורהלחיוב קרבן שבועת העדות 

, במיתת הבעל מן התורה אם הנאמנות מבוססת על גורם נוסף כמו אנן סהדי

ע "וכל שכן שסוגיא זו צ.  ולא נובעת מעצם העדות, או מילתא דעבידי לגלויי

א במיתת הבעל מהני מדין כח חכמים לעקור דבר "שע:) שבת קמה(י "לפי רש

 שלא 5מדין זה) גירושין' הל, רוצח' הל(ח "ואמנם הוכיח הגר.  מן התורה

אך .  אלא שמדין עדות ממש הוה, יתכן אפילו שדין זה מבוסס על נאמנות

  6.צריך עיון איך הולמת סוגיא זו לפי הראשונים אחרים

איך יתכן שמועיל :) יבמות פז(א "א וריטב"הקשה הרשב, מאידך  

וגם אם .   דבר שבערוה פחות משניםהלא אין, א"א מן התורה להתיר א"ע

נגיד שהגדרה זו מצומצמת ליצירת האישות ושאין היתר אשה בגדר דבר 

וגט אשה .  א"י ע"א רק ע" הרי בכל אופן איך היא יוצאת ממעמד א7,שבערוה

עדים להוציא אשה מחזקתה גם לאלו הראשונים שסבורים ' יוכיח שזקוק לב

אלא אם נגיד שכל , ר דבר שבערוהשאין צורך לעדי קיום ושלא שייך גד

ולאו דוקא , עדים בגט קשור למעשה הגירושין או לחפצא של גט' הצורך לב

האם אפשר שיגרע דרישות ,   בכל אופן8.א"לתהליך הפקעת חזקת ושם א

ועיין במשנה ? י מיתת הבעל ממה שדרוש להוציא ממון"היתר אשה ע

ודנו ,  עד אחד זה לענין נחלהשאכן לא מהני.) קיז- :קטז(ובסוגיא סוף יבמות 

התרתם ערוה חמורה ולא : "ה"ש לב"ובאמת כעין זה הקשה ב.  לגבי כתובה

ודאי משמע שנאמנות זו .) פח, .כה(ומדברי כמה סוגיות "  ?נתיר ממון הקל

                                                                                                                    
  .א במיתת הבעל"ומזה ששייך חיוב הזמה לע  .5

  .סימן לג, ע קמא"אה, י"ת נוב"וכן הקשה גם בשו  .6

א "ועיין רשב.  גם למסקנה:) ב(גיטין ' ואולי לתוס, א"להו.) פח(בסוגיין '  תוסכדברי  .7
; יג, א:א(גירושין ' והל) ד,ג,א:ג; א:א(אישות ' ם הל"ורמב, :יבמות לא, :קדושין סה

  ).לב:ט

שאשה שאמרה לבעלה גירשתני .) יבמות קטז(ואולי הדבר תלוי בהיקף דין רב המנונא   .8
; יג:ד(אישות ' ד הל"ם וראב"ועיין ברמב.  'אשה מעיזה וכונאמנת מדין חזקה אין 

  .ל"ואכמ).  ד:יב(גירושין ' הל; )כו:טז
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  .אינה אלא מדרבנן משום תקנת עגונות

) ש סימן קנה"ת הריב"שו; .א פח"א וריטב"הרשב(כמה ראשונים   

כפי שנקבע במשנה , א במיתת הבעל"ד בע"מזה שיש צורך להיתר בהוכיחו 

שהיכן מצינו תנאי כזה , שנאמנות זו אינה אלא מדרבנן, ריש האשה רבה

אם כן למה , א מהני מן התורה כמו שני עדים"ואם ע.  בעדות דאורייתא

) שם(ש "והריב.  עדים' ואין תנאי מקביל בב, ד בתהליך זה"זקוקים להיתר ב

' דהיינו על פי ב, דומה לפי המשנה שסבורה שמי שנשאת בלי רשותהקשה כ

ד "כ במי שנשאת על פי ב"משא, לא תצא מבעלה הראשון שהוה אנוס, עדים

ד מבוסס על עדות מן "ואם גם נשאת על פי ב.  א שתצא מזה ומזה"י ע"ע

  9.עדים' מאי שנא מנשאת על סמך ב, התורה

א במיתת "ל סמך דברי עויש להעיר שהמשנה מגדירה נישואין ע  

ניסת "עדים שנחשב כ' לעומת נישואין על פי ב, "ד"ניסת על פי ב"הבעל כ

האם הגדרות אלו רק חשובות לגבי ענין פטור קרבן שנידון ".  שלא ברשות

ומעידות על בסיסים שונים של , שם או שמא מדוייקות הן מעבר לדין זה

לכאורה , רא תמיד מדגישיםוראוי גם לציין שהמשנה והגמ.  ההיתר נישואין

וכעין ").  א"י ע"משיאין עפ("שנאמנות זו היא להתיר אשה לנישואין , למותר

לעון הוא אינו קם . . . א באיש "לא יקום ע "–שופטים (זה הודגש גם בספרי 

  .  והדברים טעונים הסבר").  אבל קם הוא באשה להשיאה

  .ג
 שיתכן שיסוד ,לפחות לפי כמה מן הראשונים, אך נראה לפרש  

, אך שונה הוא מעדות גט, א במיתת הבעל אמנם מן התורה הוה"נאמנות ע

והלא שקלו וטרו .  ואף משני עדים המעידים על מיתת הבעל, ומעדות ממון

.  במעמד עד זה והתחשבו בגישות שונות.) פח- :פז(בסוגיא ריש האשה רבה 

א " חלב ואתא עלחתיכה דודאי"א ולהשוות "א לפסול ע"היתה הו, מצד אחד

                                                                                                                    
  .קושיות אלו' ה מכלל שדן בב"ד: פז' ועיין תוס  .9
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ק לקבוע "כנראה יש צורך למעין ע, לפי עמדה זו".  ואמר ברי לי דשומן הוה

גישה זו מובנת רק אם זקוקים לא רק .  היתר האשה על ידי מיתת הבעל

אלא שיחול מפנה ושינוי במעמדה , א"לבירור שאכן מת הבעל ושאינה עוד א

גישה קיצונית .  עדיםהרשמי על ידי מעשה או תהליך המתירה שנודע על ידי 

אבל יש לפקפק אם העיקרון שגם במיתת הבעל יש צורך .  זו נדחתה בסוגיא

א או לפחות לענין להתירה לינשא "למתיר מסויים כדי לסלק ממנה שם א

  . ק"אלא שמתבטא אחרת ולא זקוק לע, לאחר שייך גם למסקנה

הני א מ"לפיה ע, א בכיוון הפוך"בפשטות היתה גם הו, מאידך גיסא  

א "או ע, א בקרבן"ע, א באיסורין"ושדומה או לע, א מן התורה"להתיר א

א "הגמרא עצמה דנה בהקשר זה בבעית ע.  וטבל, קונמות, בהיתר הקדש

.  א זו"והנה נחלקו הראשונים בהבנת הו.  בדבר שבערוה ואיתחזק איסורא

א מעולם לא התחשבה הגמרא "י טענו שגם בהו"ונמוק, א"רשב, א"הריטב

.  א מן התורה מכיון שודאי שייך לתחום דבר שבערוה"א להתיר א"ועיל עשמ

ד כלל מכיון "אין צורך להיתר ב, והם טענו עוד שאם דין זה דאורייתא הוא

ועוד ראשונים ' י ותוס"רש, אולם.  עדים' שצריך הוא להיות שוה לכל דבר לב

  . למרות חישובים אלו, א כפשוטה"הבינו ההו

  .ד
.  א בשם אחרים"בריהם על פי מה שהובא בריטבונראה לפרש ד  

ד דדילמא במיתת הבעל אקיל "ל דהשתא הוה ס"וי): "ה הא"ד: פז(ל "וז

אפילו הכי מפני שהן נשואין שלא , א כאיסורים דעלמא"רחמנא למשרייה בע

ונראה לפרש כונתו שעדות ."  בדבר ברור לגמרי החמירו עליה כדברים אלו

וכעין ,  עדות על גילוי מילתא וקביעות עובדאעל מיתת הבעל ביסודו הוה

גם אם , ולא זקוק לסוג עדות כמו שדרוש באישות ובממון, א באיסורין"ע

ומצינו כיוצא בזה שלפעמים מספיק .  משפיע הוא בעקיפין על תחומין אלו

גם אם סוף סוף משפיע על עניני אישות , א לגלוי מילתא לקבוע עובדות"ע
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 שפה הדבר עוד יותר מחודש שכל עיקר עדות על   אלא10.וממון ועונשים

, א והיתר נישואין נחשב כעדות גלוי מילתא"מיתת הבעל גם לענין מעמד א

שאין המתיר , מכיון שאין חפצא של העדות מתיחסת כלל לתהליך אישותי

שונה עקרונית עדות על מיתת , כמובן, ובזה.  בעצמותה קשורה כלל לאישות

וגם , גט הוה תהליך הפקעת אישות מתחילה ועד סוף.  הבעל מעדות גירושין

בעינן לפחות עדות גמורה בתור דבר , ק לפי כמה ראשונים"אם לא בעינן ע

נוסף לזה שמפקיע שם ,   ועוד הרי גט11.א"או הפקעת חזקת א, שבערוה

 הרי את מותרת לכל אדם –כל נוסח הגט .  מהוה מתיר לנישואין, א"ואיסורי א

  וכל הדיון בענין פסול תנאי של חוץ בגט מיוסד על עיקרון . מדגיש ענין זה–

שהרי הבעל שהיה אוסר .  והדברים סבירים למדי.  זה שגט הינו גם מתיר

גם , ועד שהיא נשאת לאחר, נשאר קיים, אותה לכל העולם על ידי הקדושין

  12!יתכן שיחזיר גרושתו

 נאמן א"ן שגם למסקנה ע"מביא בשם הרמב:) ב(א בגיטין "הריטב  

דבדבר שהוא משום ערוה : "ל"וז.  במיתת הבעל מדין עדות בגילוי מילתא

אבל ההיא דהתם אינו אלא גילוי מילתא בעלמא , נאמן' בעינן שנים ואין עד א

וזהו . . . וכל שנראה שאינו משקר נאמן , שאנו צריכין לדעת אם מת בעלה

א "יין לנו שעע מהמשך הגמרא שהתקשו מנ"אך צ."  עיקר הטעם שהאמינוהו

 שמתוך –והסיקו בדברי רבי זירא , והקדשות, טבל, ג גם בקונמות"מהני כה

ומשום עיגונא הקילו . . . חומר שהחמרת עליה בסופה הקילת עליה בתחילה 

 מילתא –גם הצריכו גורם אחר או נוסף :) קטז, .קטו(ובגמרות אחרות ."  רבנן

  וכמה ראשונים הבינו שגורמים .'או אשה דייקא ומינסבא וכו, דעבידי לגלויי

ן שהגמרא לא דחתה "אך נראה לפרש לפי הרמב.  אלו הם הקובעים נאמנות זו

                                                                                                                    
ועיין .  'דהיינו זהות היבם וכו, בענין אישתמודעינהו:) לט(ף בסוגיא יבמות "ועיין ברי  .10

ועיין דיון בנושא עדות .  'ו וכו:סנהדרין טז'  הלם"וברמב; .ב קכז"ד ב"רי' היטב בתוס
  . א"צ שכטר שליט"הכרה בספר ארץ הצבי של הגר

.  שמא נבחין בדינא דרב מנחם בין גיטין ומיתת הבעל: ועיין גם בסוגיא כתובות כב  .11
  .ל"ואכמ

אלא , תופעה זו אינה סתם קידושין חדשים, ולפי גישות כמה מן הראושנים ופוסקים  .12
  !מהוה המשך האישות הראשונה, מסויימת לפחות, דהבמי
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אלא שדרשו גורם נוסף משום שיתכן שלא מספיק , הבסיס של גילוי מילתא

אבל , א לענין איסור זנות"גילוי מילתא אלא לענין הגדרת והפקעת מעמד א

או בגלל החומר , וך אופיו המיוחדכדי להתיר דבר שטעון מתיר נוסף מת

ודבר זה נלמד מהמשך סוגיתינו .  זקוקים לעוד נופך של נאמנות, המיוחד שבו

א לחוד להתיר אף "מזה שאין ראיה מוכרחת שמהני ע, ו"אולי בק, .)פח(

לפי הבנה .  והקדשות בלי גורם נאמנות נוסף של בידו וכדומה, קונמות, טבל

ומילתא , דייקא ומינסבא, ל חומר שהחמרתאפשר להציע שהגורמים ש, זו

אלא מוסיפים , דעבידי לגלויי אינם משמשים כיסוד הנאמנות של מיתת הבעל

נופך של נאמנות מעבר לבסיס היסודי של עדות גילוי מילתא שדרוש להתיר 

א ביבמות בהסבר "וכעין זה ממש מציע הריטב.  איסור חמור של אשת איש

 הכי מפני שהן נשואין שלא בדבר ברור לגמרי אפילו: "ל"וז.  ל"א הנ"ההו

ן מרמז למעין "א בגיטין בשם הרמב"וכן בריטב."  החמירו עליה בדברים אלו

: ל"וז.  שאנו זקוקים לנאמנות נוספת כדי להתיר הנישואין החדשים, זה

ג דאמרינן טעמא משום חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה "ואע"

 מטעמא דפרישנא אבל מפני רצון הבריות עיקר הטעם אינו אלא, בתחלתה

אלמלא הטעם ההוא דמשום חומר שהחמרת עליה לא היינו מאמינים אותו 

."  אף על פי שהיה מן הדין להאמינו ומשום דאינו אלא גלוי מלתא וכדפרישת

.  א בגיטין משתמע שדרישה נוספת זו אינה אלא מדרבנן"אלא שמהריטב

  .  נית יותרלפי הסברנו שדבר זה עקרו, ויתכן

  .ה
יתכן , והנה למרות החילוקים שבין גט ומיתת הבעל שנידונו לעיל  

אלא מהוה או זקוק , מאוד שאכן גם מיתת הבעל אינו סתם הפקעת האישות

ק "א בגמרא יבמות שמא יש צורך למעין ע"כבר הצבענו על ההו. לסוג מתיר

תת הבעל אבל העיקרון שגם מי, כאמור, מסקנה זו נדחתה.  במיתת הבעל

ויש לדייק שאחר .  מהוה מתיר לנישואין חדשים מתבטא בכמה סוגיות

א באיסורין וגם ההשואה "שהגמרא דחתה גם הדמיון בין מיתת הבעל וע

 –היא הציעה השואה לאיסורין שבעינן מתיר , לעדות על חלב שהוא שומן
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  כנראה חשבה הגמרא שדמיון זה משמעותי הוא 13!והקדשות, קונמות, טבל

ם אחרי שציינה הגמרא שלכאורה יש ענין של דבר שבערוה וחזקת איסור ג

  . ושאינו דומה לסתם עדות בגילוי מילתא, א בהיתר האשה"א

הוזכרה מיתת הבעל יחד עם גט .) ב(והנה במשנה ריש קדושין   

:) קדושין יג(ט של הסוגיא שם "בשו!  בהן" קונה עצמה"כדבר שהאשה 

 הגמרא דרשה מקור להוכיח שאשת המת  14.הדבר מתבטא ביתר חריפות

הוא אסרה והוא  "–ובהמשך הגמרא דנה אם סברא הוה !  מותרת לינשא

גם נידון בסוגיא ."  דאסר להו ולא שרי להו "–או דומה יותר לעריות , "שרתה

דינים שלגביהם שייך בהחלט לדבר , אם יש ללמוד דין זה מדיני יבום וחליצה

ואפשר .  יתה והצורך למתיר להתירה לשוקעל המשך אישות הבעל לאחר מ

ט בסוגיא מתיחסת לשאלה אם מיתת הבעל זקוק למתיר "להבין שכל השו

הגמרא אף התלבטה שמא אין חיוב מיתה .  ומהוה מתיר לאשת איש או לא

ושאולי ניתן להשוותו לפסולי , אבל יש איסור לאו או עשה לינשא שוב

האי עשה ?  לכולי עלמא בעשה, ג בלאו"ודילמא לכה: "ל"וז.  המוקדשין

 אי דאהניא מיתת הבעל תישתרי לגמרי אי דלא אהניא מיתת –מאי עבידתיה 

אלמה לא אפיקתה ממיתה ואוקימתא על .  הבעל תוקמה במילתא קמייתא

מידי דהוה אפסולי המוקדשין דמעיקרא אית בהו מעילה ואסירי בגיזה ?  עשה

ועיין במיוחד גם ."  ועבודה אסיריפרקינהו מעילה לית בהו בגיזה , ועבודה

סוף .  ט בגמרא"בכל המשך הסוגיא שם שדנו במשמעות השו' בדברי התוס

מה  "–סוף הגמרא לומדת שאשת המת מותרת לשוק על ידי היקש מגט 

מסקנה זו אינה ברורה כל ."  גירושין שריא וגומרת אף מיתה שריא וגומרת

 כמתיר לפחות במידה ומיתה גם נחשבת, האם ממש מדמים לגט.  כך

                                                                                                                    
יש מקום לדון בכל אחד מתחומים אלו אם אכן בעינן מתיר להוציאם ממעמדם   .13

ויש גם לעיין בדין דבר שיש לו מתירין ששייך .  או שסתם פקע האוסר שלהם, ולהכשירם
  . ל"ואכמ.   נוסףשאלו טעונים מתיר' ן וכו"לפי מהלך זה ברמב, אני מניח.  לתחומים אלו

הוא התקשה .  התיחס למקצת הדברים) סימן כז' חלק ב(ש "ל בקו"א ווסרמאן זצ"הגר  .14
וגם דן הוא בדברי .  איך מהני סברא בעלמא להתירה הרי אין קדושת הגוף יוצא בכדי

  . 'כ וכו" מה היה הדין בלי שום גזה–א על אתר "ומהרש' התוס
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 שפקע –אבל על פי בסיס אחר , או רק הסיקה שאכן יש היתר לינשא, מסויימת

גם אפשר שנחלקו בזה הפוסקים .  לגמרי האישות וממילא אין שום מעכב

  15.להלכה

, אולם שוב יש לציין שגם אם יש צורך למתיר של מיתת הבעל  

כל התהליך של גט יתכן ש, כפי שביארנו.  לכאורה אינו דומה ממש לגט

א וחיוב כרת "וסביר לומר שכל מעמד א, מיועד לשם היתר האשה לינשא שוב

הדברים קשורים לגמרי מכיון ' והסברא נותנת שב.  תלוי בהשגת המתיר גם

אולם גם אם מיתת הבעל .  וחסר כריתות, שהבעל חי והיא עדיין קשורה אליו

אינו סביר שזה , ליה בחייוא שחל ע"וגם אם הוא נובע מחומר א, זקוק למתיר

.  אלא שיצומצם דין זה להיתר נישואין, א"יעכב לענין חיוב מיתה ומעמד א

.  'הסוגיא מתמקדת על היתר האשה להבא ועל אפשרות איסור עשה וכו, ואכן

י במשנה "ויש לדייק כן גם מלשון רש.  א שזינתה"ולא בחיוב מיתה בתור א

  . נה עצמה לענין לינשא לאחרשמדגיש שהיא קו) ה וקונה"ד. ב(שם 

ומסתבר לומר שהצורך למתיר במיתת הבעל משפיע גם על סוג   

ובכיוון שהצענו כבר בהסבר המשך הגמרא , ורמת העדות והנאמנות הדרושה

א בתור עדות על גילוי "אולי מהני ע.  ן ודעימיה"ריש האשה רבה לפי הרמב

א לענין "עוד בגדר אושאין היא , מילתא לקבוע העובדא שאין הבעל קיים

נאמנות זו היא בעלת השלכות גם לענין גביית הכתובה כל שיש קבלת .  זנות

דהיינו שהיא לא באה ישירות אדעתא דכתובה , עדות בתור עדות האשה

הרי לענין .  אבל שמא היתר גמור לינשא לאחר טעון יותר.).  יבמות קיז(

ולא , אישות מובהקתהליך זה הוה תהליך , מימד המתיר של מיתת הבעל

  . א שמהני רק בגילוי מילתא נוטרלי בעלמא"מספיק בע

שמא , גם אם אין מיתת הבעל עצמו מהוה מתיר נפרד לנשואין  

מעמד האשה לענין היתר נישואין כשלעצמו בעי רמת נאמנות מעבר למה 

                                                                                                                    
ובמחלוקת הטור , )ד"בדברי התה(בענין אשת אליהו ) כחשם סימן (ש "ועיין הדיון בקו  .15

על פי דמיון מיתת (ז בענין גר שמת והניח עבדים קטנים "י סימן רס"ה והב"בשם הרמ
  ).כ לה לה"האדון ומיתת הבעל המיוסד על גזה
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יתכן שדרישה נוספת זו .  לפחות מדרבנן, שדרוש לגילוי מילתא בעלמא

שהוא דבר שבקדושה כפי , הבטיח במסגרת נישואין חדשיםנובעת מהצורך ל

שאין אפילו חשש רחוק שמא היא , שמשתקף בנוסח חתימת הברכת האירוסין

א וחשש "א שקובע מיתת הבעל בתור גילוי מילתא דוחה שם א"ע.  א"עדיין א

אבל יש צורך לעדות גמורה או נופך של נאמנות יתירה , רציני של חיוב כרת

ואולי כן כוונת הראשונים שצוטטו לעיל שניסו .  ין לכתחילהלהתיר נישוא

  .  לפרש שבעינן נאמנות מעבר לנאמנות גילוי מילתא

  .ו
אפשר להעלות הסבר , דינים בעדות על מיתת הבעל' אם אכן יש ב  

הן לאלו שסבורים שהוא , א במיתת הבעל"למעמד המסובך והמעורפל של ע

הנה לגבי הפקעת שם וחזקת .  ורייתאוהן לאלו שסבורים שהוא דא, מדרבנן

א גם מן "מהני ע, א הקובע לענין גביית הכתובה ולאיסור ועונש של זנות"א

אין כח , אולם לגבי ההיתר לינשא שוב.  התורה מדין עדות של גילוי מילתא

ויתכן שנחלקו הראשונים .  כפי שביארנו, א מספיק בלי נאמנות נוספת"הע

וגם אם נגיד שחיסרון זה .   דאורייתא או דרבנןופסוקים אם חיסרון זה הוא

יתכן שנחלקו עוד אם הוספת נאמנות על ידי צירוף , א הוא מדאורייתא"בכח ע

אבל גם אם נסיק .  גורם אחר מהני מן התורה או רק מדרבנן להיתר נישואין

אין להתפלא איך , א לענין היתר נישואין אינו אלא מדרבנן"שנאמנות ע

א וחשש איסור כרת כבר לא שייך גם " מדרבנן מכיון ששם אהכשירו דבר כזה

  16.מדאורייתא

; טו:גירושין יב(ם מדגיש בכמה מקומות "והערנו כבר שהרמב  

                                                                                                                    
נשים שאינן נאמנות להעיד על ' ביחס לה) טז:גירושין יב(מ "השוה גם הדיון במשל  .16

מ פיקפק אם עדות נשים אלו לא מהני כלל והיא נשארת בחזקה "להמ.  מיתת הבעל
או , והולד ממנו יהא ממזר ממש, וממילא אין הקדושין של אחר תופס, א"מלאה של א

יתכן שהדבר תלוי בפרט במידת .  י עדותן של אלו"שמא רק לכתחילה לא תנשא ע
לוי מילתא לענין גם אפשר לומר שעדות של ג, אבל לאור מהלכנו בסוגיא.  החשש שקר

ורק , שאין לחשוש ממש לממזרות ולכרת ולקבוע שחל קדושי אחר שייך גם כלפיהם
ד לגבי היתר הנשואין שזה שייך "י ב"ד או קבלת עדות ע"חסר מימד הנוסף של היתר ב
  . 'יותר לדין דבר שבערוה וכו
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א במיתת הבעל מהני משום שהוה מילתא דעבידי "שע) לא:יבום ד; כט:יג

שקשר דין זה לדין ) 'אות כ(גירושין ' מ סוף הל"ועיין בהג.  לגלויי

והרי .  שהוא ממש מדין עדות של גילוי מילתא:) יבמות לט(אשתמודעינהו 

שמביא ראיה ) לא:ד(יבום ' ם עצמו מקשר בין הדברים האלו בהל"הרמב

ואמנם העירו הפוסקים .  א במיתת הבעל לבסס דין אשתמודעינהו"מנאמנות ע

שיש מקום לחלק בין עדות ) י שצוטט לעיל"נוב; ץ שצוטט לעיל"ת תשב"שו(

ושלכמה שיטות דין מילתא , תא וגדר מילתא דעבידי לגלויישל גילוי מיל

אך גם אפשר לומר שכל מה .  דעבידי לגלויי הוה יסוד נוסף ונפרד לנאמנות

ולזה אולי התכוון , שעביד לגלויי הופך לדבר שניתן לעדות גילוי מילתא

ם יתכן שיש בסיס של נאמנות מן התורה מדין "לפי הרמב,   אם כן17.ם"הרמב

ד והחכמים "אבל עדיין מחודש הוא שב, עבידי לגלויי/לוי מילתאעדות ג

והחלטה זו .  מחליטים לקבל סוג נאמנות זה גם לגבי היתר אשה לשוק

מיוסדת היא על החישוב של הקילו חכמים כדי שלא ישארנו בנות ישראל 

ם סוף "נבין דברי הרמב,   ולפי מהלך זה18.כפי שהוא עצמו מסביר, עגונות

במיוחד בנוגע להסרת חשש כרת של זנות , ן שדין זה גם מן התורהגירושי' הל

במיוחד בנוגע , וגם תלוי בתקנת חכמים, –" 'שלא הקפידה תורה וכו "–

  . כאחד– ."'לפיכך הקלו בדבר זה וכו "–להיתר נישואין 

ח "ם הדין שאין צורך לדו"ואולי גם אפשר להסביר למה כלל הרמב  

ואיך זה משתלב בדיון הסוגיא אם דומה , זהא במיתת הבעל בדין "בעדות ע

ם הבין "ונראה לפרש שהרמב.  'לממון בגלל גביית הכתובה או לנפשות וכו

אלא תלויה הדבר , שאין חקירת הגמרא שאלה טכנית ומצומצמת גרידא

 אם הוה ביסודו עדות גלוי מילתא אלא –א במיתת הבעל "במהותו של כח ע

ואז לא זקוקים , ד והתירוה לינשא"בבשהקלו על בנות ישראל וקיבלוהו 

ולכן .  ח"וזקוק לדו, או שמא נחשב ביסודו בגדר עדות דבר שבערוה, ח"לדו

                                                                                                                    
  .ץ שמבחין בין סוגי עביד לגלויי בנושא זה"ועיין בתשב  .17

ואולי מהני מן , היא בעלת משמעות כפי שכבר הערנו, ד עדות זו"יבלו בוברגע שק  .18
  .ו:סנהדרין טז' ועיין גם הל.  התורה גם לדבר זה
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א במיתת הבעל "ם פסק ונימוק זה יחד עם הדין היסודי של כח ע"הכניס הרמב

  . דדין אחד הוא ממש

ד "שאין ב) א:גירושין יג(נפרש גם פסקו המחודש , לאור זה  

והקשו .  היא הוחזקה כשקרנית שמא שכרה היא את העדכש' מקבלים עד א

א נאמן לגבי דין זה מדין "הנושאי כלים איך יתכן שנחשוש לדבר כזה אם ע

אבל הסברנו שלמרות הבסיס הדאורייתא של עד .  מילתא דעבידי לגלויי

עצם ההחלטה לקבל עדות זו ולהורות היתר לינשא על בסיסו , בגילוי מילתא

ולא שייכת היא ,  כדי שלא ישארו בנות ישראל עגונותד"נשאר כחידוש ב

  . ד"במקום חששא דב

  .ז
א "עוררנו לעיל בעיית חיוב שבועת העדות לאלו הסבורים שע  

וגם לאלו שסבורים שהוא דין דאורייתא אבל , במיתת הבעל אינו אלא מדרבנן

 כגון אשה דייקא –תלוי בצירוף גורמים אחרים של נאמנות חוץ מן העד 

, דינים במיתת הבעל' אך לאור מהלכנו שיש ב.  'נסבא או אנן סהדי וכוומי

א לענין "ע תלוי בהפקעת שם א"הרי דין שבוה.  אפשר לפתור בעיה זו בנקל

אפשר שגם , אם כן.  ואינו קשור כלל לדין היתר נישואין, גביית הכתובה

רבן יתכן ששייך ק, א אינו אלא מדרבנן"להסוברים שההיתר לינשא על פי ע

  19.שבועה עבור כבישת עדות שהיתה מועילה לגבי הכתובה גם מן התורה

ובאותה הדרך נפרש שאין בעיה לפי הראושנים שהצירכו נאמנות נוספת על 

א "מכיון שאין זה נוגע להפקעת מעמד א, ידי גורם אחר לענין היתר נישואין

  .ע"שהוא הקובע לענין שבוה, א"היסודי שתלוי בעדות הע

                                                                                                                    
והראשונים שם שדנו אם סוף סוף גביית ' ובתוס. אך יש לבדוק בסוגיא יבמות קיז  .19

ת או ברמת העדות שמועילה להפקע, הכתובה תלוי בהיתר נישואין מדין מדרש כתובה
יתכן שקשור לצד , גם אם הדבר תלוי בהיתר נישואין.  ש במשנה"ו של ב"א על פי הק"א

, ועיין גם בשאלה מקבילה בענין דינא דרב המנונא.  ל"ואכמ.  א שבו גרידא"איסור א
ויתכן גם ששונה הדבר אם קודם היה .  ד בזה שצוטט לעיל"ם והראב"ובמחלוקת הרמב

  .'א וכו"ע לגבי מעמדה כא"קב
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נשאר בעייתית , א נאמן מדין כח חכמים לעקור"שע, י"שיטת רש  

י התכוון רק "אך שמעתי פעם בשם גדולי האחרונים שאולי רש.  לכאורה

, ג אם יצטרכו"לפרש שעצם העובדה שהחכמים מוכנים לעקור אישות זו בכה

א "שולל הגורם של דבר שבערוה ודוחה הצורך לרמת נאמנות מעבר לע

א במיתת הבעל נכלל "אין בעיה בזה שע, סבר זהגם לפי ה.  בגילוי מילתא

  . א"ע מכיון שנאמנות זו אכן מבוססת על דברי הע"בדין שבועה

  .ח
א מהני בתור עדות על גילוי מילתא רק לגבי "ל שע"על פי יסוד הנ  

אפשר גם ליישב קושיית , א אבל לא לענין היתר לינשא"הפקעת שם א

הראשונים שניסו .  במיתת הבעלא "ד בע"הראשונים מזה שזקוקים לרשות ב

א "א במיתת הבעל אינו אלא מדרבנן הניחו שאם אכן ע"להוכיח מזה שע

שלא זקוק , עדים' נאמן מן התורה אין שום סיבה לחלק בינו לבין העדאת ב

עדים בזה כלל ' א לב"אולם לאור מהלכנו בסוגיא אין לדמות ע.  ד"לרשות ב

ולא מדין , ועיל רק בתור גילוי מילתאא מ"מכיון שע, גם אם שניהם מן התורה

עדים אין שום צורך לנאמנות ' כשהעידו ב.  עדות הדרושה לתהליך אישותי

ד שהרי עדים מהני לקבוע כל דבר שבערוה וכל "יתירה וגם לא לרשות ב

א "ד בתהליך ע"לפי זה אפשר להבין היטב תפקידו של ב.  חלות אישות

ות עובדת מיתת הבעל שהוא היסוד ד מתפקד בקביע"שאין ב.  במיתת הבעל

אבל בהחלט אפשר שהם הם הקובעים , א"להפקעת חשש רציני של איסור א

א זה בתחום דבר "או בהחלטתם לקבל ע,  ישירות–לענין היתר נישואין לאחר 

  אולי מטעם זה המשנה ריש האשה רבה מגדירה נישואין במקרה 20.שבערוה

וגם מובן הדיעה במשנה ."  ד"נישאת על פי ב"א במיתת הבעל כ"של ע

כ במי שזקוק "שנישאת על פי שנים הוה אנוס ולא תצא מן הראשון משא

ואין רמת עדות , שסימן שלא היה עדות גמורה לענין צד המתיר, ד"להיתר ב

                                                                                                                    
.  ולא בחפצא של העדות, א בתחום זה הוא בקבלת העדות"אם נסביר שהחיסרון בע  .20

  . ל"ואכמ
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  . כזו מספיק להיחשב אונס

  .ט
הנה ישנן .  אפשר גם להסביר תופעות אחרות, על פי רקע מהלך זה  

אלא מהוה , ד לינשא אינו סתם הערכת המציאות"כמה ראיות שרשות ב

א במיתת הבעל עדיין זקוק "ודבר זה סביר אם ע.  הוראה הלכתית רשמית

' ר, :ב, .יהודה וחכמים בהוריות ב' ר(הנה נחלקו התנאים .  למתיר נוסף

ד חייב "אם יחיד שטעה על פי הוראת ב.) צב, :א ביבמות פז"שמעון ור

 שיתכן שלא שייך שיטת הפוטרים אלא בחלות וראוי לציין.  להביא קרבן

ד "והנה המשנה ריש האשה רבה מיישם דין זה להיתר ב.  הוראה רשמית

    21."ד שפוטרה מן הקרבן"יפה כח ב"ומסיקה ש, א"לינשא על פי ע

שנחלקו שמואל ורב דימי אם .) ב(ועיין גם בסוגיא ריש הוריות   

".  מותרין אתם לעשות"טעונה או , "מותרין אתם"ד נגמרה באמירת "הוראת ב

ולא היה מספיק לומר , ד לינשא"והביאו ראיה ממשנתינו דקתני הורו ב

שהתקשו בזה שאין ) ה הורו"ד(על אתר '   ועיין גם בתוס22.ד"התירוהו ב

ד "י סתם ב"אלא ע, כנידון של המשנה בהוריות, ד הגדול"הוראה זו על ידי ב

ות שינוי זה נחשב אשה הסומכת   ותירץ שלמר23.שבכחם להתיר אשה לינשא

ודוקא בעינן גמר , יהודה' ד אליבא דר"ד זה לינשא כתולה בהוראת ב"על ב

  .הוראה לפטור מן הקרבן

ד "אפשר גם להבין דעת משנתינו שבהורו לה ב, ולאור כל זה  

ועיין ."  שלא התירו לה אלא להנשא"להנשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן 

שהעיר שגם בהתירוה בלי להורות שתנשא ) .הוריות ב(ש "הרא' בתוס

                                                                                                                    
שדנו בשאלה אם שייך דין זה בכלל מכיון שהוה ) ב:י(אך עיין גם בירושלמי יבמות   .21

."  מיכן ואילך מותרת, בשהורו עד חמש שנים אסורה: "והסיקו.  כעוקר גוף ההלכה
  .ריותועיין גם בירושלמי ריש הו

  . ש על אתר שהבין קצת אחרת"הרא' אך עיין בתוס, .)ב(י הוריות "כן הבין רש  .22

יבמות (אך עיין בפירוש רבינו אברהם מן ההר .  י במשנה ביבמות"וכן מבואר גם ברש  .23
שהבינו שבמשנה מדובר דוקא בהוראת ) בתשובתו, עח:ע יז"אה(ובחלקת מחוקק .) צב

  .).יבמות צב(עיין גם בקרן אורה ו!  ד הגדול"היתר על ידי ב
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ובכל אופן אינה נקראת תולה , א לכל דבר ועשאוה פנויה"הוציאוה מכלל א

ש מזה שאין גדר תולה "והסיק הרא.  אלא רק כשנשאת, ד בשקלקלה"בדעת ב

פ "ואע.  אותה מעשה עצמה שהורו בה היתר"ד אלא לענין "בדעת ב

מנם דהוראה אינה אלא להיותו שהמעשה הוא יוצאה מכלל דהוראה זו א

ומזה יש ללמוד דלא מיקריא הוראה עד שפרשו .  מותר באותה מעשה עצמה

אלא מעידה על , ונראה לפרש שאין מסקנה זו רק טכנית."  היתר העשיה

ד צריכים "אין ב, כלומר.  א מעיד עליה שמת בעלה"מרכיבי היתר אשה שע

אבל הם חייבים ', רת וכוא לגבי חיוב כ"י הוראה שאין היא א"לקבוע ע

ויוצא שחלות ההוראה קשורה ומצומצת להיתר .  להורות להתירה לינשא שוב

מותרת את לינשא "ממילא צריכים הם גם לפרט גם בהקשר זה .  מיוחד זה

  24."מותרת את"ולא מספיק לקבוע , "לאחר

.) צב(אפשר להבין דעת רב נחמן בסוגיא ביבמות , ועל רקע כל זה  

הוכח שלא מת הבעל עדיין שייך לומר שבשעתה היתה הוראת שגם לאחר ש

תדע : "והסביר רב נחמן).  כשיטת רבא(ולא סתם טעות בעלמא , ד"ב

מאי טעמא .  שהוראה היא דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימן

הוסיף להסביר שיטתו על ) 331' עמ, שם(והמאירי ."  לאו משום דהוראה היא

והתקשה הקרן אורה !  ת חידוש הלכתי בהיתר חלב ודםפי דמיון להורא

א במיתת הבעל אינו "הן לאלו שסבורים שע, בשיטת רב נחמן.) יבמות צב(

שלפי ', והן לאלו שסבורים שהוה מן התורה מדין אנן סהדי וכו, אלא מדרבנן

ד "ואולם הצענו שבאמת ב.  ד"הגישות קשה להבין מה חידש והורה הב' ב

דות גלוי מילתא זה במסגרת דבר שבערוה ואולי אף מחליטין לקבל ע

א מספיק לזה גם אם "מוסיפים הוראת היתר נשואין מכיון שאין כח נאמנות ע

                                                                                                                    
ש יתכן שאין ההבחנה המדוייקת הזאת בניסוח ההוראה שייכת "הרא' ולפי הבנה זו בתוס  .24

) ב:י(ועיין גם בירושלמי יבמות .  אלא תלוי בטיב המיוחד של כל תהליך, בכל הוראות
? בקלקולויהא כן : "ל"וז.  שהתקשו לכאורה בזה שאין הוראה זו משפיע על דין קלקלה

ועיין גם בגירסת ."  הקילקול דומה לאכילת חלב ודם בשהורו מותר לאכול חלב ודם
.  המפרשים הציעו הסברים שונים לדברים מעורפלים אלו.  בירושלמי.) צב(א "הרשב

והדברים עדיין צריכים ).  ה:ה(שגגות ' עיין בנושאי כלים על אתר וגם באור שמח הל
  . עיון
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אנו פוסקים כרבא שסבור שנחשב .  מהני עדותו מן התורה לגבי איסור זנות

, אבל עדיין יש מקום לחקור אם אנו דוחים גישת רב נחמן לחלוטין.  טעות

או .  א"נושא זה תמיד מצומצם להערכת המציאות ונאמנות העד ב"ותפקיד ב

ד וחידוש להתיר "שמא גם רבא מסכים שעקרונית בשעתו נחשב הוראת ב

.  ורק נמצא טעות למפרע כשנודע סוף סוף שהעד היה כפרן, א"לינשא על פי ע

מתחילת דיונו משתמע שאין רבא דוחה גישת רב .  המאירי התיחס לשאלה זו

ורק טוען ששייך גדר טעות כל שחלק מהפסק דין מבוסס על , כלנחמן מכל ו

אולם בסוף דבריו משמע קצת שדוחה דברי רב .  הערכה מציאותית מוטעה

  25.נחמן עקרונית

  .י
א במיתת "ד בע"יתכן שנחלקו הראשונים בהקשר אחר אם רשות ב  

 שיטה –מ "ן ריש ב"חדושי הר(ן "הר.  הבעל ממש משנה מעמדה או לא

הוא יכול , א אינו פוטר משבועה בעלמא"טוען שגם אם ע) 15:1 מקובצת

ן שאין "והסביר הר.  וממילא יפטר משבועה זו, א המחייב שבועה"להכחיש ע

א הרי "להקשות על מסקנה זו מדינא דעולא שכל מקום שהאמינה התורה ע

שהרי דין זה שייך רק אחר , א"כ באו בב"א שני מכחישו אא"כאן שנים ואין ע

אבל כשלא נעשה מעשה על פיו ",  נעשה מעשה על פי העד הראשונןשכבר

                                                                                                                    
ת "אך עיין גם בשו.  כפי שנדון, ת בסוף המסכתא"דברי המאירי בשווכן משמע אולי מ  .25

  .ד הוה הוראה ממש"ע סימן לג שהביא ראיה משיטת רב נחמן שרשות ב"י אה"נוב

ד ושרינן כקלא דקמי "הואיל ואתאי לב "–.) צב(א של הגמרא "ראוי גם לציין ההו
ו היה כבר קול וספק י הסביר באופן מעשית שכאיל"רש."  ל"נישואין דמי ותיתסר קמ

אולי .  אבל יתכן הסבר עקרונית יותר.  ד"לפני הנישואין ומשום כך היה צריך לבוא לב
ויש .  ד מוכיח שאין העדות מספיק לדחות הקול והספק"העובדה שזקוקים להיתר ב

המאירי על אתר חידש שלא מהני קול גם .  לעיין במשמעות המסקנה שלא מהני קלא
א אחר שאינו מכחישו "ד להתירה שלא גרע מבא ע"רה כבר בקודם שנישאת אם הו

, א"או נחלקו ביחס קול וע.  שחולקים בזה) ד"פסקי הרי(ויש ראשונים !  מדינא דעולא
–.) צא(גם יש מקום לדון בניסוח הגמרא .  ל"ואכמ.  ד בהקשר זה"או בהערכת הוראת ב

".   איש באשה ולא מתיא קרבןרבינא אמר לענין קרבן קתני עשו בית דין בהוראתן כזדון"
והסיקו שאינו ' ,הבינו שתיאור זה לאו דוקא והביאו ראיה מדין קלקלה וכו' י ותוס"רש

אולי , אך לאור כל מה שפיתחנו.  ד"אלא לסינמא בעלמא לדין יחיד שעשה בהוראת ב
  .א במיתת הבעל"ד בע"ניסוח זה חשוב בהגדרת הוראת ב
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  ועד אחד בהכחשה הוא ולא , אפילו בזה אחר זה הוה ליה כבת אחת

אלמא אף על גב שבזה אחר זה עד אחד בהכחשה לאו כלום הוא . . . מהימן 

אין זה אלא אם כן נעשה מעשה על פיו כגון שהתירוה להנשא וזכתה בעצמה 

ן "התקשה בהנחת הר) שם בשיטה(ץ "והרשב."  חוסר מעשהשאין הדבר מ

: ל"וז.  ד לינשא נחשב אינו מחוסר מעשה יותר מכל חיוב לישבע"שהיתר ב

אבל קצת קשה לי כי היכי דעד אחד לאחר שהתירוה לישנא אינו כלום משום "

הכא נמי יש לנו לומר , דחשיב בזה אחר זה כיון שנעשה מעשה על פיו

ד גמרו דינו אף על פי שלא נשבע עדיין אין עד אחד "עה ובכשהעד חייבו שבו

ואיני יודע חילוק בין התירוה לינשא ובין . . . פוטר משום דהוו בזה אחר זה 

ל שמפני שזכתה בעצמה אין הדבר "ומה שכתב הרב ז.  ד שבועה"חייבוהו ב

והרי כל זמן שלא נישאת אין מעשה ההיתר ניכר , ואמאי לא, מחוסר מעשה

, ד התירוה אינו בבת אחת"אלא כיון שב.  והרי היא באיסורה כקודם לכן, בה

ונראה לרפש שנחלקו ."  ד חייבוהו שבועה אינו בבת אחת"הכא נמי כיון שב

ץ לא חל שינוי במעמד "שלפי הרשב.  ד לינשא"עקרונית בהבנת היתר ב

.  ז בדינא דעולא"א ובזא"ד אינו חשוב אלא לענין הגדרת בב"והראת ב, האשה

ן רשות "אבל לפי הר.  ד לינשא עדיף מכל חיוב שבועה"ולפי זה אין היתר ב

, י הוראה זו"ע" זכתה בנפשה"ד גורמת שינוי במעמד האשה והיא ממש "ב

  .ושפיר הוה כעין מעשה ממש

ד אף מעכב לגבי "וראוי לציין שנחלקו הראשונים אם רשות ב  

ד "הר שסבור שבלי רשות בועיין בדברי רבינו אברהם מן ה.  נישואין חדשים

שהגדת : "ל"וז).  ד"ה ברשות ב"ד: יבמות פז(הבעל והאשה אסורים זה לזה 

אבל עתה דליכא אלא עד אחד .  שני עדים מסלקת מעליה אותו ספק איסור

ד מסלק מעליה איסור שהיתה מוחזקת "ד שהיתר ב"להתרה צריכה היתר ב

ד "יד לה עד אחד בפני הבד אף על פי שהע"אבל כל זמן שלא התירוה ב.  בו

ד אסורין זה לזה שעדיין לא נסתלק איסור שהיתה "אם נשאת שלא ברשות ב

אך ודאי יוצא , ולא ברור ממסגרת זו שלא חל הקדושין כלל."  מוחזקת בו

א שלא פקע לגמרי בלי "ג בגלל שיור מעמד א"שאין היתר אשה לבעלה כה

משתמע .  בירור הדבריםד מוסיפים ל"למרות שלכאורה אין הב, הוראה זו
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או לפחות קבלת (א לענין היתר נישואין בעי הוראה רשמית "שסילוק שם א

ת נגד "ובשו, ה הואיל"ד. יבמות צב(ובמקום אחר .  לפי הבנתו, )עדות רשמית

רבנו אברהם , )490' עמ, יבמות' דברי המאירי צוטט בסוף בית הבחירה למס

שאפילו העיד לה : "ל"וז.  ועילכנראה מרחיק לכת ומנסח שאין הקדושין מ

ת "בשו(המאירי ."  ד לינשא"בבית דין שמת לא הועילה כלום עד שיתירוה ב

ד לקבוע "ושזקוקים לב, כנראה הבין מדבריו שגם לא חל הקדושין כלל) ל"הנ

קבעה :) צב(המאירי התקשה על שיטה זו מזה שהגמרא .  ג"חלות אישות כה

ולא , קרה שנשאת במזיד בלי שום עדותרק במ" קדושין ונשואין אין בה"ש

הרי לדבריך כשנשאת : "ל"וז.  ד כעין זה"א בלי רשות ב"הגדירה נשאת בע

ומעתה אין קבלת בית דין זה עכשיו . . . ד "א כן כל שאין שם רשות ב"בע

אלא גלויי מילתא ובירור על מה שנעשה שכדין נעשה ואלו לא היו נשואין 

 דין נמצאו בית דין עושין עכשיו את גמורים עד שתהא שם רשות בית

ואין קבלתם עכשיו עושין כלום למפרע שאין הקדושין .  הנשואין נשואין

א גם אם לא פקע "ולכאורה רבינו אברהם עדיין יחלק בין נשאת בע."  מועיל

א לענין היתר נישואין ובין נשאת במזיד בלי שום עדים שלא "לגמרי חזקת א

המאירי חולק נגדו וסבור ממש .   פקע כללא שלא"חל כלל משום חזקת א

והצורך , ד רק מתפקדים לברר ולגלות אמיתת העד"שהב, בכיוון ההפוך

לפיכך הוא מסיק שגם אם נשאת האשה על .  ד אינו אלא לכתחילה"להיתר ב

ד להעיד מהני הקבלה למפרע לעמוד "כ בא העד לפני ב"ד ואח"א בלי ב"פי ע

.  א הבא אחריו או אפילו שבא בינתיים" פי עבמקום שנים שלא ליאסר עוד על

.  ד נשואי היתר הם"א אף בלא רשות ב"מפני שלדעתנו כל שנשאת בע: "ל"וז

פ שהיא צריכה היתר בית דין דוקא לכתחילה שמא על הראיה הוא "שאע

שאין צריך , ואף כשמעיד מפי השמועה.  ד צריכין לברר האיך ראה"מעיד וב

קום הערעור מצוי הרבה כשנשאת מאליה יותר מכל מ, בדיקה בעדותם כלל

כמובן ."  אבל בדיעבד מיהא נשואין גמורים הם, משנשאת על פי בית דין

ואולי גם לא היתר , ד מעכב חלות הנישואין"שאין ב – יתכן גם שיטת ביניים

ואין תפקידם , אבל לכתחילה זקוקים להוראתם להיתר זה, הנישואין בדיעבד

  .  א כלל"עלברר ולגלות אמיתת ה
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ד "א במיתת הבעל שלא בפני ב"והנה נחלקו הראשונים אם מהני ע  

 שכל מקום –א שבא אחר כך להכחישו על פי דינא דעולא "לענין שלא מהני ע

אפשר לומר שנחלקו טכנית בגדר בת .  א הרי כאן שנים"שהאמינה תורה ע

ד "ו של באבל גם יתכן שהדבר תלוי גופא בתפקיד.  ז בענין דין זה"אחת וזא

.  ד להורות היתר נישואין"א וכח הב"ובמיוחד ביחס עדות הע, בתהליך זה

ד "א המתיר ראשון שלא בפני ב"דן בשאלה אם בא הע) ל"ת הנ"בשו(המאירי 

ולכאורה נחלקו .  ד לאחר זמן למפרע לדין זה"אם מהני קבלה לפני ב

ן " הרת"שו(ן "והר, )ן סימן קיט"א מוחסות לרמב"ת הרשב"שו(א "הרשב

ע "וכן הבין השו.  ד"אם דין עולא תלוי דוקא בקבלת עדות בב) סימן מז

) ק עז"שם ס(אך עיין בחלקת מחוקק .  שנחלקו הראשונים בזה) לט:ע יז"אה(

א יודה שחל דינא דעולא היכא שכבר נשאת על פי "שהציע שמא גם הרשב

ד "אם משמעות ב.  א אחר"ד ששוב לא מהני הכחשת ע"א בלי רשות ב"הע

אז יתכן שמעשה , ז גרידא"א לעומת זא"לגבי דין זה הוא בקביעות גדר בב

אבל אם נפרש שכח .  ז לגבי דין זה"הנישואין על פי העד גם קובע גדר של זא

לעומת בסוטה (א הוא הקובע דינא דעולא בתחום זה "ד להתיר על פי ע"ב

 אז אין ,)ד"ולא שייך הוראת ב, ועגלה ערופה שודאי הכל תלוי בכח העד

  26.ד"כל שחסר היתר ב, סיבה לחלק בין נשאת בלי היתר ולא נשאת כבר

  .יא
קובעת שדינא דעולא שייך רק כשבא עד השני :) יבמות קיז(הגמרא   

א "על ידי ע" לא תצא מהיתרה הראשון"ד התירוהו לינשא דאז "אחר שב

 לגבי הדין המקביל בסוטה לא משמע:) לא(אולם בסוגיא בסוטה .  המכחיש

ד במיתת הבעל "ונראה לפרש שאם הוראת ב.  ד"שדין זה תלוי בהוראת ב

ד בצירוף עם "ולא קשור כלל לדרישת היתר ב, ז"א וזא"סתם קובע הגדרת בב

                                                                                                                    
) ק עח"ס(כפי שנפרש לקמן בדעתו , שיטתו בענין זהואפשר להציע שהחלקת מחוקק ל  .26

ועיין היטב בדברי .  ד קובעים לענין המתיר"ואין הב, ד ממש בדין זה"שאין צורך לב
אבל ראוי , ל"מקורות אלו צוטטו גם בהערות למאירי הנ).  לט:יז(ע "הפוסקים באה
 אך בהחלט . ל הבין שזה מקביל ממש למחלוקת המאירי ורבינו אברהם"לציין שהמו

  .ל"ואכמ.  ניתן לחלק בין דינים אלו
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כל מקום , אז סביר ששייכת הגדרה כזו גם בעגלה ערופה וסוטה, א"עדות הע

) אןה כ"ד: סוטה לא(בסוטה ' ואכן שיטת בעלי התוס.  ששייך דינא דעולא

  אולם 27.היא שהדינים ממש מקבילים על אף משמעות הסוגיות ששונים הם

א "כנראה מבחין בין ע) יג:רוצח ט; טז:סוטה א; יח:גירושין יב(ם "הרמב

 שאין –ע וסוטה "ובין ע,  שדינא דעולא קשור להוראת היתר–במיתת הבעל 

א רק "ם סבור שעקרונית מהני ע"ואם נפרש שהרמב.  ד קובע כלל"הוראת ב

  . שיטה זו סבירה, ד"י קבלת העדות ובצירוף היתר ב"ע

שהלא הוא , ם בנושא זה"ודבר זה ממש מתאים למשנתו של הרמב  

א במיתת "וע, ע וסוטה מצד אחד"א בע"בין ע) ב:עדות ה' הל(זה שחילק 

ואפשר שכונתו היא שעד אחד מהני מן התורה בתחומים של .  הבעל מאידך

כ מיוחד "ובתור עדות גמורה על פי גזה,  נוסףע בלי שום צעד"סוטה וע

, א במיתת הבעל"ואילו בע.  פרשיות אלו ושצוטטו בסוגיות' שמופיע בב

אין , ד"ד וקבלת עדות דב"למרות שמהני להתירה לינשא בצירוף רשות ב

כ בהקשר זה שמחדש שמועיל מן התורה להתירה לינשא בתור כח עצמו "גזה

 בזה אפשר גם להציע פיתרון לסתירה שהעלה   ולכאורה28.מדין עדות גמורה

הנה .  ם מאוד מדוייקים"דברי הרמב.  גירושין' עדות והל' ך בין הל"הרמ

א במיתת הבעל "ם באופן חד משמעי שאין ע"קובע הרמב, עדות' דוקא בהל

א כשלעצמו ובהשואה "ששם מתמקד הוא בכלל בכח הע, אלא מדבריהם

ם דן מעשית בהיתר נישואין "ן כשהרמבגירושי' אבל בהל.  לתחומים אחרים

, א אלא ביעילות כל התהליך כולו"דבר שתלוי לא רק בכח הע, בתנאים אלו

משתמע מדבריו שמהני כל התהליך ואולי גם מן התורה ', ד וכו"כולל צירוף ב

                                                                                                                    
מחלקים בין הדינים על פי ' תוס:) כתובות כב' תוס, .יבמות קיז' תוס(במקומות אחרים   .27

  . א במיתת הבעל אינו אלא מדרבנן"שיטתם שע

 –" אבל קם הוא באשה להשיאה. . . לכל עון אינו קם  "–יהודה בספרי ' חוץ מדעת ר  .28
י סימן לג שאכן "ת נוב"ועיין שו.  מרא ובראשונים וכמעט לא בפוסקיםשלא צוטט בג

ם התכוון "הוא טוען שהרמב.  י שגם מציע פיתרון מקביל"ועיין בדברי הנוב.  מצטטו
א במיתת הבעל רק מהני משום "ואילו בע, א בתור עצמו"ע וסוטה מהני ע"לומר שבע

מן ' לוק זה משפיע אם עד מפי עד וכוולדעתו חי.  גורם חיצוני של מילתא דעבידי לגלויי
ם מבחין בין עד כשר "ודברים אלו מתשלבים בהבנתו שתמיד הרמב.  התורה או מדרבנן
  . 'ועד מפי עד וכו
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אפשר לומר , לפחות.  א זה ולהתיר לינשא"בגלל תקנת חכמים לקבל ע

א במיתת "מהני ע', א וכו"לענין איסור אשבתור עדות גילוי מילתא שקובע 

  .  ישירות או בעקיפין–הבעל מן התורה 

עדות ' ם אם נדייק בדבריו בהל"ויש לחזק את מהלכנו בדברי הרמב

ע סימן "אה, ס"ת חת"שו; פד:ץ א"ת תשב"שו(הנה הפוסקים .  מצד אחר גם

ו כדברי(א נאמן באיסורין "ם במסגרת זו ע"התקשו למה השמיט הרמב) צד

?  )יד:ח ג"קיה(א נאמן בקידוש החודש "וע) ו:סנהדרין טז; ו:עדות יא' הל

אולם לאור .  ם לקבוע כלל מדויק"ץ הוכיח מזה שלא התכוין הרמב"הרשב

א באיסורין "הוא השמיט ע.  ם כפתור ופרח הם"דברי הרמב, מה שפיתחנו

, גלויימילתא דעבידי ל/שגם הם מבוססים על הדין של גילוי מילתא, ח"ובקיה

א במיתה בתור מילתא דעבידי לגלויי "מאותה הסיבה שלא התיחס לכח ע

א בגילוי "נאמנות הע, לדעתו.  ע"א בסוטה וע"כדין דאורייתא בהשואה עם ע

אלא , א כלל"מילתא ובמילתא דעבידי לאגלויי אינו משקף כח עדות של הע

וטה ע וס"א בע"א במיתה יחד עם ע"ם רק כלל ע"הרמב.  הוה דין נפרד

א "מהני ע, עדות משום שנוסף לדין עדות של גילוי מילתא' ברשימה זו בהל

אבל דבר נוסף .  במיתת הבעל גם לגבי היתר נישואין שהוה גם דבר שבערוה

עדות ' ם בהל"גישת הרמב, על כל פנים.  אינו אלא מדבריהם, לדעתו, זה

וע דין זה ד לקב"שדוקא זקוקים להוראת ב, משתלבת יפה בשיטתו לגבי עולא

ע וסוטה שאינם פועלים בצירוף קבלת "א בע"ולא בע, א במיתת הבעל"בע

   29.ד"עדות או הוראת ב

שגגות ' הל(ם "הרמב.  ם"גישה זו הולמת שיטה אחרת של הרמב

אולם לגבי אשה .  ד חייב בקרבן"פוסק כדברי חכמים שיחיד שתולה בב) א:יג

                                                                                                                    
ע ובסוטה רק לגבי "א נאמן בע"ם שע"שדייק מדברי הרמב) ב:ו:א(ת אחיעזר "ועיין שו  .29

א במיתת הבעל "יוצא שע, ולדעתו.  שתייה ועריפה אבל לא לברר המציאות מה שקרה
ישנם גם חילוקים אחרים בין דינא .  ע וסוטה ממש הפוכים הם מצד דין תורה"א בע"וע

' גירושין והל' ח הל"עיין בדיוני הגר.  א במיתת הבעל"ע ובסוטה לעומת ע"דעולא בע
כמה מהחילוקים אפשר לפרש על .  ועוד, )יח:גירושין יב(ובדברי הלחם משנה , רוצח

  .ל"ואכמ.  ע"א בסוטה ובע"אבל יתכן שישנם גם חילוקים בין ע, נובסיס הצעת
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שהיא חייבת משום ) ג:יד, שם(ם "ד לינשא פוסק הרמב"שתלתה בהיתר ב

; ה:מ שגגות ה"לח(והקשו עליו האחרונים .  שאין זו הוראה אלא טעות

למה צריך לטעם זה לאור ) עח:לט:ע יז"מ אה"חלק; ג:מ שגגות יד"משל

ם מתיחס גם לענין צירוף לרוב ישראל "  הם הציעו שהרמב30.מסקנתו הכללית

שלכאורה לא , אה כללאבל אין הסבר זה נר).  ב:שגגות יג(על פי דבירו שם 

ואפשר להציע .  שייך צירוף בהיתר כזה שמתיחס לכל מקרה בנפרד

א במיתת הבעל אינו "ד בצירוף ע"ם אזיל בזה לשיטתו שהיתר ב"שהרמב

וגם אינו כפסק דין רגיל שמבוסס על הערכת המקורות , סתם בירור הדברים

ר קרבן כל הוראה מסוג אלה אכן אינה משמשת בסיס לפטו.  'והדינים וכו

ד "הב, א במיתת הבעל"אבל במסגרת של ע.  שאינה משפיעה על רוב הקהל

א מכל וכל ומתירים "שהם הקובעים הפקעת חזקת א, מתפקדים בדרך אחרת

ם שלא שייך זה לדין הכללי שאין "סבור היה הרמב, כ"א.  האשה לינשא

 לומר ולולי שנחשב כטעות ולא כהוראה היה שייך, ד פטור"התולה בהוראת ב

  31.דוקא בהוראה זו שהתולה בה פטור מקרבן

  .יב
.  ד הקובע לענין היתר נישואין"גם נחלקו הפוסקים בענין דיני הב  

כשרים שאינם ' ד של ג"שפוסק שזקוקים לב) לט:ע יז"אה(א "ועיין ברמ

טוען שסגי ) ק עח"ס(ואילו החלקת מחוקק .  ז וגם לא לעדים"קרובים זל

א "ד בע"אם דין ב.  וכשאר הוראת איסור והיתר, שייךואין פסול קרוב , באחד

עדיין יש מקום לפקפק אם הם ממש , במיתת הבעל אינו אלא בתור הוראה

אבל אם מקפידים .  א"יוצרים ההיתר או רק מבררים שאכן יש לסמוך על הע

                                                                                                                    
אבל אין , )329' עמ – .צב(גם הוא פוסק שהפטור מדין טעות הוא .  עיין במאירי בנושא  .30

' עמ – :פז(ד פטור "זה בעיתי מכיון שמשמע מדבריו שפוסק שיחיד התולה בהוראת ב
319.(  

ע לפי "תולה גם מקרה זה במחלוקת הכללית צשכנראה . אך דברי הגמרא יבמות צב  .31
.  ש בטעות"ם למה מצורף דין זה לדין הוראת ביה"ע קצת בגמרא וברמב"גם צ.  הסבר זה

אבל גם אין היא דומה , עיונית – אין זו הוראה הלכתית, א"א על פי ע"כמו היתר א
  . י מיתת הבעל שזקוק למתיר"א ע"להיתר א
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ד פועלים ליצור ההיתר ולסלק כל שיור "מאוד יתכן שב, ד גמור"דוקא על ב

מ "והחלק.  ולא סתם הוראה בעלמא, תור דין דבר שבערוהוב, א"של מעמד א

א ובפסולים "א למה הקילו בעדות עגונה שמספיק בע"הקשה נגד שיטת הרמ

וגם הקשה למה גרע מהוראת .  'ורחוקים וכו' ד של ג"והחמירו לדרוש ב', וכו

: ל"וז.  מעמדה של אשה נדה שגם היא בכרת אבל מהני בה הוראת כל חכם

ובהמשך " ? דין העגונה להחמיר יותר מכל האיסורין שבתורהולמה ישתנה"

א "ד קשור לגורם היסודי של כח ע"הוא מסביר שלדעתו כל הצורך לב, דבריו

כ צריכה "ע", דהיינו אשה דייקא ומינסבא, במיתת הבעל להתיר אשה לשוק

וגם דייק מלשון המשנה וגמרא שלא הדגישו ענין ."  לדקדק ותשאל לחכמים

א "אך נראה להסביר דעת הרמ".  ד"רשות ב"אלא של , "ד"ת בהורא"של 

מכיון שמדובר במימד , ויתר החולקים שאין להשוות לשאר הוראת איסור כלל

נוסף לעדות גילוי , כפי שפיתחנו לפי כמה ראשונים, הנה.  של דבר שבערוה

לפחות לענין , א"א זקוקים למתיר מיוחד להפקיע לגמרי שם א"מילתא של הע

אין זה דין , ולכן.  כל שחסר עדות גמורה על שנוי מעמדה,  נישואיןהיתר

ואולי דברי הגמרא מדוייקים למדי ".  ד"הוראת ב"איסור והיתר וגם אינו סתם 

אלא , ולא מטעמא של החלקת מחוקק".  ד"רשות ב"שהתמקדו על עניין 

ה ולא רק הערכת המצב והעלת מסקנ, להיפך כדי להביע ענין של יצירת מתיר

א "אפשר להקל בעגונה ביחס לקבלת דברי הע.  והיא הנותנת.  על פי המידע

' ד גמור למלא מה שחסר בזה שליכא ב"דוקא משום שזקוקים למתיר של ב

  32.דהיינו צד המתיר שבדין זה, עדים

ד גמור יש גם צורך "החלקת מחוקק גם הציע שאם אכן יש צורך לב  

.  ככל דין תורה, האשה תעמוד בפניהםוש, שהדיינים ישבו, שיורו להתיר ביום

אבל אפשר .  והוא דחה מסקנה זו מכיון שלא מצינו דינים אלו בהקשר זה

ואין , הרי אין כאן מעשה בית דין, ד"גם אם זקוקים לב.  לחלוק על מסקנתו

                                                                                                                    
ד "המשנה שדנה באפשרות פטור קרבן בתולה בהוראת בהחלקת מחוקק הוכרח לפרש ש  .32

.  וכפי שראינו שפירש גם רבינו אברהם מן ההר, ד הגדול דוקא"מתיחסת לפסק של ב
  . אבל זה אירוניה לא קטנה ששניהם הסיקו מסקנה מחודשת זו מטעמים הפוכים ממש



91    הרב מיכאל רוזנצוייג  

אך עיין בחכמת .  ד לינשא"והיתר ב" רשות"אלא בעינן , האשה הנידונת

וגם העיר , ד גמור"א שיש צורך לב"רי הרמשהסיק כדב) לט:ע יז"אה(שלמה 

מ שהאשה "והציע נפק, ד כזה"על השוני העקרוני בין הוראת חכם ורשות ב

הנה להסוברים שבעינן דוקא : "ל"וז!  צריכה להיות נוכחת בשעת ההיתר

ד עבדי רק הודעת הדין "כ אינו כשאר הוראת איסור והיתר דהב"בע' היתר ג

ל דדיבור יהיה גורם "כ ס"ובע.  היה די ביחידכ י"דא, אם לאסור או להתיר

ולכך לדידהו נראה דראוי לכתחילה שיהיה ההיתר בפני האשה . . . ההיתר 

דבהיתר נדרים . . . דיש לדמות זה להיתר נדרים דלא מהני על ידי שליח 

ד עצמם יוצרים "ויוצא ממש כדברינו שב."  הדיבור דידהו גורם ההיתר

  . וכמו היתר נדרים, מצבולא רק מבררים ה, ההיתר

  .יג
' ם בהל"גם אפשר להציע הסבר פשוט לדברי הרמב, לאור כל זה  

ם "התקשו כמה מפרשים בשילוב פסקי הרמב, כפי שכבר צויין).  ג:ז(נחלות 

ם החמיר לא לסמוך על אומדנאות "הרמב.  בענין היתר נשואין וירידה לנחלה

הגם ,  לענין היתר האשהבעדות מיתת הבעל' כמו מים שאין להם סוף וכו

ם פוסק "והרמב.  א במיתת הבעל מדין תקנת עגונות"שפוסק שמהני ע

א בתחום "אבל לא מהני ע, שאפשר לסמוך על אומדנאות כאלו לגבי ירושה

זה .  הרי אין הדברים דומים זה לזה כלל, אבל לאור כל מה שפיתחנו.  זה

א בלי טעם כדי שלא א במיתת הבעל להתירה לינשא אינו סתם קול"שמהני ע

ם דין זה הוא מיוסד על עדות גלוי "הוכחנו שלפי הרמב.  תתעגנו בנות ישראל

א וחשש "מילתא דעבידי לגלויי על עצם המיתה המתירה ממעמד א/מילתא

אלא שעדיין זקוקים אנו לדבר נוסף בתור דבר שבערוה .  עונש של איסור כרת

ד בעצם "י ב"זה נעשה עודבר .  א מכל וכל להתירה לינשא"לסלק שם א

או , )א לגבי זה רק מפאת חוסר קבלת עדות"אם חיסרון עדות ע(קבלת העדות 

אמנם אין רמת נאמנות זו מועילה בממון מכיון .  כדהסברנו, בהוראת היתר

אבל סוף סוף ישנם .  עדים כשרים' שממון דורש עדות רשמית וממילא טעון ב

אבל הסוגיא של מים שאין .  להא שמת בע"כל הנתונים הדרושים להתיר א
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אלא באיכות התוכן וחפצא , לא דנה במקור וסמכות הנאמנות' להם סוף וכו

בדיני ממונות אפשר עדיין .  של העדות במצב שחסר קביעות מוות מפורש

כל שמקור ' לסמוך על החזקות ולהניח שאין מעשה גזל מן הבעלים וכו

אפשר להתיר אשה לינשא כל אבל לכתחילה אי .  עדים כשרים' הדברים מב

שאין אפילו נאמנות של גילוי מילתא על עצם מעשה המיתה שהוא מקור 

, אם כן.  ד שייכת לבעית חוסר קביעות מוות מפורשת"ואין פעילות ב.  ההיתר

  33.וצריכים אנו לכתחילה להחמיר, אין טעם היתר עגונות משפיע על דין זה

                                                                                                                    
שדייקו ) ימן סותנינא ס, ע"י אה"ת נוב"שו, ת חכם צבי סימן כא"שו(ועיין בפוסקים   .33

ולא שייכת להיתר יבמה או , ם שחומרא זו אולי מצומצמת לאיסור כרת"בדברי הרמב
אלא , אך לפי הבנתי אין הדבר תלוי רק בחומר העונש ומידת החשש.  שאר חייבי לאוין

ויתכן .  שאי אפשר להתיר לינשא בלי קביעות מוות ודאית, שיש כאן בעיה פורמלית
כ נסיק שעונש חמור של "אא, יסורי לאוין כל שזקוקים למתירששייך נימוק זה גם בא
  . כרת משקף דרישה זאת



  ב" תשס●' קול צבי ד

  נתן נטע אייזענשטייןחיים הרב 
  ש ברן "חבר מכון הגבוה לתלמוד ע

  *בענין עד מפי עד

  .א
והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד ואשה מפי .: "תנן ביבמות קכב  

הראשונים חולקים בגדר הנאמנות דעד ."  אשה ואשה מפי עבד ומפי שפחה

א וכל דמקדש דאקילו בה רבנן משום עיגונ"כתב : י בשבת קמה"רש.  מפי עד

ז "אהע(ת נודע ביהודה "בשו."  'אדעתא דרבנן ואפקועי רבנן לקידושין מיני

י כתב שהקידושין "י הסביר דרש"רב שמואל בנו של הנוב) קמז' ת סי"מהד

בעדות ' בטל מטעם אפקעינו בעדות אשה היינו דוקא בעד מפי עד אבל בעד א

ת מטעם מילתא " מהדנאמן) 'ק שער א"לג במהד' בס(י "הנוב' אשה כבר כ

 .דעבידא לגלויי
' דלענין עד א: בדף פח' מדייק בלשון הגמ) שם(י " והנוב1

".  מהימן' אלמא עד א"' ולענין עד מפי עד כ" נאמן' אלמא עד א"כתב 

מאחר , ת"מצד עצמו אינו נאמן מה' פ שעד א"י הסביר לשיטתו שאע"הנוב

מפי עד הוא יכול לשמט אבל בעד .  ת"שדיבורו עתידא לגלויי הוא נאמן מה

ויאמר השקר אינו תלוי בי אלא מהאי ששמעתי אז אין נאמנות בדיבורו 

י מטעם "ש רש"וכמ, והחכמים חידשו שגברא זו נאמן משום עיגונא

גירושין ' ם בסוף הל"לשיטתו מלשון הרמב' י הביא ראי"  הנוב2.אפקעינהו

                                                                                                                    
ולרב שמואל היין , שאתו למדתי דברים אלו בצוותא, תודתי נתונה להרב שמואל מרקוס  *

  . שעזר לי בהכנת הדברים לדפוס

' ש ס"ת הריב"ם עצמו עיין בשו"ובדעת הרמב:).  פח(א ביבמות "שלא כדעת הריטב  .1
  . רק מדרבנן' עד א' י וסובר שאפי"ה שחולק על הנוב"קנ

נקט מהתפארת צבי שעד מפי עד מועיל רק מדרבנן מטעם ) מא:ז(ת ציץ אליעזר "בשו  .2
עיין במשנה ביבמות .  רק מדרבנן' אפקעינהו אלא דהוא סבור שגם הנאמנות דעד א

' והשיא ר. . . ' פ עד א"הזקן שמשיאין את האשה עגמליאל ' כך מקובלני מר. "ב"קכ
ש "ונראה לדעתו מ."  להיות משיאין עד מפי עד והוחזקו' גמליאל נשותיהן על פי עד א

אז הרבנן הרחיבו קולא זה גם ' היינו לומר לפי שכבר הקילו בעד א" והוחזקו"המשנה 
ת החכמים "מהנאמן ' פ שעד א"י אע"י בשיטת רש"אבל לדעת הנוב.  בעד מפי עד

  .  ת"החזיקו קולא דעיגונא לקבל עדים שאינם נאמנים מה
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ת אבל "יל מהשמוע' לענין עד א"  התורהשלא הקפיד "בריש ההלכה ' שכ

מפי '  בדבר זה והאמינו בו עד אחכמיםלפיכך הקילו "ם מסיים "הרמב

ת אבל עד מפי עד לפי "מועיל מה' שעד א' ם כ"והסביר שהרמב."  השפחה

יש שסוברים דגם עד מפי עד , מאידך גיסא.  שיכול לשמט אינו אלא מדרבנן

 שמועיל ה"ל בדעת הרא"נקט שצ' מ' ת תורת חסד סי"בשו.  ת"מועיל מה

נאמן רק מדרבנן ' ה חולק על הראשונים שסוברים דעד א"שהרא.  ת"מה

.) פח' תוס(ת כיון שדומה הדבר "מטעם דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה

כ גם הכא בעד מפי עד יש סיבה להאמינו "וגם אינו מטעם אפקעינהו וא

 : ת"סברות בראשונים להאמינו מה' ונראה דיש ב.  ת"מה

דעד מפי עד נאמן מטעם מילתא ' פח כ' י ווייל סי"רת מה"בשו. א

אינו מעיד במקום שיש חשש שיבא ' עד הב' עבידא לגלויי דאפי

ת אז עד מפי עד נאמן "ג מה"ואם אמרינן שמעל.  ההרוג ברגליו

  . ת"מה

ד "נקט דלדעת הראב) למכון הרי פישל דף שי(עדות ' הל' בס.  ב

טעם דייקא ומינסבא זה גם מ' דנאמנות דעד א) גירושין' סוף הל(

  3 .שייך בעד מפי עד

  . ב
  :ונראה שיש לעיין בכמה דברים בסוגיתנו

שהקילו חכמים רק לגבי עד מפי שפחה ולא ' ם כ"למה הרמב.  1

  ?הלא עד מפי עד רגיל נאמן רק מדרבנן.  בעד מפי עד

שואלת אם עד מפי עד מועיל . ובבכורות לו: בשבת קמה' הגמ.  2

ע מהו ההשוואה בין עדות אשה "וצ.  דות אשהלבכור כמו בע

                                                                                                                    
ז מציע עוד סברה שלדעתו דייקא ומינסבא מועיל להחזיק "כ' י בס"ונראה שהנוב  .3

.  כלומר לפי שהאשה דייקא ומינסבא אז העד מתירא לשקר.  המילתא עבידא לגלויי
  .  י"אינו מועיל לדעת הנובנמצא בעד מפי עד לפי שיכול לשמט אז דייקא ומינסבא 
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לבכור הרי רק מקילין בעדות אשה משום עיגונא והיתירו תחילתן 

ואיך לדמות דין זה לעדות במום . פח' ש הגמ"משום סופן כמ

  ? לבכור

  . ג
כדי לעמוד על דברים אלו ולהבין איך עד מפי עד מועיל בעדות   

,  שהוא מקור העדות', ם עד האבפלוגתת הראשונים מה הדין א' אשה יש לע

שם כתב ' פ שהגמ"ן דאע"הביא מהרמב: ן בשבועות לב"הר.  'מכחיש עד הב

דאומר לאשה מת בעליך אינו חייב בקרבן שבועות העדות אם הוא ' שעד א

, שאפשר לאשה להעיד בעצמה ונאמנת מטעם עד מפי עד, כובש עדותו

ת בית יוסף "אבל בשו.  נאמן' מכחיש ואומר לא מת אין הב' כ אם הא"אעפ

  .  אחר שכבר העיד בשמו' לדחות דברי הב' שאין להא' י חולק וכ"הב) 'ד' ס(

ן שתלויה בשם העד כשיש "י והר"יש להסביר פלוגתת הב, בפשטות  

ד אין עליו "מעיד בב' ן כשעד ב"ן והרמב"לדעת הר.  עדות של עד מפי עד

אין ' מכחיש הב' מן שהאלפיכך בז.  'שם עד שהוא רק גילוי מילתא של הא

.  הוא העד שמעיד' כלום דבמקום שעד מפי עד נאמן באמת הא' בדברי הב

דין עד ונאמן מצד ' י סובר דבמקום שעד מפי עד נאמן יש על הב"אבל הב

' אפי, ולפי שיש נאמנות מצד עצמו.  אומר לו' ד להעיד מה שהא"עצמו בב

  .  לויה בושם העד תלוי בו ונאמנות ת, מכחיש' במקום שהא

  :מ"בחקירה זו לכאורה יש כמה נפק  

ם "ם מפי עכו"ן דבעכו"הביא חומרת הר) טז:ז יז"אהע(א "הרמ.  1  

ורוב ראשונים .  ת"העיד כשמסל' צריך להעיד שגם הא' שמסיח לפי תומו הב

, פ שאין הכרח לזה"ואע.  מסיח לפי תומו' חולקים וסוברים דרק בעינן שהב

ד עצמו צריך לברר "מעיד ולפיכך ב'  עד מפי עד האן לשיטתו דבכל"ל דהר"י

מעיד אין לחפש אחר עדות ' אבל אם אמרינן דהב.  אם מקור העדות נאמן
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  4.'הא

ם "דמשמע שמעיקר הדין אין צריך לברר אם עכו, א עצמו"והרמ.  2  

' דבעד כשר מפי עד כשר נאמן אפי' שכ' אזיל לשיטתו בסעיף ה, ת"מסל' הא

ש דהביא מתשובת משאת בנימין והשלטי "בב' וע.  עאם לא אמר ממי שמ

א לשיטתו דבעד מפי עד "ל דהרמ"ואפש.  גבורים דשואלין אותו ממי שמע

  .  ד לברר אלא נאמנות שלו"ולפיכך אין לב' כל הנאמנות נובעת מהב

אמוראים ' נקט דהמח) מז' סי' ז חלק ב"אהע(באגרות משה .  3

אם .   תלויה בנאמנות דעד מפי עדבירושלמי אם מקבלים עדות מפי הכתב

' רק חידשה דאפשר לב) או רבנן(והתורה ' נאמן כשאר עד א' אמרינן דעד א

לידיעה חלושה מפי הכתב  ' אז אין להביא ראי' לגלות מה שהעיד הא

אבל אם נאמנות דעד ").  ידיעה חלושה"שעדות מפי הכתב הוי ' פ כ"הגרמ(

י והידיעה רק ידיעה חלושה ואם נאמן ז כמו כלי שנ"הר' מפי העד נובעת מהב

  .  בעד מפי עד כמו כן נאמן בעדות מפי הכתב

נאמן מטעם ' שעד הב' הביא ראי) פח' סי(י ווייל "ת מהר"בשו.  4

י ווייל "והמר!"  ?אינו מעיד' דעד הב' אטו אם מת העד הא: "ל"ג וז"מעל

' להבא "הוא שמעיד א' הוא שמעיד דאם העד הא' נקט שבוודאי העד הב

  5.להעיד כשהוא מת

  .ד
ן "ש נראה מתשובות הר"ל כמ"פ שמצד הסברא אפש"ונראה דאע  

מז ' ן ס"ת הר"בשו.  י שאין שאלת מי הוא העד שמעיד נקודת פלוגתתם"והב

פ "ד אע"ד חוזר ומגיד בב"פ שהגיד חוץ לב"דאפילו בעדות אשה אע"' כ

  ן שיהיו נעשין אותן שאינן צריכי' דאפי. . . שמכחיש דבריו הראשונים 

                                                                                                                    
   . י ווייל"מעיד למפרע אין זה שיטת המהר' הגיד הא' ז שהב"ל דבזה"אפש' פ שהי"ואע  .4

' פ שאין עדות הב"י דאע"על דעת הב' השמעתתא הק.  י"ג בדעת הב:כ השמעתתא ז"וכ  .5
א אבל לכל הפחות למה אין ל' לעקור עדות הב' ולפיכך אי אפשר להא' תלוי בדיבור הא

בתורת הכחשה מטעם שכיון שהגיד ' נאמן אפי' י דאין הא"דדעת הב' ותי? כח הכחשה
   . שוב אינו חוזר ומגיד
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כל שלא נחקרה עדותן עדיין יכולין לומר מבדין אנו לפי שאין . . . ד "בב

ן הסביר שיטתו "הר."  ד"העדים מדקדקים עד שעת גמר עדותן בב

נאמן שעדיין לא נגמר עדותו ולפיכך אפשר להכחיש דברי ' בהתשובות דהא

אבל עדות אשה : "ל"חולק וז) 'ד' ת ס"דיני גוי מסל(י בהתשובה "הב.  'הב

ד צריכין לשמוע "כיון שהוא משונה משאר עדיות דעד מפי עד כשר בו ואין ב

כבר הגיד ואין ' העדות מפי העד הראשון כיון שיצא העדות מפיו בפני עד א

הילכך בשעה שיצא העדות , דבעד השומע מפיו סגי להו, ד צורך בו כלל"לב

ד דמשום דאין "תן בבהוי כששאר עדיות שנחקרה עדו' מפיו בפני העד הב

הילכך כל שבא עד .  ד צריכים עוד לשמוע מפיהם אינם יכולים לחזור בהם"ב

חוזר בו ' י שהעד א"ד ששמע מפי פלוני שנהרג פלוני או שמת אעפ"והעיד בב

ד אין חוששין לו וסומכים על דברי העד "מהם בב' קודם שנחקר עדות שום א

  ."המעיד ששמע כך מפיו

מעיד ' יכול להכחיש אינו מטעם שהב' שאין האי "נמצא דדעת הב  

נמצא דבין .  אינו יכול להכחיש לפי שגמר עדותו' הא, להיפוך.  ש לעיל"כמ

  6.הוא המעיד' ן הא"י ובין לשיטת הר"לשיטת הב

ש בברכת שמואל "פ מ"מעיד יש להבין ע' א לומר שהב"והטעם שא  

  : עדחסרונות בכל עד מפי ' ח דיש ב"מהגר) טו' יבמות סי(

ובעד , ד להשוות דיבורו כעדות"עדות הראשון צריך להיות בב) א

  .  ד"בב' מפי עד לא העיד הא

  .  שהוא בצעמו לא ראה מעשה' יש חסרון בעד הב)  ב

ן "לפיכך הר.  'וגם מצד עד הב' נמצא דיש חסרון גם מצד עד הא

לא ' פ שבדרך כלל יש חסרון דעד הא"ואע, כהמעיד' י סוברים דדין הא"והב

' נמצא דאפי.  בשוק' פ עד א"הכא שאני לפי שמשיאין אשה ע, ד"העיד בב

                                                                                                                    
' ובזה יש להסביר מה שחידשה המשנה דהוחזקו להיות משיאין עד מפי עד דאין בו ב  .6

נעשה כמי שנחקרה עדותו ' ש לעיל משום שאמירה דא"חסרונות של עד מפי עד כמ
  .  ד"מעיד על עדות שנחקרה בב' ד ועדות הב"בב
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שאני הכא ' וגם עד הב.  ד"מה שהעיד בשוק דינו כמי שנחקרה עדותו בב

פ שהוא לא "ד דאע"בעדות אשה שהוא מעיד על המעשה שנחקרה עדותו בב

ראה מיתת הבעל העדות שלו אינה על המיתה אלא על מעשה חקירת עדות 

ה "ד: לא(ביבמות ' דתוס-וכמו עדים שמעידים שכך ראו בשטר.  ד"בב

דאין זה עדות מהכתב אלא כאילו הם מעידים על המעשה דנחקרה ' כ) דחזור

 גם הכא העדים מעידים על המעשה עצמה דנעשה כמי - ד "עדותן בב

  .  ד"שנחקרה עדותן בב

ת שבועו(ן "ן והרמב"גם אפשר לתרץ קושיית הר, ואם כנים הדברים  

' להכחיש דברי הב' ן הביא ראיה שאפשר להא"הרמב.  י"על דעת הב) שם

דאם אשה אומרת חכם טיהר לי את הכתם .) עב(כמו שמצאנו בכתובות 

ל דאין פסק החכם על הכתם "ואפש.  ומכחישה החכם נאמן' והחכם בא אחרי

דפסק החכם היינו רק גילוי מילתא אם כתם זה הוי דם .  דומה לעדות אשה

ז עדות שאפשר "דמת הבעל הר, אפילו בשוק, אבל אמירת העד.  או לאונדה 

.  י אינו דומה זה לזה"לדעת הב.  ד"להתירה לבעלה וכמי שהעדות נחקרה בב

העדים שהעידו בין ): "א:ב(ן שחולק הביא בתשובה התוספתא בכתובות "והר

ין לטמא בין לטהר בין לרחק בין לקרב בין לאסור בין להתיר בין לזכות ב

בתוספתא ."  ד אמרו מבדין אנו נאמנים"לחיוב אם עד שלא נחקרה עדותן בב

ד "צ להיות בב"נכללים כל מיני עדויות אפילו עדות של איסור והיתר שא

לדעת .  ד ממש עדיין אפשר לחזור"ובכולם אמרינן דכל מקום שלא קיבל בב

עדויות ן אין חילוק בין עדות אשה וחכם שטיהר את הכתם ודומה לשאר "הר

    7.ד"עד שיבוא לב' שלא נגמר עדות הא

                                                                                                                    
העיד ' אם הא' ד אפי"כל תוקף של עדות בב' ונראה שיסוד זה בעד מפי עד דבעד א  .7

שהטעם ' מ כ"הח).  עח:יז(א בדברי החלקת מחוקק "בשוק תלוי על הדיון של רעק
ד בדיני ממונות הוא משום שאי אפשר לדיין לומר לראובן אתה חייב לשלם "שצריך ב
חידש , לפיכך.  עדים שאתה חייב דהדיין עצמו מיחייב רק מפי עד' שמעתי מבלשמעון ש
אבל .  ד שחייב הנדון שלא מדין עד מפי עד אלא הדיין עומד במקום משפט"הקרא דין ב
ד ומבקבלים העדות בלי "מ שאין צריך ב"חידש הח, שעד מפי עד נאמן,  בעדות אשה
  . ד"היתר דב
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  .ה
הוא ' ן כאשר עד מפי עד מעיד הא"י ובין להר"ראינו דבין להב  

ד וכיון שהגיד שוב "המעיד ורק חולקים אם אמרינן דהעדות כבר נחקרה בב

ן "שהרי הרמב.  מעיד' ל דהב"ן צ"אבל בדעת הרמב.  אינו חוזר ומגיד

שלא מצאנו בתלמוד נאמן ויכול "' כ) ף" הריבדפי: כז(במלחמות בקידושין 

ולכאורה יוצא ."  לחזור בו אלא כל שנאמן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

בשוק נאמן להתיר אשה לבעלה אמרינן כיון ' מדבריו דבעדות אשה כיון שא

יכול ' ן בשבועות סובר שהא"וקשה שהרמב.  שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

נאמן אמרינן כיון ' ך אפשר לעקור הא כל מקום שהאואי' לעקור דברי הב

  ?ן בקידושין"שהגיד לדעת הרמב

ן סובר דהנאמנות של עדות בעד מפי עד "ל שהרמב"ונראה שצ  

כ יש כח להראשון לעקור דבריו דלפי שהוא "בעדות אשה נובעת מהשני ואעפ

י גילו) א: דברים' דבכל עדות צריך ב.  המקור אז הגילוי מילתא תלוי בו

בדרך כלל הם משתתפים .  הנאמנות בגוף העד עצמו) ב.  מילתא על הדיון

אבל אנו מאמין שאמת הוא שמת הבעל ' אבל הכא הגילוי מילתא מהא, ביחד
                                                                                                 

' מ מבוססים על היסוד דעדות העד א" שדברי החהבין) סימן קכג(א בתשובה "רעק
' דאם אמרינן שעד מפי עד הב.  מ"א בעצמו חולק על הח"רעק.  ד"נחשבת כנחקרה בב

ם "הרמב' ד אם כן מה החידוש דעד מפי עד שכ"כמעיד על מעשה עדות שנגמר בב
ד "דכל שלא הועד בפני ב"ד "א מסיק שצריך ב"לפיכך רעק."  לפיכך הקילו חכמים"
כ "ד להתיר האשה אעפ"פ שצריך ב"נמצא דחידש המשנה דאע."  לא גמר ההיתר) ממש(

  .עד מפי עד כשר

מ רוזנצוייג דעדות אשה היינו בירור "ר הגר"פ מה ששמעתי ממו"ויש להבין יסוד זה ע
' נמצא דעד א.  א:וכך משמע מהמשנה בעדיות ו.  ד מתיר האשה לשוק"למיתת הבעל וב

א "אבל עוד אפשר לומר דרעק.  ד ומתירה"גמורה עד שבא לבהמעיד אבל אינו עדות 
פ "הרב שמואל מרקוס ע' י וכך פי"ן וב"מעיד כלל כנגד תשובת הר' סובר שאין עד הא

  ".ד דווקא"הגדה מעליא בב' אלא וודאי משמע דבעי"א שם "ש רעק"מ

דין א דיש חידוש אחר במשנה בלי ה"דוחה ראיית רעק) יא:אישות כד' הל(האבי עזרי 
כלל ' מעיד סתם שראובן מת ולא העיד מהא' אם עד הב' ד דחידש המשנה דאפי"של ב
  .נאמן מצד עצמו וזה קולא דעד מפי עד' אז הב

א ורב שך בגדר חידוש דעד מפי עד תלוי בחקריה דלעיל "ויש לומר דפלוגתת הרעק
  .  מעיד' מעיד ולדעת רב שך הב' א הא"שלדעת רעק

כבר אמרנו שהעד שאמר שמעתי שמת פלוני "' ה כ:ע יז"וע בדבריו שהרי בש"אבל צ
לא אמר ' א השיג ואפי"והרמ."  ז כשר לעדות אשה"שמע מאשה ששמעה מעבד ה' אפי

  .ל שמעתי"א צ"משמע בין להמחבר והרמ . ממי שמע אלא אמר סתם ששמע כשר
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אומר שלא ' ואם הא' נאמן הגילוי מילתא תלוי בהא' פ שהב"ואע.  'על פי הב

  8.דברתי כלום אז יש חסרון בעצם הגילוי מילתא

  .ו
ם מחלק בין עד מפי עד ועד "למה הרמב-ו  בתחילהנחזור לשאלתנ

מפי שפחה שהקילו חכמים דווקא בעד מפי השפחה ומשמע שאין עד מפי עד 

עד מפי ' דאפי' עומד בזה וכ) שי:א(ת "השואל ומשיב בשו?  בכלל קולא זו

עד שאינו יודע המילתא בעצמו נאמן כמו עד אחד הרגיל מטעם שהמילתא 

, ואומר שלא דברתי על בעל זה כלל' ם יבוא עד האשהרי א.  עבידא לגלויי

ת "נאמן מה' וגם בעד הב.  אינו משקר' אינו יכול לשמט ולפיכך הב' הב

ם "וקשה קצת שהרי הרמב.  לא אמר זה כלל' דהמילתא עבידא לגלויי שהא

דאשה נאמנת לומר מת בעלה שהדבר עשוי לגלות ואי אפשר ' כ) טו:יב(

ומשמע .  אם הוא חי סופו לבא או יודיע שהוא חילהכחיש ולא לטעון טענה ש

  .  ולא שאר דברים, דדווקא אם בא הרוג ברגליו הוא המילתא דעבידא לאגלויי

ם דעד מפי עד שאני מעד מפי "ואפשר עוד לומר בדעת הרמב  

נאמן בשוק ' כיון שהא.  ש לעיל בדעת הבית יוסף"פ מ"ת ע"שפחה ונאמן מה

' רק גילוי מילתא של היתר הא' ד והב"רה בבת עדותו נחשבת כמי שנחק"מה

בעדות אשה נאמן '   ואם אמרינן דעד א9.ד"וכמי שמעיד על עדות שנחקרה בב

כשר אפשר להגיד ' כשר מפי עד א' י לעיל אז גם עד א"ש מהנוב"ת כמ"מה

ם "ת אז הרמב"אינה נאמנת מה' אבל בעד מפי שפחה לפי שהא.  ת"עדותו מה

  ."םלפיכך הקילו חכמי"' כ

הובא (הפוסקים ' ם במח"טעמים בדעת הרמב' ואפשר לתלות הב  

                                                                                                                    
עלה ל מת ב"אפש' שהב' ש לעיל מהאבי עזרי שכ"פ מ"אין הסבר זה הולך ע, בודאי   .8

בכלל ' ל אין הא"לדעת רב שך זצ.  ל בשם אחר כלל"וחידוש דעד מפי עד שאינו צ
  .  ההגדה כלל בין בתור גילוי מילתא ובין בתור נאמנות

כשרואה שנעשה מעשה על "ן "י וחולק על הר"שהסכים לדעת הב) יג:כט(א "כ החזו"וכ  .9
פ "שלא תנשא תכף עואינו בטוח , והולך לו, ידו לקולא כמו אומר לאשה מת בעלך

וודאי לא שייך , ומכשילה ואת בעלה באיסור אשת איש, שזהו עדות שקר ממש, דבריו
   .  ד"יוצא מדבריו דעדות בשוק נאמן כמו עדות בב."  על זה שאין אדם מדקדק
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הכנסת הגדולה .  אם עד מפי עד נאמן ביאוסרים) בשדה חמד מערכת עד

' סוף ס(י בתשובה שאינו נאמן והדברי אמת "הביא בשם הב) קג:מ כח"חו(

יכול ' לפי הסבר השואל ומשיב המילתא עבידא לגלויי שאין הב.  חולק) 'א

שייך גם לשאר איסורים ואם נאמן הכא גם נאמן בשאר ' ני האלשמט לפ

נאמן ' י לשיטתו סובר שרק נאמן בעדות אשה לפי שהא"אבל הב.  איסורים

ולא , ודין זה שייך דווקא לעדות אשה' רק גילוי מילתא בדברי הא' בשוק והב

  . בשאר איסורים

  . ז
מפי עד בבכורות שואלת אם עד ' ש יש מקום להבין למה הגמ"לפמ  

י "לדעת הב.  מועיל להעיד שהכהן לא הטיל מום בבכור והדמיון לעדות אשה

כשהגיד שמת בעלה בשוק ' אפי' דיש חלות שם עדות בא) יג:כט(א "והחזו

נאמן בשוק ליתן ' כמו כן בעדות בכור שהא',  רק גילוי מילתא של הא' והב

ות הנאמנות של לפיכך יש לדמ.  'רק גילוי מילתא להא' הוראה על בכור והב

אבל אם אמרינן שבעד מפי עד בעדות אשה .  עדות אשה להעדות על בכור

ש לעיל "כמ(' וככלי שני של עדות הא' מעיד מה שאמר לו הא' שהב

ורק משום עיגונא אקילו בה רבנן אין ללמוד מעדות אשה ) ל"פ זצ"מהגרמ

ל דהא "מסיקה דמרימר ורב יימר חולק בזה ואפ' הגמ, ובאמת.  לדין בכור

ת לפי שאינו יכול "נאמן מה' ולדעת השואל ומשיב דהב.  גופא יסוד פלוגתתם

יש לומר דחולק אם עדות בכור שאני מדין עדות אשה שצריך ' לשמט לפני הא

, ש לעיל"חסרונות בעד מפי עד בכל התורה כמ'   ולפי שיש ב10.דין עדות

, נמצא.   עדותחוקרת אם עדות בכור דומה לעדות אשה או לשאר דיני' הגמ

הצדדים אם עד מפי עד מועיל בבכור תלויים בגדר עד ' דאפשר להסביר דב

  . מפי עד או בגדר עדות בכור

                                                                                                                    
  . מג שהאריך בזה' בתשובות אגרות משה ס' ועי  .10
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  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  *בענין דרישה וחקירה

 טרפון 'ר לפני שהעיד 'א בעד מעשה:) קכב(בשלהי יבמות  איתא )א

 טרפון 'ר שהתיר הברייתא הסיק ו. להנשא אשתו ולהתיר פלוני מיתת על

 תם דהאחרת ממעשה' הגמ 'והק  .העד ולחקור לדרוש בלי לשוק אשתו

 פ"ע[דתניא " . תנאי נחלקו בזה שבאמת 'הגמ 'ותי  .ח"ן דוטרפו 'רהצריך 

 טרפון 'ור עקיבא 'ר  .וחקירה בדרישה נשים עדי בודקין אין] א"הגר רסתיג

חנינא  'דר נאבדי תלוייה 'שהמחל להסביר  ממשיכה' והגמ ."בודקין אומרים

 דלת תנעול שלא כדי ח"דו צ"א ממונות שדיני תקנו שמדרבנן :)לב סנהדרין(

 סבר ומר, ות דמיממונ כדיני למשקל כתובה דאיכא כיון סבר מר" . לוין בפני

 צד דיש כיון, רכלומ  ."דמי נפשות כדיני לעלמא איש אשת שרינן דקא כיון

 צד רבת הולכין אי התנאים נחלקו ,הבעל במיתת נפשות צד וגם ממון

 1.ח"דו ריך וצ,נפשות הצד בתר הולכין או ,ח"ך דוצרי אינוו, ממוןה

 ח"דו דדילמא לא בעינן'  שם הקשו על הא דאיתא בגמבראשונים

 )באלפס .מז י"הנמו לשון(" העדות עיקר "הרי , שבו הממונות צד מפאת

 דיש דכיון ן"הרמב 'תי.  ממון ישדגם  בכך ומה ,לשוק האשה להתיר הוא

 ממילא ,ח"דו בלי כתובתה תגבה היא ה"ומשו ,ח"דו צ"א דמ"ד בכל תקנה

 וכן ',תי עוד מביא ן"הרמב  .נשואין היתר על העדים םאות את םמאמיני גם

יותר  דומה אשה עדות, כלל נ"ד דליכא ,ז"שבזמה ,י"והנמו א"הריטב תירצו

 2.מ"לד

                                                                                                 
  . שלמדנו הרבה מדברים אלו בצוותא, תודתי נתונה להרב מאיר יעקב הלוי סולוביציק  *

 אשה לישא רוצה משהאיש שיותר"מאחר   אןכ יש דלת נעילת איזה 'הק )שם(ן "הרמב  .1
 שיש מקום דבכל 'ותי .מלהנשא מתעכבות דנשים למיחש ליכא כ"וא ."רוצה להנשא

  .רבנן פלוג לא ממון צד

 הרי .ח"דו צריכין גנבה עדי אי בשאלה דן )'ו אות כג 'סי א"ח(ים  האפיקי ,דומה בנדון  .2
  .ש"ע, צריך דכן )כפלה(קנס  צד יש וגם ,צריך שלא )הקרן(ממון  צד יש
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 וכן  3. בעדות אשהח"דו צריך דלא הראשונים פסקו כל 'להל) ב

, ל" וז'שכ )כח:יג גירושין(ם "ברמב 'עי ,אכן  ).כא:יז ע"אה(ע "בשו ל"קימ

 להחמיר בדבר 'חכמ אמרו שלא וחקירה בדרישה אשה עידי בודקין ואין

 אין תניא ה"ד שם(א "הרשב 'והק.  כ"ע, עגונה התרת משום להקל אלא

 ובמקומו 'בגמ דנזכר הטעם השמיט ם"הרמב הרי ,התימ דבר שזה )בודקין

 .תירוצים כמה בזה ויש  .לגמרי אחר טעם הביא

 צד בתר אזלינן דהמכריע ואה עיגונא של דהענין 'תי א"הרשב

 בתר דאזלינן  ל"דקימ י במאהסברא  לפרשה בא ם"דהרמב ',כלו . ממונותה

חייב ל לא שטעםהוי ' א דאיתא בגמדה 'תי) א"פ אות שם(א "הגר  .ממוןה צד

 הדיינים על איסורגם  שיש ללמד  עיגונא של טעם ם"וסיף הרמב ומ. ח"דו

 איסור דיש מביא שגם שם א"ברמ 'עי, לדבריו ולראייה  . ולחקורלדרוש

 'סי(א "ת רעק"ע  בשו"ע  .ם"להרמב )בסוגריים(ציין  שם והמציין ,לדרוש

 ח רק משום צד"הוא חידוש גדול לא להצריך דוד חשב ם "דהרמב' שכ) פז

 ועוד . 'ם מעצמו טעם נוסף להצדיק דינא דגמ" הרמבהוסיףט "ומה, הממונות

 אי הולכין בתר' בגמ' דכל המחל'  דפין"מ ברמב"פ הי"ע) שם(המאירי ' תי

 עבד, קרוב, פ אשה"צד ממונות או נפשות מיירי קודם שהחזיקו להשיא ע

, פ כל הני פסולים"אבל מעתה שמשיאין ע . וגוי משיח לפי תומו, ושפחה

,  הקילוגונאיטעם דמשום עהם "והא דנקט הרמב . ח"פשיטא דאינו צריך דו

וכן נראה  . 'וכו, וקרוב, יא מפי אשהמחזיקין להשכוונתו לפרש טעמא ד

ת "וכך פירש בשו . ם"בדעת הרמב) ה תניא"שם ד(חד מקמאי ' דהבין התוס

  .'ר מפוניבז"להגריי) 'ב אות יב' סי(ובזכר יצחק ) פ' ע סי"אה(בית יצחק 

פ "לק בין קודם שמשיאין עיאבל ח, כן' שגם תי) שם(נ "ע בערול"וע

ודלא כהמאירי ודעימיה שלא הזכירו [' ואחר שמשיאין על פי עד א' עד א

נ "דברי הערול' ולכאו ]. אלא הזכירו רק הני פסולי עדות, שהוא עד כשר, א"ע

 מעשיםמביא שני הדכ, שם' שהרי הגמ, הבית יצחק' וכן הק, קשין ביותר

                                                                                                 
 .ועוד ,)ט"ור ע"ר ה"ד(ישנים ' בתוס המובא ת"ור ,)אין ה"ד(' בתוס המובא ח"בר  'עי  .3
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קודם ' א לפרש דאיירי הגמ"כ א"וא . א"רי בעילהדיא אי, הסותרים זה את זה

  .א"פ ע"שמחזיקין להשיא ע

כ "ל מיישב מש" דכל הנ. ם" הרמבדברי יןונראה דעדיין קש) ג

 אל ,ל"שהמשיך וז) כט' הל( ם"ש עוד ברמב" אבל ע. כח'  בהלם"הרמב

ובלא  . . . הערוה החמורה בעדות אשה או עבד' יקשה בעיניך שהתירו חכמ

שלא הקפידה התורה על העדת שני עדים ושאר  . דרישה וחקירה כמו שבארנו

עדות אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בריו אלא מפי העדים משפטי 

אבל בדבר  שאפשר להעמיד על בריו שלא מפי העד הזה ואין  . . . והעדותן

שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד  . . . העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת

ח כדי שלא "ובלא דו . . . בדבר זה  והאמינו בו' לפיכך הקילו החכמ . בשקר

ם סיכם וכלל כמה "הרמבבהלכה זו ', דהי  .כ"ע, שארו בנות ישראל עגונותי

   ).ג"ב וי"בפרק י(לעיל שכבר הביאם ג "אע, עדות אשה' דינים מהל

ח "ובפרט לגבי דו . 'ם עוד פעם על כל הני הל"למה חזר הרמב' וק

או (כשהביאם לפעם הראשונה , ים שםשבנוגע לשאר הדינים שנכלל, קשה

 בטעם הקולא או שום הסברפירש ם לא "הרמב) ג"ו לעיל בפרק יב א"בפרק י

הטעם הוסיף ח "ורק לגבי דו .  מילתא דעבידי לגלויימשום דהוי' רק פי

יותר משאר חמור ח "ומשמע מזה דחסרון של אי דו .  הקילומשום עיגונאד

שנראה כסתירה בדבריו בין , ועוד .  דבעי עוד טעם להתירוהפסולים שם

, כט' כ בהל"ובין מש, גונאימשום עדקולא ה רק כתבש, כח' כ בהל"מש

  .וכל זה צריך בירור. שהדגיש הענין של מילתא דעבידי לגלויי

ח במיתת הבעל נראה "ם כאן לגבי דו"הרמב' וכדי להבין שי

  .ת"ח בכה"להקדים ולהבין שיטתו בגדר דו

ו חקירות שאנ' שיש ז.) סנהדרין מ(פ היו בודקין "תנינן במשנה ר) ד

באיזה , בכמה בחודש, באיזו חודש, באיזו שנה, באיזו שבוע,  שואלין  כל עד

הביא דרשות מפסוקים :) מ-.מ(שם ' ובגמ . ובאיזה מקום, באיזה שעה, יום

' בגמ' ועי . בדיקותוהן הגם הביאה עוד שאלות ' המש . ירותקח' לרבות כל ז

ומפשטות  ). ג"פידברים " (והנה אמת ונכון הדבר"משמקורם :) ל(שם לעיל 



105    הרב דוד גוטליב  

שהן , לל שאלות כמו הרג בסייף או אריריןונראה דבדיקות כ.) מא(' לשון הגמ

 מעיקר ןשהן אינ, וגם שאלות כמו כליו שחורין או לבנין, מעיקר העדות

, החקירות' חוץ מז, דכל שאר שאלות, וכן נראה דעת רוב ראשונים . העדות

סובר ששאלות שקשורות לגוף ) ד:עדות א(ם "ברמב, אכן[ .  בבדיקותותנכלל

ם "הרמב' לקמן שנדון בשי' עי . העדות הן נקראין דרישות ומכלל החקירות

  .]  בזה

'  שאם עד א,מ בין החקירות והבדיקות"מביאה נפק) שם(המשנה ) ה

אבל אם  . מן החקירות עדותן בטלה' כיון עדותו והשני אומר איני יודע לא

אידי , מכדי:) "מא(' הגמ' והק . תן קיימתמן הבדיקות עדו' אמר איני יודע לא

, ל הכי השתא"א . מאי שנא חקירות ומאי שנא בדיקות, היא' ואידי דאורי

בחקירות אמר אחד איני יודע עדותן בטלה דהויא לה עדות שאי אתה יכול 

עדות שאתה יכול , בדיקות אמר אחד מהן איני יודע  עדותן קיימת . להזימה

הן שאלות דבעינן , שהן שאלות על זמן ומקום, חקירותה', דהי ." להזימה היא

א לבוא לידי הזמה "מהן א'  אם חסר אממילא ו,בכדי שיכול להזים העדים

 ולפיכך עדותן ,כ הבדיקות אינן קשורות להזמה כלל"משא . ועדותן בטלה

  .קיימת

או שכיון את השעות . . . , ל" וז'שכ )א:עדות ב(ם "ברמב' עי) ו

 . כ"ע, עדותן בטלה,  במה הרגו ולא הבנתי בכלי שהיה בידוואמר איני יודע

א "א", ל"חולק על זה וז) שם(ד "אבל הראב ). מהוה "ד. מ(ר המאירי בוכן סו

וכן נראה   ".כי הבדיקות אם אמר איני יודע אין עדותן בטלה,  טעה בזה

ב " וצ .שאיני יודע אינו בטל אלא בשבע החקירות) ה חקירות"ד. מ(י "מרש

'  ועי. ד"להדיא כדעת הראב' בגמומשנה מבואר ב' הרי לכאו, ם"עת הרמבבד

, דרישותה לחדש עוד כלל והוא) ד:א(ם "כ הרמב"פ מש"ע' דת) שם(מ "בכס

שאם אמר איני , כמו שאלת במה הרג,  לעיקר המעשהוהן שאלות ששייכות

ומכלל החקירות יתר על שבע השוות ", ם"ל הרמב"וז . יודע עדותן בטלה

ז  שואלין להן את מה עבד ובאי זו עבודה "שאם העידו עליו שעבד ע, בכל

וצא בזה הרי יוכל כ, העידו שהרג את הנפש שואלין אותן במה הרגו' עבד וכו
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החקירות והדרישות הן הדברים ", 'ה' עוד בהל'  וכ" .הוא מכלל החקירות

 " .ווהן כוונת המעשה שעשה וכ . ובהן יתחייב או יפטר, שהן עיקר העדות

ם אזיל "במכ הר" וא 4).א:ד' סנה(ש "ם בפיהמ"כ הרמב"וכן מבואר במש

לשיטתו שיש להדרישות אותו דין  כהחקירות ולפיכך אם אמר איני יודע 

  5.עדותן בטלה

'  א בגמילהדאיתא הרי , ם דין זה"ל להרמב"מ דמנ"הכס' אלא דהק

 הינה ראויכ נעשה כעדות שא"דע מבטל העדות הוא משום שעיודטעם דאיני י

  .וטעם זה אינו שייך לדרישות על עיקר המעשה, להזמה

דינים בדין איני ' דבאמת יש ב) א:ב(מ "ומשל) ד:א(מ "הלח' ותי

דשאלות אלו אינן שייכים , י בחקירות של זמן ומקום"הוא א' דין א.  יודע

דמבטלין עדותן משום דהוי עדות שאינה ' ה כתב  הגמ"ומשו, לעיקר המעשה

שהן שאלות על , של איני יודע בדרישות' אבל גם יש דין ב.  זמהראויה לה

דהרי חסר , י מבטל עדותן"והתם  פשיטא דא, עיקר המעשה ומגוף העדות

  6.מגוף העדות

ה -ד' שם בהל(ם "דהרי מלשון הרמב, נראה דאינו כן, אכן

כ קשה לומר "וא.  'משמע דיש להחקירות והדרישות דין א) ש"ובפיהמ

כ "כמש' כ נראה יותר לת"וע.   לחקירות ודרישות גדרים שוניםכדבריהם  דיש

ד "דביאר הגרי). ה"עיין בית יצחק חוברת כ(סנהדרין ' ד בשעוריו למס"הגרי

ובאומר איני יודע לעולם עדותן בטלה לא משום דהוי ', נ הכל דין א"דאה

אלא  משום , שהרי טעם זה אינו שייך להדרישות, עדות שאינה ראויה להזמה

ם הדרישות והחקירות "ממה שכולל הרמב', כלו.  יש חסרון בגוף העדותש

                                                                                                 
' עי[ה ת אינה ברור"דגירסת ר, לגבי טרפה) ה דלמא"ד. מכות ז(' ת בתוס"ר' ע בשי"וע  .4

של זמן ומקום שאם '  ל דיש שאלות חוץ מן הז"ת ס" אבל נראה דגם ר]א שם"מהרשה
כ "במש) ב' סי(בנימין ביינוש ' בחדושי ר' ועי. מן העדים איני יודע  עדותן בטלה'  אענה
  . ת"ר' בשי

) ד:א(מ "בלח' עי, ע"סוג בפנהן הדרישות , חקירותדאותו דין להן יש פ ש"דאעובטעם   .5
כ הדרישות  נשתנה "דהחקירות הן שאלות ששוות בכל מקום משא) ל' מ סי"חו(ח "ובב

   . מנדון לנדון

 ).יא' סי(לב המשפט ' נ גולדברג בס"הגרז' וכן תי  .6
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מוכח דטעם הפסול הוא ששאלות אלו הן מגוף , יש להן'  יחד וסובר שדין א

  .ה יש חסרון בגוף העדות"העדות ובלא

דטעם ' הרי מבואר  להדיא בגמ, כ הדרה קושיא לדוכתה"אלא דא

כעדות שאינה ראויה להזמה י בחקירות מבטל עדותן הוא משום שנעשה "דא

זה יש לעיין  בגדר דין ' קו' ובכדי לת.  ולא משום דיש חסרון בגוף העדות

  .ח"דו

כ "וא.  ח העדות נעשית כראויה להזמה"י דו"ל דע"י' מצד א) ז

ד היא לדרוש ולחקור  את "ח חלק מגוף העדות אלא דחובת ב"נראה דאין דו

וגם נראה מבואר .  ל"הנ:) אמ(' וכן נראה דיוצא מפשטות הגמ.  העדים

ה "וד, ה ובאיזה מקום"ד, ה באיזו שעה"ד, ה באיזו יום"ד. מ(י "מדברי רש

דדרישה ", ל"וז:) יבמות קכב(ישנים ' להדיא בתוס' וכן כ).  חקירות אומר

שהרי מהני העדות , וחקירה דאיזה יום אינו בשביל לעמוד על בירור העדות

דרישה והחקירה אלא כדי שיבואו שאמרו שראו המעשה ולא איצטריך ה

ע "אה(י בכמה תשובות "הנוב . וכן ביארו כמה אחרונים  7."העדים לידי הזמה

כ פסק "וע, ח"ביאר דזה גדר דין דו") סתירת היתר ראשון"עב ב' נח וסי-נז' סי

  8.ח" בעי דולא] כמו בעדי קידושין[דכל מקום דלא שייך לקיים כאשר זמם 

אבל  "'דכ) א"קמ' ד עמ"אישות ח' הל(ר ערלינאד קר דו"ע ביד דוד להג"ע

ורק הוא חובת , ח"אין זה מגדר העדות שלא יהיו העדים נאמנים בלא דו

ד כדי שתהא "ח אינו מגוף העדות אלא חובת ב"ונראה דכוונתו  דדו ." ד"ב

  ).'כז ענף ד' סי(וכן הסיק הדברי יחזקאל   9. להזמההעדות שראוי

שמלבד עצם המעשה ,   מגוף העדותהחקירות הןדל "י, מאידך

' ונראה דזה שי . העדים צריכים להזכיר גם זמן ומקום המעשה שהעידו עליו

                                                                                                 
והצילו "בהמשך דבריו דחידש דדין עדות שאתה יכול להזימה הוא תנאי בדין ' עי  .7

בדיני אשה או בדיני ממונות אינו צריך אלא , אכן. כ שייך רק לדיני נפשות"וע" העדה
 .    שיטה יחידאה היאישנים ' ונראה דהתוס. שאלות על עיקר המעשה כדי לברר העדות

לגבי עדים זוממין בעדות בן ) ה מעידין"ד. מכות ב(' השני בתוס' י מסתמך על תי"הנוב  .8
  .ש"ע, גרושה ובן חלוצה

אבל ,  דאיני יודע בחקירות אינו מבטל עדותן לעולם:) א"קמ' עמ(ע במה שחידש שם "ע  .9
         . מוכרחיםונראה דאין דברי
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דברי שהביא ) ו:ג(מרא דהאי שמעתתא הוא הבית הלוי  . כמה אחרונים

, ח בא ליתן תנאי בהעדות"ומוכח דהפסוק של דו"' י וחולק עליו וכ"הנוב

  וכל שלא נתברר אינו עדות , מעשהדבעינן דוקא שיתברר בעדותן זמן של 

, וידעינן מזה דהגדת זמן שהצריכה התורה הוא תנאי מדיני עדות . . . כלל

' ל דאל יקשה מהגמ"ועוד ביאר הביה ." 'דבלא זה אין עדותן כלל וכו

ח "י ודעימיה כראייה לדבריהם שנראה להדיא דדו"בסנהדרין שהביא הנוב

והסברא דיכול להזימן הוא רק מגלה " ,הכי פירושוהוא דין בראוי להזמה ד

אבל עיקר הסברא דצריכין  ." דלעכב נאמר, ביאורו של הפסוק ודרשת וחקרת

ל "  ונראה דכוונת הביה."'שיתברר אם האמת כדבריהם וכו"ח הוא כדי "דד

ז יש בירור בתוך "דהטעם למה הזמן והמקום הם מגוף העדות הוא משום שעי

  . ולים לברר אם העידו אמתהעדות עצמה שממנה הדיינים יכ

ח אינו רק "דדו, ל כן"שגם ס) עדות' ריש הל(ח "ע בדברי הגר"וע

' הל(  וכן נראה דעת האמרי בינה 10.מדין ראוי להזמה אלא חלק מגוף העדות

' ש דביאר כוונת הגמ"וע.  ח הוא דין בבירור העדות"דדו' שכ) א' עדות סי

נתגלה שהעד ירא שמא , י" אדאם אמר העד' ופי, ל בנוגע לאיני יודע"הנ

, כ מוכח דאינו מעיד אמת"הדיינים יתפסו אותו בשקרותו ויזימו אותו וא

' סי(יט 'בחדושי העלוי ממייצ' ועי.  ח הוא בירור אמיתת העדים"ל דדו"וכנ

י נתבטלה עדותן "והא דאם אמר א, ח הויא מעיקר העדות"ל דדו"שגם ס) עח

רק שאלה זו דאינו יודע אלא גם כמה הוא משום דאז אנו חוששין דילמא לא 

ע בבית "וע.  כ יש חסרון בנאמנותו"וא, דברים השייכים לנדון אינו יודע

' שכן ביאר בדעת התוס) 'כה אות ב' ענינים שונים סי(י סרנא "יחזקאל להגר

' כהגדת עדות עצמה דבכל עדות בעינן גם ז"ח היא "ל דדו"דס, .)יב(בפסחים 

  11." עדותלא הוי, חקירות ואי לא

                                                                                                 
דנעשה כמי "ך יסוד בקשר לחידושו המפורסם לגבי שטרות ודין ח מביא ה"ש דהגר"ע  .10

 ." ד"שנחקרה עדותן בב
להביא ראייה למהלך זו מדברי ) יא' מ סי"משנת יעבץ חו(ב זולטי "כ הגרי"במש' עי  .11

  ).ו"שופטים פ(הספרי 
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ד בדעת "ל ודעימיה יש להבין מה שביאר הגרי"הביה' פ שי"וע

י "דאם אמר א', והוא שיש דין א.  ם לגבי איני יודע בחקירות ודרישות"הרמב

. ח"י דו"איכא  ריעותא בגוף העדות ומגרע את כח בירור העדות שנתהווה ע

.  גוף העדותח היא בירור ומ"דדו' דהי, בחקירתנו' ם כצד ב"ל להרמב"ז ס"ולפ

לגבי אם ) ב:סנהדרין ה(ש "ם בפיהמ"כ הרמב"ויש להביא ראייה לזה ממש

לא תהיה ההזמה אפשרית בה כלל ולפיכך עדותם ", ל"י בחקירות וז"אמר א

כדי שלא , וזה שאמר בחקירות איני יודע, לפי שאנו אומרים שקר היא, בטלה

ו אומרים שקר לפי שאנ"ם "מה שהוסיף הרמב' ולכאו."  תתכן נגדם הזמה

.  ולמה הוסיף ענין של שקר, רק דזה דין בהזמה' כ' הרי הגמ, אינו מובן" היא

ח חסרון "ם  היא דיסוד הדין הוא דבלי דו"הרמב' ל דשי"פ האמור י"וע

ט עדותן "ומה) נ גם יש חסרון של אינו ראוי להזמה"ואה(בבירור העדות 

 . בטלה

  .ח"מ מדיני דו"פ דברנו יש לבאר עוד נפק"וע

שאם העידו העדים אמש הרגו או :) מ(סנהדרין ' גרסינן בגמ) ח

מ שואלין אותו "פ דאפשר לדייק מדבריהם שאר החקירות מ"אע, היום הרגו

שמעון בן אלעזר שהדיינים ' כדי לקיים דינו דר' וכו, באיזו שנה, באיזו שבוע

) ד:עדות א(ם "ברמב' ועי:).  שם לב' ע בגמ"ע(צריכים להטריח את העדים 

' מצ(ע בחינוך "וע.  [ונראה מפשטות לשונו דהוא לעיכובא, ל"דהכי קימ

ה "דעת הרז, אכן.] ל כן"שגם ס) ה הוי בודקין"ד. מ(ן "דוד בר' ור) תסג

כיון דאפשר לדייק כל שאר , ג"היא דבכה) ה שם"ן והיד רמ"מובא בר(

) ב:ל(ח "וכן נראה הבנת הקצוה[צ לשאול את העדים עליהם "א,  החקירות

כ "ה דאעפ"הבינו דדעת הרז) ב:יב(והזכר יצחק ) תסג' מצ(ח "המנ].  בדבריו

.  אלא דזה אינו מעיקר הדין אלא רק כדי להטריחם, יש לשאול שאר החקירות

משאר החקירות אין עדותן בטלה כיון דאנו יכולים לדייק ' י לא"ואם אמר א

  . את הזמן מעצמנו

) ה"עב בהג' סי(י "בנוב' יע.  זו תלוייה בחקירתנו' ונראה שמחל

פ שיטתו דכל יסוד החקירות הוא כדי "ה וביאר דבריו ע"שמביא דעת הרז
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כ "ומעתה שיכולים הדיינים לדייק כל החקירות א, שתבא העדות  לידי הזמה

ומה שצריכה לשאול שאר , העדות ראויה להזמה וכשרה מעיקר הדין

ד ביארו "ה והגריהאמרי בינ, מאידך.  החקירות הוא רק כדי להטריחם

ולעולם צריכים הדיינים , ח הן מגוף העדות"ם אזיל לשיטתו דהדו"דהרמב

  12.מהן עדותן בטלה' ואם אמר איני יודע לא, החקירות' לשואל כל ז

מבואר דמן התורה אין לדקדק ) ב:קדוש החודש ב(ם "ברמב) ט

ח אלא דמאחר דקלקלו המינים התקינו שלא לקבל עדות אלא "בעדי קדוה

) א:מ ל"חו(ודייק התומים .  ד וגם לדרוש ולחקור העדים"דים שהכירו במע

והסביר התומים בטעם הדבר .  ח"ח לא בעינן דו"עדי קדוה' מדבריו שמדאורי

ל דבדיעבד אם "וכיון דקימ, ח הוא דין בעדות שראוי להזמה"דכל יסוד דו

ה "ר' בגמ' עי(ז מקודש "כ נמצאו זוממין הר"פ עדים ואח"קדשו החודש ע

ה ' מ סי"חו(ם שיק "ע בדברי המהר"וע.  ח"כ אין שום צורך לדו"וא, .)כה

  .שהסכימו לדבריו) 'ח אות ב"קדוה' הל(ובעמק ברכה ) תסג' ג מצ"ועל תרי

, ם"ואם כנים דברי התומים קשה על מה שבארנו לעיל בדעת הרמב

ח "במנ' עי, אכן.  [ם דאינו משום הזמה אלא חלק מגוף העדות"ל להרמב"דס

' ועי.]  אבל אינו נותן הסבר אחר, שחולק על ביאורו של התומים) שם(

,  אלא גם בעיקר הדבר, לא רק בביאורו, שחולק על התומים) ב:שם ב(מ "בלח

כ "פ מש"ע' ח הוא דין דאורי"ח בעדי קדוה"ם היא דדו"ונקט דדעת הרמב

כ "א דאאל."  'ושידרשו  את העדים וכו. . . ת "ועשה מה) "ז:שם א(ם "הרמב

החקירות ' מ שלעולם ז"הלח' ותי.  ב"כ בפ"ם אלו למש"סתרי דברי הרמב

ב היא דמדרבנן התקינו עוד שאלות אחרות "ם בפ"וכוונת הרמב,  ת"בעינן מה

ח אתי שפיר במה "ם בקדוה"הרמב' ז שי"  ונמצא דלפ13.למנוע קלקול המינים

                                                                                                 
כ " יותר כמשאבל נראה , )ה ומשנה ראשונה"ד. מ(פ המאירי "אפשר לדחות ע, אכן  .12

 . ד"ינה  והגריהאמרי ב
א "ח פ"קדוה' הל(שקל הקדש ' ח קניבסקי בס"והגר) שם(וכך הבין דבריו בבית הלוי   .13

 ).'ב אות ב"ובפ' ומ' אות לג
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במקום ' ח אפי"וובעינן ד, ח דהוא דין בגוף העדות"שבארנו בשיטתו דגדר דו

  14.דאינו שייך כאשר זמם ופסול עדים זוממין

ח "דיני ממונות בעי דו' דמדאורי) ד דסנהדרין"רפ(' תנינן במש) י

שם מובא דרבנן הקילו שלא ' אלא דבגמ" ,משפט אחד יהיה לכם"מקרא 

  ויש לדון בחלות עדות 15.ח כדי שלא תנעול דלת בפני לוין"להצריך דו

ת או "מ נחשבת כעדות מה"האם מ, ח"לא להצריך דומאחר דתקנו , ז"בזה

' עי.  ודבר זה תלוי באשלי רברבי.  דילמא שאינה אלא עדות מדרבנן בלבד

דהביא דנחלקו בזה הגאון המחבר ובעל ) נב' ע סי"אה(ת חמדת שלמה "בשו

, ח יש רק חלות מדרבנן"ל דפשוט דבלי דו"הנתיבות ס.  הנתיבות המשפט

ש "החמד, לעומת זאת.  ז" עובר בלאו דלא תענה בזהכ לדעתו אינו"ואשר ע

ח פשיטא דעובר אלאו דלא "ל לקבל עדות בלי דו"סובר שמאחר שהקילו חז

הניח כדבר פשוט ) שם(האמרי בינה .  ת"דודאי יש חלות עדות מה, תענה

פ דחלות העדות היא "אלא דלדעתו אע, כבעל הנתיבות דזה רק עדות מדרבנן

  16.עובר על הלאו דלא תענה, פ הך עדות" מכריע עד"רק מדרבנן כיון דב

', ל דהיא עדות דאורי"שנראה מדבריו דס) טז:מ לג"חו(ך "בש' עי

צ "החקירות אינו משום דא' ך דהא דאין שואלין העדים את ז"הש' דפי

כ נראה "וא.  החקירות אלא משום דאנו מניחים שהם יודעים כל החקירות

ע "אה(א "החזו, מאידך.  'לות עדות דאורידאין שום חסרון בהעדות ויש בה ח

אי עברי , ח"ויש לעיין בעדות שהעידו בלא דו", ל"וז' מרחיק לכת וכ) ב:יט

."  'ד מפקירין נכסי לוה למלוה וכו"כיון דאין דנין על פיהם רק שב, בלא תענה

  .ע בכוונתו"וצ, חלות עדות מדרבנן' ואפשר שלדעתו אין אפי

                                                                                                 
ח הוא רק מדרבנן "ח בקדוה"ל כהתומים דדו"את' ל שם איך שביאר שאפי"ע בביה"ע  .14

 . ם"כ בדעת הרמב"מ אינו סתירה למש"מ
ד "ח כלל או"אם בזמננו לא צריך דו, )א:עדות ג(ם "כ הרמב"פ מש"ע, האחרונים נחלקו  .15

, )ב- א:עדות ג(קרית מלך רב , )ב:ל(א "בבאור הגר' עי.  דלעולם צריך חקירה כל דהוא
  . ל"ואכמ, )ה:ע יט"אה(א "ובחזו

האם זה תלוי בחלות העדות , נראה דנחלקו הנתיבות והאמרי בינה בגדר לאו דלא תענה  .16
  . ל"ואכמ, נן רק שלמעשה יש תועלת לעדותד בעי"פ דין או"ע
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ח אינו חלק מגוף "דאם דו.  ח"דר דוזו תלוייה בג' ונראה דמחל

והקולא אינה מגרעת , ל הקילו על זה"ד אפשר דחז"העדות אלא רק חובת ב

בזמננו דליכא , ח הוא חלק מגוף העדות"נ דדו"אבל א, חלות עצם העדות

ובזה אזיל האמרי בינה לשיטתו .  [כ חלות העדות היא רק מדרבנן"ח בע"דו

  .] ח הוא בירור בגוף העדות"במה שהבאנו לעיל דלדעתו גדר דו

ד וחקרו "דאם בזמן הזה בעדי ממון עברו הב) ג:ג(ם "ברמב' עי) יא

)  טז:מ לג"חו(ך  "בש'  ועי.  עדותן בטלה,  והכחישו העדים זה את זה

ך הביא "הש,   מאידך17.דפשיטא  ליה  שהוא  הדין אם  אמר  איני  יודע

דבזמננו כיון דבכלל אינם ] ינאלד) עב' סי(י "וכן נקט הנוב[ל "מהראשונים דס

  . אין עדותן בטלה, ח"צריכים הדו

הוא אם ' שביארו דיסוד המחל) שם(ך "ובש) ג:עדות ג(ז "ברדב' ועי

ח גם הקילו שלא להצריך שתהא העדות "ל שלא להצריך דו"כשהקילו חז

' ל שאפי"ם החמיר משום דס"ולפי דבריהם יוצא דהרמב.  ראויה להזמה

פ מה שבארנו "אלא דקשה לפרש כן ע.  ות שראויה להזמהבזמננו בעינן עד

ח "מהדו(ת שואל ומשיב "בשו' עי, אכן.  ח"ם בגדר דין דו"לעיל בדעת הרמב

נ איננו מקפידין להצריך עדות "שביאר דאה) ך"ה ובגוף דברי הש"מד ד' סי

מ שאם העד אומר איני "והסביר השו.  מ בעינן שם עד"שראויה להזמה אבל מ

ונראה להוסיף .  בזמן הזה' ט עדותן בטלה אפי" ממנו שם עד ומהיודע פקע

ח "דהטעם דפקע השם עד כשאמר איני יודע הוא משום דדו, ולהעמיק יותר

ם לגבי אם עברו וחקרו "ז יוצא דמה דפסק הרמב"ולפ.  הוא חלק מגוף העדות

    . ח"פ מה שבארנו בשיטתו בגדר דין דו"בזמן הזה הוא ע

'   ועי18.ח"דבדין מרומה בעינן דו:) לד(דרין סנה' איתא בגמ) יב

אם "מ "פ דתקנו שלא להצריך מ"דאע, שהביא דין זה) ב:עדות ג(ם "ברמב

                                                                                                 
ם דוקא בהכחשה "שנסתפק דשמא מיירי הרמב) יב:יבמות יד(בחזון יחזקאל ' עי, אכן  .17

  . ולא באינו יודע

שדיינים :) ל(שבועות ' כ בגמ"נ איך ליישב הסתירה בין דין זה ומש"הראשונים נו  .18
  . ש"ע, חייבים לסלק עצמם מדין מרומה
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צריך דרישה וחקריה כעידי נפשות , ראה הדיין שהדין מרומה וחשש לו

לדרוש ' כ יש חיוב דאורי"ג לא תקנו וא"  ופשטות דבריו הוא דבכה19."'וכו

  .ולחקור

' סי(ש "ת ריב"בשו' דעי.  ח"ונים בגדר האי דואלא דנחלקו הראש

ל דלא בעינן כל שבע החקירות "דס:) ן סנהדרין לב"בר(דוד ' ובשיטת ר) רסו

  בצלאל אשכנזי ' ת ר"בשו' עי, אכן.  אלא דצריך לחקור רק בצד הרמאות

ואם אמר איני יודע , החקירות של זמן ומקום' שחולק וסובר דבענין ז) 'ד' סי(

צריך דרישה "כ "ם ממש"הרמב' והביא ראייה שכן היא שי.  עדותן בטלה

  . ח כדיני נפשות"מ אותו דין דדו"שיש בד" ,כדיני נפשותוחקירה 

) שם(י "ת נוב"בשו' דעי.  ח"פ גדר דין דו"זו ע' ונראה לבאר מחל

' ח של ז"דדו, ל"פ שיטתו הנ"ע, ש וביאר"שהביא וגם הסכים לדברי הריב

ח בדין מרומה בכלל אינו "ומה שצריך דו.  ה להזמההחקירות הוא דין בראוי

החקירות של זמן ומקום אלא ' כ אין טעם להצריך ז"ואשר ע, שייך להזמה

ם "ובדעת הרמב.  שצריכים לחקור צד הרמאות בלבד לברר אם העידו שקר

בזמן הזה בעינן עדות ' פ שיטתו שאפי"שביאר ע) ה:מ ל"חו(ך "בש' עי

עמא גם בדין מרומה חוששין שאינם יודעין הזמן דמהאי ט, להזימה' שראוי

אלא דקשה ממה שכבר בארנו בדעת .  החקירות' וממילא בעינן כל ז, ומקום

.  ח אינו דין בראויה להזמה אלא דהוא דין בירור בגוף העדות"ם דדו"הרמב

, ח הוא דין בראוי להזמה"דאי נימא דדו.  ם אזיל לשיטתו"ל דהרמב"אלא דנ

, ח" לחקור העדים בדין מרומה אין שייך לעיקר דינא דדוכ מה שצריכין"א

כ מה שצריך "א, נ דהוא דין בבירור ומגוף העדות"אבל א.  י"כ הנוב"וכמש

והוא , ח"לחקור העדים בדין מרומה הוא מאותה סיבה שלעולם צריכים דו

ח בדין מרומה מסתבר לומר דהדרא לעיקר דינו "ואי דו.  כדי לברר העדות

  . החקירות'וצריך כל ז

                                                                                                 
בצלאל ' ת ר"י וגם ממה שהביא בשו"פ כמה כת"לשונו במהדורת פרנקל עכן הובא   .19

  . ם"שכך נמצא בספרים הישנים במצרים המועתקים מכתיבת יד הרמב) 'ד' סי(אשכנזי 
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וכן בירושלמי , )ו:א וסנהדרין ו:כתובות ב(איתא בתוספתא ) יג

דדין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד אינו חל עד שנחקרו ) ג:כתובות ב(

כל עד שנחקרה עדותו בבית ", ל"וז' שכ) ה:עדות ג(ם "ברמב' ועי.  העדים

י "בב' ועי).  כט' מ ריש סי"חו(וכן מביא הטור ."  דין אינו יכול לחזרו בו

ן דבזמן הזה דאין חוקרין העדים חל דין כיון "ת הר"שהביא משו) א:כט(

ע "בסמ' עי(פ זה ביארו האחרונים "וע.  שהגיד מיד אחרי שנגמר עדותן

דהביא הדין דכיון שהגיד אבל , ע שם"לשון השו) כט 'ש ריש סי"ובערוה

.  ד" בבם ובטור שחל דין זה מאחר שנחקרה עדותן"כ ברמב"השמיט מש

ח "דבזמננו דליכא דו, ן"ע כדי לרבות דין זה של הר"וביארו דהשמיטו השו

  . חל דין כיון שהגיד מיד אחרי הגדתן

דקשה לשונו של ) 'כז ענף ד' סי(אלא דהעיר הדברי יחזקאל 

' ותי[ומהם , ש שהביא כמה תירוצים"ע.  ן מסתברא"דשיטת  הר, ם"הרמב

ל שאין דין כיון "ן וס" על דינו של הרם חולק"נ הרמב"דאה] השלישי שהביא

וביאר הדברי יחזקאל דטעמו הוא משום שגדר התקנה .  ח"שהגיד חל בלי דו

לגמרי אלא רק ' ח לא היתה בתורת עקירת הדין דאורי"שלא להצריך דו

, ד"אבל בנדו.  ח במקום דיש חשש נעילת דלת"שלא לחייב דו, בתורת פטור

והוא בכלל אינו שכיח , והעידו שאינו חייבכ חזרו "שהעידו שחייב לשלם ואח

ואי באמת רצו העדים לחזור הדרא דינא .  ולא חששו לנעילת דלת ולא תקנו

ולזה , ח העדים יכולים לחזור"קודם הדו, כ"וא.  ח"למעיקרא וחייבין בדו

שיכול העדים לחזרו כל , בנוגע לעדות בזמננו' אפי, כ"ם במש"התכוון הרמב

  . ד"עוד שלא נחקרו בב

, דמלבד הדוחק בעצם הסברא, ק"ונראה דביאור הדברי יחזקאל ק

נראה לקיים דברי הדברי יחזקאל , אכן.  ם"בכלל לא משמע כן בדברי הרמב

ח הויא חלק "ם דדו"פ מה שבארנו בדעת הרמב"והוא ע.  אלא לאו מטעמיה

, ח"ל דבזמן הזה לא צריכים דו"ל דהא דתקנו חז"כ י"וא.  מגוף העדות

אבל כיון דבאמת העדות עוד לא .  פ עדות דאינו נגמרה" דיכול לדון ע,פירושו



115    הרב דוד גוטליב  

ס לא "שהרי סו, נגמרה לעולם אפשר לחזור והדין דכיון שהגיד אינו שייך

  . נגמרה הגדתו

על פי "עקיבא בפירוש הפסוק ' שמעון ור' נחלקו ר:) ה(במכות ) יד

ש דאינם ש בא הפסוק לחד"לפי ר." שנים עדים או שלשה עדים יומת המת

' ע החידוש הוא דאפי"ולפי ר.  נעשים זוממין עד דכל עדי הכת נעשו זוממין

במשנה .  מהן קרוב או פסול כל העדות בטלה' אם נמצא א, עדים' בכת של ג

אומרים איני יודע להבדיקות ' ב' מן העדים או אפי' תנינן דאם א.) מ(סנהדרין 

' הרי פשיטא אם א, " אומרים'ב' אפי"מאי ' הק:) מא(' ובגמ.  עדותן קיימת

).  י שם"פרש' עי(י עדותן קיימת "אמרו א' י עדותן קיימת גם אם ב"אומר א

' אומרים ידעתי וא' בחקירות ב' אפי: אלא אמר רבא הכי קאמר"' הגמ' ותי

  ." ע"דלא כר, כמאן.  י עדותן קיימת"אומר א

יודע להשוות איני ' דביאר דכוונת הגמ) ה כמאן"ד(שם ' בתוס' ועי

' ש ולהל"ע ור"ר' כ דינו תלוי במחל"וא, מהן קרוב או פסול' לדין נמצא א

דחולק וסובר ) ג:עדות ב(ם "ברמב' עי, אכן.  ע"וכר, ל דבטלה עדותן"קימ

ם "הרי גם הרמב.  ע"ם צ"דברי הרמב' ולכאו.  ג תתקיים העדות בשאר"דבכה

הדין כאן באיני נראה דהוא ' ומהגמ.  פ"מהן קא' ע בנוגע לנמצא א"פסק כר

  . 'יודע וכדביאר תוס

דאיני ' ל להתוס"א לבאר דס"מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"ושמעתי ממו

כ שייך לדון בו כמו "ואשר ע, אלא דהוא עדות בטלה, יודע נחשב כמגיד עדות

ם חולק וסובר שהאומר איני יודע אינו "אבל הרמב.  פ" קאהעדיםנמצא מן 

' וממילא לא שייך בו הדין דנמצא א,  שם עד'נחשב כמעיד כלל ואין עליו אפי

ם אזיל לשיטתו דאיני יודע הוא חסרון בגוף העדות "ז הרמב"ולפ. פ"קא

  20.שם עד' ה ליכא אפי"ובלא

ח במיתת "ם בדין דו"הרמב' פ כל האמור אפשר לבאר שי"וע) טו

.  ח יש חסרון בהעדים ובהעדות"ל דבלי דו"ם ס"דהרמב', דהי.  הבעל

                                                                                                 
  . ת שואל ומשיב"מהשו) אות יא(השווה לזה מה שהבאנו לעיל   .20



116  בענין דרישה וחקירה  

כ דבמיתת "וא.  ליכא בירור בעדותם, ושנית. חלות שם עדליכא , ראשית

  . חסרונות אלו' ח צריכים למלא ב"הבעל ליכא דו

ח "כ' בהל.  ח"של דין דו' ם בשני ההל"ל שלזה התכוון הרמב"וי

ם בזה להסביר איך יש חלות "כתב שהקילו רבנן משום עיגונא וכיוון הרמב

 של מילתא דעבידי לגלויי ט כשמביא הסברא"כ' ובהל.  ח"שם עד בלי דו

שאין שום חסרון ', דהי.  ם להסביר מקור הבירור של העדות"כיוון הרמב

ח כיון דהוי מילתא דעבידי לגלויי ויש לנו רגלים לדבר "בירור בהא דליכא דו

  21.שהעדות אמת

' מצד א.  ח"פליגי הראשונים והאחרונים בגדר הדין דו, לסכם) טז

ל דהיא "י' ומצד ב.   עדות הראויה להזמהד כדי שתהא"ל דהיא חובת ב"י

' ם נקט כצד הב"והעלנו דהרמב.  חלק מגוף העדות ובאה לברר את העדות

עדות ' בהל' פ זה הסברנו כמה מחל"וע.  ח הוא בירור בגוף העדות"שדו

ח בעדי "ם בנוגע לדו"הרמב' ולבסוף גם העלנו להסביר שי.  ח"בנוגע לדו

פ דחסר שם העד ובירור "והוא דאע.  ח"ן דופ שיטתו בגדר די"מיתת הבעל ע

י "ל הקילו משום עיגונא ונתן לו חלות שם עד וע"חז, ח"העדות בלי דו

   . המילתא דעבידי לגלויי יש בירור העדות

                                                                                                 
שלא ' יא סיבת הגמם אינו מב"כשהוא מבאר הא דהרמב, )ו:ו(ש בשערי ישר "הגרש, אכן  .21

שלדעתו אם היא בתורת ',  דהי.  ת"מסברא ההיפך ממשנ' כ, ח במיתת הבעל"להצריך דו
.  ש"ע, ח כדי לחזק הבירור"יש טעם יותר להקפיד ולהצריך דו) ולא בתורת עדות(בירור 

ת בית יצחק "לעיל מה שהבאנו מהשו' עי[' הן מן פשטות הגמ, אלא דדבריו נראין קשין
, ח"שאם יש בירור מצד עצמה למה להצריך דו, והן מן הסברא] נ"הערוללהקשות על 

  . ד כתבתי"והנלע



  

  ב" תשס●' קול צבי ד  

  הרב יחיאל וויינר
 ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

חובה גדולה יש לי לאשתי היקרה 
ורציתי להגיד ', דפנה שרה שתחי

ר "ויה."  היא שלהשלי ושלכם "
שנזכה שנינו לראות הרבה נחת 
מכל יוצאי חלצינו ושיתגדלו 

  .ש"להיות בני תורה ויר

 בענין עד אחד בהכחשה במיתת הבעל 
  ) פסולי עדותוכן בהכחשה אצל(

ז "עד אומר מת ונשאת ובא אחד ואמר לא מת ה:) קיז(תנן ביבמות   

פ "ד להנשא ע"שם מוקים מתניתן במקרה שכבר התירוה ב' ובגמ.  לא תצא

פ שלא נשאת "דאע(הדבר מהאי היתירה ' פי" לא תצא"העד הראשון וכוונת 

ק זה היא והסיבה לפס).  מותרת לינשא, עדיין קודם שבא העד השני שהכחיש

  .הרי כאן שנים' הדין של עולא דכל מקום שהאמינה תורה עד א

במקרה שבאו שני ) א: עכשיו יש לנו כמה שאלות שצריכות ביאור  

' האם אמרינן עד א,  מהו הדיןבבת אחתהעדים המכחישים זה את זה 

' במיתת הבעל אינו שוה לדין עד א' בהכחשה לאו כלום היא או שמא עד א

האם הדין של עולא נאמרה בעדים כשרים לבד או גם ) ב.  כולהשל כל התורה 

האם זה , ל דגם אצל פסולים נאמרה"ואת) ג.  אצל פסולים כמו אשה או עבד

  . בהעיד כנגד עד כשר' רק כשהפסול העיד כנגד פסול כמותו או אפי

  חד כנגד חד במיתת הבעל כשבאו בבת אחת. א

  ):יט:יב(ין גירוש' ם בהל"בנידון הראשון פסק הרמב  

באו שניהם כאחד זה אומר מת וזה אומר 
אשה אומרת מת ואשה אומרת לא , לא מת
ז לא תנשא ואם נשאת תצא מפני "ה, מת

ואם נשאת לעד שהעיד לה .  שהיא ספק
  . ז לא תצא"והיא אומרת ברי לי שמת ה

, )כג' ש הל"ע(בהכחשה שוה לתרי ותרי ' ם שעד א"רואים ברמב  
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בהכחשה לאו ' ולא אמרינן עד א,  לי ונשאת לעד לא תצאדאם היא טוענת ברי

  .  כלום

ולדעתו , ם"שחולק עם הרמב) ה תנן"ד. קיח(ן ביבמות "ועיין ברמב  

  1.בהכחשה לאו כלום הוא' במיתת הבעל אמרינן הכלל דעד א' גם אצל עד א

יוחנן ' שהעמידה מימרא דר:)  כב(בכתובות ' ן מביא ראיה מהגמ"הרמב

הכחשת עדים אצל מיתת הבעל ובין הכחשת עדים אצל גירושין שמחלק בין 

בהכשחה של ) אם נשאת תצא' דבקמייתא אם נשאת לא תצא ובבתרייתא אפי(

במיתת הבעל יש את הדין של עולא , ולפי זה.  חד כנגד חד בזה אחר זה

כ בגירושין אין הראשון "משא, ואין השני יכול להכחישו' דהראשון נאמן כב

ן למה דחק "הרמב' והק.  א"נתגרשה דהוא מעיד כנגד החזקת אנאמן לומר 

באו ' ם אפי"ז הרי לדעת הרמב"יוחנן במקרה שבאו בזא' אביי להעמיד ר

ועיין .  ד"עכ, כ בגירושין"א אם נשאת לעד לא תצא במיתת הבעל משא"בב

הוה  להעדא ודוקא בנשאת "בב' במגיד משנה שהסביר דבעצם להעמיד הגמ

היא " ונשאת"רה של זה אחר זה דמשמעות הפשוטה של דחוק יותר ממק

  . לאדם מעלמא 

 אי אמרינן עד אחד כשנים בפסולי עדות. ב
  ):כא:יב(ם שם "פסק הרמב' וג' בנוגע לשאלות ב

אשה אומרת מת או היא שאמרה מת בעלי 
ז "כשר ואמר לא מת ה' כ בא עד א"ואח

  .לא תנשא ואם נשאת תצא

 לא אמרינן הדין של עולא בפסולים ם"רואים להדיא שלדעת הרמב  

  .במקרה שהעידו כנגד כשרים

                                                                                                 
נים שבאו ממדינת הים ואשה עמהם במקרה של ש:) סה(קידושין ' זו הובאה בגמ' הל  .1

וחבילה עמהם  זה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי והשני טוען שהכל שלו והאשה 
העמידה שמדובר ' והגמ.  טוענת שהכל שלה והדין הוא שגובה כתובתה מן החבילה

בהכשחה מי ' עד א' מעיד על עצמו ושואלת הגמ' עדים אלא כל א' שאין כאן לכל א
  ? מהימן
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ם "שעוד פעם חולק עם הרמב) ה ושוב מצאתי"שם ד(ן "ועיין ברמב  

ולדעתו אשה כנגד איש בזה אחר זה הדין הוא דתנשא לכתחלה שגם בפסולים 

כשהעיד הפסול כנגד עד ' הדין של עולא קיים דהראשון נחשב כשנים ואפי

ם בפסול כנגד פסול אי אמרינן אצל הראשון הדין של "הרמבלדעת .  (כשר

  ):ו:יבמות י(ירושלמי מפורשת ' והוא מביא גמ).  לקמן' עולא יבאר בעזרת ה

מ שהכשירו "גידל בר מנימין בשם רב כ
עדות אשה האיש מכחיש את האשה 

  .והאשה מכחיש את האיש

ם "העכובאשה שנשבית בן :) כג(מסוגיא בכתובות ' ועוד הביא ראי  

אשה ' כשר העיד שנטמאת ועד שני אפי' עדים העידו שנשבית ועד א' שב

רואים דגם אצל פסולים .  מאמינים האשה שלא נטמאת, העיד שלא נטמאת

פסק ) כא:ט(איסורי ביאה ' ם עצמו בהל"ובאמת הרמב.  הדין של עולא' אמרי

  . ע"כן אצל שבויה וצ

ם "ן להרמב"הרמבבנוגע להאשה עצמה שאומרת מת בעלי מודה   

ל "א מובא הטעם וז"ובריטב, דכנגד עד כשר לא מועילה עדותה ותצא

אין , אז במקום עדות פירושו במקום עד כשר, "דאמירה דידה לאו עדות הוא"

  .  עדותה כלום

ן "ם כנגד הרמב"עכשיו עלינו לבאר יסוד המחלוקת של הרמב  

אשה כנגד ) ב.  א"בבבהכחשה ' עד א) א: ציורים' א בהני ב"א והריטב"הרשב

  . ואם בעצם הם תלוים זה בזה, ז"איש בזא

  הרי כאן שנים' ביאור הדין דכל מקום שהאמינה תורה עד א. ג
קודם שנבוא לזה נחזור להדין של עולא דכל מקום שהאמינה תורה   

ע מה מחדש לנו עולא כאן בעדות מיתת "ובאמת צ.  הרי כאן שנים' עד א

) ה מתיב"ד. פח' חוץ לשיטת תוס (ת"מהנאמן ' הלא הסיבה שעד א, הבעל

דאם האמת היא שהבעל עדיין חי ' פי(היא דהוה מלתא דעבידא לאגלויי 

והאי סברא שייך רק לגבי העד .  ומשום כך לא ישקר) מסתמא הוא יבוא

האומר מת הבעל אבל העד שאומר לא מת אין עדותו עביד לאגלויי דכל זמן 
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אמת הדבר דאם .  ן שהוא חי במדינה אחרתשלא חוזר הבעל יכול העד לטעו

יש לנו עדות שהבעל מת מוכרח שהעד משקר אבל אין זה מספיק להאמין 

ועיין (לאגלויי שייך לאגלויי אלא  עבידיהעד להעיד שלא מת דאין זה נקרא 

יוצא דמסברא ).  ג אות ח:ז יז"ס קנה ובאוצר הפוסקים אהע"ש ס"ת הריב"שו

, כ למה לי הדין של עולא דהראשון כשנים"י ואהעד הראשון נאמן ולא השנ

נ "דאה'  ותי2אבי עזרי' בס' כן הק?  אם הוא כאחד אין השני נאמן כנגדו' אפי

דרק לעד שאומר מת יש נאמנות על גוף  גוף המעשהאין לשני נאמנות על 

ז בא עולא ומחדש דהאי כח "  ע.כח אלא להכחישאין  אבל לשני 3,המעשה

שכבר , בזה אחר זהאבל  בבת אחתי קיים רק אם באו הכחשה שיש לעד השנ

כלום ' עד הראשון חשוב כשנים ואין הכחשת עד א, ד להנשא"התירוה ב

  . במקום שנים

  ן"ם והרמב"ביאור מחלוקת הרמב. ד
ם למה "אבי עזרי דיכול להבין דעת הרמב' ועם הבנה זו ביאר בס  

והיינו מפני שהעד .  בהכחשת חד כנגד חד בבת אחת אם נשאת לעד לא תצא

הראשון שמעיד דמת הבעל נאמן על גוף המעשה מחמת ההוכחה דעדותו 

כ השני דאין לו הוכחה זו אינו נאמן על גוף המעשה "משא.  עבידי לאגלויי

יוצא .  אלא יש לו כח הכחשה וכח זה מועיל רק להטיל ספק בעדות הראשון

י של האשה והעד ם סובר דמועיל ברי ל"והרמב.  שיש כאן לידת ספק חדש

  ). כג:עיין שם גירושין יב(כמו שמצינו בתרי ותרי 

במיתת הבעל ' ם שנאמנות עד א"ז היא רק לדעת הרמב"אבל כ  

ם שם "שכן פסק הרמב מלתא דעבידא לאגלויית נובעת ממה שהיא "מה

  ):טו:יב(

וכן אם בא עד אחד והעיד לה שמת בעלה 
  .תנשא על פיו שהדבר עשוי להגלות

                                                                                                 
  ).יט:יב(גירושין ' הל  .2

  . בעדות עגלה ערופה' גן שושנים חלק ב' עיין בס  .3
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הסיבה , )ה תנן"ד: ב(א לגיטין "מובא בריטב, ן"ת הרמבאבל לדע  

ועיין בהערות .  כגלוי מלתאת במיתת הבעל היא דחשוב "נאמן מה' שעד א

לכאורה לא "ל "ן וז"בקשר לשיטת הרמב) 177ציון : פח(א יבמות "להריטב

הדבר דכמו אצל חתיכה שהעד ' פי".  עד אחד באיסוריםהוי אלא כנאמנות 

) דהיינו טבעו של חתיכה זו(או שומן היא רק מגלה מלתא האומר חלב היא 

.  גם כאן האומר מת או האומר לא מת מגלה מלתא אם בעלה חי או מת

כ הדין דבעי שנים לדבר שבערוה היינו כגון עדי קיום למעשה "משא

  .  הקידושין או הגירושין עצמם

ז שהעד האומר מת וגם העד האומר לא מת שניהם "יוצא לפי  

מתוך כך מובן למה לדעת .  ם בגלוי מלתא ונאמנות של שניהם שוהמעידי

של " ברי לי"במיתת הבעל לאו כלום היא ולא מועיל ה' ן הכחשת עד א"הרמב

 והשנים שהעד הראשון לבד נאמן על גוף המעשה "דרק לדעת הרמב, האשה

ולא להעיד על גוף המעשה בזה שייך להגיד שחל  הכח להכחישיש לו רק 

 שהשנין "אבל לדעת הרמב.  ומועיל ברי לי של האשה במקומהספק חדש 

אז כשבאו בבת אחת אין אנו יכולים , גוף המעשהכ נאמן על "שאמר לא מת ג

להגיד שחל עדותו של הראשון והשני רק עומד נגדו אלא השני נאמן כמו 

הראשון ומתוך כך עדות הראשון בטלה ואין כאן לידת ספק חדש ולא מועיל 

  . שאין לידת ספק חדשהברי לי כ

בסוגיא דתקפו ) ה תנן"ד: (מ ו"ן בב"מצאתי שהרמב, וביתר ביאור  

ת אין סומכים על "מה' דהיינו שאפי, ספיקא דאורייתאכהן פוסק דתרי ותרי 

י ובאו שנים ואמרו מת "כגון באשה שהלך בעלה למדנה.  חזקה בתרי ותרי

והסברא .  א"חזקת אא' ובאו שנים אחרים ואמרו לא מת לא אמרינן אוקמי

עדים ' היא דעדות שנים היא הבירור הכי טוב ולא שייך לסמוך אחזקה כנגד ב

א לברר "עדים שמסייעים להחזקה דמאחר שיש כאן תרי ותרי א' פ שיש ב"אע

, דאין בירור שלהם הכי טוב' עדים אבל בעד א' ז בב"ל דכ"ז נ"ולפי.  יותר

אלא בסוג נאמנות אחרת  עדותבתורת ן שאינם נאמנים "ובפרט לדעת הרמב

נאמנות כזו אינה יכולה , שמצינו אצל איסורים דאף פסולי עדות נאמנים
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אלא אוקמוה , של האשה אינו מועיל" ברי לי"לכן ה.  לפעול לידת ספק

  . אחזקת אשת איש

  אשה כנגד איש בזה אחר זה. ה
ן בהכחשת אשה "ם והרמב"בן הרמב' כ המח"ז יוכל לבאר ג"ועפ  

ן פסק דגם על עדות שלה אמרינן הדין של עולא והיא "הרמב.  רועד כש

ן הנאמנות "והסיבה לזה היא כמו שבארנו דלדעת הרמב.  תנשא לכתחילה

.  כמו אצל איסורים גלוי מלתאכאן במיתת הבעל נובעת ממה שהוא עדות של 

וכמו לגבי איסורים אין הנאמנות אף של העד כשר בתורת עדות אלא בתורת 

גם כאן , נאמנים להעיד) 'אשה וכו( וכמו שראינו דאף פסולי עדות ,נאמנות

כ גם על עדות שלה שייך "ומת.  במיתת הבעל האשה נאמנת כמו העד כשר

  . הדין של עולא דמה הבדל יש בן עדות האיש לעדות האשה

ם דהנאמנות של עד הכשר במיתת הבעל היא "אבל לדעת הרמב  

ולא בסוג נאמנות גרוע  בתורת עדותא וזו הי, מלתא דעבידא לאגלויימכח 

האשה עצמה ושאר הפסולים אינם נאמנים בתורת , שמצינו אצל איסורים

  . עדות רגילה כעדים כשרים אלא יש להם נאמנות מיוחדת

  : ורואים זה מכמה דברים  

מוכיח זה ממה שאנו ) כא:גירושין יב(ם "חיים הלוי על הרמב' בחידושי ר] א

, :שבועות לב(כשר במיתת הבעל ' ת העדות על עד ארואים שיש חיוב שבוע

ודין שבועת העדות לא נאמרה אלא ) יא:שבועות י' ם הל"וכן מובא ברמב

בעד פסול שכובש , לעומת דין עד כשר.  בתורת עדותאצל אדם שעדותו הוה 

  . עדותו שמת בעלה יש לדייק דאין חיוב שבועת העדות

לאחר (בסוטה ' אצל עד א) ה:כא(ת עדו' ם בהל"ועוד הביא שם דעת הרמב] ב

והוזם העד משלם ) שהאשה נטמאה' העיד עד א, עדים' קינוי וסתירה בב

  .על עדותו תורת עדותודין הזמה לא נאמרה אלא במי שיש .  כתובתה

  : בקשר לנאמנות האשה עצמה כותב) טו:גירושין יב(ם "הרמב] ג
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מי שהוחזקה אשת איש והלכה היא 
 בינו לבינה ושלום י ושלום"ובעלה למדה

מת בעלי נאמנת  ואמרהבעולם ובאה 
שאינה מקלקלת  חזקה. ותנשא או תתייבם

עצמה ותאסור עצמה על בעלה הראשון 
ותפסיד כתובתה מזה ומזה ולהיות בניה 

  . ממזרין בדבר העשוי להגלות לכל

  : ל"ואצל עד אחד הוא כותב וז  

לה שמת בעלה  והעידוכן אם בא עד אחד 
  .ו שהדבר עשוי להגלותתנשא על פי

  : ולענין שאר הפסולים כתוב  

עבד או אשה או שפחה ועד מפי עד ' אפי
נאמנים מפי עבד מפי שפחה מפי קרוביו 

מת פלוני ותנשא אשתו או תתייבם  לומר
  . על פיהם

 חזקהם "הרמב' הרי אצל האשה עצמה בודאי אינו בתורת עד שכ  

הטעם שנאמנים ומשמע דהיא ' ואצל פסולים לא כ.  שאינה מקלקלת עצמה

אבל אצל עד .  ם מקודם בעד כשר"משום דעביד לאגלויי דכבר הביא הרמב

נאמנים ם "הרמב' ואצל הפסולים כ להעידם במלה "כשר משתמש הרמב

היוצא מזה הוא דעד כשר . ואמרהכ משתמש במלה "ובאשה עצמה ג לומר

ת אחרת של כ הפסולים נאמנים מחמת סוג נאמנו"מעיד בתורת עדות משא

    4.מילתא דעבידא לאגלויי

  :כותב) כט:יג(ם "הרמב] ד

אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים הערוה 
 שפחהאו  עבדאו  אשההחמורה בעדות 

שלא הקפידה תורה על העדת שני ' וכו
עדים ושאר משפטי העדות אלא בדבר 

                                                                                                 
' אצל עדים כשרים ול" העיד"' ם בל"דגם שם משתמש הרמב) כג-יח:יב(ם "ועיין ברמב  .4

ורק כשהביא עדים כשרים אצל עדים פסולים אגב פסולים (אצל פסולים " אומרת"
  ). ש"ג ע"כ' חוץ מהלגם אצל הכשרים " אמירה"' ם בל"משתמש הרמב
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שאין אתה יכול לעמוד על בוריו שלא מפי 
  . 'העד הזה וכו

לא הביא " אל יקשה בעיניך"ם מתחיל "כשהרמבדהנה , ומעניין  

כשר לא היה יכול ' משמע דעד א. אלא פסולי העדות כמו אשה ושפחה 

ממש  עדותכשר במיתת הבעל חשוב ' ואם עדות עד א.  להיות קשה בעיניך

  . מובן למה לא תהא קשה בעיניך, משום דעבידא לאגלויי

  : ל"כתוב וז) ב:ה(עדות ' ם הל"וברמב] ה

מקומות האמינה תורה עד אחד בשני 
ובעגלה , בסוטה שלא תשטה מי מרים

וכן .  ערופה שלא תערף כמו שבארנו
מדבריהן בעדות אשה שיעיד לה שמת 

  . בעלה

נאמן באיסורים כגון ' ם שעד א"ולכאורה קשה למה לא הביא הרמב  

ונראה לתרץ דנאמנות אצל איסורים ?  להעיד שחתיכה זו חלב היא או שומן

ם מונה המקומות בתורה שהעד "ג נאמנות אחרת ובהלכה זו הרמבהיא סו

   5.תורת עדותהאחד נאמן ב

כ בא עד כשר ואמר "ולפי כל זה מובן למה באשה אומרת מת ואח  

כ "פ שניסת תצא שנאמנות העד הכשר היא מדין עדות משא"לא מת אע

  . הנאמנות של האשה

 ובהכחשת א"בב' בהכחשת עד א(יוצא לפי זה ששתי הפלוגתות   

ן בנויות על היסוד של "ם להרמב"בין הרמב) אשה ואיש בזה אחר זה

ם היא משום דעביד לאגלויי "לדעת הרמב: הנאמנות דהעד במיתת הבעל

  . ן משום גלוי מילתא"ולדעת הרמב

                                                                                                 
ת אינו "במיתת הבעל דהיא רק מדבריהם דמשמע שמה' ם אצל עד א"הרמב' ומה שכ  .5

  . 'אות י' ם שהבאנו יבואר לקמן בעזרת ה"נאמן ולכאורה זה סותר לכל שאר פסקי הרמב
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  גדר לידת הספק בהכחשת חד כנגד חד. ו
  :ן"עכשיו עלינו לבאר כמה קושיות על שיטת הרמב  

בהכחשה ' ן דעד א"הקשה לדעת הרמב) 'ח' עדות סי' לה(המחנה אפרים ] א

ועד ) חלב(כתוב במשנה עד אמר אכל :) יא(לאו כלום למה במשנה כריתות 

לאו כלום ואין כאן ' ואי הכחשת עד א?  אמר לא אכל חייב להביא אשם תלוי

  ? למה מביא אשם תלוי, לידת ספק

עמוד נא ' ד' סי(א "חיים קניבסקי שליט' ועיין בנחל איתן להגאון ר  

ן דלאו "ן יש כאן לידת ספק וכוונת הרמב"שמתרץ דגם להרמב) א"ה מחנ"ד

כלום היא היינו משום שיש כאן חזקת אשת איש ולאפוקי מהאי חזקה לא 

' אבל לגבי הכחשת עד א.  ספק גרועשהיא ' מספיק הספק בהכחשת עד א

ם יכול באיסורים להביא אשם תלוי די בספק כל דהו שהרי יש דעה שאד

  . 'להביא אשם תלוי כל יום דשמא עבר עבירה ולאו אדעתי

:) כב(ן לכתובות "ומצאתי שכעין זה מובא להדיא בחדושי הרמב  

' והגמ.  אומר לא נתגרשה דאם ניסת תצא' אומר נתגרשה ועד א' אצל עד א

חד ' מסבירה דתרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה לי

ל שבלי "וצ).   דשני העדים מודים דמתחלה היתה אשת אישהיינו(במקום תרי 

בלי ' א קמסהדי אפי"ל דתרוייהו בא"דאם יש חזקה ל, א"הני אין לנו חזקת א

ן בשם "הרמב' והק.  זה אין העד שאמר נתגרשה נאמן להוציאה מחזקתה

ולא ) דאחד מהם ודאי העיד שקר(מהני עדים פסול הוה ' כ הא"א' התוס

.  ל שהאשה נאמנת לומר נתגרשתי" באשת איש ומתוך כך צמצטרפי להחזיקה

אינה נאמנת לומר גרושה אני  כללכיון דאיכא עדים דידעי "ן "הרמב' ותי

ן "ולדעת הרמב' הא מדובר כאן בהכחשת עד א' וק.  ד"עכ, "מיגו' דאזיל לי

, יש דספק כל דהואלא מוכח כהנחל איתן ?  לאו כלום היא ולמה אין לה מיגו

  . א"היינו להוציא מחזקת א" לאו כלום"תו ברק כונ

  במיתת הבעל' שבועת העדות בעד א. ז
ם שעד כשר במיתת הבעל הוה "אחד מן הראיות שהבאנו לדעת הרמב] ב
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בשבועות ' ולא נאמנות גרידא כמו אצל הפסולים היתה מהגמ בתורת עדות

שעד ן "אבל לדעת הרמב.  במיתת הבעל חייב בשבועת העדות' דעד א:)  לב(

בעלמא כמו אצל איסורים  גלוי מלתאבמיתת הבעל אינו בתורת עדות אלא ' א

הרי נאמנות שלו שוה לנאמנות , כ למה חייב העד הכשר בשבועת העדות"א

ומצאתי ?  ן בהכחשת אשה באיש"של האשה וכמו שבארנו לדעת הרמב

שהחיוב דשבועת העדות לא מצריך ) א"י' סי(בספר ברכת שמואל ליבמות 

ולא נאמנות אחרת אלא צריכה שתהא  בתורת עדות העדות בפנינו שתהא

תורת עד ' לכן באיש דשייך בי".  והוא עד"' דכ בתורת עדהאדם המעיד 

חייב בשבועת , דאינו מעיד בגדר עדות, במיתת הבעל' בעדויות אחרות אפי

גם אצל מיתת , כ אשה דלכל עדויות אין היא נתפסת בתורת עד"משא.  העדות

פ שיש לה נאמנות כמו שיש לה אצל איסורים אין היא חייבת "עהבעל א

  . בשבועת העדות

  במיתת הבעל' ד בעד א"החיוב ב. ח
מובא דכל הנישאת ) ט"קי' ן סי"המיוחסת להרמב(א "ת הרשב"בשו  

ד "ד וכל שלא עמדה בפני ב"פ עד אחד אינה יכולה להנשא אלא ברשות ב"ע

  . אין דברי העד כלום

' ם פסק זה נובע מכח הגדרת הנאמנות של עד אוחשבתי דשמא ג  

וכמו שבארנו , אם הנאמנות שלה אינו בגדר עדות ממש.  במיתת הבעל

ם "אבל לדעת הרמב.  ד"אז כדי לחזק אותה בעי מעשה ב, ן"לשיטת הרמב

ד כדי לחול "אולי אין צורך במעשה ב, היא בתורת עדות' דנאמנות של עד א

ן פסק כן להדיא ולדעתו "והר.  עדים' אצל באת העדות בדיעבד כמו שמצינו 

ן "ת הר"שו(פ הראשון לא תצא "אם בא עד השני אחר שניסת האשה ע' אפי

) עז:ז יז"אהע(ל בענין זה אבל מצאתי בחלקת מחוקק "כך היה נ).  ב"נ' סי

ויש "ד מעכב "ן דבדיעבד אין הב"ן כנגד הרמב"המחבר כדעת הר: ל"וז

וכתב החלקת מחוקק ."  ואמר לא מת'  אבא עד' אומרים שלא תצא אפי

סובר דגם ) מ"חל(והוא בעצמו , ן"ן חולק עם הר"שמשמע מהמחבר שהרמב

וכל , פ העד הראשון דלא תצא"ן מסכים שאם האשה נשאת כבר ע"הרמב
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ן כדי שלא יבא שני "הרמב' דבריו מדוברים רק במקום שלא נשאת עדיין וכ

.  ד"עכ'  בלי הכחשה לא בעיד אבל"ויכחיש עדות הראשון בעי מעשה ב

מצד עצמו מספיק ולא ' ן עדות עד א"מוכח מדבריו שהוא הבין דגם להרמב

סובר  בלי הכחשה' אפיולפי דברינו .  רק כנגד הכחשהד "הוצרך למעשה ב

ן היא כדברינו שהוא לא "ובאמת משמעות הרמב.  ד"ן דבעי רשות ב"הרמב

ד אין דברי "שלא עמדה בפני בוכל "אלא סתם פסק  הכחשהמביא כלום לענין 

  .)ל"א אות ק"ג ובביאור הגר"ק קכ"ועיין שם בבית שמואל ס."  (העד כלום

  ן"פעולת ההוכחה של עבידי לאגלויי אליבא דהרמב. ט
ן היא דאם נאמנות "ודבר אחר שלדעתי צריכה לבאר אליבא דהרמב  

מובא כ למה "א גלוי מילתאבמיתת הבעל נובעת ממה שהיא עדות על ' עד א

 הדייקא ומנסבאוגם מלתא דעבידא לאגלויי כמה פעמים הסברא של ' בגמ

גירושין ' להדיא בהל' ם שכ"ובאמת גם אליבא דהרמב.  של האשה עצמה

נאמן משום דעביד להגלות למה צריכה להדייקא ומנסבא וכן ' דעד א) טו:יב(

בשם . יבמות פח(להסברא של מתוך חומרא שהחמרת בסופה הקילו בתחלה 

נאמן ' פ שעד א"דאע) ב"שורש ל(ק "ם ביאר המהרי"ובדעת הרמב).  זירא' ר

ה היה ראוי לחכמים להחמיר משום חומר דאשת "ת דעביד להגלות אפ"מה

, והחומר בסופה, מביאה הסברות דדייקא ומנסבא' איש וכנגד זה הגמ

' ם בהל"הרמב' ז יוכל להבין ל"וחשבתי דעפ.  'והמשום עיגונא אקילו בי

  :שהבאנו לעיל) ב:ה (עדות

בסוטה ' עד א תורהבשני מקומות האמינו 
  . בעדות אשה מדבריהןועגלה ערופה וכן 

כתב ) כט:יג(גירושין ' ם סותר משנתו דבהל"ולכאורה הרמב  

  :להדיא

עדים ' על העדת ב תורהשלא הקפידה 
כגון זה שהעיד שמת פלוני לא ' וכו

הקפידה תורה עליו שדבר רחוק הוא 
  . העד בשקרשיעיד בו 
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אלא מוכחרים .  ת"במיתת הבעל מועיל מה' מוכח להדיא שעד א  

ת "פ דמה"ק דהיינו שאע"עדות היא נקודת המהרי' ם בהל"לומר דכונת הרמב

ם "הרמב' ז כ"ע, נאמן עדיין היינו צריכים להחמיר מדרבנן באשת איש' עד א

שום דאף שיש סברא לומר דלא מועיל מדרבנן מ" ומדבריהן בעדות אשה"

כ העדות מועילה מדבריהן והסיבה היא כמו שבארנו "אעפ, חומר דאשת איש

  . ק"בשם המהרי

במיתת הבעל הוה ' פ דגדר עדות א"ן אע"ז גם לדעת הרמב"ולפ  

, אבל מדרבנן יש סברא להחמיר שהרי אשת איש היא, ת"ז מה"כ ,גלוי מלתא

  .קא ומנסבאהסברות דעביד לאגלויי וגם שהאשה עצמה דיי' ז מביאה הגמ"ע

  באיסורים' הדין של עולא אצל עד א. י
במיתת הבעל חשוב גלוי מלתא יוצא שגדר ' ן שעד א"לדעת הרמב  

יבמות (א "וכן מובא בהערות להריטב, באיסורים' עדותו דומה לעדות עד א

, מסברא דעצמו אבל בסוף כתב דאפשר לחלק ואין כאן מקומו) 177י ציון "פ

ולכאורה הסברא לחלק היא דאצל איסורים יש ).  'א' ד סי"ועיין יו(ד "עכ

' דאפי, מקום להגיד דאין העדאה על טבע של החתיכה נתפס בתורת עדות

ויעידו דחתיכה זו חלב אין נאמנות שלהם בתורת תרי עדים אלא  עדים' ביבא 

עדים ויעידו על אותה החתיכה שהיא ' ואם יבא ג רוב דעותגדר עדותן היא 

במיתת הבעל הגם ' כ אצל עד א"משא.  כנגד השניםשומן תהיו נאמנים 

הסברא נותנת  אשת איששחשוב גלוי מלתא אבל מתוך שהיא קשור לענין 

  .  עדים בגדר עדות ממש של תרי כמאה' שתהא עדות ב

, דבאמת.  ן"ז לכאורה יוכל להבין עוד נקודה אליבא דהרמב"ועפ

ינה תורה עד אחד דכל מקום שהאמ"' נחמי' קשה דינו של ר, ן"לפי הרמב

הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים באשה אחת כשתי אנשים באיש אחד 

ן עד "ולפי דברינו שלדעת הרמב."  כפלגא ופלגא שתי נשים באיש אחדאבל 

כ שוה אשה לאיש וכמו שראינו "במיתת הבעל חשוב גלוי מלתא ומת' א

, פ"וב כפונשים ועד כשר בבת אחת חש' למה כשבאו ב, )ו:י(' מפורש בירו
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ן "אלא מוכרחים לומר דאף לדעת הרמב?  נשים' ל הדין להאמין הב"היה צ

במיתת הבעל אי ' במקומות אחרות או אפי תורת עד' שייך בי' מתוך שעד א

' נשים לעד א' עשו רבנן היכר והשוו ב, באו בהדי עד אחר וכמו שבארנו כאן

  . ע" צועדיין, לגלות שאין עדותן שוה לגמרי עם עדות עד כשר

  א בהכחשת "ביאור בשיטת הריטב. יא
  והכחשת אשה באיש' עד א

כשבאים ' ן בהכחשת עד א"ם והרמב"בן הרמב' עד כאן בארנו המח  

ז ולפי דברינו שניהם אזלי "ובאשה כנגד איש כשבאים בזא, בבת אחת

ם פסק כדעתו משום דהנאמנות נובעת ממה דהוה הדבר "הרמב.  לשיטתם

.  גלוי מלתאן כדעתו משום דעדות במיתת הבעל חשוב "והרמב עביד לאגלויי

בבת אחת כדעת ' אצל הכחשת עד א) א שפסק א"היא בשיטת הריטב' הבעי

נשאת לו ואומרת ברי ' פ הראשון אפי"דלאו כלום הוא ואם נשאת ע ן"הרמב

כ פסק "בהכחשת אשה באיש בזה אחר זה ג) וב, )ה והא דתנן"ד: קיז(לי תצא 

 אצל האשה הדין של עולא דחשובה כשנים ותנשא דאמרינן ן"כהרמב

אבל ביסוד הנאמנות של עד אחד במיתת ).  ה הכי קאמר"שם ד(לכתחלה 

כ "וא.  משום שהיא מילתא דעבידא לאגלויי ם"כהרמבא הבין "הבעל הריטב

בבת אחת לאו כלום הלא ' למה בהכחשת עד א) א.  הדרא קושיותינו לדוכתא

כ אצל השני הדבר "לאגלויי משא עבידלו חשוב רק עד הראשון נאמן דרק אצ

למה באשה כנגד איש אמרינן ) ב).  אם ימצא שהבעל מת(לאגלויי  שייךרק 

הלא הנאמנות כאן בנוי על מה דהוה הדבר עביד לאגלויי , הדין של עולא 

א היה צריך לפסוק "כ הריטב"ומת.  ואינה שוה להנאמנות באיסורים

מזה ואין  נאמנות גרועהוהאשה בסוג  עדות ם דהעד כשר נאמן בגדר"כהרמב

  .  עומדת כנגד דברי העד' דברי

כ קשה "א אינה כ"בבת אחת דעת הריטב' באמת אצל הכחשת עד א  

נ רק העד הראשון נאמן על גוף המעשה "דיכולים להגיד שדעתו היא דאה

דרק  בזה אחר זהז היא רק כשבאו "אבל כ.  והשני אין לו אלא הכח להכחיש
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א דאין "סובר הריטב בבת אחתאבל ,  גונא אמרינן דחל עדות הראשוןבכהאי

.  לראשון נאמנות על גוף המעשה דהא עדותו מתחלתה היתה מוכחשת

זה , ובביאור נוסף מה שהדבר עביד לאגלויי דהיא ההוכחה שלא ישקר העד

איתרע ההוכחה ואינו , שמכחיש' מועיל כשאין שם ריעותא אבל כשיש עד א

פ דעדותו בנויה על אותו הוכחה מתוך שכבר "כ בזה אחר זה אע"משא.  נאמן

  . נאמן על גוף המעשה, עדותו בתורת עדות חל

  א"ביאור בהכחשת אשה כנגד איש לדעת הריטב. יב
ובנוגע לאשה האומרת מת ועד כשר אומר לא מת בזה אחר זה   

היא בטוב טעם ודעת עם ) ה מתוך חומרא"ד. פח(א "מצאתי שפסק הריטב

פ שהוא מזכיר "האמת היא דאע.  נתו של גדר הנאמנות במיתת הבעלהב

המעיין בלשונו , ם"וזה נראה כהבנת הרמב דמילתא דעבידי לאגלוייהמושג 

  : ל"וז.  יראה דאינו כן

ל דקים להו לרבנן דמלתא דעבידא "וי
ודאי , כ"בסופה כ' לאגלויי שהחמרת עלי
וכי דייקא ומנסבא , קושטא קא מסהיד

ופרסום , במלתא ואנן סהדיבא בדין מנס
' ואפי כעדות גמורהמ "כזה נחשב בכ
  .  'מדאורייתא וכו

ז "אצל הכחשת אשה באיש בזא) ה הכי קאמר"ד: (ובדף קיז  

ן דכן אמרינן הדין של עולא "ם וגם השגת הרמב"א מביא דעת הרמב"הריטב

גם באשה ושאר פסולים ובתוך דבריו ) שעד הבא ראשון חשוב כשני עדים(

  : ל"ותב וזכ

כלפי (ומיהו באשה שאמרה מת בעלה 
) אשה דעלמא שדברנו בה עד כאן

' כ בא עד א"ואח, והתירוה לינשא על פיה
, כשר ואמר לא מת בהא ליתא לדעולא

ובמקום  לאו עדות הואדאמירה דידה 
  . הכחשה לא המנוה כלל

הדין של עולא שייך בנשים דעלמא שהעידו עבור ,  א"הריטב' ולפי  
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ד "של בע ברי ליפ שבלי הכחשה נאמנת בגדר " אבל האשה עצמה אע,האשה

, אם בא העד אחרי שכבר נישאת' אבל כנגד הכחשה אפי, ומותרת לינשא

 כעדות גמורה  מה שיוצא מזה היא הדיוק שעדות נשים דעלמא חשוב 6.תצא

א "כ מובן לפי הריטב"א.  כנגד עד כשר' כ אמרינן הדין של עולא אפי"ומת

ואמר לא מת שהאשה נאמנת ' כ בא עד א"מא שאומרת מת ואחבאשה דעל

א אין הבדל בן הנאמנות של האיש "ותנשא לכתחילה שהרי לפי הריטב

פ כל הסברות שהביאה "ע אנן סהדישניהם הוה בגדר , והנאמנות של האשה

  ). דייקא ומנסבא, חומר בסופה, עבידי לאגלויי(' הגמ

ן אבל לא "א פסק כהרמב"בויוצא מזה דבר מעניין דהיינו שהריט  

ן הנאמנות במיתת הבעל שוה לנאמנות אצל איסורים "דלפי הרמב', מטעמי

א הנאמנות היא סוג של עדות "ואינה נחשבת כעדות גמורה אבל לדעת הריטב

 כעדות גמורהפרסום כזה חשוב "וגם " אנן סהדי"ממש שהוא קורא לה 

  ."ת"מה

  זהביאור בהכחשת אשה כנגד אשה בזה אחר . יג
עכשיו שראינו דעת הראשונים בהכחשת אשה באיש השאלה היא   

א אין מה לדבר דאם "ן והריטב"לדעת הרמב?  מהו דעתם באשה כנגד אשה

באשה "אמרינן הדין של עולא על עדות האשה כל שכן " באשה כנגד איש"

ם שלא אמרינן הדין של "אבל עיקר השאלה היא לדעת הרמב".  כנגד אשה

 מה דעתו, כשר' עדות במקומות שמעידים כנגד עד אעולא על פסולי 

                                                                                                 
מדוע תפס המקרה שהאשה עצמה , ראשון.  א כאן צריכים עיון מכמה טעמים"הריטב' ד  .6

 היה יכול להעמיד כשהעידה כנגד אשה בעלמא שנאמנות שלה היא ד כשרעמעיד כנגד 
 ברי לינאמנת רק מדין ) היינו האשה שמעידה על בעלה( והאשה עצמה אנן סהדיבכח 

ה "ד: (דלעיל בדף פח' ועוד ק.  של בעל דבר ואין עדותה כלום כנגד האשה דעלמא
שבא בעלה ממדינת הים כ(בדין שהביא שמואל דלא שנו דתצא ) ע בפסולי עדות"הב

' כשהאשה עצמה לא מכחיש הב' פי(אלא בשלא מכחשתו ) 'פ עד א"לאחר שניסת ע
.  אבל מהכחשתו לא תצא) נשים שבאו לבסוף והעידו שזו בעלה או שבעלה לא מת

שמדובר בפסולי ' דהיא אשה למסקנת הגמ(א דהאשה מצטרפת להעד "ומסביר הריטב
אבל .  ד"ותרי ומועיל הברי לי שלה אם נשאת להעד עככנגד תרי הנשים והוי תרי ) עדות

' איך זה יכול להיות הרי כאן ראינו להדיא דהאשה עצמה אינו חשוב כעד וגרועה אפי
  . ע"משאר נשים ופסולי עדות ואיך היא מצטרפת לעשות תרי כנגד תרי וצ
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  ?  כשהעידו כנגד פסולים כמותם

אשה "ם מתעלם מהמקרה של "גירושין הרמב' האמת היא דבהל  

באמצע ) יד:ט(רוצח ושמירת הנפש ' ורק בהל" כנגד אשה בזה אחר זה

שם הדין הוא דאם יש עד באיזה מקום (הדינים של עד אחד בעגלה ערופה 

הא אם נדע לא " ולא נודע מי הכהו"אין עורפין שנאמר , ראה ההורגבעולם ש

  : ם כותב"הרמב) היו עורפין

אשה אומרת ראיתי ההורג ואשה אחרת 
מכחשת אותה ואומרת לא ראית היו 
עורפין בן שבאו שתיהן כאחת בן שבאו זו 

  .אחר זו

' הרי להדיא שאין אומרים הדין של עולא אצל פסולים אפי  

השאלה היא האם זה רק אצל עגלה ערופה .  גד פסולים כמותםכשמעידים כנ

' או גם בשאר מקומות שהפסולים נאמנים כמו אצלנו במיתת הבעל ובעד א

  . דסוטה

שלדעתו כמו דאמרינן הדין של עולא ) יח:גירושין יב(מ "ועיין במ  

" זה מוסכם"אצל עד כשר כמו כן אמרינן אצל פסולים והוא מדגיש בסוף ד

ש "וע.  ם עצמו"ולא מן הרמב' לא מביא שום מקור לזה לא מן הגמאבל הוא 

  :  ם"ראיות מהרמב' מ והוא מביא ב"בלחם משנה שהסכים עם המ

כ באו "אמר מת וניסת ואח' פסק דאם עד א) 'כ' שם הל(ם "הרמב) א

אם הם ' פי(עדים אינה צריכה לצאת אלא במקרה שהעד הוא כמו השנים ' ב

' כ ב"אבל אם בא עד כשר ואח).   נשים והיא אשהאנשים והוא איש או הם

ז לא "ואומרת ברי לי ה' מעידי' ז כמחצה על מחצה ואם נשאת לא"נשים ה

ם היא דרק משום ששני נשים "מ על הרישא דמשמעות הרמב"הלח' וכ.  תצא

ואם לא (כ שהדין הוא דתצא אבל באשה אחת הדין הוא דלא תצא "באו אח

ז מוכח "לפ).  רה הראשון ומותרת לינשא לכתחלהניסת עדיין לא תצא מהיתי

  . ם מסכים דכנגד פסולים אמרינן הדין של עולא דהראשון כשנים"שגם הרמב

פוסק דרק באשה כנגד איש הדין הוא ) כא:יב(ם שם "הרמב) ב  
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דהאשה שבא ' פ(הא אי הוה אשה בסוף ולא איש הדין הוא דלא תצא , דתצא

 רואים שהדין של עולא נאמר גם בפסולים עוד פעם).  ראשונה חשובה כשנים

  . כנגד פסולים

הדין של עולא אף בפסולים ' מ דאמרי"המ' מה שכ) א:  ל טובא"וק  

היינו (מדובר בדין של עולא ) יח:יב(ם שם "הרי הרמב, היא דבר מוסכם

ל "וז" בעדים כשרים"ושם הוא מדבר רק ) בזה אחר זהכשבאו העדים 

  : ם"הרמב

 שמת בעלה והיתירוה בא עד אחד והעיד
בא אחר ואמר לא  כ"ואחלינשא על פיו 

' ז לא תצא מהיתירה ותנשא שעד א"מת ה
נאמן בעדות אשה כשני עדים בשאר 

  . במקום שנים' עדויות ואין דבריו של א

כותב  בבת אחתט כשהוא מדבר על עדים שבאו "י' כ בהל"ורק אח

  : ם"הרמב

זה אומר מת וזה בבת אחת באו שניהם 
 ואשהאומרת מת  אשה,  לא מתאומר

ז לא תנשא ואם נשאת "אומרת לא מת ה
  . 'תצא מפני שהיא ספק וכו

' ם משמע דלא אמרינן הדין של עולא בפסולים ואפי"אז מהרמב  

  . כשהעידו כנגד פסולים

נשים הדין הוא ' שרק משום דבאו ב' כ' מ מהל"מה דמדייק הלח) ב

ך להיות דאשה אחת אם נשאת הדיוק היה צרי, דתצא הא אשה אחת לא תצא

  : פסקים' יש ג, דהנה.  לא תצא' מעידי' ואם ניסת לא, לעלמא תצא

  תצא ) א

' מעידי' תצא מפני הספק ואם טוענת ברי לי וניסת לא) ב

  לא תצא 

  .  לא תצא) ג
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' כ ניסת לא"אינו לא תצא אלא תצא מפני הספק אא" תצא"אז הדיוק מ

  . 'מעידי

דלא אמרינן  תצאם "נגד איש שפסק הרמבא באשה כ"כ' וכן בהל) ג

מ הא "הדין של עולא בפסולים בזמן שמעידים כנגד עד כשר ומדייק הלח

כ ניסת "ל הדיוק תצא מפני הספק אא"כ צ"כנגד פסול כמותה לא תצא ג

    7.להעד

ם "שמאריך לבאר דעת הרמב) כא:יב(גירושין ' ה הל"ועיין ברח

ם סובר דבאשה כנגד איש בזה "בבסוף הוא לומד שהרמ.  באשה כנגד איש

ם דהעד "פ שהוא בעצמו מבין לדעת הרמב"ואע, פלגא ופלגאאחר זה הוה 

, רוב דעותהיא בגדר ) ושאר פסולים( ונאמנות האשה בתורת עדותכשר נאמן 

י "כ כשהאשה באה תחלה והתירוה לינשא נשאר הדין פלגא ופלגא ע"ומת

שפסק להדיא דלא ) יד:ט(ח רוצ' ם בהל"והוא מביא הרמב.  'הכחשת עד א

ח "והגר.  כ במיתת הבעל כן אמרינן"הדין של עולא בפסולים ואעפ' אמרי

מסביר שהסיבה לחלק היא דאנו רואים שאצל עדות במיתת הבעל יפה כח 

והוא מצטט הדיוק של , הפסולים לעדות שנאמנים כנגד פסולי עדות כמותם

אשה "אבל  תצא הדין הוא" באשה כנגד איש"א דרק "כ' מ מהל"הלח

מ שאין הדיוק "שהקשינו על הלח' ובאמת הקו.  הדין הוא דלא תצא" באשה

ה שלפי הבנתו כונת "אין לנו אליבא דרח, "לא תצא אלא תצא מפני הספק"

דלדעתו באשה כנגד איש הוה  תצא מפני הספקהיא  תצאם במלה "הרמב

' ם היא לכ"ה שהרי דרך הרמב"אליבא דרח' פ זה גופא ק"עכ.  פלגא ופלגא

כנגד ' יט אצל עדים כשרים בא' ש סוף הל"ע(כשהיא מעיקר הדין " תצא"

וכן איתא להדיא בספר ) כלום במקום שנים' ם תצא דאין א"הרמב' שנים כ

  . נחל איתן

ם היא דלא אמרינן הדין של עולא בפסולים "ד דעת הרמב"ולפענ

                                                                                                 
' ה כ"ז ד"ק טגירושין וכן חלו' ה ובהל"ד' חלוק ה' ד' ואחרי זמן מצאתי בנחל איתן סי  .7

  .ם שמביא כל הני הערות עיין שם"הרמב
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ה "ד, לז:יז(ע "ומצאתי בבית יוסף אה.  במקום שמעידים כנגד פסולים' אפי

" נשים' עד כשר כנגד ב"ב) כ:יב(ם "א בהרמב"הרשב' שהביא גי) מ"המ' וכ

  :ל"וז

כפלגא ופלגא כשתי נשים המכחישות זו 
 תצאפ שהיתירוה לינשא "את זו ואע

' מהיתירה הראשון אבל אם נשאת לא
  .ואומרת ברי לי לא תצא' מעידי

' סולים אפים היא דבפ"רואים להדיא לפי האי גירסא שדעת הרמב  

  . כשהעידו כנגד פסולים לא אמרינן הדין של עולא אלא חשוב כפלגא ופלגא

שבאו העדים בזה (כשמביא הדין של עולא ) לז:יז(ע "וכן בטור אה  

 בבת אחתמביא אותה רק אצל עדים כשרים ובסוף ההלכה כשבאו ) אחר זה

  ). יט,יח:גירושין יב(ם "מצייר אותה בעדים וגם נשים כמו שראינו ברמב

באשה כנגד איש שדעתו היא כמו ) ח"ל' שם הל(ועוד מצינו בטור   

היא מעיקר הדין  תצאלדברינו המלה ' פי(ה "ם כנגד רח"דברינו בדעת הרמב

ה "כ לרח"נשאת קודם שבא העד משא' דאשה במקום עד כשר אינו כלום אפי

  : ל"וז) כונת המלה תצא היא פלגא ופלגא

 שנים כ באו"פ עד כשר ואח"נשאת ע
כ "פ אשה ואח"ואמרו לא מת או נשאת ע

נשאת ' בא עד כשר ואומר לא מת אפי
  .תצא' לאחד מעידי

הרי להדיא שדעת הטור היא דהאשה במקום עד כשר אינו כלום כמו   

' ט בעד כנגד ב"י' ם בסוף הל"וכן משמעות הרמב.  עדים' עד כשר במקום ב

 תצאמש עוד פעם במלה א באשה כנגד איש משת"כ' וכן בהל תצאעדים פסק 

אם נשאת ' וזו הסיבה שסיים הטור דאפי.  דהיינו מעיקר הדין ולא משום ספק

  . לעד תצא

  נאמנות של פסולי עדות בשבויה. יד
ם לא אמרינן הדין של עולא אצל "יוצא לדברינו שלדעת הרמב  
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לא כשמעידים כנגד פסולים וכל שכן כשמעידים (פסולי עדות בשום אופן 

איסורי ביאה ' ם בהל"ומתוך כך צריכים להבין פסקו של הרמב) שרכנגד עד כ

  : ל"וז) כא:יח(

היו שם שני עדים שנשבית ועד אחד מעיד 
מכחיש אותו ומעיד לה ' שנטמאת וא

ם עד "שהיא טהורה ולא נתייחד עמה עכו
זה שמעיד שהיא טהורה ' אפי, שנפדית
  . ז מותרת"ה שפחהאו  אשה

 כנגד איש אצל שבויה אמרינן הדין ם באשה"רואים שלדעת הרמב  

ם כלום ובעגלה "הרמב' כ למה במיתת הבעל ובסוטה לא כ"של עולא וא

בר , ן"שהרמב) 'אות ב(ועיין לעיל .  ערופה פסק להדיא דלא אמרינן כן

שכן אמרינן הדין של עולא בפסולי ' מביא ראיה משבוי, ם"פלוגתא דהרמב

  . עדות

' הקילו והראי' מתרץ דבשבוי) כא:יב(גירושין ' והמגיד משנה בהל  

מ "ובמ.  מועיל עדות האשה כנגדובבת אחת אם האשה והעד כשר באו ' דאפי

עדיין הדין , כ האשה"בא העד כשר קודם ואח' דאפי' ביאה שם כ' אי' בהל

ן בדעת "מ שם דכן היא הבנת הר"ועיין בכס(הוא דסומכים אעדות האשה 

מעיד ' ועד א"ברישא ' ם דכ"וכן משמע קצת בסדר הרמב).  ם"הרמב

  ."היא אשה' שלא נטמאת אפי' מכחיש אותו וכו' שנטמאת וא

ז דאין מקום לקושיתנו דמה שהאשה נאמן כנגד העד כשר "יוצא לפ  

דאם ' והראי, חשוב כשנים דהראשוןאינו קשור כלל להדין של עולא ' בשבוי

היא שבאה העד כשר שהעיד שנטמאת בא קודם עדיין ' באו בבת אחת או אפי

ל קולא מיוחדת אצל "כ מוכרחים לומר דתקנו חז"א.  כ נאמנת כנגדו"אח

' דבהכחשת עד א:) ש בכתובות כג"ע(מפני שאינו אלא חשש דרבנן ' שבוי

' ז מובן למה לא מביא הגמ"ולפ.  דסוטה מאמינים העד שהעיד לא נטמאת

את אינו שהנאמנות שנתנו לעד האומר לא נטמ' הדין של עולא בסוגיא דשבוי

  . בכלל על הדין של עולא' בנוי
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  גדר נאמנות עד אחד בעגלה ערופה. טו
ם בכל המקומות שהאמינה התורה עד "יוצא לדברינו שדעת הרמב  

רק בעד , במיתת הבעל' ועד א, בעגלה ערופה' עד א, בסוטה' דהיינו עד א', א

.  ליםכשהעידו כנגד פסו' כשר אמרינן הדין של עולא ולא בפסולי עדות אפי

ם מביא את זה מפורש רק בעגלה ערופה "ז עלינו לבאר למה הרמב"אבל לפ

  . סוטה' גירושין אצל מיתת הבעל ולא בהל' ולא בהל) יד:רוצח ט' הל(

וכדי להבין זה צריכים להגדיר הנאמנות בעגלה ערופה ולראות אם   

  . במיתת הבעל ובסוטה' זה שוה לעד א

  :ל"ד פסק וז"י' ם שם בתחלת הל"הרמב  

שראה את (שהעיד האחד  אחרבאו שנים 
הרי הן והכחישו ואמרו לא ראית ) ההורג

 כשתי עדיות המכחישות זו את זו
  . ועורפין

מראה שנאמנות העד הראשון ' ולשון זה שחשוב כשתי עדיות וכו

כן אלא ) יט:גירושין יב(במיתת הבעל ' היא חזקה מאד ולא מצינו אצל עד א

כלפי שנים כאילו ' דהיינו ששם רואים עד א(, ם דתצא"פסק הרמב, להיפך

ספק ומועיל ' ז תהי"עדיות המכחישות זו את זו שעי' אינו ולא חשובה כב

  ). שלה אם נשאת לעד" ברי לי"ה

  : ם"ו שם פסק הרמב"ט' ובהל

ראיתי ההורג ושתי נשים ' אם אמר עד א
אין או שני פסולים אומרין לו לא ראית 

  .עורפין

אצל עגלה ערופה חזקה  עד הכשראים שנאמנות עוד פעם אנו רו  

) כ:גירושין יב(כ במיתת הבעל "נשים כאילו אינם משא' מאד ורואים הב

  : ם"שפסק הרמב

עד כשר אומר מת ונשים רבות אומרות לא 
  .הרי זה כמחצה על מחצה' מת וכו
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ועל ידיהן נעשית הדין ' הרי להדיא דהנשים חשובות במקום עד א  

מ "ועיין במ. (כ נשאת להעד ואומרת ברי לי דלא תצא"אאדתצא מפני הספק 

    8.)בזה אחר זה' ם מדובר אפי"הרמב, א"ן והרשב"שם שלדעת הרמב

  :ל"ם וז"ז פסק הרמב"ט' ובהל  

שתי נשים או שני פסולים אומרים ראינו 
מכחישה ואומר לא ראיתם ' ההורג ועד א

מאה נשים או מאה ' שאפי עורפים
מכחיש ' ית ועד אפסולים אומרים לא רא

  .את כולן הרי אלו כאיש אחד ועד אחד

דכאן אין אנו ' פי, ם דחשוב כאיש אחד ועד אחד"כאן מסיים הרמב  

ו אלא כאן הם חשובים "ט' רואים הנשים כאילו אינן דלא כמו שפסק בהל

כ עורפין דכל דין עגלה ערופה "והוה חד כנגד חד דהוה ספק ומת' כעד א

פ שבאו הנשים "דאע' עוד פעם אנו רואים כח עד אאבל .  נאמרה על הספק

  .  כ לא אמרינן הדין של עולא"קודם אעפ

ם סובר במיתת "שלדעתו הרמב) כא:גירושין יב' הל(מ "ועיין במ

לא , ואמר לא מת' כ בא עד א"ואמרו מת וניסת ואח תרי נשיםהבעל אם באו 

היינו  כשריםלגבי  בפסוליםם דלא אמרינן הדין של עולא "דאף להרמב תצא

חשוב  בבת אחתדבמקרה של  נשים' באבל ' כנגד עד כשר א 'באשה ארק 

' נשים כאיש א' דב(חשוב כשני עדים בזה אחר זה ', כפלגא ופלגא כנגד עד א

עוד פעם .  הבא לבסוף' לגבי העד הא) ואיש אחד שבא ראשון נאמן כשנים

ה ערופה לא פסק רואים חילוק בין עגלה ערופה ומיתת הבעל שהרי כאן בעגל

     .)חשובים 'כעד אכן אלא שתי נשים רק 

בעגלה ערופה מכוחו במיתת ' ד שהסיבה דאלים כח עד א"ונלע  

                                                                                                 
ז מדובר בין "ו וט"ט' ם בהל"שמפלפל אם הרמב) טו:ט(נ "רוצח ושמה' ה הל"עיין ברח  .8

וכן הבין  (בבת אחתועל הצד שמדובר .  בזה אחר זה ובין בבת אחת או רק בבת אחת
'  אחת רואים הבבבת' כ חזק שאפי"בעגלה ערופה כ' יוצא שכח עד א) ה למסקנא"רח

 עדיין אנו רואים זה אחר זהבם מדובר "תימא שהרמב' נשים שכנגדו כאילו אינו אבל אפי
  . שכח העד בעגלה ערופה עדיף מהעד במיתת הבעל ובסוטה
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נובעת מההוכחה ' הבעל ובסוטה היא דבמיתת הבעל הנאמנות של עד א

דהוא נאמן רק אחר שיש (רגלים לדבר ובסוטה משום  עבידי לאגלויידעדותו 

סוטה ' ם הל"ועיין רמב.  ה הא"סוד: סוטה לא' עיין תוס(עדי קנוי וסתירה 

הואיל וקדם הקנוי "אשה ושפחה נאמנת היא ' הטעם שאפי' שכ) טו:א(

הרי הכל כשרין , והסתירה בעדים כשרים והתורה האמינה עד אחד בטומאה

.  מעיד אמת' שהעד הא אין שום הוכחהאבל בעגלה ערופה ".)  לעדות טומאה

 עדותו בעגלה ערופה מעדותו במיתת הבעל על כן יש סברא לומר דאלים

' כ מובן עכשיו ד"מת.  פ שאין סיבה לדבר"ת אע"ובסוטה דהעד נאמן מה

  :ם"הרמב

חשוב כשתי עדיות  עדים' בכ "ואח 'עד אד היכא דבא "י' בהל. 1

פ דבעדות "עדים אע' כב' המכחישות זו את זו שאנו רואים עד א

  ).כ:גירושין יב' ואר בהלכמב(במקום שנים אינו כלום ' אשה עד א

אין עורפין ורואים הנשים כאילו  נשים' בכנגד  'בעד או "ט' בהל. 2

  .  פסק דהוה פלגא ופלגא) שם(פ דבעדות אשה "אע, אינם

 נשים' במ שבמיתת הבעל "לפחות אליבא דהמ, ז"ט' וכן בהל. 3

' נשים כעד א'  אמרינן לא תצא דב'עד אכ בא "שבא קודם ואח

כמו בעד כשר שבא (ך שבאו תחלה חשוב כשני עדים חשובים ומתו

, ועורפיןכפלגא ופלגא ובעגלה ערופה לא אמרינן כן אלא ) מתחילה

עוד פעם הסיבה היא דאלים עדות העד כשר בעגלה ערופה מבמיתת 

  . הבעל ובסוטה

ם דווקא בעגלה ערופה "הרמב' ז חשבתי שזהו הטעם שכ"ועפ  

דרק בעגלה ערופה יש הוה אמינא , ולאשאצל פסולים לא אמרינן הדין של ע

שאין שום הוכחה פ "שהאמינו התורה אע' מתוך שאלים עדותו של עד א

' ז אין צורך לכ"ולפ.  ל דלא"כ גם בפסולים אלים עדותם קמ"שיאמר אמת א

  .  דין זה בסוטה ומיתת הבעל דכל שכן היא מעגלה ערופה



  ב" תשס●' קול צבי ד

  הרב יהושע פלוג
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  דברים שרובן למיתה בהיתר עגונות

  הגדרת המיעוט ברובא דליתא קמן. א
האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו "תנן .) קיט(' במש  

ואמרו לה מת בעליך לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא 

מליאה חוששת רבי יהושע אומר היתה לה חמות אינה חוששת יצתה .  צרתה

בשלמא יבומי לא דדלמא מיעברא וקפגעה "איתא ' ובגמ".  אינה חוששת

אלא לא תנשא אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים , באשת אח דאורייתא

אפילו תימא רבנן כי .  מ היא דחייש למיעוטא"לימא ר?  מתעברות ויולדות

אבל ,  תשע חנויות וסנהדריןרובא דאיתיה קמן כגון, אזלי רבנן בתר רובא

והרי קטן וקטנה דרובא דליתא .  רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא

קמן היא ואזלי רבנן בתר רובא דתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין 

מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב בפרשה ' אמרו לו לר.  מאיר' דברי ר

אמר להם קטן שמא ימצא ?  ין מייבמיןומקשינן אשה לאיש אלא מה טעם א

ורבנן סברי זיל בתר , סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעים בערוה

רובא דקטנים ורוב קטנים לאו סריסי נינהו זיל בתר רוב קטנות ורוב קטנות 

אמר רבא רישא חזקה לייבום "ובסוף הסוגיא איתא ."  לאו אילונית נינהו

יף כי רובא ואייתי מיעוטא דמפילות סמוך לחזקה ורובא לשוק וחזקה לא עד

סיפא חזקה לשוק ורובא לשוק .  והוה ליה פלגא ופלגא לא תנשא ולא תתייבם

 ".והוי ליה זכרים מיעוטא דמיעוטא ומיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי מאיר

שהוא ' הא.  שיטות לגבי מיעוטא' מ ב"ומבואר מהסוגיא דיש לר  

אבל .  שהוא סובר סמוך מיעוטא לחזקה' והב.  סובר שצריך לחוש למיעוטא

 .שיטות אלו תלויות אהדדי' זו אינו מוכח דב' מגמ

אמר ליה רב פפא לרב הונא בריה דרב : "איתא.) פו(והנה בחולין   

יהושע ואמרי לה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא מאי איריא רוב אפילו 
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עוטא לחזקה ואתרע ליה מיעוט נמי דהא רבי מאיר חייש למיעוטא סמוך מי

רובא דתנן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו רבי מאיר מטהר וחכמים 

מטמאין מפני שדרכו של תינוק לטפח ואמרינן מאי טעמא דרבי מאיר קסבר 

רוב תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת 

שיטות הללו תלויות ' ומשמע שב."  סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע ליה רובא

מ דין סמוך "דלמה ליה לר) ה סמוך"ד: שם פו(' והקשו התוס.  אהדדי

ותרצו בתירוץ הראשון שבאמת .  ה חייש למיעוטא"הא בלא, מיעוטא לחזקה

צ לחזקה כיון שיש מיעוט ולא הזכיר את החזקה אלא לומר שהוא אינו "א

מיעוט דהוי מצטרף עם הרוב דאם הוא מצטרף עם הרוב אין חוששין ל

מ סמוך מיעוטא לחזקה הוא "אך בתירוץ השני תרצו דלר.  מיעוטא דמיעוטא

' ועיין בתוס.  מ למיעוטא הוא רק מדרבנן"מושג דאורייתא והא דחייש ר

 . 'כ כתירוץ הב"שתרצו ג) ה איביעית"ד. בכורות כ(

ת שכתב "שהביאו דעת ר) ה חלב"ד: בכורות כ(' עיין עוד בתוס  

מבואר דסבירא ליה ) תלח(ובספר הישר .  יעוטא לחזקהל סמוך מ"דקיי

ועיין .  מ לגבי סמוך מיעוטא לחזקה ולא לגבי חיישינן למיעוטא"ל כר"דקיי

ל "מ ס"ג דאף רבנן דר"שהביא דעת רה) ה אלא"ד: קיט(א "עוד ברשב

 .דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ולא נחלקו אלא לגבי חיישינן למיעוטא

מ אינן תלויות "השיטות דר' ל שב" הנומשמע מכל הראשונים  

. השיטות זו בזו' בחולין שתלה ב' כ ניתן להקשות איך הבינו הגמ"וא.  אהדדי

ת "מ היא דמה"כתבו דשיטת ר) ה ואיביעית אימא"ד: בכורות כ(' והתוס

ג "והפמ.  חוששין רק כשיש חזקה נגד הרוב ומדרבנן חוששין אף בלי חזקה

.) פ(דבקדושין .  שיטות תלויות אהדדי'  דבהסביר) גינת ורדים כלל סא(

מ סובר "ר, כ"וא.  מ סוברים דמיעוטא כמאן דליתא"מבואר דרבנן דר

ת "מה, ולכן כיון שהמיעוט חשוב.  ת הוא"ומה, דמיעוטא כמאן דאיתא

מ חושש מדרבנן למיעוטא הוא "ומה שר.  אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה

 . ת"משום שהוא מחשיב את המיעוט אף מה
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שכתב ) עח' ב ס"ב(דהנה עיין בקובץ שעורים , ונראה להוסיף  

הוא משום שרוב פועל בתורת ) לדעת רבנן(דהטעם שרובא וחזקה רובא עדיף 

מ "ז לדעת ר"ולפ.  בירור וחזקה פועל בתורת הנהגה ולכן הולכין אחר הרוב

ל דאין הרוב פועל אלא בתורת הנהגה ולכן "צ, דסובר רובא כמאן דאיתא

  1.ח"ה אמרינן סמללדידי

נהי דהרוב פועל רק בתורת , מ"אבל עדיין יש לתמוה לדברי ר  

מ למיעוטא כשהתורה נתנה "ולמה חשש ר, מ הנהגה מיהא איכא"מ, הנהגה

דאף , ואפשר להסביר).  'שבתוס' פ לדעה ב"עכ(לנו רשות לסמוך על הרוב 

י תערובת אין זה כמו שמצינו לגב, לדעת רבנן דסברי מיעוטא כמאן דליתא

, דברובא דליתא קמן. יבש ביבש או רובו ככולו דהמיעוט נהפך להיות כהרוב

, לכן.  ודאי שיפול מקרים שהמיעוט יבוא, אם יסמוך על הרוב הרבה פעמים

בודאי יתברר לאחר זמן שכמה , פ הרוב"אם נתיר קטן וקטנה לייבם ע

שרצתה לחלק ' ד של הגמ"ז מובן הס"ולפ.  מהקטנים שנתייבמו היו סריסים

אין הדיון אלא , דברובא דאיתא קמן.  בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן

כ "ואעפ.  כ רובא דליתא קמן מורה על הרבה מקרים"משא.  על מקרה אחת

 .רבנן אין חוששין אף לרובא דליתא קמן, למסקנא

הא דאזלינן בתר רובא דליתא קמן , דלדעת רבנן, ונראה להסביר  

' והב.  שבמקרה זה אמרינן דהנידון בא מן הרוב' הא.  ניניםע' מורה על ב

, וזה הפירוש למיעוטא כמאן דליתא.  שכלפי הרוב אין המיעוט חשוב כלל

מ חולק וסובר "ור.  פ שפעמים יבוא"שאין צריך להתיחס אל המיעוט אע

מ כיון שבכמה פעמים ימצאו מן "מ, שאף שבמקרה זה יש לסמוך על הרוב

מ "ור).  'ת לתרוץ הראשון שבתוס"או מה(לחוש לזה מדרבנן צריך , המיעוט

 .סובר הכי משום שהמיעוט כמאן דאיתא

                                                                                                                    
עים ואינם צ שכטר שיש מיני רוב שהם גרו"שהעיר הגר) עא' עמ' חוברת ג(עיין במסורה   .1

 .ג לא אמרינן רובא וחזקה רובא עדיף"ובכה. משתמשים אלא בתורת הנהגה
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מ ורבנן תלויה כלל על כללי "ומכל האמור יוצא שאין המחלוקת ר  

אף רבנן היו , ואם יהיה רוב שהוא כמאן דאיתא.  הוראה אלא רק בהגדרת רוב

 2.ח וגם לחשוש למיעוטא"פוסקים סמל

 שת איש בנוגע לרובחומרת א. ב

נפל למים בין שיש להם סוף בין "גרסינן .) יבמות קכא(בברייתא   

א מים שיש להם סוף "וחכ.  שאין להם סוף אשתו אסורה דברי רבי מאיר

ה "ד: יבמות לו(' ועיין בתוס".  אשתו מותרת ושאין להם סוף אשתו אסורה

שאינם נמלטים פ רוב "ס ע"י דהיה לנו להקל במים שאל"שכתבו בשם ר) הא

אלא שהחמירו משום שיש בו מיעוט המצוי של נמלטים ושמא משום ערוה 

י מסתפק אם החומרא הוא משום מיעוט המצוי או חומר "ואף שהר.  החמירו

כתבו להדיא ) ה איסורא"ד: מ כ"ב(' התוס, ערוה לחשוש למיעוט המצוי

' בתוסהובא (ת "ור.  שהוא חומרא דאשת איש דהיה לנו לילך אחר הרוב

ס "ח והקשה למה אין דין מים שאל"ל סמל"פסק דקיי) ה חלב"ד: בכורות כ

ח וכיון שיש לאשה "מעיקר הדין אלא חומרא מדרבנן הלוא אמרינן סמל

ותירץ דבמים שאין להם סוף המיעוט .  איך יסמוך על הרוב, חזקת אשת איש

 .אישאינו מצוי ולכן לא היה לנו לחוש אלא שהחכמים החמירו משום אשת 

בין ' שהעיר דאין כאן מחל) ד"כח ע, ח:ב(ת בן פורת "ועיין בשו  

.  ס יש לו מיעוט המצוי או מיעוט שאינו מצוי"ת אם מים שאל"י לר"הר

החשש שנמלט , ס"דודאי אם באנו לדון על נטבע מסויים שנפל למים שאל

אבל המיעוט הנמלטים מכל המקרים של נפל למים .  הוא מיעוט שאינו מצוי

ולכן גזרו על המיעוט שאינו מצוי על החשש .  ס הוא מיעוט המצוי"לשא

                                                                                                                    
דלא בכל מקום החמירו רבנן ) ל"הנ(א "ח הסביר הרשב"ג החמיר בסמל"הנה מה שרה  .2

דהאי מיעוטא מרע הרוב ממש ומן הרוב אתה מסלקו כלומר "ח דדוקא הכא "לומר סמל
מפילות ולפיכך המועט חשוב לעמוד כנגד מאותו חלק המרובה שמתעברות יש מקצתן ש

הרוב בצרוף החזקה אבל התם שהמיעוט ההוא אינו ממעט ומגרע כחו של הרוב ממש 
 ".מיעוט כזה אינו חשוב להצטרף כלל, אלא שהוא מיעוט העומד לגמרי כנגד הרוב

אין הפשט דנתבטל , יש להסביר דמאי דאמרינן מיעוטא כמאן דליתא, ועל פי דברינו
אבל אם יש מיעוט אחר .  אין מתייחסים למיעוט, אלא שכלפי הרוב,  לגמריהמיעוט

ומכיון .  אז הרוב אי אפשר להשתמש בתורת בירור אלא בתורת הנהגה, שאינו מן הרוב
 .דינו כפלגא ופלגא, כ משתמש בתורת הנהגה"שיש חזקה שהוא ג
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וסברא זו הוי כעין מה .  שפעם אחת יבוא נמלט אחד ויקלקל את אשתו

אפשר לומר שתקנת , ולפי מה שכתבנו.  מ לחשוש למיעוט"שכתבנו בסברת ר

וממילא אף רבנן יודו , החכמים היתה  לעשות את המיעוט כמאן דאיתא

 .וש להמיעוט כמו שכתבנו לעילשצריך לחש

, י דחוק קצת"ת והר"בין ר' אך מה שכתב הבן פורת שאין כאן מחל  

. ח"ל סמל"ת כתב שהוא מיעוט שאינו מצוי מדוחק מפני שפסק דקיי"דר

, כ לא היה לו לתרץ משום חומר ערוה"ל הכי דא"י משמע דלא ס"והר

י "ילו לדעת הראפ, אמנם.  ח"דמעיקר הדין היתה אשתו אסורה משום סמל

 .ג לעשות אף מיעוט המצוי כמאן דאיתא"אפשר לומר שהחמירו בכה

אלא , ס"דאפשר דאין זה דין מיוחד במים שאל, ויש להוסיף  

עיין .  שהחמירו חכמים שלא לסמוך על רוב במיתת הבעל להתיר אשת איש

מי שטבע במים שאין להם סוף ובאו עדים "שכתב ) ג:נחלות ז' הל(ם "ברמב

פ שאין משיאין את אשתו לכתחלה הרי "אע,  בפניהם ואבד זכרושטבע

וכן אם באו עדים שראוהו שנפל לגוב אריות , היורשין נוחלין על פיהם

או שנדקר במלחמה ומת או שנהרג , ונמרים או שראוהו צלוב והעוף אוכל בו

בכל אלו , ולא הכירו פניו אבל היו לו סימנים מובהקין בגופו והכירו אותם

ים וכיוצא בהן אם אבד זכרו אחר כך יורדין לנחלה בעדות זו אף על פי הדבר

שאין משיאין את אשתו שאני אומר שלא החמירו בדברים אלו אלא מפני 

איסור כרת אבל לענין ממון אם העידו העדים בדברים שחזקתן למיתה והעידו 

, הןשראו אותן הדברים ואבד זכרו ואחר כך נשמע שמת הרי אלו נוחלין על פי

ועיין ".  וכזה מעשים בכל יום בכל בתי דינין ולא שמענו מי שחלק בדבר זה

כבר הודענו שהעד שאמר שמעתי שמת "שכתב ) טו:גרושין יג' הל(ם "ברמב

פלוני אפילו שמע מאשה ששמעה מעבד הרי זה כשר לעדות אשה ומשיאין 

שמת אבל אם אמר העד או האשה או העבד מת פלוני ואני ראיתיו , על פיו

אם העיד בדבר ברור נאמן ואם , שואלין אותו היאך ראית ובמה ידעת שמת

העיד בדברים שרובן למיתה אין משיאין את אשתו שאין מעידין על האדם 

ומבואר מדבריו דדברים ."  שמת אלא בשראוהו שמת ודאי ואין בו ספק
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שמה שכתב , דהיינו.  שחזקתן למיתה ודברים שרובן למיתה היינו הך

.  מורה על כל מקרה שיודעים שמת רק על פי רוב' חזקתן למיתה'ם "הרמב

ג דבכל התורה כולה "אע, פ רוב שמת"שאם יודעים ע, ם"כ יוצא מהרמב"וא

ז מה "ולפ.  מ משום אשת איש החמירו שלא לסמוך על הרוב" מ3,דינו כמת

ס אינו דין מיוחד אלא הוא כלל גדול בהיתר עגונות "שהחמירו במים שאל

שמה שהחמירו במים ' כמו שמצינו בגמ, ולפי זה.   סומכין על הרובשאין

אם , ה לכל רוב"ה, אבל אם נשאת לא תצא, שאין להם סוף הוא רק לכתחילה

יש , לכן).  קלה(ט "והמבי) פסקים קלט(ד "כ התה"וכ.  נשאת לא תצא

ת סומכין "שמה, דהיינו.  כ הבן פורת לכל דברים שרובם למיתה"להרחיב מש

רוב אף לאשת איש אלא שרבנן החמירו להשוות את הרוב כמאן דאיתא על ה

 .וממילא צריך לחוש להמיעוט

האופנים ' ם בנוגע לד"ל ניתן להסביר שיטת הרמב"פ יסוד הנ"וע  

ראוהו שנפל לגוב אריות ונמרים או שראוהו , ס"דהיינו מים שאל.  שהזכיר

הכירו פניו אבל היו לו נהרג ולא , נדקר במלחלמה ומת, צלוב והעוף אוכל בו

 .סימנים מובהקין בגופו והכירו אותם

 מים שאין להם סוף. ג

לשונות כשהביא דיני דברים שרובם למיתה ' ם השתמש בב"הרמב  

מי שטבע במים שאין להם סוף ובאו "ס כתב "לגבי מים שאל).  נחלות' בהל(

 הרי פ שאין משיאין את אשתו לכתחלה"אע, עדים שטבע בפניהם ואבד זכרו

פ שאין משיאין את "אע"ולגבי שאר דברים כתב " היורשין נוחלין על פיהם

ס "דייק מלשונו דדוקא במים שאל) כח:ת משיב דבר ד"שו(ב "והנצי".  אשתו

ולפי .  אבל בשאר דברים שרובן למיתה אם נשאת תצא.  אם נשאת לא תצא

רים אם אף שבשאר דב, פ"אבל עכ.  ס הוא דין מיוחד"דבריו דין מים שאל

כתב שדעת ) קלה:א(ט "אך המבי.  מ מידי איסור תורה נפקא"מ, נשאת תצא

) קב:יז(ש "והב.  ם היא דכל הדברים שרובן למיתה אם נשאת לא תצא"הרמב

                                                                                                                    
 .ם"בשם מהר) יא' ספר נשים ס(כן העיר התשובות מיימוני   .3
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' גם מלשון התוס.  אם נשאת לא תצא, כתב לדינא דכל דברים שרובן למיתה

ס אינו "ים שאלמבואר דדין מ, ס לדין גוסס"שהשוו דין מים שאל:) יבמות לו(

ד "וכן מבואר מהתה.  דין מיוחד אלא דין כללי של דברים שרובן למיתה

 ).ל"הנ(

שכתב דהחילוק בין מים ) כח:ד(ת משיב דבר "והנה עיין בשו  

המיעוט הוי מיעוט , ס"ס לשאר דברים שרובן למיתה הוא שבמים שאל"שאל

יעוט המצוי המיעוט הוא מ, כ בשאר דברים שרובן למיתה"משא, שאינו מצוי

ומכיון שהרוב אינו מבטל .  ולכן מדרבנן צריך לחוש למיעוט כשיש חזקה

דכשהמיעוט , ולפי דברינו יש להסביר.  אף אם נשאת תצא, החזקת אשת איש

וממילא החשש הוא , רבנן רק השוו את המיעוט כמאן דאיתא, אינו מצוי

,  מצויכ כשהמיעוט"משא.  בתורת חיישינן למיעוטא ואם נשאת לא תצא

, מדרבנן השוו את המיעוט כמאן דאיתא וגם החזיקו את החזקה כמאן דאיתא

ח ולכן "החשש הוא בתורת סמל, וממילא.  ת אין כאן חזקת אשת איש"דמה

 4.אם נשאת תצא דהוי כפלגא ופלגא

ס "שכתב דדין מים שאל) ג"ת סה ע"מהדו(אך עיין בצפנת פענח   

וחידש .  ג דדינו כמת"רה לינשא אעהוא דין מיוחד שגזרינן על האשה שאסו

אין נותנין את הגט אחר שנטבע , י שליח קודם שטבע"דאם הנטבע שלח גט ע

כ אסורה "כדי להתירה ממה נפשך דהרי דינו כמת ואין גט לאחר מיתה ואעפ

 .ודבריו חידוש גדול ומכל הפוסקים שהבאנו לא משמע שהבינו כן.  לינשא

  

  

                                                                                                                    
ח דינו "מ היא דסמל"שהקשה דלגבי ייבום שיטת ר) ה אלא"ד: קיט(א "ין בריטבעי  .4

מ היא "שיטת ר.) קדושין פ(כפלגא ופלגא ואילו לגבי תינוק שנמצא בצד העיסה 
ח דינו כפלגא "ותירץ דבעלמא אמרינן דסמל.  ח ואזלינן בתר חזקתו"דאמרינן סמל

יא בטומאה ואפושי טומאה לא ופלגא אלא שלגבי תינוק הנמצא בצד העיסה השאלה ה
תירץ דשאני ייבום דהוי חזקה גרועה דאף ) ה סמוך"בתד. קדושין פ(י "אך הפנ.  מפשינן

כ בעלמא "משא.  פעם לא היתה לה שם יבמה בחיי בעלה ולכן הוי כפלגא ופלגא
 .מעמידין הדבר על חזקתו, ח"כשאמרינן סמל
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 מרים אוראוהו שנפל לגוב אריות ונ. ד
 שראוהו צלוב והעוף אוכל בו

ראוהו ' אין מעידין אלא עד שתצא נפשו ואפי"תנן .) קכ(' במש  

נפל לגוב אריות אין מעידין "איתא .) קכא(ובבריתא ."  צלוב והחיה אוכלת בו

) שעט(ש "ועיין בריב."  לחפורה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו, עליו

ריות הוי ספיקא דאורייתא ולכן אין מעידין שהעיר שראוהו צלוב ונפל לגוב א

ג "ואע"ה אין מעידין עליו "אפ, ואף אם היה מן הדברים שרובן למיתה.  עליו

חזקת האיש שהוא קיים , הכא איכא תרי חזקי, דרובא וחזקה רובא עדיף

העיר ) ג:ז ז"אהע(והשאילת דוד ."  וחזקת האשה שהיא בחזקת אשת איש

.  ם"הוא נגד הרמב, י דברים שרובן למיתהש שאלו לא הו"כ הריב"דמש

א "וכן רמז בזה החזו(ם כתב בפירוש שהם דברים שרובן למיתה "דהרמב

 ).י:ז לא"אהע

ש דאף דברים שרובן למיתה אינו "אך עיקר חידושו של הריב  

ק "מהדו(ועיין בנודע ביהודה .  הוא חומרא גדולה בהיתר עגונות, מועיל

אן תרי חזקות דהחזקת אשת איש תלוי על שטען עליו דאין כ) ז מג"אהע

ש אינו להחמיר "שהעיר דכוונת הריב) שם(א "ועיין בחזו.  החזקת חיים

ם כולי האי "ת דלא מסתבר שיחלוק על הרמב"בדברים שרובן למיתה אף מה

.  ם מבואר דדברים שרובן למיתה החמירו חכמים משום חומר ערוה"שברמב

ובזה שהחמירו נגד הרוב יהיב טעמא "ש סובר שהוא מדרבנן "אלא אף הריב

ש "ז יש להסביר דברי הריב"ולפ."  חזקות' א יש כאן כעין ב"מלבד חומר א

ש ולכן "אף שהמשיב דבר לא הבין כן בדעת הריב(, שהוא סובר כהמשיב דבר

כ אם היה רק חזקה "לא היו להם להחמיר כ, ש"אלא שלדעת הריב) חלק עליו

.  כ כדבארנו בדעת המשיב דבר"את החזקה גובזה מובן למה החזיקו .  אחת

 .יש סברא להחזיק את החזקה, חזקות' דמכיון שיש ב

 עד אחד במלחמה. ה

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום "תנן :) קיד(' במש  

בינו לבינה ושלום בעולם ובאה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתייבם 
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ו לבינה ושלום בעולם ובאתה קטטה בינ, שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם

אמר רבא מאי טעמא דמלחמה "איתא ' ובגמ".  ואמרה מת בעלי אינה נאמנת

משום דאמרה בדדמי סלקא דעתא בכל הני דאיקטול הוא פליט אם תימצא 

לומר כיון דשלום בינו לבינה נטרא עד דחזיא זימנין דמחו ליה בגירא או 

.) קטו(' ולהלן בגמ."  חיהברומחא וסברא ודאי מת ואיכא דעבד סמתרי ו

איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד מהימן משום דמילתא "

או דלמא טעמא דעד אחד , נ לא משקר"דעבידא לאיגלויי הוא לא משקר ה

משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא כיון דזימנין דסניא ליה לא דייקא 

 "?ומינסבא

ף "הרי.   עד אחד במלחמהונחלקו הראשונים בפירוש הסוגיא של

פסק דאם העד אמר מת וקברתיו נאמן ואם אמר מת סתם אינו נאמן :) מב(

הסביר ) ה איבעיא"ד. קטו(א "והריטב.  ג אינם נאמנים"עדים בכה' ב' ואפי

היה לגבי מת וקברתיו דאם הנאמנות של עד ' ף דכל האיביעא בגמ"דברי הרי

אבל אם .  פשר להאמין לואחד בא ממה שהוא מילתא דעבידא לגלויי א

אין להאמין , כיון דהכא לא דייקא, הנאמנות הוא משום אשה דייקא ומינסבא

אבל אם לא אמר מת וקברתיו אלא מת .  לעד וחיישינן דילמא משקר הוא

 .עדים חיישינן להכי' ודאי חוששין שאמר בדממי ואף בב, סתם

  : פרטים' חלק עליו בג) שם(והבעל המאור   

  . קברתיו פשיטא דנאמןאם אמר . א

  .במת סתם הוי ספק כיון דהוא איבעיא דלא איפשיטא. ב

  .  עדים אמרו מת במלחמה ודאי נאמנים' אם ב. ג

היא בעד עצמו אם אומר בדדמי ' מ שהשאלה בגמ"ומבואר בבעה

ג אינו אומר בדדמי ואם הוא נאמן משום אשה "דאם הוא נאמן משום מדעל

 5.ר בדדמידייקא ומינסבא חיישינן שאומ

                                                                                                                    
ל שהעד אומר בדדמי אלא הכל הוא היא שאין חוששין כל) במלחמות שם(ן "דעת הרמב  .5

 .חשש שקר ולכן אין חילוק בין אמר קברתיו או לא
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, מ דאם באמת יש חשש שהעד אומר בדדמי"ויש להקשות על הבעה  

כמו כן .  הלוא סוף כל סוף אינו יודע האמת, ג"ש אם הנאמנות בא ממדעל"מ

 .ג אם באמת יש חשש שטעו"עדים בכה' יש להקשות עליו למה מאמינים ב

עדים ' שכתב דמאמינים ב) ב:טו(ש "פ הרא"ויש לתרץ דבריו ע  

ש שאין "ומבואר מדברי הרא".  דבתר סהדותא דתרי סהדי לא דייקינן"ג "בכה

החשש בדדמי חשש אמיתי אלא שתקנו לחשוש לבדדמי כשאין כאן עדות 

ג הוא "מ דעדות מטעם מדעל"ז יש לומר לדעת הבעה"ולפ.  אלא נאמנות

פ אשה "כ אם מאמינים לעד ע"משא.  בגדר עדות ולכן לא דייקינן כולי האי

.  סבא אין זה עדות אלא נאמנות ולכן חוששין שאמר בדדמידייקא ומינ

ף יש לומר שהוא סובר דהחשש בדדמי הוא חשש אמיתי ולכן "ובדעת הרי

 .  ג"ש במדעל"עדים וכ' חושש אף בב

עד אחד שאמר ראיתיו "כתב ) יט:גרושין יג' הל(ם "והנה הרמב  

 מדברים שמת במלחמה או במפולת או שטבע בים הגדול ומת וכיוצא באלו

ואם לא אמר קברתיו לא , שרובן למיתה אם אמר קברתיו נאמן ותנשא על פיו

ם לומר אם "מ שכתב דטעם הרמב"ועיין במ."  תנשא ואם נשאת לא תצא

יש איבעיא דלא איפשיטא ולכן דינו כמו ' נשאת לא תצא הוא משום שבגמ

ז "העא(א "והגר) שם(מ "וכן הבינו הכס.  שאר ספיקות דאם נשאת לא תצא

וכן האשה שהעיד לה "ם "יש להקשות דבסמוך כתב הרמב, ולכאורה).  קז:יז

עד אחד שטבע בעלה במים שאין להם סוף ולא עלה ואבד זכרו ונשתקע שמו 

ובמה שכתב ."  הרי זו לא תנשא על עדות זו כמו שבארנו ואם נשאת לא תצא

נשאת לא משמע שדין בדדמי שוה לדין מים שאין להם סוף ולכן אם ' וכן'

נחלות הזכיר בתוך דברים שרובן ' ם בהל"וכן הרמב.  ולאו משום ספק, תצא

.  העיר דזה חשש בדדמי) שם(והלחם משנה ' נדקר במלחמה ומת'למיתה 

ומבואר דעצם החשש של בדדמי הוא רק חשש לכתחילה כמו שאר דברים 

עד שמדיני עדות בכל התורה כולה אין חוששין שה, דהיינו.  שרובן למיתה

שרוב המעידים , אין זה אלא רוב, אמנם.  טעה במה שראה אמדו כדי להעיד

, אבל יש מיעוט עדים שאומרים מת.  ראוהו שמת, שאומרים שפלוני מת
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ולכן בדיני נחלות סומכין .  ובאמת לא ראו אותו שמת אלא עשו אומד שמת

 להתיר אשת איש לינשא אין, אמנם.  על עדות זו להנחיל בניו על פיהם

מכיון שאין , אבל.  סומכין על הרוב וחוששין למיעוט העדים האומרים בדדמי

 .אם נשאת לא תצא, זה אלא חומרת אשת איש

אמר ' אם עד א, דהיינו.  ף"ם סובר לגמרי כהרי"הרמב, ז"ולפ  

, אלא.  אינו נאמן דחיישינן שאמר בדדמי, ואם לא אמר קברתיו.  קברתיו נאמן

עדים חוששין ' וכן בב.  זה אלא חשש לכתחילהאם אמר בדדמי אין ' שאפי

ם "שהקשה על מה שמשמע ברמב) נחלות' הל(מ "ועיין בלח.  שאמרו בדדמי

: גרושין יג' הל(מ "עדים חוששין בדדמי שזה נגד מה שכתב המ' בב' שאפי

.  עדים ותירץ דבדקירה חיישינן טפי' ם אינו חושש לבדדמי בב"שהרמב) יט

עדים ודלא ' ם באמת חושש לבדדמי בב" דהרמבכ לא קשה מידי"ולפי מש

 .מ"כהמ

פסק דאם ) ב:גרושין יג' הל(ם "דהרמב, אך עדיין יש להקשות  

ומבואר דהחשש בדדמי .  אם נשאת תצא' אפי, האשה עצמה אמרה בדדמי

שהבין ) ב:ז ז"אהע(ומצאתי בשאילת דוד .  אינו כמו דברים שרובן למיתה

הוא חשש ' הא.  'י חששות המובאים בגממינ' כ ותירץ דיש ב"ם כמש"הרמב

זימנין דמחו ליה בגירא "הוא ' והב" בכל הני דאיקטול הוא פליט"שאומרת 

הוא חשש דאורייתא שאמרה '   החשש הא6".או ברומחא וסברא ודאי מת

הוא חשש שאף ' החשש הב.  שמת מסברא דנפשה בלי שום הוכחה כלל שמת

באשה עצמה .  מ שמא לא מת"מ, שראה אותו שהוא נפגע וסופו למות

ולכן אף אם נשאת תצא ' חוששין לחשש הא, כשאמרה מת בעלי במלחמה

ד ויעיד שמת "א אין חוששין שיבוא לב"בע, אמנם.  דיש חשש דאורייתא

כ ראה מעשה שמוכיח שהוא באמת מת ולכן הוי כשאר דברים שרובן "אא

 .למיתה

                                                                                                                    
מ "חששות והביא כמה נפק' כ העיר שיש ב"שג) ז לג"אהע(ת בית אפרים "עיין בשו  .6

 .ביניהם
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גרושין ' הל (ם"הסביר השאילת דוד דמה שכתב הרמב, ועל פי זה  

לא הוחזקה מלחמה בעולם ובאה ואמרה מלחמה היתה במקום פלוני ) "ג:יג

' לאו משום שיש בגמ."  ומת במלחמה לא תנשא לכתחלה ואם נשאת לא תצא

אלא שכל השאלה .  איבעיא דלא איפשיטא בהחזיקה היא מלחמה בעולם

.).  כז(ושאלה זו נפשטה בכתובות ' היתה אם המיגו יכול להסיר החשש הא

ולכן אין לסמוך על עדותה ' כ המיגו אינו מועיל להסיר חשש הב"אלא שאעפ

 . א במלחמה"לכתחילה כשאר ע

  סימנים. ו
פ "אע, אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם"תנן .)קכ(' במש

מסתפק אם סימנים דאורייתא או סימנים ' ובגמ."  שיש סימנין בגופו ובכליו

ופשטות .  פ סימנים שבגופו"ר אשת איש להנשא עמ להתי"והנפק.  דרבנן

מ סימנים מובהקים "מ, היא דאף אם נימא דסימנים דרבנן' מסקנת הגמ

 .מועילים להתיר את האשה

או שנהרג "ם כשהזכיר דיני דברים שרובן למיתה כתב "אך הרמב  

ועיין ."  ולא הכירו פניו אבל היו לו סימנים מובהקין בגופו והכירו אותם

שכתב ) ה:יג(גזילה ' ם הל"שהקשה מהרמב) כא:גרושין יג' הל (מ"בכס

ואין " הסימנים המובהקין סומכין עליהם ודנין על פיהם בכל מקום דין תורה"

) יא:גרושין ג' הל(ם "לומר דדוקא במציאה שאין בו מוחזק שהרי כתב הרמב

 או, היה לעדים בגט סימן מובהק כגון שאמרו נקב יש בו בצד אות פלונית"

שאמרו מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד שיש בו שמות כשמות אלו הרי זה 

אבל , ם פסק דסימנים דאורייתא"ותירץ דבאמת הרמב."  בחזקתו ותתגרש בו

מ הסימנים "מ.  משום חומר ערוה החמירו שלא לסמוך על הסימנים

מיני ' ונמצא שיש ג.  ם מודה שסמכינן עליהם"אף הרמב, המובהקים ביותר

ם "שהרמב(סימנים אמצעים , סימנים גרועים שאינם מועילים כלל.  יםסימנ

ת אבל מדרבנן החמירו באשת "שמועילים מה) קרא להם סימנים מובהקים

 .וסימנים מובהקים ביותר המועילים בכל מקום, איש
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מסתפק :) כז(מ "בב. א:  שהקשה) כה:ב(ת מנחת אלעזר "ועיין בשו  

מ לענין הכרת המת "בנן ולא הביא נפקאי סימנים דאורייתא או דר' הגמ

כ "וא.  ד סימנים דאורייתא הלימוד הוא ממציאה"למ. ב.  להתיר אשת איש

ותירץ .  איך ילפינן ממציאה לאיסור והיתר מכיון דבמציאה אין כאן מוחזק

דקושיא אחת מתרצת את חברתה דכל הלימוד שסימנים דאורייתא הוא רק 

, ומכיון דרוב לא מהני להתיר אשת איש.  ובגלוי שיש בסימנים אמצעים דין ר

 .מ זו"נפק' לא הביאה הגמ

ם שהזכיר סימנים בתוך דברים שרובן "ולפי דבריו ניחא דברי הרמב  

דינו כשאר דברים שרובן , ם פסק דסימנים דאורייתא"דכיון שהרמב.  למיתה

סימנים , כ"ואעפ.  ת דינו כמת אלא שמשום חומר ערוה החמירו"למיתה שמה

ויש לעיין בטעם החילוק בין סימנים אמצעים .  מובהקים ביותר מועיליםה

 .לסימנים מובהקים

) ו:ש נא"ת הרא"שו(ש "והרא) ב"ג קצו ע:כג(ירוחם ' והנה נחלקו ר  

דבר ברור שאינו "ירוחם סבר דסימן מובהק היינו ' ר.  בגדר סימן מובהק

כל , או יתר אברש כתב דאף אם הוא חסר אבר "הרא".  נמצא כך בגוף אחר

 .שניכר מתוך שינוי באבריו הוי סימן מובהק

ע סברי דדין סימן "דכו', שהסביר המחל) לח(ם "ת הרא"ועיין בשו  

ירוחם סבר דאין סימן ' אלא שר.  מובהק מועיל מדין עדות דהיינו טביעות עין

כ ידוע שהסימן הוא דבר שאין לשום אדם אחר "מובהק מקרי עדות אא

אין , ש סבר דאף אם יש סיכוי שיש לאדם אחר סימן זה"והרא.  בעולם

 .חוששין לזה כל זמן שלא הוחזק שיש אדם אחר עם סימן כזה

ע "מבואר דטב.) צו(בחולין .  באופן אחרת' אך יש להסביר המחל  

ועיין .  פ סימנים"ע ולא קטלינן ע"פ טב"עדיפי מסימנים דהא קטלינן ע

פ "אל כתב דהטעם דלא קטלינן עשהשו) רנז:קמא א(ת שואל ומשיב "בשו

ע מועיל מטעם "כ טב"סימנים הוא משום שסימנים מועילים מטעם רוב משא

איירי בסימנים אמצעים ומפני זה לא ' מ דחה ראייתו דהגמ"והשו.  עדות

 . ע"אבל בסימנים מובהקים ודאי קטלינן ליה דדינם כטב, קטלינן ליה
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ם בדעת "כתב הראאפשר שמה ש, ש"ירוחם והרא' ר' והנה במחל  

לדעת .  ש יש לו שיטה אחרת בזה"והרא.  ירוחם' ש הוא באמת שיטת ר"הרא

אפשר שגדר סימן מובהק הוא סימן שאין אדם אחר בעולם מוחזק , ירוחם' ר

ש היא דאף אם מוחזק שיש אדם אחר בעולם שיש לו אותו "ודעת הרא.  בו

ין חוששין שהאחר א, כל זמן שלא ידעינן שהאיש ההוא בכלל הספק, הסימן

ומילתא דמסתברא היא דאטו חסר .  עם אותו הסימן נתערב עמו בתוך ספק זה

ש איירי דוקא כשאין שום אדם בעולם המוחזק כחסר אבר "אבר שכתב הרא

ואם אין אנו , אלא ודאי שחסר אבר אינו מצוי אלא באחד מיני כמה אלפים.  זו

א אין איש אחר המחוסר מסתמ, מסופקים אם איש זה הוא אחד מכמה אנשים

ש היא שאף סימנים "יוצא שדעת הרא, ולפי זה.  אבר זה בתוך הספק

מובהקים מועילים מטעם רוב דסמכינן על הרוב לידע שהסיכוי שיש אחר עם 

 7.סימן זה הוא מן המיעוט

                                                                                                                    
' דהנה הגמ. ירוחם משקלא וטריא של סוגיין' ויש להביא ראיה למה שכתבנו בדעת ר  .7

ד סימנים "ולמ,  אליעזר בן מהבאי אי מעידין על השומא'בין רבנן ור' הביאה מחל
.  תלויה אם שומא מצויה בבן גילו או אם שומא עשויה להשתנות' דאורייתא המחל

ויש להקשות במה שרצתה .  ולבסוף מסיק דסימנים דרבנן ובשומא סימן מובהק קמיפלגי
אלא ודאי . אותבמצי' היתכן שזה מחל, אם שומא מצויה בבן גילו' לתלות המחל' הגמ

ולמסקנא דפליגי אם .  שמצוי קצת ונחלקו אם עדיין נחשב כסימן אמצעי במציאות זו
אבל אם באמת היה סימן .  משמע שרק חולקים אם שומא הוי סימן מובהק, סימן מובהק

ועיין .  לא היו חוששין לבן גילו אף שהוא מצוי קצת שיהיה לו אותו השומא, מובהק
ש היא גופא "בינו להרא' שהמחל, ירוחם' רצה להוכיח לדעת רד) יב:ח(בגליא מסכת 

דלרבנן דסברי שומא לאו סימן מובהק הוא משום שאין זה סימן שאין .  התנאים' המחל
אך מלשון .  א בן מהבאי סבר דלא בעינן אלא סימן המשונה ביותר"לאדם אחר בעולם ור

ובהק הוא משום שהוא מבואר דטעם הדבר דשומא לאו סימן מ) שם(ירוחם עצמו ' ר
' כ לדעת ר"וא."  ועוד פשוט דשומא אינו סימן דלא הוי סימן מובהק"שכתב .  סימן גרוע

 .הא צריך לחוש לבן גילו, ירוחם יש להקשות היאך נתיר סימן מובהק
ד "ובזה הסתפק הראב. ויש לתרץ דרק בשומא חיישינן לבן גילו ולא בשאר סימנים

אך עיין .  אר סימנים הבאים עם הלידה מצויים בבן גילואם ש:) מ כז"ק ב"הובא בשטמ(
שהעיר דאם היה לאדם אחד כמה שומות במקומות מסויימות ) ז סא"אהע(ס "ת חת"בשו

.  ע אף שהבן גילו יהיה לו אותם השומות באותם המקומות"היה נחשב לסימן מובהק לכו
 .ד אינו מספיק"ולכן התירוץ על דרך הראב

כיון שהוא רק חששא , ן גילו סימנים מובהקים הדומים לול דאף שיש לב"כ צ"וע
ל שיש לו אין זה רק "ל דמי יימר שיש לו בן גילו ואת"כמבואר בבן פורת הנ(בעלמא 

לא חיישינן אף בסימן מובהק עד שיתחזק שיהיה בן גילו , )חשש שיש לו אותם הסימנים
צ לדעת שאין אדם אחר "ירוחם דא' ז ניחא מה שכתבנו בדעת ר"ולפ.  באותם הסימנים

אזלינן בתר הסיכוי , ואם אינו מוחזק כן.  בעולם עם סימן זה כל זמן שלא מוחזק כן
 .ש"ש בדעת הרא"שאדם אחר עם סימן זה נכלל בתוך הספק כמ
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ניחא להבין , ע"ואם נתפוס שסימנים מובהקים מועילים מדין טב  

והיקל בסימנים , ת"עים אף שהם מהם שהחמיר בסימנים אמצ"דברי הרמב

דהיינו שסימנים אמצעים הם מדין רוב ולכן הוי דברים שרובן .  מובהקים

 .ע ולכן לא הוי משום רוב"וסימנים מובהקים מועילים מטעם טב, למיתה

ניתן , אם נאמר שסימנים מובהקים מועילים משום רוב, אמנם  

ל שרוב סתם "וצ.  יתההלוא הוי דברים שרובן למ, להקשות למה מועילים

אבל רוב שהמיעוט הוא מיעוט שאינו שכיח , אינו מועיל להתיר האשה לגמרי

 .אינו בכלל דברים שרובן למיתה שהחמירו בהם חכמים

                                                                                                                       

ע ובין בתורת סימנים "א  יש לדון להתיר בין בתורת טב"י דנ"והנה בענין הכרת המת ע
ע הוא ממש "עת כמה האחרונים הסוברים שטבכבר הבאנו ד, ע"מצד טב.  מובהקים

י ראיה ממש בעינים אלא די בידיעה שזה "ע ע"ומבואר דלא בעינן טב.  כסימן מובהק
ומזה נלמד דאין .  ע מבואר דמעידין על הכרת פרצוף פניו"ולענין טב.  הוא אותו האיש

ש ואף שכשיש לו תאום זהה שדומה לו ממ.  חוששין שיש אדם אחר שדומה כמוהו
ואם יצוייר .  בסתם איש אין חושיין לזה, מסתברא דחיישינן, כ נעלם"במראיתו והוא ג

מבואר דאין ' ומהמש, היו נראים כתאומים זהים, א"ששני אנשים יהיו להם אותו הדנ
ואף שיש הרבה תאומים זהים שיכולים .  (חוששין לאיש אחר שדומה לו כתאום זהה

מה , ובאלו.  הם שרק קרוביהים יכולים להבחיןמ יש הרבה מ"מ, להבחין ביניהם בקל
י שנתנו לב לפרטים קטנים שבגופן מפני שיודעים שבלי נתינת "שיכולים להבחין הוא ע

, א"אבל אם יבוא אדם מעלמא עם אותו הדנ. לב לפרטיהם אי אפשר להבחין ביניהם
שרות לדעת א נותן אפ"ומכיון שהדנ.)  אפשר שלא יהיו יכולים להבחין בינו לבין האחר

מ האפשרות קיימת "מ, אף שאין זה בידינו לעשות כן בפועל(, מראיתו של אותו האדם
א זה שיראה ממש כאותו "פ דנ"וידוע שיכולים להוליד תינוק ע.  מסברא לעשות כן

 . ע"דינו כטב) האיש כשיגדל
 ירוחם שסובר דבעינן' הנה אף לדעת ר, א בתורת סימן מובהק"ואם באנו לדון על הדנ

דהמספר .  א חשיב כסימן מובהק"הדנ, שלא יהיה שום אדם אחר שבעולם עם סימן זה
' וודאי לא גרע מהסימנים המובהקים שכיון בזה ר, א האדם הם כחול הים"שינויים בדנ

 .ירוחם
אם ) י סימנים מובהקים"כ להתיר ע"ע ובין מש"י טב"כ להתיר ע"בין מש(אך כל זה 

אי אפשר להשיג חוט , א"בה מהמקרים שמשתמשים בדנאבל בהר.  א"בדקו כל חוט הדנ
סמכות על , ולכאורה.  קשה לבדוק את כל החוט, גם מבחינה כספית.  שלם אלא מקצתו

א "ש דהסיכוי שיש אדם אחר עם אותו הדנ"ירוחם והרא' ר' א יהיה תלויה על מחל"הדנ
 .לכאורה אין זה מספיק, ירוחם' ולדעת ר, הוא אחד מכמה מיליונים

פ "עיין אוצה(כמה אחרונים , אבל.  ש"פסק כהרא) כד: ז יז"אהע(א "הרמ, מעשהול
.  ד"יש להקל בנד, ירוחם' ולפי מה שכתבנו בדעת ר.  ירוחם' חששו לדעת ר) ד:קצ:יז

, כ שלא יהיה שום אדם אחר בעולם  אם סימן זה"צ שיהא הסימן משונה כ"דהיינו שא
אין דנין אלא כנגד ,  אבל אם אינו מוחזק כן. כ מוחזק שיש אנשים אלו עם סימן זה"אא

כשמוצאים , ולכן במפולת וכדומה.  מספר האנשים שהיה אפשר שנתערבו עם איש זה
ואם , א"איש צריך לדון על הסיכוי שיש לאדם אחר הנכלל בספק זה אותו חלק הדנ

 .ירוחם' יש להתיר אף לדעת ר, הסיכוי קטן
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ס הוי מיעוט "ת היא דמים שאל"אלא שעדיין יש להקשות שדעת ר  

ם לא סבירא "כ הרמב"ויש לתרץ דע.  כ החמירו חכמים"שאינו שכיח ואעפ

ס "ח ולכן היה דחוק לומר שמים שאל"ל סמל"ת סובר דקיי"דר.  ת"כרליה 

הוי מיעוט שאינו שכיח דאי הוי מיעוט השכיח לא היו מתירין אותה אף 

 .ת"ם סובר דסתם רוב מועיל מה"ם שהרמב"ומוכח שחולק על הרמב.  ת"מה



  

  ב" תשס●' קול צבי ד

  הרב שמואל מרקוס
  ש וקסנר "חבר הכולל העליון ע

  בדין קטטה בינו לבינה

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים , ל"וז, :)קיד(שנינו ביבמות 

.  קטטה בינו לבינה ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת' וכו

ל היכי דמי קטטה בינו לבינה אמר רב יהודה אמר שמוא, .)קטז(' ש בגמ"ועיי

 אלא באומרת לבעלה –כולהו נמי אמרו הכי .  באומרת לבעלה גרשיני

וליהמנה מדרב המנונא דאמר רב המנונא אשה שאמרה לבעלה .  גירשתני

באומרת גירשתני ?  גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

ט דקטטה רב "מ.  בפני פלוני ופלוני ושאילנא ואמרו לא היו דברים מעולם

  ינא אמר משום דמשקרא רב שימי בר אשי אמר משום דאמרה בדדמי חנ

אינה נותנת דעתה לומר שמא לא מת דהואיל וסניא ליה לא דייקא כולי ' פי(

ש "ועיי.  'ל הגמ"עכ, איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה? מאי בנייהו).  האי

ה איכא דבארגיל הוא קטטה לא חיישינן שתשקר כיון דרחמא ליה "ד' בתוס

ל דאמרה בדדמי חיישינן דכיון דיש קטטה בדבר מועט "אבל לרב שימי דס

  .  אמרה בדדמי

א לא חילק בין הרגיל הוא "גירושין ה' ג מהל"ם בפי"והרמב

האשה שאמרה לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני , ל שם"להרגילה היא וז

אה ובאו אותן העדים והכחישוה ואחר כך הלכה היא ובעלה ושלום בעולם וב

ואמרה מת בעלי אינה נאמנת שזו הוחזקה שקרנית ורוצה להשמט מתחת 

שהקשה ' כ' ם סי"ת הרא"ש בכסף משנה שהביא משו"ועיי.  ל"עכ, בעלה

כ יוצא קולא בארגיל הוא "ם פוסק כרב חנינא דחיישינן לשקר א"שאם הרמב

ם חולק על "דהרמב, ם"הרא' ופי?  ג"ואמאי אינו מפרש דהוי קולא בכה

ל דגם בארגיל הוא קטטה חיישינן שמא "וס' ת בפירוש דברי הגמתוספו

כיון דחזינן דכבר , תשקר מחמת שנאתה לומר מת בעלי לאסור עצמה עליו

, דדוקא בארגילה היא קטטה, אבל אין חוששין לדדמי.  שקרה לומר גירשתני



157  הרב שמואל מרקוס

דדלמא מרוב שנאתה לא שמה לבה , חיישינן לדדמי, ששונאתו שנאה טבעית

שאינה שונאתו , אבל בארגיל הוא קטטה, ה לראות שמא לא מתבעת הסכנ

וממילא .  בודאי דייקא לראות אם מת ולכן לא חיישינן שתאמר בדדמי, כ"כ

ם פוסק לחומרא כרב חנינא דחיישינן לשקר בין בהרגיל הוא "יוצא שהרמב

ל "ם וס"חולק על הרא) מ"הובא בכס(ל "ת מהריב"ובשו.  ובין בהרגילה היא

 מפרש סוגיין כפירוש התוספות דבהרגיל הוא לא חיישינן לשקר ם"שהרמב

היכא דלא שייך חשש ' ם החמיר לחוש גם לדדמי אפי"והרמב, אלא רק לדדמי

שקר ולכן פסק שאינה נאמנת לומר מת בעלי ולא חילק בין הרגיל הוא 

ם מזכיר טעמא דרב "כ הרמב"ש איך שהסביר למה א"וע.  להרגילה היא

  . שתשקרחנינא דחוששין 

והנה יש לעיין בטעם הדבר שאין האשה נאמנת לומר מת בעלי 

אם הוא משום שהוחזקה שקרנית כיון : היכא שכבר שיקרה לומר גירשתני

שאמרה גרשנתי בפני פלוני ופלוני ואותם העדים הכחישוה ואמרו לא היו 

ולכן חיישינן גם עתה כשאומרת מת בעלי שאינה אומרת , דברים מעולם

דלמא אין החסרון בנאמנותה מחמת שהוכחשה והוחזקה שקרנית או ; אמת

י טענת "כ שרצתה להשמט מתחתיו ע"אלא דכיון שמוכח ששונאתו כ, דוקא

י טענת מת בעלי "כ חיישינן גם עתה שרוצה להשמט ממנו ע"גירושין א

  .  ולעולם אינה אומרת אמת

ה מ שכתב דבזמן הזה אם אמרה אש"ק ק"ז ס"י' בית שמואל סי' עי

מ אם "מ', ז סעיף ב"י' א סי"אף שאינה נאמנת כדאיתא ברמ, לבעלה גירשתני

.  אין עדים המכחישים אותה אינה מוחזקת כמשקרת כשאומרת מת בעלה

מ לא חשיב זה "ומוכח מדבריו דאף אם רצתה פעם אחת להשמט מבעלה מ

קטטה שנחוש מעכשיו שתשקר לומר מת בעלי כיון דלא הוחזקה שקרנית 

  . בעדים

ק שאם "ו שכתב בשם המהרי"א אות נ"וכן משמע מהגהות רעק

מ "אף דאינה נאמנת מ, אמרה שלא בפניו גרשתני ולא הוכחשה בעדים

ומוכח דאף שרצתה להשמט ממנו בטענת .  כ אומרת מת בעלי נאמנת"כשאח
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.  מ נאמנת כשאומרת מת בעלי מכיון דלא הוחזקה שקרנית בעדים"גירושין מ

אינה נאמנת שזו ". . . ם שכתב "יק כן מלשון הרמבובספר בית מאיר די

ומשמע דתלוי בעצם הדבר ."  הוחזקה שקרנית ורוצה להשמט מתחת בעלה

  . שהוחזקה לשקר

ז במי "ד והריא"ל דבנקודה זו נחלקו הרי"והעיר עוד בבית מאיר הנ

דף (דהנה בשלטי גבורים .  שהמיר לעבודת כוכבים ובאה אשתו ואמרה שמת

ד שאם הניחה "ז שכתב בשם הרי"הביא לשון הריא) 'ף סימן א"ריבדפי ה: מג

. קטטה בינו לבינה היא ואינה נאמנת עליו, ם"בעלה עגונה והלך והמיר לעכו

שלא אמרו אינה נאמנת בקטטה אלא , ל"וז, ז חלק עליו וכתב"והריא

אבל , י גירושין שגלתה דעתה שאינה חפיצה בו"כשהרגילה היא הקטטה ע

ד בה או שהיה בעלה לסטים וכופר בעיקר הרי זו נאמנת עליו אם המיר ומר

–ועל זה כתב הבית מאיר דתליא בזה .  ל"עכ, ואין מחזקינן אותה במשקרת

אלא כל זמן שיש קטטה גדולה כמו באומרת , דאם הוכחשה בעדים לאו דוקא

דמסתמא , ה כשהבעל מומר"כ יש לומר דה"א, גרשתני אינה נאמנת לומר מת

אבל אם אומרת גרשתני איירי ; אינה נאמנת,   קטטה ושנאה גדולהיש ביניהם

, כ כשבעל מומר"א, דוקא כשהוכחשה בעדים ורק אז אינה נאמנת לומר מת

ל דלא "ד ס"ז יוצא דהרי"ולפי.  תהא נאמנת לומר מת,  ומעולם לא הוכחשה

וסגי במה ששונאתו ורוצה להשמט , בעינן הוכחשה בעדים ומוחזקת לשקר

י "ל דקטטה היא רק היכא שכבר הוחזקה לשקר ע"ז ס"אבל הריא.  ממנו

  . שהוכחשה בעדים

דהנה בפסקי .  ונראה שהסבר זה מבואר בלשון הראשונים עצמם

והוא שאמרה לבעלה , היתה קטטנה בינו לבינה, ל"ב כתב וז"י' ז סי"הריא

חזקה הואיל והו, גירשתני בפני פלוני ופלוני ובא אותו פלוני ופלוני והכחישוה

שכל על בעלה אם באה אחר ימים ואמרה מת בעלה אינה נאמנת  שקרנית

ד בסוגיין בפירוש קושיית "פסקי הרי' ועי.  ל"עכ, דבריה אנו מחזיקין שקר

שאם היו דברים ביניהם על שום כעס ' פי: ל"וז, היכי דמי קטטה שכתב' הגמ

ני כך אין שהיה להם לא תיקרא קטטה שדרך איש ואשתו לכעוס זה על זה ומפ
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דמוכחא אלא כשיש קטטה של גירושין ביניהן , האשה שונאה את בעלה

ז כתב דהיכא "נ' ד סי"וכן בתשובות הרי.  ל"עכ, מלתא שהיא שונאתו

מתגלה לנו שאין האשה אוהבת אותו והלכך לא "שאמרה גירשתני והוכחשה 

 ז אי נאמנותה של"כ הבית מאיר דלפי הריא"ל כמש"ומוכח מהנ."  מהימנא

האשה הוא משום שהוכחשה בעדים והוחזקה לשקר ולכן אם המיר בעלה לא 

ד הטעם שאינה נאמנת הוא משום "כ להרי"משא, חשיבא זה קטטה ונאמנת

כ גם אם בעלה מומר אינה נאמנת לומר שמת דמסתמא שונאתו "ששונאתו וא

  . שנאה גדולה 

, ובאמת משמע מהירושלמי דלא בעינן הוחזקה משקרת דוקא

אי זו היא קטטה רבי בא בשם רב חייה בר אשי , ל"וז, )א"ו ה"פט( שם דאיתא

קידשתני וגירשתני אלא שלא נתתה לי כתובתי הרי זה קטטה אמרה רבי ' וכו

חייה בר אבא אמר ליה לא בני אלא אפילו היא תובעת בודאי ' בא קומי ר

 כ"מ כיון ששונאתו כ"מ, לא הוחזקה משקרת' ומוכח דאפי.  כ"ע. להתגרש

אבל .  שרוצה להתגרש ממנו ממילא אינה נאמנת מכאן ולהבא לומר מת בעלי

ז שהרי הבבלי חולק על הירושלמי "פשוט שאין מזה שום קושיא על הריא

וסובר דבאומרת גרשוני או גירשתני אין זו קטטה ורק כשאמרה גירשתני בפני 

כ "אג חשיב קטטה ו"פלוני ופלוני ואמרו אינהו לא היו דברים מעולם כה

ש "אפשר דלשיטת הבבלי בעינן דוקא שהוכחשה בעדים והוחזקה שקרנית כמ

  . ז"הבית מאיר בדעת הריא

ד בסוגיין "ל כפירוש הרי"י דס"ולכאורה אפשר לדייק מדברי רש

שהרי ,  דהטעם דהאשה אינה נאמנת הוא דחיישינן שמחמת שנאתה תשקר

מרוב , ל"וז, י"בפירוש דברי רב חנינא שאמר דחיישינן שמא תשקר פירש

ומדלא כתב שחשודה לשקר כיון .  כ"שנאה מתכוונת לאסור עצמה עליו ע

ד דטעם אי נאמנותה הוא דחיישינן "שהוכחשה כבר בעדים מוכח כפירוש הרי

  . שמא תשקר מרוב שנאתה

ד בדין בעלה "ל כשיטת הרי"י ס"אבל עדיין אינו מוכח מכאן דרש

מ "מ,  בעינן הוחזקה לשקרי דלא"דאף דסובר רש.  מומר דחשיב קטטה
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ל דקטטה דסוגיין היא רק כשראינו שניסה כבר להשמט מתחת "אפשר דס

ג "דדוקא בכה, בעלה כגון היכא שאמרה לו גירשתני בפני פלוני ופלוני

.  כ שניסה להפטר ממנו אין מאמינים אותה כשתאמר מת בעלי"ששונאתו כ

מ כל זמן שלא "מ, אפילו נאמר דמסתמא שונאתו, אבל אם בעלה המיר דתו

ראינו שניסה להשמט ממנו מחמת השנאה שיש לה עליו עדיין יש לנו 

  . להאמינה שמת

ל דתובעת להתגרש חשיבא קטטה כיון "וכן בדעת הירושלמי הנ

ג שהשנאה מביאתה לנסות להתגרש "כ דדוקא כה"אפשר ג, כ"ששונאתו כ

אי שונאתו אבל כל שלא ראינו שרצתה להשמט ממנו אף דוד.  חשיבא קטטה

  . מ אפשר דלא חשיבא קטטה"מ

א באשה שנשאת לשני בחיי בעלה "כ' ם סי"ת רא"והנה עיין בשו

הראשון ואחר שמת בעלה השני שבה בתשובה ורצתה להנשא כדת וכדין 

אם היתה ' ם שאפי"וכתב הרא, לאיש אחר ואמרה שמת גם בעלה הראשון

ני פלוני ופלוני ובאו קטטה בינה לבין בעלה הראשון ואמרה לו גירשתני בפ

ז הוחזקה שהיא שונאה אותו ורוצה להשמט "אותם העדים והכחישוה דעי

 –דלמה תשקר , מ הכא ליכא למיחש שמא משקרת כשאומרת שמת"מ, ממנו

הרי כבר נאסרה עליו בנישואי השני בעודה , אם כדי לאסור עצמה עליו

כא שליכא חשש מ כל הי"מ, ומוכח מדבריו דאף אם הוחזקה שקרנית.  תחתיו

לא דיינינן ליה , שתשקר מחמת שנאה להשמט ממנו ולאסור עצמה עליו

ומשמע שעיקר הטעם דלא מאמינים לאשה בקטטה הוא משום .  כקטטה

  . שנאתה לבעלה שרוצה להשמט מתחתיו ולא משום שהוחזקה שקרנית

ד "א שהסביר מחלוקת הרי"ק קמ"ז ס"י' וכן עיין בית שמואל סי

ל דחשיבא קטטה "ד דס"והרי,  היינו כמו ארגיל הוא קטטהז דמומר"והריא

ל כתוספות דלא "ז ס"ם דחיישינן לשקר בארגיל הוא אבל הריא"ל כהרמב"ס

ק "ע מה"ב אה"ובנו.  חיישינן לשקר היכא דארגיל הוא וממילא אין זו קטטה

וכתב שם בדין אשה שהאכילה סם המות , ח הביא דברי הבית שמואל"ל' סי

ז מודה דחשיבא "הריא'  חשיב כהרגילה היא קטטה ולכן אפילבעלה דודאי
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ומדברי שניהם מוכח דלא בעינן דוקא הוחזקה לשקר אלא כל .  ג"קטטה כה

ז לכאורה סתרן דברי "אלא דלפי.  זמן ששונאתו שנאה גדולה הרי זו קטטה

מ דאם "ק ק"כ הבית שמואל בס"הבית שמואל אהדדי שהרי הבאנו לעיל מש

מ כיון שלא הוכחשה "ז אינה נאמנת מ"רשתני אף שבזהאמרה לבעלה גי

ומשמע משם .  כ לומר מת בעלי"בעדים לא הוחזקה משקרת ונאמנת אח

לא ' כ הכא דמבואר דאפי"משא.  דדוקא כשהוכחשה בעדים חיישינן לשקר

  . ע"וצ, כ חשיבא קטטה וחיישינן לשקר"כל שידוע ששונאתו ג, שקרה

' ש דבחקירה זו עצמה נחלקו רא חיד"סק' ל' ע סי"א אה"ובחזו

חנינא ' ר, ד"דלפי הרי.  ד"רי' לפי הבנת התוס' חנינא ורב שימי בר אשי בגמ

ל דדוקא שקרה ואמרה גירשתני והוחזקה משקרת אז חשיבא קטטה ורב "ס

כ אפשר "לא הוחזקה משקרת ולא אמרה גירשתני ג' ל דאפי"שימי בר אשי ס

ל דהוא "ר, ינייהו דארגיל הוא קטטהאיכא ב' ומה שאמרו בגמ.  דהויא קטטה

ל דאין זו קטטה ולא "חנינא ס' התקוטט עמה והיא לא אמרה גירשתני ולכן ר

ד פסק כרב "והרי.  ל דהויא קטטה וחיישינן לדדמי"חישינן לשקר ורב שימי ס

ז גם רב שימי "כ לפי הריא"משא.  ל דהמיר בעלה חשיב קטטה"שימי ולכן ס

' והא דאיתא בגמ, דוקא כששקרה ואמרה גירשנתניל דקטטה היינו "בר אשי ס

ל דהוא התקוטט עמה ומחמת זה שקרה "איכא בינייהו דארגיל איהו קטטה ר

.  ל לרב שימי דהויא קטטה וחיישינן לדדמי"האשה ואמרה גירשתני ולכן ס

דהיא מעולם לא , מ במומר"מ, ז פוסק כרב שימי"וממילא אף דאפשר שהריא

כ הבית "ל כמש"א ס"היוצא מזה דהחזו.  ין זו קטטהא, שקרה לומר גירשתני

ד דלא בעינן דוקא הוחזקה לשקר ליחשב קטטה אלא שלפי "מאיר בדעת הרי

ק "א מה"ת הגרע"וכן בשו.  ('א בנקודה זו גופא נחלקו האמוראים בגמ"החזו

  ). א"ל כתב כעין דברי החזו"ק' סי

ישי בהבנת ג הציע מהלך של"קכ' ע סי"ט חאה"ת עונג יו"והנה בשו

וכתב שם .   שהוחזקה שקרנית וגם ששונאתו–הסוגיא והוא דבענין תרתי 

א לומר שהטעם שאינה נאמנת במת בעלי הוא רק משום שכבר הוכחשה "דא

כ לא הוה תלי תנא "דא, בעדים ומוחזקת שקרנית ולכן חיישינן שתשקר עכשיו
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מנת כ עיקר הטעם שאינה נא"אלא ע.  טעמא בקטטה אלא במשקרת לחוד

כ גברה "הוא משום הקטטה והשנאה אלא דאנן לא מחזקינן בקטטה אא

שזאת הוכחה שהשנאה חזקה , כ עד ששקרה בפניו ואמרה גירשתני"השנאה כ

וכיוצא בזה .  ולכן חיישינן עכשיו נמי שתשקר, כ שמביאה לידי שקר כזה"כ

 ד דלא בעינן הוכחשה לשקר"רי' בדעת התוס' ע' ע סי"ס אה"ת חת"כתב בשו

כ "וא.  כ עד שתשקר מחמתו לומר גירשתני"דוקא אלא בעינן שנאה חזקה כ

ד דאם בעלה המיר "ל להרי"וס.  השקר הוא רק שיעור בגודל הקטטה והשנאה

כ כמו השנאה שמביאתה לשקר ולומר "והניחה עגונה יש כאן שנאה גדולה כ

  . כ גם המיר חשיב קטטה"גירשתני וא

יש שפירשו שדין .  בהבנת סוגייןהיוצא מדברינו דיש שלש מהלכים 

ולכן חיישינן שמשקרא , קטטה מבוסס על העובדא שהאשה הוחזקה שקרנית

מצד שני יש שפירשו שעיקר ; כשאומרת מת בעלי כיון שאבדה נאמנותה

הטעם שאין להאמינה הוא ששואנתו שנאה גדולה ורוצה להשמט ממנו אבל 

ס אפשר לומר "ט והחת"ולפי העונג יו.  לא בעינן דוקא הוכחשה בעדים

שעיקר טעם אי נאמנותה הוא השנאה אלא דבעינן הוכחשה בעדים להוכיח 

כ שגרמה לה לשקר וממילא אין לה נאמנות לומר מת "שהשנאה גדולה כ

  .  בעלה



      

  ב"תשס ●' קול צבי ד

  הרב שמואל היין
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  יונה היין

  *יבום וחליצה, זיקה ם בעניני"שיטת הרמב

 :הלכות יבום וחליצה כוללת ארבעה נושאים עיקריים

  הזיקה בין יבם ויבמה) א  
  איסור יבמה לשוק) ב  
  יבום) ג
  חליצה) ד

ן על במאמר זה ננסה לנתח ולהגדיר כל אחד מנושאים אלו בעצמם וגם לדו

  .  ם"ובמיוחד לפי שיטת הרמב, היחס ביניהם

  איסור יבמה לשוק וזיקה
: איסור יבמה לשוק מופיע בפסוק הראשון של פרשת יבום וחליצה

לא תהיה אשת המת החוצה , כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו"

מפסוק זה )."  ה:דברים כה(לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה 

?  מה הגדר של איסור זה) א: תי שאלות עולות לגבי אופי איסור יבמה לשוקש

אפשר לומר שהיבמה נחשבת כאשת איש במקצת ואיסורה , מצד אחד

אפשר לומר שזה לאו , אבל מצד שני.  לאחרים נובע ממקצת אישות זו

בעלמא ויש איסור לשוק רק משום שהם עוד לא ייבמו או חלצו ולא מחמת 

, אפילו אם האיסור הוי תוצאה ממעמד של אישות) ב.  תקשר של אישו

יתכן שזה אישות שנשארת מן .  מהפסוק עצמו לא ברור מי הוא בעל אישות זו

מאידך אפשר שאשת , "אשת המת"האח שמת כמו שהתורה מתארת אותה כ

                                                                                                 
עקיבא בלאק ונחמן עלסאנט שסייעו אותנו , ום רוזנרתודתנו נתונה להרב מלך של  *

  . בהבנת כמה מהסוגיות ובהכנת הדברים לדפוס
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יבמה יבא "ובאמת הגדרתה ואיסורה לשוק נובע מ, המת היא רק תיאורה

  1.אישות עם היבםדהיינו רמה של , "עליה

 :):צב-.צב(ונראה שנחלקו האמוראים בדבר זה בפרק האשה רבה 

אמר רב יהודה אמר רב מנין שאין קידושין תופסין ביבמה שנאמר לא תהיה "

 לא תהא בה הויה לזר ושמואל אמר בעניותינו – אשת המת החוצה לאיש זר

 הוא מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אשת המת אי ללאו.  צריכה גט

.): צו(ומובא בסוף האשה רבה ."  דאתא אי דלא תפסי בה קידושין הוא דאתא

נ בקידושין תופסין קמיפלגי דרב אמר הרי היא כאשת איש ולא תפסי בה "וא"

שם גם ' הגמ." ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסי בה קידושין, קידושין

 קמיפלגי ובדרב המנונא: "רב ושמואל לדינו של רב המנונא' מקשרת מח

 דרב אמר הרי היא 2דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

כאשת איש ומיפסלא בזנות ושמואל אמר אינה כאשת איש ולא מיפסלא 

מביאה דעת אביי שהסתפק אם הולד :) מט(בסוף החולץ ' וכן הגמ."  בזנות

 ." מספקא ליה אי כרב אי כשמואל"של הבא על שומרת יבם ממזר או לא ד

,  תפיסת קידושין– תחומים' נחלקו רב ושמואל בג, יוצא דלגבי יבמה לשוק

  3.היתר ליבם כשזינתה וממזרות

                                                                                                 
ויש להעיר דבנוסף להאפשריות שהלאו הוא לאו בעלמא או שהוא תוצאה ממקצת   .1

אפשר לומר שהאיסור מחמת אישות אבל האישות , אישות עם אחד משני האחין
ויש לראות הקבלה לארבע .  ת היא של היבםנתרוקנה מהמת אל היבם ועכשיו האישו

, אישות עם היבם, אישות עם המת,  לאו בעלמא–דרכים אלו בהבנת איסור יבמה לשוק 
יבמות ( לגבי הסוגיא דאכילת תרומה של שומרת יבם –ואישות שנתרוקנה מן המת ליבם 

ייתא שסובר שהיבם מאכיל את שומרת יבם מדאור' ת בתוס"ר' עי.).  כתובות נח, :סז
סובר שארוסה אוכלת ) ה קנין"ד: סז(א "הריטב.  מחמת שהיא נחשבת כארוסתו
ת אין היא אוכלת "ישנים סובר שמה' א הובא בתוס"הריב.  מדאורייתא מחמת האח שמת

ת מן "ק כתובות סובר דשומרת יבם אוכלת בתרומה מה"ת כפי שמובא בשטמ"ר.  כלל
דהיינו שהיא היתה נשואה ולא רק ארוסה , היבם אבל רק היכא שהיא כבר אכלה מן המת

  ."  כיון שאין ליבם ביבמתו אלא זכות אחיו שנתרוקנה לו", וטעמו הוא

עיין בקובץ .  האחרונים האריכו בשאלה עד כמה היבמה נחשבת כאשת איש שזינתה  .2
שדנים אם היא פטורה מחליצה כמו ) סימן ז אות ג(ובקהילות יעקב ) סימן סד(הערות 

  .שזינתה או שהיא עדיין צריכה חליצה אפילו לרב המנונאאשת איש 

.  לגבי ממזרות אינה תלויה בהבנת גדר האיסור אלא בסיבת ממזרות' יתכן לומר שהמח  .3
כל הדיון לגבי ממזרות נכלל , אם ממזרות היא תוצאה ממילא של אי תפיסת קידושין

רה מן שם האיסור או אבל אם ממזרות היא תוצאה ישי.  של אי תפיסת קידושין' במח
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מקשר שלש מחלוקות אלו ) שאילתא צה(רב אחאי גאון בשאילתות 

לפי רב יבמה כאשת .  ומסביר דנקודת המחלוקת היא גדר איסור יבמה לשוק

הולד שלה ממזר וכשזינתה , איש דמיא ומשום כך אין קידושין תופסין בה

אין ולדה ממזר ,  אבל לפי שמואל קידושין תופסין ביבמה .אסורה על היבם

  אלא4,ושומרת יבם שזינתה מותרת ליבמה משום שהיא אינה אשת איש

) עיין מנחת חינוך מצוה תקצט(  וכן יש אחרונים 5".כפנויא דמיא"היבמה 

 במחלוקת רב 6ערוהשתלו המחלוקת אי איסור יבמה לשוק הוא דבר שב

                                                                                                 
  .כ מחלוקת זו מאד חשובה בהבנת איסור יבמה לשוק"א, חומר האיסור

דמכמה שיטות בראשונים ובאחרונים משתמעת שהמחלוקת בין רב ושמואל ויש להעיר   .4
או שגם רב מסכים שיבמה איננה כאשת : וזה באחד משני דרכים.  איננה כל כך עקרוניות

כמה , לגבי שיטת רב.  ור יבמה לשוק נובע מקשר אישותאיש או שגם שמואל מודה דאיס
פוסקים על פי הירושלמי ) ה ואביי"ן שם ד"רמב, ה הכל"ד. מט' ת בתוס"ר(ראשונים 
דאין הולד ממזר מהבא על שומרת יבם למרות שאין קידושין תופסין , )יב:ג(בקידושין 

: צב(א "הריטב.  ) זופ שיטה"ע' שם שנדחקו לפרש ספיקו של אביי בגמ' עיין בתוס (בה
מוסיף דלמסקנא רב גם חולק על דין דרב המנונא ושומרת יבם ) ה איבעית אימא"ד

אי תפיסת קידושין הוא רק ) ז סימן נד"קמא אהע(י "לפי הנוב.  שזינתה מותרת ליבם
לגבי שיטת .  גזירת הכתוב וגם רב סובר שאיסור יבמה לשוק אינו בגדר דבר שבערוה

 שגם הוא סובר שאיסור יבמה לשוק הוי דבר שבערוה ואין היתרו אפשר לומר, שמואל
:) צה( 'לפי רב יוסף בגמ,  ועוד .פ שקידושין תופסין בה מספק"בפחות משני עדים אע

  .עיין שם, המחלוקת בין רב ושמואל אם יבמה כאשת איש איננה עקרונית

ר בין רב ושמואל י הפע"מסביר שלפי השאלתות ורש) יג:צה(ב בהעמק שאלה שם "הנצי  .5
רב סובר שאיסור יבמה לשוק הוי לאו ) ה אי"ד: מט(' לפי תוס, דהנה.  הוא רחב מאד

או שיש , דיש לאו ואין קידושין תופסין, ואין קידושין תופסין בה ושמואל מסופק אי כרב
י שרב סובר שאין "הבינו בשיטת רש' תוס, לעומת זה.  לאו אבל קידושין תופסין בה

אבל אין כאן " יבמה יבא עליה"סין בה אבל האיסור הוי רק איסור עשה מקידושין תופ
או , ושמואל מסופק אי כרב דהאיסור הוי איסור עשה ואין קידושין תופסים, לאו כלל

י מאד מסתבר לומר "לפי הבנה זו ברש.  אבל קידושין תופסים, שהאיסור הוא לאו
וב ואין היא קשורה לגדר האיסור בגזירת הכת' לגבי תפיסת קידושין היא רק מח' שהמח

, לפיו.  י"ב הבין אחרת ברש"אבל הנצי.  יבמה לשוק שהרי לפי רב בכלל אין כאן לאו
י מסכים דלרב יש לאו ואין קידושין תופסין בה משום שהיבמה נחשבת כאשת איש "רש

בלי עונש מיתה והספק של שמואל הוא אם האיסור הוי לאו וקידושין תופסין בה או אם 
לפי זה אין צד בספיקו של שמואל .  איסור אינו אלא עשה אבל אין קידושין תופסיןה

ב "הנצי.  ששוה לשיטת רב אלא שמואל סובר שרק אחד משני הדברים בשיטת רב נכון
מביאה שיטת שמואל בודאות דאינה כאשת איש .) צו(' מסביר שלפי זה מובן למה הגמ

הספק הוא רק אם יש לאו או אין .  ת איששהרי לפי שמואל אין ספק שיבמה אינה כאש
הוא מוסיף שלפי זה מובן למה .  קידושין תופסין אבל לשני הצדדים אינה כאשת איש

שהרי לפי הפירושים .  לגבי ממזרות אומרת שאביי מספקא ליה אי כרב אי כשמואל' הגמ
ששמואל , יכולה לומר מספקא ליה כשמואל' קשה להבין נסוח זה שהגמ', של תוס

שמואל בודאי סובר שאין ממזרות ומובן , ב"אבל לפי הבנת הנצי.  בעצמו מסופק אי כרב
  .הלשון מספקא ליה אי כרב אי כשמואל

סוברים שאינו דבר ) ה ההוא דאתא"ד. קכט(ב "ד ב"רי' ותוס) ה הא"ד:לו(יבמות ' תוס  .6
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ולכן , שרב סובר דינה כערוה מחמת זכות האישות שיש בה ליבם, ושמואל

כ לשמואל שסובר דאין "משא.  א נאמן כמו בשאר דבר שבערוה"אין ע

     7.נאמן בהם' לאו זה שוה לשאר חייבי לאוין שעד א, אישות ביניהם

 שנחלקו לגבי השאלה האם האיסור' דעות בגמ' וכן נראה שיש ב

' נסתפקו בגמ.  מחמת אישות שעדיין קיימת עם המת או אישות עם היבם

אם אפשר ללמוד שהיבמה קונה את עצמה :) ע גיטין פג"וע, .יד(קידושין 

אי אפשר ללמוד ' בגמ' לפי דעה א.  במיתת היבם כמו אשה במיתת הבעל

מיתת היבם ממיתת הבעל משום שבאשת איש הבעל אוסרתה והבעל מתיר 

.  כ ביבמה שבעל הראשון אוסרה ומיתת היבם מתירה"משא.   מיתתוי"אותה ע

אבל רב אשי שם חולק וסובר דאפשר ללמוד שמיתת היבם מתירה כמו מיתת 

הבעל ' ונראה לפרש דלפי דעה הא.  הבעל משום שהיבם אוסרה ולא הבעל

  ולפי רב אשי 8,אוסר את היבמה משום שהאישות שלו עדיין קיימת במקצת

 המת נגמרה והתורה יצרה אישות חדשה עם היבם והוא אוסר את האישות עם

  .יבמתו כמו שהבעל אוסר את אשתו

ע מודים דמקצת אישות "י שם נראה דהוא סובר שכו"רש' אבל מפי

, כמו שהסברנו' הוא הבין את דעת הגמ.  היא מה שנשארת מן האח שמת

אשי בדרך אבל הוא מפרש שיטת רב .  שאיסור לשוק נובע מאישות עם המת

                                                                                                 
)  לבינהה בינו"ד: קה(א "והריטב) יבמות סוף סימן נח(המרדכי , לעומתם.  שבערוה

האחרונים האריכו בראיות מכמה גמרות .  סוברים שאיסור יבמה לשוק הוי דבר שבערוה
חומרת מים שאין , עדים' דרישת ב, יהרג ואל יעבר: מ להלכה כמו"שונות וגם בכמה נ

  אחיעזר , )סימן קכד(א "ת רעק"שו, )כלל ח(ועיין אתוון דאורייתא .  'להם סוף וכו
חלק ב (ומרחשת ) ג:חלק ג יא(ת בית הלוי "שו, )ה:לה(הערות קובץ , )חלק ג סימן כט(

  ).  סימן יד

שמציע דאולי ) א:א(בירושלמי יבמות ' עי.  דינים בגדר האיסור' יש להעיר דיתכן שיש ב  .7
פ שאין קידושין תופסין כשיש רק יבמה "קידושין תופסין במקרה של כמה יבמות אע

אה של קשר אישות ואין קידושין תופסין אולי ביבמה אחת האיסור הוי תוצ.  אחת
אבל כשיש הרבה יבמות האיסור יבמה לשוק הוי לאו רגיל וקידושין תופסין .  כשיטת רב

  .  בה

דכל :) יג(קידושין ' א בגמ"בסיס כללי לגישה זו דהיבמה מוגדרת כאשת המת מצינו מהו  .8
ועיין בקובץ שעורים .  אסורה לשוק אחרי מיתת הבעל, אפילו מי שיש לה בנים, אלמנה

וכן עיין בדבריו .  זו באריכות וגם בשאלת אשת אליהו' שדן בגמ) כח-ב סימן כז"ח(
  ).ב אות תקנב"ב(בענין גט לאחר מיתה 
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הא נמי כשמת היבם נמצא אוסרה מתירה דאי לאו יבם מכי מיית : "טכני

, דהיינו, הרי דרב אשי אינו חולק באופן עקרוני." אישתריא לה, הבעל

רב אשי מסכים שאישות עם , אלא.  שאישות עם היבם גורמת איסורה לשוק

היבם המת גורמת האיסור ובכל זאת היבם אוסרה באופן צדדי משום שלולא 

  9.האישות עם המת היתה נגמרת

) ת שנז"ל(גם מספר המצות , ם"ברור מהרמב, י"לעומת פירוש רש

שאיסור היבמה לשוק הוי תוצאה , )מצוה ג(יבום וחליצה ' וגם מהכותרת להל

שלא תנשא יבמה לאיש זר עד שתסור : "ל בכותרת"וז.  של הזיקה עם היבם

ורשות , ום נקראת זקוקה ליבוםוהאשה שהיא ראויה ליב, רשות היבם מעליה

מסבירים ) ח"יו' עיין אבן האזל ריש הל(וכמה אחרונים  ."היבם נקראת זיקה

  .ם היא דהיבמה אסורה לשוק מחמת מקצת אישות עם היבם"שדעת הרמב

                                                                                                 
דאי :) ד(בקידושין ' בדברי הגמ' דהנה עי.  י לסוגיא שם אזיל לשיטתו"הסברו של רש  .9

י שם "רש.   זקוקה ועומדתאפשר ללמוד קידושי ביאה מביאת יבום משום שיבמה כבר
מחמת קידושי המת ) היבם(שכן זקוקה ועומדת לזה : "מפרש שכן זקוקה ועומדת ככה

שיטה זו דיבמה עדיין מקודשת ."  ואין ביאה באה אלא לגמור אבל קנין דמעיקרא לא
ה "ד: יט(בסנהדרין .  ס"י בכמה מקומות אחרות בש"לאחיו שמת גם נראה מדברי רש

 ."שגנאי הוא לו לקום על שם אחיו"י כותב שמלך אינו מייבם משום "רש) ולא חולצין
שמכח "מפרש דיבם אינו איקרי אחר משום ) ה ויצאה מביתו"ד: ה(י בסוטה "וכן רש

מפרש שבן תשע שנים ) ה ואינו"ד. מח(י בנדה "וכן רש." ן היא נזקקת לונשואי ראשו
דקידושי אחיו קידושין גמורין "ויום אחד שבא על יבמתו אינו נותן גט עד שיגדיל משום 

י לגבי אכילת "ועיין שיטת רש." אינם גירושין דאינו בן דעת) הקטן(וגירושין של זה 
  ). ה אלא"ד. (י ליבמות יב"ורש, )ה עוד כתב"ד. ק כתובות נח"שטמ(תרומה 

שמניחה דאיסור יבמה לשוק נובע ) ב:יבמות ה(י מהירושלמי "יש סמוכין לשיטת רש
פ דיוק "פוסק ע) ת סימן קטז"שו(החכם צבי ).  ד שם"הרי' עיין בתוס(מזיקה עם המת 
 שחרם דרבינו גרשום אינו שייך לשומרת יבם משום –" אשת המת "–מלשון התורה 

) ה נקל"ד. ב קלה"ב(ם "עיין גם ברשב  .דיין האשה של המת ולא של היבםשהיא ע
שמסבירים דאיסור יבמה לשוק מוגדר כאיסור אשת איש מפני ) שם(ח "ובהגהות הב

ת "ועיין גם בספורנו עה.  שהאיסור הוי המשך קלושה של האיסור אשת איש מן הבעל
' א בגמ"וכן יש הו.  ו שמתשמדגיש שיבום הוי המשך של קידושי אחי) ו:דברים כה(
להתיר כהן גדול לייבם אלמנה כיון דבנשואין הראשונים היתה בתולה ונשואין :) פד(

א זו הקשר שלה עם היבם הוי המשך של "לפי הו.).  קט, .עיין גם יג(הראשונים מפילין 
גם אפשר .  י ודעימיה מתי האישות נתרוקנה אל היבם"ויש לדון לפי רש.  נשואי האח

ה "ד: כתובות נג(ד "רי' עיין בתוס.  יע שהיא נחשבת כאשת המת אפילו אחרי היבוםלהצ
שהרי מחמת ", אפילו אחרי יבום, שסובר דאין מזונות ליבמה מן נכסי היבם) ל"בעי ר

נשואי ראשון נזקקה ליבם וכשמת היבם נתאלמנה זו מנשואי ראשון והרי היא אלמנת 
  ).ה היבם"ד. כתובות נח(י שומרת יבם "ת תרומה עוכן עיין בדבריו לגבי אכיל."  ראשון
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' הובא בתוס(ה "מדברי הרמ, ם"י ורמב"לעומת השיטות של רש

ינו מחמת אישות יוצא שאיסור יבמה לשוק א) ה מה"ד: ש קידושין ד"הרא

" זקוקה ועומדת"ה מסביר שהיבמה "הרמ.  בכלל אלא הוא לאו בעלמא

איסור היבמה לשוק אינו , כלומר.  משום שהיא אסורה לשוק בלא חליצה

עשיית חליצה הוא הדבר היחיד - אי– אלא להיפוך, תוצאה של קשר אישות

, וצאוי.  שמקשר אותה ליבם ומחמתה היא אסורה ונקראת זקוקה ועומדת

י האיסור נובע "ולפי רש, ה איסור יבמה לשוק הוא לאו בעלמא"שלפי הרמ

  10.ם הוא מחמת הקשר שלה עם היבם"ולפי הרמב, מאישות עם המת

ראינו שלפי .  ע טובא"ם בנושא זה באמת צ"ברם שיטת הרמב

ם איסור יבמה לשוק הוי תוצאה של הזיקה שקיימת בין היבם ושומרת "הרמב

דספיקו של שמואל אם ) יד:אישות ד' הל(ם סובר "הרמב, וכמו כן.  יבם

המקדש אחת מן השניות או : "קידושין תופסים ביבמה הוי ספק עקרוני

מאיסורי לאוין או מאיסורי עשה וכן היבם שקידש צרת יבמה הרי זו מקודשת 

נסתפק .  חוץ מיבמה שנתקדשה לזר שהיא מקודשת בספק.  קידושין גמורין

                                                                                                 
בפרק מצות : חליצה בלילה)א: מ לשאלה מאין נובע האישות"ויש להוסיף כמה נפק  .10

  ואיתא ).אלעזר' ר(או לא ) ק"ת(כשרה נחלקו תנאים אם חליצה בלילה .) קד(חליצה 
ומר סבר חליצה ) אלעזר' ר(מר סבר חליצה כתחילת דין דמיא : "דבהכי נחלקו' שם בגמ

מהפירושים שלו ' דהבין בא) סימן תשמה(ועיין באור זרוע )."  ק"ת(כגמר דין דמיא 
א סבר שהוא תחילת דין מפני שיבמה לשוק בלאו והשתא "ר: "זו קשורה לשאלתנו' דמח

ק דאמר שהיא כגמר דין מפני שבחיי בעלה היתה באיסור "הוא דמתחיל להתירה ולת
 מיתה ועדיין איסור לאו מורכב עליה חלץ לה פקע לה מיתה לשוק מת בעלה פקעה

ק חליצה כשירה בלילה משום שהדין כבר התחיל במיתת "הרי דלפי הת." איסור לאו
א בירושלמי "עיין ההו: יבם עצמו)ב.  הבעל דאיסורה לשוק הוי המשך לאישות המת

, לא כיוןאם היבם , דלפי אבא שאול שצריך לכוון לשם מצות יבום בשעת ביאה) א:א(
שם דוחה אפשרות זו משום שאיסור יבמה לשוק ' והגמ.  הוא עובר באיסור יבמה לשוק

ונראה לפרש דאם איסורה לשוק הוי מחמת .  הוא רק במקרה שהיא זינתה לאיש זר
אבל אם .  'א שהיבם עצמו יכול לעבור על האיסור וכמו מסקנת הגמ"אישות עם היבם א

א שגם היבם עצמו נכלל "סורה אפשר להבין את ההוהאישות עם בעלה שמת גורמת לאי
).  עיין בקהילות יעקב סימן כא שמביא עוד הקשרים לזהו(באיסור במקרים מסויימים 

וזה מאד מסתבר אם .  לפי רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבם:  רב המנונא)ג
אם ,   ברם.איסור יבמה לשוק הוא תוצאה של אישות שקיימת בין היבם ושומרת יבם

' ב)ד.  קשה להבין למה היא אסורה ליבם כשזינתה, האישות נשארת מן האח שמת
יבמין דאולי משום ' אם האיסור נובע מהיבם אפשר לחלק בגדר האיסור כשיש ב: יבמין

האיסור הוא לאו רגיל וקידושין תופסין , שהיא איננה יכולה להיות האשה של שני אנשים
  לעייןויש.  יבמין' מת המת אין חילוק באופי האיסור בבאבל אם היא אסורה מח.  בה

  .לפי הדרך שהאישות נתרוקנה מהמת אל היבםמ "בכל הנפ
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ין תופסין ביבמה כשאר חייבי לאוין או אין קידושין לחכמים אם הקידוש

ם היבמה היא בגדר ספק ערוה משום "הרי דלהרמב."  תופסין בה כערוה

שיש מקצת אישות ) ל"וכך הבינו האחרונים הנ(זיקתה ליבם ומשמע 

ם יהיה עוד הקשרים שרואים מהם "כ היינו מצפים דלפי הרמב"  א11.ביניהם

אבל האמת היא .  בין היבם ושומרת היבם, ספקלפחות מ, שיש אישות במקצת

כמעט אין זכר כל שהיא של , שלמרות דהאיסור נובע מזיקתה ליבם, ההיפוך

  .  ם"אישות ביניהם בדינים אחרים בפסקים של הרמב

:) סוטה יח' ז ביבמות ותוס"כמו הריא(ראשונים אחרים , למשל

יא אסורה ליבם שפסקו כשמואל גם פוסקים כרב המנונא מספק וסוברים שה

ם אינו חושש לרב "הרמב, לעומתם.  מספק כשזינתה והולד הוי ספק ממזר

, והיא זקוקה, והיבמה שזינת ":)כ:יבום וחליצה ב' הל(המנונא אפילו מספק 

ם אומר במפורש "הרמב."  לא נאסרה על יבמה אלא רצה חולץ רצה מיבם

על , פילו מספקא, כ הוא פוסק שהיא אינה אסורה"שהיא זקוקה ליבם ואעפ

ם בולטת לגבי אכילת תרומה של שומרת יבם "שיטת הרמב, כמו כן.  היבם

שמכיון שיש מקצת אישות בין ) ה קנין"ד: יבמות סז' תוס(ת סובר "ר.  כהן

ורק , ת היא יכולה לאכול מתרומתו כמו ארוסה"מה, היבם ושומרת יבם

ששומרת ) ה:חתרומה ' הל(ם סובר "אבל הרמב.  מדרבנן היא אינה אוכלת

יבם אינה אוכלת מדאורייתא והוא מדגיש שהסיבה היא שאין היבמה נחשבת 

ם יש "שהרי לפי הרמב, ע"וצ."  עדיין לא קנה אותה"כקנויה לו בגלל שהוא 

שמסתפק אם ) ה כשם"ד. עה(ן בנדרים "לעומת הר, יתר מזה.  מקצת אישות

ם "הרמב, ת יבםהיבם מעכב זכותי האב להפר נדרי בתו לבדו כשהיא שומר

, כמו כן.  שאין היבם מפריע בזכותי האב בכלל) כד:נדרים יא' הל(פוסק 

מצמצם ביותר הזכויות של היבם בירושה ופירות , ם מכל הראשונים"הרמב

                                                                                                 
ומשמע " שלא לבא על היבמה"ם כותב "הרמב, )ת שנז"ל(צריך להעיר שבספר המצוות   .11

ם כותב שיש "הרמב) יח:ב(יבום וחליצה ' בהל, לעומת זה.  דאפילו כשלא נתקדשה
ם היה מסופק אם "ואולי סתירה זו היא עוד ראיה שהרמב.   אם קדש ובעלמלקות רק

איסור יבמה לשוק הוי כשאר חייבי לאוין שלוקין רק בקדש ובעל או שהאיסור הוי 
  .  מחמת אישות ולוקין אפילו אם בעל ולא קדש כמו בכל דבר שבערוה
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יג שהקשה על :ועיין ים של שלמה יבמות ד, י:אישות כב' הל(של שומרת יבם 

ם אפילו דינים דרבנן "נראה דלפי הרמב, ועוד).  ם"שיטה הקיצונית של הרמב

ח "יו' עיין הל(של זיקה כמו איסור קרובות זקוקתו אינם מחמת מקצת אישות 

  ).יח ואבי עזרי שם:ו

מ אין זכויות אחרות או "היתכן דזיקה אוסר את היבמה לשוק ומ

  12?דינים אחרים של אישות שייכים לגבי זיקה

                                                                                                 
איסור קרובות : סכתאהגדר של זיקה ויחסה לקשר ארוס וארוסה עולה בכמה סוגיות במ  .12

, .)לט- .לח(ירושה ופדיון /מכירת נכסים/אכילת פירות, :)כט(הפרת נדרים , .)יט-:יז(
כהן שנתמנה להיות , :)נב-.נב(גט לכשאכנסנה אגרשנה , :)מא(מזונות ומעשה ידיה 

וכן צריך להתייחס לעובדה דיש איסור סקילה :).  סז(אכילת תרומה , .)משנה סא(ג "כה
.  יש כמה ניסוחים חשובים בראשונים בענין.  כ לשומרת יבם"נתה משאלארוסה שזי

כותבים דארוסה ) ה מודים"באלפס ד. יבמות יב(י "והנמו) ה לפיכך"ד: ב(בכתובות ' תוס
' תוס, :)קידושין ד(א "ן והריטב"הרמב.  אגידא לארוסתה טפי משומרת יבם ליבם

ה תא "ד: כתובות קז(ה "והרא) קניןה "ד: סז' תוס(ת "ר, )ה שומרת יבם"ד: יח(בסוטה 
דזיקה ככנוסה :) יח(ד "לפי מ, ועוד.  מביאים ששומרת יבם אגידא ביה כארוסתו) שמע

  ).כה:ש יבמות ד"ע רא"ה ורבי יהושע וע"ד. ן נדרים עד"ר(אולי זיקה אלימא מארוסה 
ת שם שאירות וחלו, איסור אישות,  אפשר לחלק בין זיקה ואישות לענין קנין אישותגם

שייכים יותר או , שייכים במקצת, מתקדשת ולומר שכמה מפנים אלו אינם שייכים
וכן יש הגדרות .  )ה בשלמא"ד. ק נדרים עד"עיין שטמ(שייכים באופן שונה בזיקה 

אישות על תנאי שמייבם , אישות המתחדשת בכל רגע,  אישות זמנית–אחרות לזיקה 
  ).  ט סימן יב" גרנ,ב:ע יב"עיין קה(ואישות בכח ולא בפועל 

יבמות שונה מזיקת ' יבמין או ב' זיקה בביתכן ד.  דינים באופי זיקה' וניתן להציע דיש ב
.) מד(' עיין בגמ.  יבם אחד ויבמה אחת וגם יש מקום לחלק בין כמה יבמין וכמה יבמות

א שאין זיקה "וכן יש הו.  א דרק במקרה של יבמה אחת תתקיים מצות יבום"שמביאה הו
.  יבמין' אם דין זה שייך גם בב.) יט(ד זיקה ככנוסה "לגבי מ' וכן יש מח:) יז(יבמין ' בב

זו ' שחולקים אם מח) ה מעתה"א שם ד"ריטב, ה פוטר"י ד"תו(ועיין בראשונים שם 
ת "שסובר דזיקה היא מה) סימן לא(ת נאות דשא "ועיין בשו.  יבמות' קיימת לגבי ב

' אם ב' לגבי המח.) עד(ועיין גם במאירי נדרים .  יבמין' ביבם אחד אבל היא מדרבנן בב
  גם אפשר לומר ).ב:ז קלא"אהע(ובחזון איש , יבמין יכולים להפר נדרי שומרת יבם

וזה , .)יח(' דהנה עלתה על דעתה של הגמ.  דזיקה מחיים שונה מזיקה לאחר מיתה
 זיקה אבל לאחר ד יש"דדוקא היכא דהיבמה חיה פוסקים כמ, )א:ב(מסקנת הירושלמי 
שפסק דזיקה מחיים הוי ) סימן לא(ת נאות דשא "ע בשו"וע.  מיתתה אין זיקה
ויש להסביר חילוקים אלו .  כ בזיקה לאחר מיתה דאינה אלא מדרבנן"מדאורייתא משא
  . ל לגבי אופי זיקה"פ אפשריות הנ"בכמה דרכים ע

נו כבר שרב סובר שיבמה ראי.  ונראה שיש סתירה כפולה בשיטות רב ושמואל לגבי זיקה
' בריש פרק ב, לעומת זה.  הרי היא כאשת איש ושמואל סובר שהיא אינה כאשת איש

וקשה .  שמואל סובר שיש זיקה לאסור קרובות על היבם ורב סובר שאין זיקה:) יז(
אין כאן סתירה דהאיסור ) אליעזר' ה ר"ד: כט(פרץ ' ר' לפי תוס.  להבין החלפה זו
אבל .  ת זקוקתו בכלל אינו קשור להאיסור דאורייתא של יבמה לשוקמדרבנן של קרוב

כמה , ועוד:).  חד מקמאי כח' תוס(ת "יש דסברי שהאיסור קרובת זקוקתו הוי מה
סוברים למרות ) ן שם' לרב יפה144ה המתן ובהערה "ד: א יח"עיין ריטב(ראשונים 
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   הקמת שם אחיו–מצות יבום 
ן זיקה ואיסור יבמה לשוק צריך ם בעני"כדי להבין שיטת הרמב

.  לנתח דבריו על רקע הנושא הכללי של אופי מצות יבום ויחסו לאישות רגילה

יבמה : "יש משמעויות הפוכות שהרי כתוב) ה:כה(מהפסוק בפרשת כי תצא 

התורה אכן מצוה היבם בלקיחת היבמה ."  יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה

י "אבל לקיחה זו נפעלת רק ע, ה דומיםדמשמע שיבום ואישות רגיל" לאשה"

שונה " ויבמה"ויש לשאול אם אופי וחלות של ".  ויבמה "– מעשה יבום

  ?מאופי וחלות אישות רגילה

דבעינן חליצה אפילו אחר שכנסה .) לט(' א בגמ"מובאה הו, והנה

א נוספת דיש איסור להחזיר יבמתו אחר שגרש "ויש הו, ולא סגיא לה בגט

א אלו סוברות דאפילו "הו.  ם לא נשאה איש אחר בינתייםאפילו א, אותה

לאחר יבום לא חל כל דיני אישות רגילה ומניחות דחלות יבום שונה מאישות 

: א אלו לגמרי כשהיא מסיקה"שם בפשטות שוללת הו' אולם הגמ.  רגילה

' התוס, ברם."   כיון שלקחה הרי היא כאשתו לכל דבר– ולקחה לו לאשה"

הבין המסקנא בכיוון הפוך דרק לדינים אלו יבמה נחשבת .)  נבכתובות(ד "רי

שיבמה , פ שהיבם מיבמה לא איקרי לי לאנתו"אע: "ד"ל הרי"וז.  כאשתו

 והא דכתיב ולקחה לו לאשה לדרשה אתא שיגרשה בגט  .נקראת ולא אשה

פ "  וע13."אבל יבמתו נקראת וכדכתיב ויבמה, ומחזירה ככל אשה דעלמא

                                                                                                 
.  ת יבם ליבמה מדאורייתאשקרובת זקוקתו אסורה מדרבנן יש קשר בין הדין דרבנן וזיק

יש לחלק בין חלקי אישות ) א: לפי ראשונים אלו אפשר לתרץ הסתירה בשתי דרכים
דאולי לפי רב מעמדה של שומרת יבם כוללת אי תפיסת קידושין ואיסור כשזינתה משום 

אבל רב גם סובר דאין לשומרת .  או מדיני שאירותשדינים אלו נובעים מקניני אישות 
ושמואל הבין את מעמדה של שומרת .   אישות שמחמתם הקרובות אסורותיבם איסורי

שיש איסורי אישות בלי קניני אישות ומשום כך יש תפיסת קידושין , יבם בכיוון הפוך
גם אפשר לחלק בין המקור שממנו נובע האישות ) ב.  למרות שהיבם אסור בקרובותיה

ז אולי רב סובר דאין "לפ).  ג"ורה "ד. ן יבמות נא"עיין רמב(ולא בין חלקי האישות 
, היא נחשבת כאשת איש.  היבם אסור בקרובותיה משום שאין זיקה בין יבם ושומרת יבם

יש זיקה בין היבם , ולפי שמואל.  אבל לא של היבם אלא היא עדיין אגידה לאח שמת
ושומרת יבם ולכן הוא אסור בקרובותיה אבל אין לה קשר לבלעה שמת והיא אינה 

  .איש לגביוכאשת 

שמגדירה את היבמה ) 9צוטטו לעיל הערה (ד "ועיין גם שיטה הקיצונית של הרי  .13
קשה , "לכל דבר", ביבמות' לשון הגמ.  כאלמנת הראשון אפילו אחרי יבום עם השני
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דלא כרוב , ד פוסק"ד יבמה לבין מעמד אשה רגילה הריחילוקו בין מעמ

אחרי יבום היבם אינו חייב לפדות ' שאפ, )כב:ש כתובות ד"עיין רא(ראשונים 

   14.את יבמתו

מן הפסוקים , "ויבמה"ס הלשון "בנוסף להבדל בין יבום ואישות ע

והיה הבכור ", חוץ מאישות, שם משמע שיש מטרה נוספת לתהליך של יבום

וצריכים להבין ."  ד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראלאשר תל

?  משפיע על התהליך והחלות של יבום" ולא ימחה שמו מישראל", ואיך, אם

סובר שצריך לכוון לשם מצות יבום בשעת הביאה :) לט(והנה אבא שאול 

אין מקיימים המצוה וכאילו פוגע , אפילו לשם אישות, ואם כיון לדבר אחר

  הרי דלפי אבא שאול אישות אינה המוקד 15.ה וקרוב להיות הולד ממזרבערו

אבל לא ברור .  של יבום שהרי אין מכוונים לשם אישות אלא לשם מצות יבום

כדי ?  מדבריו מה מיוחד באופי מצות יבום ואיך היא שונה מאישות רגילה

להבחין גדר מצות יבום ויחסה לאישות רגילה יש לעיין בחילוקים בין 

  :תהליכים אלו

                                                                                                 
כיון :):"פב(ע בניסוח של הסוגיא המקבילה בכתובות "אבל ע, ד"טובא להבנת הרי

  ."  שלקחה נעשית כאשתו

.) נו(' בגמ' עיין המח.  דינים בחלות יבום' לפי שיטת שמואל נראה דיש בויש להעיר ד  .14
כ "שקונות ביבום משא) 'כ וכו"בע, דהיינו שוגג(בין רב ושמואל לגבי ביאות גרועות 

דהיינו , לפי שמואל ביאות אלו קונות רק לדברים האמורים בפרשת יבום.  בקידושין
.   לא לשאר דיני אישות כמו ירושה ואכילת תרומהאבל, לירש אחיו ולפוטרה מיבום

חלות יבום , ואולי אפילו לרב כשהיא היתה ארוסה ולא נשואה, ונראה שלפי שמואל
  .ובביאה מעליא חלות יבום שוה לאישות, בביאות גרועות שונה מחלות אישות

: לט(ן "ברמב' עי.  נחלקו הראשונים אם דינו דאבא שאול הוי מדאורייתא או מדרבנן  .15
שזה ' שפי) ה הבא"ד: נג(א "כ לדעת הריטב"ת משא"שטוען דהוי מה) ה אמר"סד

למרות , שסובר דלפי אבא שאול) ה:קסו(עוד יש לעיין בדברי הבית שמואל .  מדרבנן
לפי דברי .  מ אם בא עליה לשם דבר אחר קנאה"מ, שהולד ממזר אם לא כיון לשם מצוה

) ו:תקצח(ח "וכך אמר המנ.   שני דינים נפרדיםש קנין יבום ומצות יבום הם ממש"הב
 .לגבי ביאה גרועה דיש קנין יבום בלי קיום מצוה
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דרכים ליצור ' יש ג,  לעומת זה .י ביאה"חלות יבום נוצרת רק ע) א

ואימא לכולא  "– .קידושין יד' עי(שטר וביאה ,  כסף– אישות רגילה

  16). שדנה בחילוק זה– "מילתא כאשה

קידושין ונשואין וביבום כל , באישות רגילה יש שני שלבים) ב

  .י מעשה אחד של ביאה"התהליך נעשית ע

סובר דביאת יבום פועלת מדין קידושי ) שרש קלט(ק "המהרי, והנה

ל הוי משום שמעשה היבום "אין לומר דטעם חילוקי דינים הנ, לפיו.  ביאה

מאישות רגילה אלא יש לתלות הבדלים אלו בגורמים , אפילו במקצת, שונה

  .  צדדיים

 ק וסוברים שיבום שונה באופן מהותי"אבל יש שחולקים על המהרי

  ויש להציע דהיסוד של 17.מאישות רגילה וביאת יבום אינה מדין קדושי ביאה

אם .  הוא ההבדל העיקרי בין תהליכי יבום ואישות" ולא ימחה שמו מישראל"

מטרת היבום היא הקמת שם לאחיו שמת העובדות שביאה היא דרך היחידה 

מטרת  דכל – י ביאה בלי שלב אחר מובנות"לקנין יבום וגם שמייבמים ע

  .י ביאה המנסה להקים זרע"תהליך זה הושלם אך ורק ע

חלות יבום שונה יתכן ד, ראשית כל.  ויש להביא סמוכין להבנה זו

נראה ) א:יבמות א(מהירושלמי .  מאישות רגילה מחמת הקמת שם אחיו

.  לענין חיוב הבעל בעונת אשתו ד חלות יבום שונה מאישות רגילה"דלחד מ

                                                                                                 
, תנאי, שליחות, יש כמה חילוקים בין קדושי ביאה ושאר דרכי קידושין כגון אמירה  .16

ומאחת , דביאה עושה נשואין.) י(קידושין ' א בגמ"וכן יש הו.  'קטן וכו, עדים
 –:) שם ט" (י בעילה"בעולת בעל מלמד שנעשה לה בעל ע "–אה מהמקורות לקדושי בי

ואולי הטעם לחילוקים .  נראה דקדושי ביאה אינו מעשה קנין אלא חלות שנוצרת ממילא
ם קדושי ביאה "ומעניין שלפי הרמב.  אלו הוא שיש קשר בין קדושי ביאה וביאת יבום

  ).ספר המצות עשה ריג' עי(הוא הדרך העיקרית של קידושין 

שמביאים בשם ) ה הכל"ה סד"ד: מט(' ועיין בתוס.  עיין בדברי השואל בתשובה שם  .17
שהבין ) סימן פב(ס "ח על הש"ועיין גם בגר.  ת דיבמה הוי לאו בת תפיסת קידושין"ר

ועיין שם .  דביאת יבום אינה פועלת מדין קדושי ביאה אלא היא קנין חדש של יבום
ת זרע אברהם "ע בשו"וע.  ל"ואכמ) ה נתן"ד. יבמות נב(י "בדבריו ובהסברו לשיטת רש

שסוברים כמו ) 220' קידושין עמ(וגם בקונטרוסי שיעורים ) כד:ב(להרב מנחם זעמבא 
.   קיימים ביבום–שמחה , ברכה,  אמירה–ויש לעיין אם עוד דיני קידושין .  ק"המהרי

  .ל"ופילגש ואכמ, תואריפת , ושאלות אלו עולות בהקשרים אחרים של אישות כגון יעוד
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ן חלפתא ייבם את אשת אחיו ובעל אותה חמשה פעמים יוסי ב' מובא שם דר

אפילו אחרי ביאה ראשונה דין עונה שקיים באישות רגילה , כלומר.  דרך סדין

  19. משום שהיא איננה נחשבת כאשתו במובן הרגיל18אינו קיים ביבום

ל המדגישה "יוסי בן חלפתא מבוססת על הבנת יבום הנ' שיטת ר, ולכאורה

תפקיד כל ביאה בין יבם ויבמתו הוא להקים זרע , לפיו . את הקמת שם אחיו

  20.לאחיו שמת ומשום כך בועלים דרך סדין בלי קיום דין עונה

עדיין יש , י יבום שוה לאישות רגילה"ואפילו אם החלות שנוצרת ע

מקום לומר דתהליך יבום שונה באופן עקרוני מתהליך אישות מחמת הרעיון 

א ללמוד קידושי ביאה מביאת "יש הו:) ד(ן קידושי' בגמ.  דהקמת שם אחיו

.   אישות ויבום דומים ואפשר ללמוד אחד מהשני– א ברורה"הנחת ההו.  יבום

מה ליבמה שכן "אבל למסקנא אין לומדים ביאת קידושין מביאת יבום ד

ל אפילו למסקנא אופי ביאת יבום "ק הנ"  לפי המהרי21".זקוקה ועומדת

) ה מה"ד: ד' תוס(י "אבל הר.  'הלימוד בגמרק נדחה וקדושי ביאה זהים ו

היא שמהות מצות יבום שונה לגמרי מאישות רגילה ומשום ' הבין דכוונת הגמ

שעיקר מצותה להקים : "ל"וז, א ללמוד ביאת קידושין מביאת יבום"כך א

המוקד של , י"לפי הר."  לאחיו שם הילכך נקל לה להקנות בביאה יותר מאשה

  22.ומעשה היבום משתקף את יסוד זה, לאחיו שמתיבום הוא להקים זרע 

                                                                                                 
כ על הירושלמי "ועיין בנו, בסוף ההשמטות לספר נשים(וכך הבין האבן האזל בירושלמי   .18

שסובר דחיוב היבם בעונת ) ה עצה טובה"ד. מד(א "ע בריטב"וע).  שפירשו אחרת
  .  ע לקמן"וע.  יבמתו לעולם הוי פחות מחיובו של בעל רגיל

' ועי(חשוב לדיון דידן , לק מחלות האישות או חיוב צדדיאם זה ח, גם גדר חיוב עונה  .19
  . ל"ואכמ, :)נו- .כתובות נו' תוס

דצריך לכוון דוקא לשם , וצריך להעיר שהירושלמי שם מקשרת את שיטת אבא שאול  .20
יוסי בן חלפתא ומשמע דגם שיטת אבא שאול מבוססת על הרעיון דהקמת ' לר, מצוה

  .  שם אחיו

מזכירה ביטוי זה כדי לחלק בין קבלת קידושין וקבלת ' שהגמ.) מד(ן ועיין בקידושי  .21
  .י נערה"מאמר ע

ראשונים לגבי ' עד כמה הרעיון דהקמת שם אחיו משפיע על מעשה יבום הוא מח  .22
רק בעינן יבם ויבמה שראויים להקמת ) ה ובא"ד. כ' תוס(י "לפי הר.  העראה בביאת יבום

תהיה ביאה הראויה להקמת שם ולכן מקיימים המצוה שם אבל אין צורך שמעשה היבום 
: כ(ן "לפי הרמב).  לגבי ביאת יבום באבר מת: נה' י בתוס"השוה לשיטת הר(בהעראה 

המצוה נמשכת עד , על אף שקונה ביבמתו בהעראה) ה אלא"ד: כ(א "והרשב) ה גזרה"ד
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' משמע מדבריו שאפילו אופיה של זיקה מושפעת מרעיון זה שהרי הגמ, ועוד

י מייסד חילוק זה על "והר" זקוקה ועומדת"מחלקת בין יבום ואישות מחמת 

ז יש להסביר שמטרת מעמד הביניים של זיקה היא "לפ.  הקמת שם אחיו

  . למתלאמץ יבום שמקים זרע 

  ם" זיקה ומצות יבום להרמב–הקנו לו מן שמים 
י ביאה דוקא מתחילים "פ היסוד דהקמת שם אחיו מובן שע"ע

.  בין יבום לבין אישות בלי הסבר' אבל נשאר הבדל יסודי א, וגומרים יבום

דביאות גרועות קונות :) נג(' הנה ביבום לא בעינן דעת שניהם כדאיתא במש

באישות רגילה יש ,   לעומת זה23.יאה בשוגג ובאונסביבום וביניהן נרשמה ב

ל אינו "גישת הנ,   ועוד24:).קידושין ב(צורך של דעת מצד הבעל ומצד האשה 

דהנה כשנעיין בדבריו יוצא שהוא מחלק באופן , ם"מפרש את שיטת הרמב

  .    עקרוני בין אישות ויבום אבל הוא לא מזכיר את הרעיון דהקמת שם אחיו

                                                                                                 
מרחיק ) לאה א"ד. סא(א "הריטב.  סוף הביאה משום שבעינן ביאה הראויה להקמת שם

סובר שביאה ראשונה ) 84' עמ(המאירי .  לכת וסובר דאין קיום מצוה כלל עד סוף ביאה
של יבום אינה ביאה הראשונה ממש שהרי אין האשה מתעברת מביאה ראשונה ובעינן 

א דיש יבום רק "שמסביר ההו) ה חדא"ד: יז(א "ועיין בריטב.  ביאה הראויה להקמת זרע
וכן יש לעיין באנשים ונשים .  פ הרעיון דהקמת שם אחיו"באח מן האב ומן האם ע

 מחמת –אשת סריס ועוד , איילונית, קטן וקטנה,  כגון אשת מומר–שאינם עולים ליבום 
שדנה בפירוש הקרא דולא ימחה שמו .) כד(' ע בגמ"וע.  הרעיון דהקמת שם אחיו

  . בישראל לענין קריאת שם הולד וירושת היבם

 20עיין הערה .  פ המהלך שמתמקד בהקמת שם אחיו יצטרך דעת"אולי ע, ובאמת  .23
שהצענו דהא דבעינן לפי אבא שאול לכוון למצות יבום מבוסס על היסוד דהקמת שם 

ז יש מקום לומר דאין קונים יבמה אלא בסוף הביאה שהרי כל הקנין תלוי "ולפ.  אחיו
).  א סימן ז אות ד"בן בחידושי הריט'עיין במילואים של רב יפה(בהקמת שם אחיו 

העדר דרישת דעת ביבום אינו מסמל הבדל בין יבום :) קידושין ב(לפי המאירי , מאידך
 .   כ"ואישות אלא הוא מחמת גזה

שכותב :) קידושין ב(עיין במאירי .  יש סמוכין שדרישת דעת בקידושין אינה עקרונית  .24
." הנחת בת לאברהם אבינודאם לא כן לא "דבעינן דעתה של אשה בקידושין רק משום 

ובפירוש רב ירוחם פישל פערלא לספר ) כלל לט(ע בציונים לתורה לרב יוסף ענגיל "וע
שסוברים שדעת האשה בקידושין היא משום גזירת הכתוב ) 574:א(ג "המצוות לרס

, וכשאין לאשה בחירה זו, שיש לאשה הבחירה להחליט את בעלה" והיתה לאיש אחר"ד
יש לומר דבעינן דעתם כדי , מאידך.  אין צורך בדעתה,  לאחריםכגון יבמה שאסורה

ז "לפ.  שהרי לפני קידושין אין קשר ביניהם בכלל, ליצור צירוף בין האיש והאשה
וכן .  העובדה דאין צורך של דעת ביבום מובן משום שכבר יש צירוף בין היבם ויבמתו

 .  ם כבר מצורפים זה לזהאפשר לומר דביאת יבום גומר לבד בלי שלב אחרת משום שה
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 מהלך אחרת שמחלק באופן עקרוני בין יבום ואישות ונראה להציע

הדין שכתובת .) לח(' מובא במש.  וגם מסביר את העדר דרישת דעת ביבום

 – ט"מ: "מסבירה דין זה.) לט(' היבמה היא על נכסי בעלה הראשון והגמ

 אבל 25,ס"זה פעם הבלעדי שביטוי זה מופיע בש."  אשה הקנו לו מן השמים

הוא גם סימן וגם סיבה לכל ' הקנו לו מן שמים'ג ם הבין דהמוש"הרמב

  .ההבדלים בין יבום ואישות רגילה

ם מיד מצטט הלכה זו של כתובה "הרמב, יבום וחליצה' בריש הל

מצות עשה ): "א:א(ל "וז, ותולה הלכות אחרות במושג דהקנו לו משמים

לא שייבם אדם אשת אחיו מאביו בין מן הנשואין בין מן האירוסין אם מת ב

מן התורה אינו צריך לקדש שזו אשתו היא שהקנו לו מן השמים אלא  . . . זרע

ם ראה בדין דכתובתה "הנה הרמב."  יבא עליה וכתובתה על נכסי בעלה שמת

מהות ,  והבין מהביטוי דהקנו לו מן שמים בכלל26,על נכסי בעלה שמת בפרט

משום שלא , ם"לפי הרמב, אין צורך בקידושין.  המיוחדת של זיקה ויבום

  . זיקה שהקנו לו מן שמים– מדובר באישות רגילה אלא בדין חדש

                                                                                                 
מביא רעיון זה להצדיק שיטתו דיבם יכול להפר .) עד(רבי אלעזר במשנה במסכת נדרים   .25

חד ' אבל כל הראשונים חוץ מתוס, פ שארוס אינו מפר נדרי ארוסתו"נדרי שומרת יבם אע
   .  פוסקים דלית הלכתא כוותיה:) כט(מקמאי 

 המשמעות של הדין דכתובתה הוי על נכסי בעלה ם אזיל לשיטתו כשהוא מעריך"הרמב  .26
ם בחיוב כתובה "מ רוזנצוייג בענין שיטת הרמב"ר הגר"עיין במאמרו של מו.  הראשון

ם מאפיין חלות אישות רצינית "חיוב כתובה להרמב, לפי דבריו).  בית יצחק חוברת כו(
 כתובה מן היבם העדר חיוב, כ"א.  ופורמלית ואינו רק כדי למנוע הסיכוי של גירושין

מורה לנו שיש חילוק עקרוני בין חלות יבום " דהיבמה הקנו לו משמים"ליבמתו משום 
שסובר דמכיון דאין ) ה אדמיפלגו"ד: לח(א "ע ברשב"וע.  לבין חלות אישות רגילה

.  כתובתה על נכסי היבם ממילא היבם אינו אוכל מפירות שלה והוא אינו חייב לפדותה
א לא עלתה על דעתה של "בהו' שהבין דאפ) ה אומר השר"ד. לט(ישנים ' ע בתוס"וע
לאור זה צריך לעיין .  כתובות' לחייב היבם בכתובת יבמתו לחוד אלא תהא לה ב' הגמ

' הגמ.  פוסקת שהיבם חייב בכתובתה.) לט(' במקרה דאין נכסים לבעל הראשון שהגמ
 וכתובה רגילה והראשונים הסתפקה אם יש חילוק בין כתובה זו:) שם פב, :כתובות נג(

ש "ריב(או מאתיים ) יד:אישות כב' הל" רמב(נחלקו אם שיעור הכתובה היא מאה 
פ היסוד דהקנו לו משמים שאפילו היכא שיש "ויש להסביר ע:).  ק כתובות פב"בשטמ

מ שאני אופי כתובה זו משום שהיא רק מדרבנן דכל טעמה היא "לה כתובה מן היבם מ
יו להוציאה וכתובת היבם רק ממלא מקום ומשלים חיובי אחיו שלא תהא קלה בעינ

יוצאת שביבמה שהיתה שניה לבעל אין היבם חייב לתת .) פה(ביבמות ' ומהגמ.  שמת
  ).  מ שם"יז ובמ:ח ב"יו' ם הל"עיין רמב(לה כתובה 



179     יונה היין•הרב שמואל היין   

ראשונים אחרים גם משתמשים במושג זה בכדי לחלק בתחומים 

ה עצה "ד. מד(א "הריטב, למשל.  אחרים בין יבום ואישות באופן עקרוני

כיון דאשה הקנו לו מן "סובר שחיוב עונה שונה ביבום מאשה רגילה ) טובה

יש שמביאים הקנו לו ."  וליבום רמיא קמיה בעונה כל דהוא סגי ליההשמים 

ח "יו' מ הל"משל' עי(מן שמים גם לגבי הדיון של עדים על מעשה היבום 

ז "ריא(יש סוברים שצריכים עידי קיום ביבום כמו קידושין , דהנה).  ד:ב

לפי .  אבל יש שמחלקים בין יבום ואישות בנושא זה) ף"ברי: יבמות לח

) ט שחולק:ע קסו"ש אה"אבל עיין ערה, טז:ח ד"יו' ח הל"פ הגר"ע(ם "מבהר

סובר דלא ) שכח:ת ד"שו(א "והרשב, מספיק בעידי בירור על מעשה היבום

אלא אפילו בא עליה בינו לבינה קנאה דזו אשה היא ", בעינן עדים כלל ביבום

   27."שהקנו לו מן השמים

 על חילוק יסודי בין ל בנויים"ונראה להסביר שדברי ראשונים הנ

באישות רגילה הבעל והאשה יוצרים את קנין האישות וגם את .  יבום ואישות

בעינן דעת שניהם וגם עידי קיום כדי , מכיון שכן.  חלות האיסור של האשה

שהרי היבם ויבמתו לא , אבל שאני יבום מאישות רגילה.  ליצור חלויות אלו

ונראה דמעמד זה של זיקה .  בםיצרו זיקתם אלא מן שמים הקנו אותה לי

בכלל , מכיון דמן שמים היא זקוקה ליבם.  דיני יבום, ומגדיר את, משפיע על

פ יסוד זה "וע.  ם"לא שייך מעשה קידושין בין יבם ויבמתו כמו שכתב הרמב

ם "הא דלא בעינן דעת ביבום היא תחונה מהותית באופי יבום כדכתב הרמב

כ כל "דמכיון דאשה הקנו לו מן שמים א) תו דיבמו"ריש פ(ש "בעצמו בפיהמ

מכיון דלא מדובר בתהליך של , כלומר.  בלי דעת שניהם' ביאה קונה אפ

כ לא שייך הכללים של אישות רגילה אלא יבמה נקנית " א28,אישות רגילה

                                                                                                 
ג אינו שייך לגבי יבמה משום "סובר דחרם דרב) ה"ה ת"סד: לט(א "וכן הריטב  .27

. סח(וכן הוא סובר , ל יבום שונה מאישות רגילה משום שהקנו לו משמיםשהאישות ש
משום , פ שהוא לאו בר אישות"אע, ת"שיבם קטן מאכיל תרומה ליבמתו מה) א"ה סד"ד

  .שהקנו לו משמים

. י לט"עיין רש(כ יכול להסביר הא דאין כתובה על נכסי היבם "העובדה שיבום מהני בע  .28
ה יבם אינו חייב "ומר דחיוב כתובה נובע מדעתו לקדש ומשוניתן ל).  ה מן השמים"ד

  עיין לעיל (ז אפילו אם הכתובה עצמה אינה קיום באישות "לפ.  בכתובת יבמתו
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דלא צריכים עידי ) א"וגם דעת הקיצונית של הרשב(וגם מובן שיטתו .  כ"בע

.   של היבם ויבמה אינם יוצרים את החלותקיום שהרי מעשה יבום ודעתם

אפילו חלות יבום שונה מאישות רגילה לענין חיוב היבם , א"ולפי הריטב

  .     בעונת אשתו משום הכלל דהקנו לו מן שמים

י "ם קצת אחרת ע"מ רוזנצוייג ניסח את שיטת הרמב"ר הגר"מו

יע דאפשר הוא הצ.  חילוק בין הגדרת הזיקה כלפי היבם וכלפי שומרת יבם

אבל האישות היא רק מצד , ם שיש מקצת אישות לגבי זיקה"לפרש ברמב

מן התורה היא נחשבת כאשת איש אבל מכיון דיש ליבם .  האשה ומבחינתה

וכך משמע .  כ הוא לא מוגדר כבעלה במובן הרגיל"האופציה לחלוץ א

שהוא עדיין "ם שהיבם אינו מאכיל תרומה לשומרת יבם משום "מלשון הרמב

שהיבמה נחשבת כאשת ,   זאת אומרת29).ה:תרומה ח' הל" (לא קנה אותה

לפי גישה זו יוצא דתהליך של יבום .  איש אבל היבם עדיין אינו בעל דידה

  30.שונה באופן עקרוני מאישות משום שאין היבם נחשב בעל

                                                                                                 
  .   מ העדר דרישת כתובה מראה חילוק מהותי בין יבום ואישות לענין דעת"מ) 26הערה 

' יחס ביניהם מדברי תוסיש סמוכין לומר שהאפשרות שהיבם יחלוץ אותה משפיעה על ה  .29
אפילו לפי רב שסובר דאין , סוברים דאין ממזר מיבמה' תוס).  ה הכל"סד: מט(ביבמות 

משום דכיון שיבמה עומדת לחלוץ היא נחשבת כבת תפיסת , קידושין תופסים ביבמה
עיין (ם תמיד מתאר את זיקה כדבר שבבעלותו של היבם "ומעניין שהרמב.  קידושין
ם גם מדוייק לפי "ולשון הרמב.  וזה מאד מדוייק לפי גישה זו, )כא-ט:ו, יד:א, בכותרת
שרק היבם מצווה ביבום ) ריז-ע רטז"מ מ"ח והשוה לסה"יו' עיין ריש הל(שיטתו 
האומר ליבמה הרי ): "טו:ז(אישות ' ם מהל"ר הביא ראיה לפירושו ברמב"מו.  וחליצה

מקודשת הואיל ואילו קידשה עתה את מקודשת לי בזה לאחר שיחלוץ לך יבמיך הרי זו 
וקשה להבין דבריו שהרי למה היא מקודשת בודאות ." היו קידושין תופסין בה מספק

מחמת העובדה דאילו קידשה עתה היו ספק קידושין ולמה אין כאן חסרון של דבר שלא 
עיין בשינוי נוסחאות (ם שהיא מקודשת רק מספק "ויש שגרסו ברמב?  בא לעולם

ר הציע דאם "ומו.  ם"גורס כגירסא שלנו ברמב) שם(מ "אבל הכס).  לם פרנק"ברמב
זיקה הוי מקצת אישות רק מצד האשה אבל אין היבם נחשב כבעל נוכל להבין למה אין 

אין כאן , ל היא חסרון בבעלות"שהרי אם כל הבעיה בדשלב.  בעיה של דבר שלא בעולם
ה היו קידושין תופסין מספק מפני ומשום כך הואיל ואילו קידשה עת.  בעלות מצד היבם
היא ודאי מקודשת ולא שייך , אם האיש אומר לאחר שיחלוץ ליך יבמיך, שאין כאן בעל

ועיין לקמן הערות ).  ל היא בבעלות איננה מוכרחת"הנחה זו דבעיית דשלב(ל "דשלב
  . דיש עוד ראיות לחילוק זה51,50

' הוא כותב בהל.   מוגדר כבעלם משמע שהיבם"יש להעיר דמניסוח אחד של הרמב  .30
כתבו ליבמתו ואחר שיבמה גירשה בו הרי זה : "לגבי דיני כתיבת גט לשמה) ו:ג(גירושין 

ם מסתפק אם גט שנכתב "הרמב."  ספק גירושין הואיל ואינו אשתו גמורה כשכתבו
ומשמע שיש ליבם מקצת .  כשהוא היה יבם והיה לו רק זיקה נחשב כגט שנכתב לשמה
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ם לגבי זיקה יש להציע הבנה חדשה "לפי הבנות אלו בשיטת הרמב

יבמה שתבעה ): "טז:ח ב"יו' הל(ם "בלשון הרמב' ועי.  באופי מצות יבום

היבם לחליצה והיא אומרת איני חולצת ולא נוטלת כתובה אלא אשב בבית 

בעלי כשאר כל האלמנות אין שומעין לה שהרי הקנו אותה לזה מן השמים 

זיקה היא מעמד חדשה , ם"לפי הרמב."  ורצה מיבם רצה חולץ ונותן כתובתה

ואינו רשאי ,  מחמת שהקנו לו משמים– ום או חליצה או יב– שטעונה פתרון

להגשים , ל דכל היסוד של מצות יבום הוא לטפל בה"כ י"א.  להשאר כזקוקה

  . ולבנות על המעמד של זיקה, את

שאלנו .  ם לגבי איסור יבמה לשוק"כעת נוכל לחזור לשיטת הרמב

לגבי דאם האיסור נובע מזיקתה ליבם למה לא מוצאים שאר דיני אישות 

ם כמו שזיקה ומצות יבום שונה "פ מה שבארנו דלפי הרמב"ונראה ע.  זיקה

גם איסורה לשוק לפני יבום , מאישות רגילה משום שהיבמה הקנו לו משמים

היבמה זקוקה לו , ם"לפי הבנתנו ברמב.  אינו מחמת רמה של אישות רגילה

ולפי , ויש קשר כל כך חזק ביניהם שאיסורה לשוק הוי ספק דבר שבערוה

, ר הספק דבר שבערוה נובע מהאישות שקיימת רק מצדה ולא מצדו"גישת מו

ם כל דיני "עכשיו מובן שלפי הרמב.  אבל אין יחסם דומה לאישות קלאסית

, איסורה כשזינתה, איסור קרובות, אכילת תרומה,  הפרת נדרים– אישות

הוא אינו  אינם שייכים ליבם מפני שהיבמה זקוקה לו אבל – ירושה ופירות

  .  אפילו במקצת, ארוסת יבמתו

שלא תנשא יבמה לאיש : "ם"זה משמעות הכותרת של הרמב' ולכ

והאשה שהיא ראויה ליבום נקראת זקוקה , זר עד שתסור רשות היבם מעליה

ם מדגיש בדברים ארוכים אלו "הרמב."  ורשות היבם נקראת זיקה, ליבום

ובע מיחסה ליבם וזה ספק דבר שמעמד זקוקה מיוחד לתהליך יבום והאיסור נ

                                                                                                 
  .ם דאינו אשתו גמורה"לשון הרמבבעלות כ
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אבל אין האיסור מאפיין מצב של אישות רגילה ואין זיקה זהה , שבערוה

  31.לשום מעמד של אשה רגילה

יש כמה דרכים בראשונים גם לגבי הגדרת איסור יבמה ,  לסכם

ויש שמסבירים את ההבדל היסודי .  לשוק וזיקה וגם לגבי אופי מצות יבום

ם המושג "אבל לפי הרמב.  מטרה של הקמת שם אחיופ ה"בין יבום ואישות ע

מתאר ומגדיר איך זיקה ומצות יבום שונות במהותן " הקנו לו משמים"של 

  32.מאישות רגילה

  גדר חליצה
ונראה דהבנות השונות של זיקה ומצות יבום משפיעות על הגדרת 

 וכמו שנתחנו את היחס בין יבום ואישות כך צריכים  .אופיה של חליצה

דברים (בתורה כתוב , הנה.  ין את היחס בין חליצת יבמה וגט אשהלהבח

ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל ): "י-ז:כה

וקראו לו .  הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי

ונגשה יבמתו אליו .  זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה

ני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לעי

  ." ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל.  לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

                                                                                                 
אם קדושין או נשואין לאחות זקוקתו ' מ נוספת לגבי המח"ם יש נפק"לפי גישה זו ברמב  .31

.  ת"נשואין לא מפקיעים זיקה מה' סובר שאפ:) יז(א "הריטב.  ת"מפקיעים את זיקה מה
ימות בין מכיון דאין ע.  ונראה להסביר שאישות וזיקה נפעלות במישורים שונים לגמרי

  .  אין קידושין או נשואין מפקיעים אותה, נשואין והזיקה/י קידושין"אישות ע

, פ רוב ראשונים"ע.) יח(ש "לפי שיטת ב.  לאור כל זה צריכים להבין את גדר מאמר  .32
או לגמרי או במקצת , גם מאמר קונה ביבמה מדאורייתא, )א:ב(דעות בירושלמי  וכמה

אחד בדרך יבום דהיינו : דרכים לקנות יבמה' יש ב,  דעות אלוואולי לפי.  לאוסרה לאחין
וגם .  ש בלשון הירושלמי"ועיי.  י מאמר"ואחד בדרך אישות רגילה דהיינו ע, בביאה

יתכן דמאמר הוי עוד דרך של יבום ואינו קשור לקידושין דעלמא בכלל או שמאמר הוי 
בענין דעתה .  וקידושין מד:עיין יבמות יט.  דרך קידושין שמיוחד למעמד של זקוקה

בענין . יבמות נב' ע בגמ"וע).  ג"ה ה"ד(במאמר ובשיטה לא נודע למי בקידושין שם 
ד על הירולשמי "הרי' פרחה ממנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת אירוסין ונשואין ובתוס

.  אי מאמר עושה נשואין לענין כמה דברים. עה-.ונדרים עד: ועיין יבמות כט).  ב:ה(
  ."י שמים"שקנה לעצמו ע"מתארת את מאמר בביטוי ' שהגמ:) עד(יין שם בנדרים וע
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י החליצה היא מותרת לשוק "הפסוקים עצמם לא מזכירים שע

לגבי גט אשה היתר האשה לשוק , בניגוד לזה.  ואיסור יבמה לשוק נפקע

התורה מדגישה כמה פעמים שמטרת .  ועומד במרכז תיאורומפורש בפסוקים 

וכתב לה ): "ב-א:דברים כד(הגט היא לסלק אותה מהבעל ולהתירה לאחרים 

ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש .  ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו

שואלת מאיפה יודעים שהיבמה קונה .) יד(בקידושין ' הגמ, ובאמת."  אחר

דילמא מצות חליצה הוא "מפרש ד) ה מנלן"ד(י "ליצה ורשי ח"את עצמה ע

מסיקה שיש היתר ולומדים ' הגמ."  דרמא רחמנא עלה ולעולם לא משתריא

 כיון שחלץ בה נעל – ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל: "זה מדרשה

  ."הותרה לכל ישראל

.  ומה גדרה של חליצה בכלל, בפרט' ויש לחקור מה מסקנת הגמ

  :  שלש גישות יסוד בעניןויש להציע

, אפשר לומר שאפילו למסקנא חליצה בעקרון הוי מעשה מצוה) א

רק ' דרשת הגמ.  כמו משמעות הפסוקים, ושונה לגמרי מגט אשה

  33.מוסיפה דכשמקיימים מצות חליצה יש גם היתר לשוק

                                                                                                 
הוא מדייק מניסוח .  שמביא כמה ראיות לגישה זו) א:קנד(ב "עיין בהעמק שאלה להנצי  .33

) שהוא הביטוי לגבי דיני ממונות(לעומת דיני חליצה .) משנה קא" (מצות חליצה"
סביר דיש צורך בדרשה מהפסוק וקראו לו זקני וכן הוא מ.  דחליצה בעקרון הוי מצוה

פ שהיא רוצה המתיר ופשוט שהיא צריכה "עירו ללמד שהיבמה הולכת אחר היבם אע
משום שיש מצות חליצה והייתי סובר שהיבם הולך אחר היבמה , לחזור אחר ההיתר
 שמלך יכול.) סנהדרין יח(יהודה ' הוא מביא עוד ראיה משיטת ר.  בכדי לקיים מצותו
אבל אפשר לדחות ולומר .  פ שאין כבודו מחול משום דמצוה שאני"לחלוץ ליבמתו אע

סובר בדיוק ההיפך ) ת סימן קיז"שו(ש "י מיג"וגם הר.  דלשון מצות חליצה לאו דוקא
ב דהפסוק וקראו לו זקני עירו מלמד אותנו שחליצה הוי מתיר ולכן היבמה "מהנצי

יהודה שהרי החכמים חולקים ' איה משיטת רוכן אפשר לדחות הר.  הולכת אחר היבם
שמביא ראיה ) סימן קעו(ט "ת עונג יו"ועיין בשו.  עליו וסברים שמלך אינו יכול לחלוץ

ז כשירה משום דמצות לאו "לגישת מצוה מהראשונים הסוברים דחליצה בסנדל של ע
 הוא מסביר שאין הנאת היתרה לשוק נחשבת כהנאה מהסנדל משום.  ליהנות ניתנו

ט מחלק בין גט לבין חליצה "העונג יו.  דעיקר החליצה הוא המצוה וההיתר בא ממילא
יש בעייה לכתחילה ליהנות מגט של איסורי הנאה משום שבגט ההיתר , לפיו.  בנקודה זו

אבל אפשר לדחות ראיה זו ולומר דגם לגבי מצוה שעיקרו מתיר .  לשוק הוא העיקר
חולק על העונג ) מו:פסקי אישות ג(היד דוד .  [יםהכלל דמצוות לאו ליהנות ניתנו קי

שיטה זו מאד .  ט וסובר דגט וחליצה שוים משום שגם בגט ההיתר בא ממילא"יו
מחודשת דאפשר להשוות חליצה לגט ולהגיד דשניהם מתירים אבל קשה להגיד שגט 
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המוקד של , לפי זה.  א לגמרי"דוחה את ההו' אולי מסקנת הגמ) ב

ומעשה החליצה היא רק , הוא המתיר, אשהבדומה לגט , חליצה

  34.הדרך ליצור ההיתר וכתוצאה מן ההיתר מקיימים מצות חליצה

 –מגלה שיש שני דינים עקרוניים בחליצה ' יתכן שדרשת הגמ) ג

  .ואפשר להפריד אחד מן השני, בנוסף לצד המצוה יש גם צד המתיר

ות בדברי הראשונים והאחרונים בכמה סוגיות יש עדויות להבנ

  אחד מן 35.ל"מ שתלויות בגישות הנ"השונות בגדר חליצה ויש כמה נפק

                                                                                                 
ז "ולפי אלו שסוברים דאין חולצים לכתחילה בסנדל של ע.]  מצוה כמו חליצה הוי

ם בספר המצוות "גם מנסוחו של הרמב.  משום מיאוס גם נראה דחליצה מוגדרת כמצוה
  .משמע שיש חילוק ביניהם) רכב, עשין ריז(לגבי מצוות גט וחליצה 

יש להציע שבאמת סיווגה וגדרה של .  גישות אלו' יתכן דיש גישה אמצעית שמצרפת ב .34
, זאת אומרת.  היבמה לשוקחליצה היא מצוה אבל אופי ותפקיד מצוה זו היא להתיר 

חליצה היא מצוה להתיר ומעמד חליצה היא כשאר מצוות אבל הדגש היא התוצאה של 
א להפריד בין קיום המצוה וחלות ההיתר של חליצה שהרי "לפי זה א, כמובן.  היתר

  .היתרה לשוק עומד במרכז המצוה

 מתיר וכדרך שאין כמה אחרונים סוברים שגדר חליצה הוי: חליצה כמצוה חיובית)א  .35
כך אין כופים היבם לחלוץ , כופין בעל לתת גט לאשה כשלא איכפת לה להיות עגונה

ת חתם סופר "שו, קובץ שעורים כתובות סימן ריד', ת חכם צבי סימן א"עיין שו(ליבמה 
ואפילו נתרצו , אבל יש חולקים וסוברים שחליצה הוי מצוה חיובית).  פה:ז ב"אהע

הם סוברים שעיקר חליצה היא .  כופים אותם לחלוץ, ולא לחלוץשניהם שלא לייבם 
ת עונג "עיין העמק שאלה ושו(מעשה המצוה ומשום כך כופין עליה כשאר מצוות עשה 

הענין של כפייה גם עולה  [ ).א:יבום וחליצה א' ם הל"ספר הקובץ על הרמב, ל"ט הנ"יו
י "עיין רש(ו אשת המלך בכמה מקרים של נשים שלא תהא להם היתר לשוק לעולם כמ

ואשה שנדרה הנאה , קטלנית, )ג:מלכים ב' ם הל"ה לא והשוה לרמב"ד: סנהדרין יט
פוסק ) ז סימן יז"אהע(ט "המהרי: אנינות)ב).]  ל"ט הנ"עיין עונג יו(מכל היהודים 

לפי הסברו הראשון הם לא חולצים מפני .  שאוננים אינם חולצים והוא מביא שני טעמים
.  כוונו שניהם שתהא היבמה ניתרת בחליצה ובאנינות אינם יכולים להתכויןשצריך שית

ט מוסיף עוד הסבר "המהרי.  הסבר זה מתאים עם הגישה דהמתיר הוי עיקר החליצה
, לפסקיו דאפילו אם אין צורך שיתכוונו להתיר בפירוש אלא די שיידעו שניתרת בחליצה

וברור שלפי .  י שאונן פטור מכל המצוותה אינם חולצים לפ"אפ, ודבר זה אף אונן יודע
אינה , ט משמע שאם עברו וחלצו"ומעניין שמהמהרי.  הסבר זה חליצה מוגדרת כמצוה

ונראה לפרש דאם חליצה הוי בעקרון רק מצוה וההיתר בא ממילא מקיום .  ניתרת
חולק על ) שם(החכם צבי .  אין היתר, שהוא מופקע מקיום מצוות, באונן, המצוה
ובוודאי אונן , והוא מדמה חליצה לגט.  ט וסובר שאם עברו וחלצו היבמה ניתרת"המהרי

חליצה שוה לגט דהגדרת שניהם , צ"לפי החכ.  שגירש הגט כשר והאשה מותרת לשוק
קנין פחותה /סוגיה זו מסובכת מאד דיש סוברים דכוונת היתר: כוונה)ג.  היא מתיר

ש "העמ(ת כוונה להתיר גבוהה יותר ויש סוברים דרמ, )ל"צ הנ"חכ(מכוונת מצוה 
. עיין קו(אמוראים לגבי חליצה מוטעת ' גישות אלו משפיעות על הבנת מח).  א:קנד

ניסוחים שונים בראשונים מתאימים עם גישות .  [ל"ואכמ, ועוד סוגיות) וראשונים שם
.  כותב שצריך שיתכוונו שניהם לחליצת מצוה) ה הא חזינן"ד: קב(י "רש.  שונות
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לפי .  התחומים המרכזיים להבנת גדר חליצה הוא הדברים שאינם מעכבים בה

עקיבא ' ע מודים דקריאה אינה מעכבת בחליצה ולפי ר"כו:) קד- .קד(המשנה 

תחילה לגבי וכן יש דינים לכ.  גם הרקיקה אינה מעכבת) וכך קיימא לן לדינא(

עיין מאירי (וכן לגבי הסרת הנעל מרגל היבם :) קג(סוג הנעל שחולץ בה 

, מחמת דברים אלו שאינם מעכבים, )ה כל"סוד: סו(בנדה '   התוס36.).קב

לא בעינן ביאת מים ' לפי תוס.  מחלקים בין גדר טבילה וגדר חליצה

 לגבי בניגוד לדרישת קריאה לכתחילה, לכתחילה בבית הסתרים בטבילה

גבי טבילה לא "ל "וז.  משום דמטרת הטבילה היא רק לטהר האדם, חליצה

ואין לומר דלכתחילה לבעי דכיון .  הקפידה תורה אלא שיטהר האדם

אבל בילה ומקרא .  דבדיעבד טהור לכתחילה נמי לא בעי ותעלה לו טבילה

יצה גדר חל' לפי דברי תוס."  ביכורים וחליצה מצות נינהו ולכתחילה ליעבד

  .כ לא שייך דברים שאינם מעכבים"הוא מצוה דאל

מ שייך אצלה "עדיין יש מקום לומר דחליצה הוי מתיר ומ, ברם

ולומר שגם לגבי מתיר ' דינים שאינם מעכבים דאפשר לחלוק על הנחת תוס

ת "שו(  העונג יום טוב מציע 37.שייך דברים שאינם מעכבים ומצוה לכתחילה

                                                                                                 
:) גיטין כב(ורבינו קרשקש ) עשין נב(ג "והסמ) 'חלק ב, ה"נתיב כ(ומתו רבינו ירוחם לע

ת שמש "בעל שו).  סימן קטו(י מיגש "ת ר"ע בשו"וע.  כותבים שצריך להתכוון להתיר
מסביר שצריך להתכוון להתיר וכוונה זו מעכבת משום שאין ) ח סימן כט"או(צדקה 

  .] היא להתירה לשוק בדיוק כמו גטאלא המצוה, החליצה מצד עצמה מצוה

קובעת :) קו(המשנה .   שדנו בו המפרשים– סדר החליצה –יש עוד נושא של לכתחילה   .36
לפי היד רמה (מסיקה שהסדר אינו מעכב ' שיש סדר מסויימת לחליצה אבל הגמ

אבל ).  אחד מן האמוראים סובר דאין רעיון של סדר בכלל לגבי חליצה. בסנהדרין מט
לגבי ' יש מח.) קה(' ובגמ.   ברור אם יש מצוה לכתחילה לחלוץ עוד פעם על הסדראינו

זו היא האם ' ואולי מח.  יבמה שרקקה לפני החליצה אם היא צריכה לרוק פעם אחרת
היא שאין לרוק ' מסקנת הגמ.  אפשר לקיים מצות חליצה אחרי שהיא מותרת כבר לשוק

ים רקיקה שניה יחשבו שרקיקה לבדה אינה עוד פעם משום דנפיק מיניה חורבא שהרוא
מה יהיה הדין בלי חשש זה כמו אם לא קראו .  פוסלת על האחים ואתי לייבם אותה

אם שינו את הסדר ככה אינם .) סנהדרין מט(פ "ר' לפי תוס? קריאה ראשונה וחלצו
עיקר מצוה לא באה אלא להתיר "לחזור משום דבחליצה , אפילו לכתחילה, מצווים
אין קיום כשחוזרים , משום שהיא כבר הותרה וכבר יצאו ידי חובת המצוה."  לשוקיבמה 

דינים בחליצה ועדיין יש קיום מצוה כשחוזרים על ' אבל אפשר לומר דיש ב.  על הסדר
דצריכים לחזור ולקרוא ולחלוץ על ) ת סימן ל"שו(י ברונא "וכך פסק המהר.  הסדר
משום דיש קיום במצות חליצה , רת לשוקפ שהסדר אינו מעכב והיא מות"אע, הסדר

  .כשחולצים על הסדר

אם ' אפ.  ש בנדה שם שמחלקים בין טבילה וחליצה באופן אחרת"הרא' ועיין בתוס  .37
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לכן , חליצת הנעל מתיר אותה לשוק.  מים בחליצההדינים קיי' שב) סימן קעו

לעומת חליצת .  כל דיני לכתחילה לגבי חליצת הנעל אינן אלא דיני דרבנן

  וכיון שהן 38.הקריאה והרקיקה הן חלקים מן המצוה ולא מן המתיר, הנעל

  39.ובדעיבד אינן מעכבות ההיתר, בגדר מצוה שייך לומר בהן דצריך לעשותן

  מצות חליצה
הדעות הסוברות דמעשה המצוה הוא העיקר או אחד משני לפי 

על רקע מה שניתחנו באופי , צריכים להבין, חלקים העקרוניים של חליצה

ם יש לומר דגדר מצות "  לפי הרמב40.מהו יסוד מצוה זו, מצות יבום וזיקה

.  חליצה היא תוצאה ישירה ממה שהצענו בשיטתו לגבי זיקה ומצות יבום

קשר בין יבם ויבמתו שאינו דומה לאישות וכל מהות היבום זיקה היא , לפיו

                                                                                                 
' ה ור"ד. לג(בסוטה ' דבמתיר לא שייך דברים לכתחילה עיין תוס' מקבלים הנחת תוס

ה ולפיו קריאה ורקיקה ק בפרק מצות חליצ"דסוברים שרבי יהודה חולק על הת) יהודה
ואין דינים לכתחילה , דשניהם מתירים, לפי זה חליצה דומה לטבילה.  מעכבים בחליצה
  .  לגבי תהליכים אלו

ט כולל רקיקה יחד עם הקריאה דגדר שניהן היא מצוה ומשום כך אינן "הענוג יו  .38
הוא .  ע"נם לגבי רקיקה היא קצת מסובכת וטעון דיון בפ"שיטת הרמב, ברם.  מעכבות
אבל הוא גם פוסק , כ רקיקה וקריאה"ע דרק חליצה מעכבת ההיתר משא"פוסק כר

שהמעשה שהוא החליצה והרקיקה ) "יד:ד(ל "שרקיקה פוסלת שאר האחים מן התורה וז
יוצא שרקיקה היא קיום בעצם ."  היא שמועיל אבל הקריאה אינה מעכבת ואינה מועלת

פ שרקיקה אינה "אע, חים אפילו כשרקקה בלבדומשום כך היא פוסלת שאר הא, המתיר
  . מעכבת

העונג ): 36עיין גם מה שהובא לעיל בהערה (דינים בחליצה ' יש עוד הקשרים של ב .39
פ "היא מותרת לשוק אע, סובר דאם אונן או אוננת חלצו) ה ובמה"ה ד"שם בהגה(ט "יו

דינים בכוונה '  במציע דיש) א:תקצט(המנחת חינוך .  שאין קיום מצוה בחליצה זו
ומלבד כוונה זו צריך החולץ להתכוין לצאת ידי , יש צורך לכוון להתיר היבמה.  לחליצה
, לא קיים את המצוה, אם לא נתכוין לשם מצוה אלא לפטרה בלבד, לפיו.  המצוה

לפי שאין היתרה תלוי , מ הותרה להינשא לשוק"ומ, לסוברים מצוות צריכות כוונה
לפי אלו ,  מוסיף דיש לחלק בשאלה זו בין החולץ לבין החולצתהוא.  [בקיום המצוה

  ).וספר החינוך מצוה תקצט' אבודרהם שער ג(דסוברים שאין היבמה מצווה בחליצה 
 –ולהחולץ יש שני דינים בחליצה , עיקר החליצה מצד היבמה הוא ההיתר, לפי זה

 שסוברים שהאיסור :)ן קג"מ ברמב"הובא בשם י(וכן יש ראשונים .]  המצוה והמתיר
אלא , ז לכתחילה הוא משום שיש הנאה מחמת ההיתר לשוק"לחלוץ בסנדל של ע

ז "אהע(ועיין בישועות יעקב .  פ שעברה על האיסור"שבדיעבד החליצה כשירה אע
כ סוברים דמצוות "ז אא"שמפרש שלגבי מצות חליצה אין קיום בסנדל של ע) יד:קסט

ק אינה תלויה במצות חליצה ואפילו אם לא נתקיימה אבל היתרה לשו, לאו ליהנות ניתנו
  .  יש היתר לשוק, המצוה

 .    מצוה להתיר– שהצענו דאופי מצות חליצה הוא עצם חלות המתיר לשוק 34עיין הערה   .40
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כ מסתבר שחליצה היא ההפך "א.  היא לגמור ולקנות מה שהקנו לו מן שמים

ם "וכבר הזכרנו לעיל שהרמב.   לא המשכת הזיקה אלא הסרת זיקה– מיבום

יבמה שתבעה היבם לחליצה והיא אומרת איני : ")טז:יבום ב' הל(פוסק 

לת כתובה אלא אשב בבית בעלי כשאר כל האלמנות אין חולצת ולא נוט

שומעין לה שהרי הקנו אותה לזה מן השמים ורצה מיבם רצה חולץ ונותן 

 או יבום או – זיקה היא מעמד שטעונה פתרון, ם"לפי הרמב."  כתובתה

ומשמע דהפקעת הזיקה היא המטרה ,  מחמת שהקנו לו משמים– חליצה

  40א. של מצות חליצהתהבלעדי

ם יתכן לקשר את אופי מצות חליצה ליסוד של "בנוסף לגישת הרמב

אם נוקטים שעיקר מצות יבום הוא הקמת שם אחיו שמת .  הקמת שם אחיו

כ מסתבר דרעיון זה גם מאפיין את מצות "א, והזיקה היא אימוץ להתייבם

נראה לפרש דמרכזיות מעשה החליצה ומהות טקס זה היא לפרסם ו.  חליצה

מעשה החליצה מסמלת .  יט דוקא לא להקים שם לאחיודהחולץ החל

ההתנצלות מההזדמנות להמשיך את היחוס של משפחה זו וכל התהליך 

הקמת -על פי יסוד זה דמצות חליצה היא טקס לפרסם האי.  משתקף רעיון זה

מובן הא דהתורה מדגישה מעשה המצוה , שם אחיו והחשיבות של יחוס

י תהליך "בן הא דמבזים את החולץ עכ בגט אשה וגם מו"בחליצה משא

ט והשוה :ח ד"יו' מ הל"עיין הגה(חליצה  ורקיקה , מורכב זה שכולל קריאות

  41).לספר החינוך מצוה תקצט

                                                                                                 
 ם"מסבירים דלפי הרמב) חכם צבי סימן א, פה:חתם סופר ב(דכמה אחרונים , יש להעיר. 40א

  .  כללחליצה היא מתיר ואינה מצוה

דחליצה במקום יבום אינה מצוה ואולי הטעם הוא משום דיותר :) כ(עצמה מעידה ' הגמ  .41
אבל הראשונים נחלקו שם במשמעות הלשון (טוב לייבם ולהקים שם לאחיו מלחלוץ 

דסוברים ) ריש מצוה תקצט(ובספר החינוך ) ט:דברים כה(ועיין בספורנו ).  אינה מצוה
אבל אפשר לחלק בשאלה זו בין .  ום הוא הקמת שם אחיודיסוד מצות חליצה וגם יב

וגם אפשר לחלק בכיוון , יבום וחליצה ולומר שרק בחליצה יסוד זה משפיע באופן יסודי
גם לגבי מצות , ם אין משמעות לרעיון הקמת שם אחיו"דלפי הרמב, ויש להעיר.  הפוך

בום חשוב להבנת כמה המושג דחליצה היא דחייה של י.  [יבום וגם לגבי מצות חליצה
איסור , הכלל דכל העולה ליבום עולה לחליצה, אי חליצה נמנית כמצוה נפרדת: סוגיות

כפייה , אי מצות יבום או מצות חליצה קודמת, הגדרת חליצה פסולה, ביטול מצות יבום
  .]  אי חליצה נחשבת כשבח או כגנאי, בחליצה
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גם אפשר להסביר כמה דינים אחרים המיוחדים , לפי גישה זו

, לעומת גט, בחליצה, ראשית כל.  למעשה החליצה שאינם שייכים לגט אשה

משמע דחליצה נחשבת כדין רק ) ה לנגעים"ד. (י קד"  מרש42.בעינן בית דין

ז "תניינא אהע(והנודע ביהודה .) קא(אבל המאירי .  משום שיש גביית כתובה

ועלתה יבמתו "מפרשים דיש צורך בבית דין מחמת גזירת הכתוב של ) קיד

ונראה מזה דבית דין מייצג כל הציבור של כלל ."  השערה לעיני הזקנים

:) קא(' הגמ, יתר מזה."  נקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעלו", ישראל

מוסיפה דיש מצוה לכתחילה לצרף עוד שנים לשלשת הדיינים משום פירסומי 

:) קא(י "רש.  אמרו דעדות חליצה בעשרה) יט' פ(אליעזר ' ובפרקי דר, מילתא

או להודיע , מפרש דצריך לפרסם הדבר שחלוצה היא ולא תינשא לכהן

סדר חליצה (א "אבל הגר.  ק כדי שיקפצו עליה בני אדם לנשאהשהותרה לשו

כותבים בטעם שצריך להוסיף דיינים משום שכן ) ב:קסט(ז "והט) ק טו"ס

מצינו שהצריכה התורה פרסום בחליצה שהרי קובעים מקום לחליצה בגובהה 

א מחלק בין גט לבין "והגר.  ולכן הצריכו חכמים עוד דיינים לחליצה, של עיר

שם (והוא מוסיף .  או קביעת מקום, ד"ב, ה דבגט אין ענין של פרסוםחליצ

דלפי הירושלמי בעינן חשובי העיר לדון על חליצה משום פירסומי ) 'ק ג"ס

ולכאורה פשר הדבר הוא שבחליצה הפרסום אינו רק משום טעם .  מילתא

כ מאי "דא, י"כמו שפירש רש, הטכני לפרסם ההיתר למנוע מכשול בעתיד

אלא מפרסמים את מעשה החליצה עצמה להדגיש החשיבות של ?  גטשנא מ

  .יחוס והקמת שם אחיו

לפי הבבלי .  ויש עוד סמך ליסוד זה מדין אחר שמיוחד לחליצה

גר אינו נעשה דיין לחליצה משום שנאמר ) א:יב(ודעה אחת בירושלמי .) קב(

אלא ולא עוד .  ואפילו אם אחד מהדיינים גר החליצה פסולה" בישראל"

פ שבדיני ממונות "אע, שהוא ישראל מכל צדדיו, בעינן אביו ואמו מישראל

   ולמה גבי חליצה דווקא 43.כשר כשאמו מישראל אפילו אם אביו גר

                                                                                                 
 .דגם בגט בעינן בית דין) ז קיד"ניינא אהעי ת"ת נוב"עיין שו(חשוב להעיר שיש סוברים   .42
חולקים וסוברים דרק בעינן שאביו ) שם(' תוס.  א ביבמות קב"א וריטב"זו שיטת הרשב  .43
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פ מה שבארנו מובן דמכיון "ע?  יש דרישות חמורות לגבי יחוס של הדיינים

דמטרת מעשה החליצה היא לפרסם ולהדגיש החשיבות של הקמת שם אחיו 

  .  ממילא מי שחסר לו יחוס יהודי גמור מופקע מלהיות דיין בחליצה, וחסיןוי

  היתר חליצה והיתר גט
 איך היתר זה פועל ואם ההיתר דומה –יש לעיין בגדר היתר חליצה 

ונראה דשאלות אלו   ?לגט אשה והם שני אמצעאיים לאותו מתיר או לא

 שואלת למה אשת איש שם' הגמ.).  יד(בקידושין ' תלויות בהבנת מסקנת הגמ

שאלות אלו מניחות ?  אינה יוצאת בחליצה ולמה יבמה אינה יוצאת בגט

לפי .  שהיתר חליצה והיתר גט כל כך שוים שיכולים להחליף אחד בשני

לגבי גט כתוב ספר כריתות דרק גט : יש דרשות לחלק ביניהם, המסקנא

המסקנא האם ויש לשאול לפי .  ולגבי חליצה כתוב ככה לעיכובא, כורתה

היתר חליצה עדיין פועל באופן דומה לגט ואין אחד מועיל לשני רק משום 

היתר חליצה שונה מהיתר גט וזו הסיבה ' או דלפי מסקנת הגמ, גזירת הכתוב

  44?א להחליף אותם"דא

ם וראשונים אחרים יש כמה חילוקי דינים בין גט "ונראה דלפי הרמב

  : גטוחליצה משום שהיתר חליצה שונה מהיתר

שואלים למה חליצת חרש וחרשת רק ) ה והא"ד: קד(' תוס:  דעת) א

הרי אין לחרש דעת לחלוץ וחליצה צריכה , פסולה משום דלאו בר קריאה

מתרצים דמאחר שבית דין עומדים על גביהם ומורים ' תוס?  כוונת שניהם

                                                                                                 
דאו אביו או אמו ) ק"בית יוסף בשם הסמ(ויש סוברים .  מישראל לעומת דיני ממונות

י שבדיני " דאעפאפילו לשיטה זו בעינן לימוד מיוחד לגבי חליצה משום, ברם.  מספיק
  ).  ב:ש יב"עיין ברא(בחליצה אין קבלה מועילה , ממונות אפשר לבעלי דינים לקבל גר

דאין בעייה של ) ה סנדל"ד: קג(הוא מסביר .  ן מרחיק לכת בשאלה זו"ונראה שהרמב  .44
עשיית חליצה אוסר אותה לשוק -ז משום שבאמת אי"הנאה כשחולצים בסנדל של ע

לפי שיטתו .   הסרת עיכוב ואינה דבר המתיר אותה לשוק בכללומצות חליצה הוי רק
אין דמיון בכלל בין גט ) שהבאנו לעיל: ש קידושין ד"הרא' ה בתוס"וכן משמע מהרמ(

ובמיוחד לפי (ויש לעיין בגדר גט יבמין .  שמתיר אשה לשוק וחליצה שמסירה עיכוב
לדיני גט אשה או לדיני ואם דיני הגט שוים ) ת"א דגט פוסל היבמה מה:הירושלמי ה

  . ל"ואכמ, שמדמה גדר גט יבמין לגדר מאמר) א:יבום ב' הל(ועיין באור שמח .  חליצה
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מעשה חליצה של חרש , לכן.  כוונתם כוונה, להם לעשות החליצה כתיקונה

ופוסלת היבמה על האחים ולכהנים והחליצה אינה כשירה רק משום חל 

י חרש אינה כלום משום דאין "נתינת גט ע, לעומת זה.  שחרש אינו בר קריאה

מה החילוק ,   וקשה45.לו דעת ואין גדול העומד על גביו ממלא חסרון דעת

, זט:יבום וחליצה ד' ח הל"גר(וכמה אחרונים מסבירים ?  בין גט לבין חליצה

דבחליצה היבם אינו פועל את היתר היבמה לשוק אלא ) קובץ הערות סימן עו

הבעל מתיר את , כ בגט אשה" משא .י מעשה החליצה"היתרה בא ממילא ע

בגט בעינן דעת הבעל ליצור חלות חדשה זו של היתרה , לכן.  אשתו בעצמו

והו לשוק אבל בחליצה לא צריכים דעתם לפעול חלות המתיר ולכן כל שלימד

  46.ד להתכוון להיתר חליצה דיו"ב

אם נתן גט בלא עדים לא עשה ולא כלום אבל אם :  עידי קיום) ב

, ם"לפי הרמב.  שהחליצה פסולה) טז:ד(ם פוסק "הרמב, חלץ בינו לבינה

.  בעינן עדים לקיום חלות הגט ובחליצה לא בעינן עדים לקיים אותה

ל " הבדל זה לחילוק הנמקשרים) ח שם וקובץ הערות שם"גר(והאחרונים 

ומסבירים דבחליצה אין החולץ והחולצת משתתפים ביצירת חלות חדשה 

                                                                                                 
יש ראשונים שחולקים וסוברים דאין חליצת חרש כלום משום שאין להם דעת ואין גדול   .45

).  יג:יבום וחליצה ד' ם הל"רמב, :רבינו קרשקש לגיטין כב(עומד על גביו מועיל 
פ שמפסקים אחרים "ם פוסל חרש וחרשת משום דלאו בני דעת אע"יין שהרמבומענ

) סימן ב(ט "העונג יו).  עיין לקמן(משמע דחלוק דין דעת בגט מדין כוונה בחליצה 
גם אפשר .  ם הבעייה של חרש וחרשת היא דאין להם דעת לקרות"מסביר שלפי הרמב
  .  עינן דעת במעשה חליצהם בעינן גברא בר דעת למרות שלא ב"לומר שלפי הרמב

גירושין ' בהל.  ם לגבי מוסר מודעא בגט ובחליצה"יש חילוק דומה בפסקים של הרמב  .46
וכן מי שאמר לשנים גט שאני כותב לאשתי בטל הוא וכתב אחר כך : "הוא כותב) יט:ו(

אבל ."  וזו היא מסירת המודעא על הגט.  גט ונתנו לה בפני שנים אחרים הרי זה גט בטל
ם כותב שהמוסר מודעא על החליצה חליצתו פסולה והיא "הרמב) כה:ד(ח "יו' בהל

ם פוסק שהמוסר מודעא על הגט הרי הוא בטל "הרי הרמב.  אסורה להאחים ולכהנים
ואינו כלום ובחליצה החליצה פסולה ומועלת לפסלה על האחים ולאסור בקרובותיה 

דחסרון ) ט סימן ב"עונג יו, א:קנדש "העמ(והאחרונים מסבירים .  ולפסלה מן הכהונה
מכיון דבחליצה אין דעת החולץ פועלת .  כוונה בחליצה אינו גרוע כמו חסרון דעת לגרש

כשמסר מודעא החליצה , המתיר דבעינן כוונה רק למעשה חליצה וההיתר בא ממילא
  .ובלי דעתו אין גט כלל, עצם המתיר תלוי בדעת הבעל, אבל בגט.  פסולה
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לא , לכן.  אלא הם חולצים וההיתר בא ממילא מדין תורה, המתיר את היבמה

  47.בעינן עדים לקיים דעתם אלא רק לברר שהם חלצו

אינה בשליחות שאם אמר , לעומת גט, חליצה:  שליחות ותנאי) ג

וכן אנו .  א וחלוץ לה במקומי אינה חליצה והוא הדין בחולצתלשלוחו צ

פוסקים שאין תנאי בחליצה משום שאין תנאי מועיל אלא במעשה שאפשר 

א לעשותה "אבל חליצה א, י שליח בדומה לתנאי בני גד ובני ראובן"לעשות ע

החליצה קיימת והתנאי כמי שאינו אפילו אם הזכירו בשעת , לכן.  י שליח"ע

מסבירים שדוקא כשהמעשה כל כך ) ה תנאי"ד. כתובות עד(' ותוס.  המעשה

אבל חליצה שאין בידו , יכול להטיל בו תנאי, י שליח"בידו שיכול לקיימו ע

קובץ (  והאחרונים מבארים 48.י שליח אינו יכול להטיל בה תנאי"לקיימה ע

שבגט הבעל יוצר המתיר ויש לו כח למנות שליח במקומו ) הערות שם

י "שהיתרה הוא מדין שמים ואינו נפעל ע, כ בחליצה"משא.  יל בו תנאיולהט

  .  אין לו כח למנות שליח תחתיו ולהתנות במתיר, היבם

יש כמה חילוקים בין היתר גט והיתר חליצה והסבר הדברים , לסכם

כ בחליצה דההיתר חל "הוא דבגט הבעל פועל חלות הגט והיתר האשה משא

מה הסברה לומר שבחליצה ?  בסיס לחילוק זה מה ה:ויש לשאול.  ממילא

  ?י החולץ והחולצת"ההיתר אינו נוצר ע

                                                                                                 
ם וסוברים דבעינן עדות לקיום הדבר בחליצה " ראשונים שחולקים על הרמבוהנה יש  .47

אפשר לומר דאפילו לראשונים אלו שפוסקים , ברם:).  נמוקי יוסף ומאירי קה, א"ריטב(
יש .  מ עדיין יש חילוק בין סוג העדות בחליצה לבין גט"דבלי עדים לא חל החליצה מ

בוודאות   מבררים–הבטיח שהמעשה קרה מקום לומר דבחליצה צריכים עדים רק כדי ל
דאם העדים רואים :) קה(' בגמ' ועי.   לעומת גט שבעינן העדים לעצם יצירת החלות–

פ שבכל מקום שצריכים עדים לקיומי מילתא אין "החליצה מבחוץ החליצה כשירה אע
ונראה ).  ג:ז מב"ע אהע"עיין שו(עדים הרואים מבחוץ שאינם נראים מועילים כלום 

כ העדים פועלים בתורת "א, רש דמכיון דבחליצה אין החולץ והחולצת המתיריםלפ
ע במאמרו של "וע.  בירור אלימתא ולכן אין צורך שהבעלי דינים ידעו על נוכחות העדים

  . שחילק בין עדות לקיום הדבר בגיטין ובקידושין) בית יצחק כט(מ רוזנצוייג "ר הגר"מו

לפי אלו דסברי שיש .).  יבמות קו, .עיין כתובות עד(ה לגבי תנאי בשעת חליצ' יש מח  .48
וכן יש עוד הסברים להדין דאין שליחות .  אינו שייך' הסבר התוס, תנאי בשעת חליצה

  ).ח אור זרוע סימן קכח"ת מהר"שו, טו:ש יב"עיין רא(בחליצה 
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פ מה שחילקנו לעיל "ונראה להבין יסוד ההבדל בין גט וחליצה ע

באישות רגילה הבעל והאשה .  בין אישות רגילה וזיקת שומרת יבם ליבם

שה כדי לסלק הא.  יוצרים גם את האישות שלהם וגם איסורה לשאר בני אדם

מהבעל ולהפקיע את האישות ביניהם בעינן ספר כריתות שמתיר אותה 

לעומת .  דעת הבעל לגרש יוצר המתיר כמו שדעתו יצר את האוסר.  מרשותו

זיקה בין יבם ושומרת יבם ואיסורה לשוק איננה חלויות שהם , אישות רגילה

וכבר בארנו שמצות יבום שונה מאישות משום ששומרת יבם הקנו .  יצרו

כ מסתבר לומר שהיתר חליצה חל באופן מקביל לדרך "א.  ליבם מן השמים

דעת היבם אינה פועלת , זאת אומרת.   דהיינו מן השמים– שאיסורה לשוק חל

  49.היתרה לשוק אלא כשנחלצו כדינה ופקעה זיקתה ההיתר בא ממילא

פ יסוד זה אפשר להבין חילוק אחר בין גט וחליצה שטעון "ע

בה אחים או כמה צרות חליצה אחת פוטרת כולן ומתירות   כשיש הר50.הסבר

והיאך .  כ בגט דאין אשה יוצאה לשוק בגט צרתה"משא.  הצרות לשוק

אם היתר גט והיתר חליצה משונים , והנה?  חליצה של זו פוטרת את חברתה

.  אפשר להבין חילוק זה, לגמרי משום ההבדל היסודי בין זיקה ואישות

ות ואישות הוי חלות איסור נפרדת שהבעל והאשה באישות רגילה כל איש

                                                                                                 
עמד ל דבחליצה כמו בגט יש חלות ושינוי מ"ח הנ"צריך להעיר שבארנו את דברי הגר  .49

אבל יש חילוק ביניהם באופן יצירתם דבגט הבעל יוצר את החלות ובחליצה היא , הלכתי
ח שאני "מ רוזנצוייג הבין דבריו באופן קצת שונה דלפי הגר"ר הגר"מו.  חלה ממילא

ההיתר של .  היתר חליצה מגט לא רק לענין איך נוצר החלות אלא שונים הם במהותם
טראנצנדנטי והמעבר מן יבמה לחלוצה אינו דומה חליצה בכלל אינו מוגדר כחלות 

 –ק "ובכמה תחומים נחלקו אם מעשה מסויים דורש ע.  למעבר מאשת איש לגרושה
ביטול גט וביטול תנאי , שחרור עבד, קנין חליפין, ק"מינוי שליחות בגו, נשואין, יבום
שור לשאלת כמובן דיון זה ק.  ל"גישות הנ'  וצריך לנתח מחלוקות אלו לאור ב–בגט 

  .     ק ועידי בירור בכלל"היחס בין ע

פ הגישה דשומרת יבם נחשבת כאשת איש אבל היבם אינו מוגדר כבעלה עוד אפשר "ע  .50
אבל , לומר דהיבם אינו יוצר את חלות היתרה לשוק ואינו מפקיע את שם אשת איש שלה

סק בעייתי של פ זה אולי ניתן להבין פ"וע.  מ הוא פועל את הסרת זיקתו מעליה"מ
ם פוסק שאם כתבו גט ליבמתו ואחר שיבמה "הרמב) ו:ג(גירושין ' בהל.  ם"הרמב

ואם אין ליבם כח .  גירשה בו הרי זה ספק גירושין הואיל ואינה אשתו גמורה כשכתבו
כ קשה להבין ספיקו דהאיך אפשר לומר שיש לו היכולת לכתוב הגט "להתיר בכלל א

נ אין לו "קתו מעליה בעצמו אפשר להבין הספק דאהאבל אם היבם מסיר זי?  לשמה
בעלות להתיר אותה מעמדה כאשת איש כמו בגט אבל הוא אכן אחראי להפקיע את 

  ).  ה רמי בר חמא"ד: א נב"ועיין ברשב.  (זיקתו
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אבל זיקה אינה .  בעינן מתיר מיוחדת מהבעל להאשה לכל אישות, לכן.  יצרו

כל הבית זקוקה משמים וברגע שחולצים כדינה .  אישות בין כל אח וכל צרה

   51.ההיתר בא ממילא לכל הבית

לה על דמשום הרעיון דהקנו לו משמים הזיקה ח, ואם כנים הדברים

ם "הרמב.  ם לגבי הפטור דצרת ערוה"אפשר להסביר שיטת הרמב, כל הבית

מחדש שהפטור דצרת ערוה היא תוצאה ישירה מהעובדה שזיקת היבם היא 

 בית שיש לו – אשר לא יבנה את בית אחיו"): יד:ו(ל "  וז52.עם כל הבית

יכול לקוחין באיזה מהן שירצה הוא שיש לו עליו זיקה ובית שמקצתו אינו 

, ואם  53."מקצתו שהיה מותר' לבנותו שהרי אין לו בו לקוחין אינו בונה אפ

                                                                                                 
שם דצריך לחלוץ אחת ' א של הגמ"א שמסבירים ההו"ן וברשב"וברמב.) מד(' עיין בגמ  .51

פ דמיון בין גט אשה וחליצת "רת ולא סגי בחליצת אחת מהן עמהצרות ולייבם צרה אח
אישות מדין /איננה דחלוק דין גט' ולפי זה אפשר לומר דמסקנת הגמ.  יבמה
אבל , מביאה גזירת הכתוב דכיון שלא בנה שוב לא יבנה' זיקה לגמרי אלא הגמ/חליצה

היא דזיקה הוי ' גם אפשר לומר דמסקנת הגמ.  חליצת עדיין פועלת כמתיר של אישות
זיקה הוי אישות עם כל הבית יחד ולכן חליצה אחת , כלומר.  סוג אישות שאינה פרטית

דהנושא של חליצה אחת , ל"דלא כראשונים הנ, גם אפשר לומר.  פוטרת את כולם
  .פוטרת את כולן אינו קשור בכלל לשאלת היחס בין היתר חליצה והיתר גט

שם ' דהנה הגמ.  ן האחים החולצים לבין הצרותוחשוב להעיר שיש לחלק בשאלה זו בי
ה ואין "עיין בערוך לנר שם ד(עוסקת רק בצרות הרבה ולא במקרה של הרבה אחין יבמין 

כ לפטור הצרות "משמע שבעינן גזיה) ט:ח א"יו' הל(ם "וכן מהרמב).  שהקשה על זה
בום של ביבום או חליצה של אחת מהן אבל שאר האחין פטורים מסברא בחליצה או י

מ רוזנצוייג "ר הגר"פ החילוק בין היבמין והיבמות של מו"ע, ונראה לפרש.  אחד מהם
דכל צרה נחשבת כאשת איש במקצת ומשום כך הייתי סובר דכל צרה צריכה , ל"הנ

אלא יש , אבל האחים אינם נחשבים כבעלים.  חליצה להתיר אותה ממעמדה כאשת איש
עוד סמוכין לחילוק זה .  אחד מהם פוטר כולםי "לכן מסתבר דחליצה ע.  להם זיקה

.  שמחלק לדעה אחת בין הצרות והאחין לגבי איסור אשת אח) א:א(נמצא בירושלמי 
לפי רבי חייה בר בא החולץ ושאר האחים חייבים כרת על הצרות אבל החולץ והאחים 

והפני משה שם מסביר דהחולץ שליחותא דאחין קעביד .  פטורים מכרת על החלוצה
לפי חילוק זה יוצא דחילצה .  כ החלוצה דלא אמרינן שליחותא דצרות קעבדה"משא

חליצה אינה פועלת כגט , אבל מצד החולץ, פועלת יותר כגט שמתיר אישות מצד האשה
  .אלא היא מסיר מעמדה של זקוקה, המתיר אישות

של איסור אשת אח ) א: יש כמה שיטות אחרות בראשונים לגבי הפטור דצרת ערוה  .52
איסור ערוה הפרטי ) ב).  ח"יו' ז הל"גרי, ה פקע"ד. לב' תוס(הערוה אוסר את צרתה 

קיים איסור ) ג).  ב:ז על הירושלמי יבמות א"ע רידב"וע, :פורת יוסף ג(אוסר את צרתה 
בלי ' כ דצרת ערוה פטורה אפ"גזה) ד.).  מאירי כ(עצמאי דצרת ערוה במקום מצוה 

  ).      טו-יד:קובץ הערות ג, ה כיון"שם ד' תוס, שוםה מ"ד. י ג"רש(איסור עליה 

' ע בפי"וע.).  ח, :עיין ג(' ם הביא מקור חדש שלא הוזכרה בגמ"צריך להעיר שהרמב  .53
שמביאים אותו שיטה ) ה שאין"ד: ג(א "ע וגם ברשב"בתוך שיטת ר) כ"ה א"ד: ח(י "רש

  .ם אבל אינם מצטטים את המקור שלו"של הרמב
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אחד מן הדברים המאפיינים את זיקה הוא שהיחס בין יבם , ם"לפי הרמב

דבריו לגבי פטור צרת ערוה , ויבמתו אינו אישית אלא קשר לכל בית אחיו

  .כפתור ופרח הם

הסברנו , שוןרא.  בארנו שני דברים מיוחדים בחליצה, לסכם

.  הקמת שם של האחיו-דמעשה חליצה היא טקס ציבורי שמתאונן על האי

י מעשה החליצה "הצענו דהיתר היבמה לשוק חל ממילא מן השמים ע, שנית

בשני מרכיבים אלו אפשר להסביר את .  משום שהזיקה חלה בידי שמים

    54.החילוקים בין גט אשה וחליצת יבמה

הוא הבסיס " הקנו לו משמים"דהיבמה ם היסוד "ויוצא שלפי הרמב

  55:להבין ולחבר יחד כמה נושאים עיקריים

  . היחודיות של זיקה) א
  .הגדרת איסור יבמה לשוק כספק דבר שבערוה) ב
  .החילוקים בין מצות יבום ואישות רגילה) ג
  .יסוד מצות חליצה וההבדל בין היתר חליצה והיתר גט אשה) ד

 

                                                                                                 
לא רק משום היסוד , לעומת גט אשה,  להעיר דאולי בעינן בית דין בחליצהגם חשוב.  54

יתכן דבגט אשה מכיון שהבעל .  הקמת שם אחיו אלא גם מחמת אופי היתר חליצה-דאי
, שאין ליבם כח להתיר בעצמו, כ בחליצה"משא.  ד"יוצר המתיר בעצמו אין צורך בב

  .בעינן מעשה בית דין כדי לחול ההיתר

' ובסיס למהלכנו המקשר הגדרתה של חליצה לאופי המיוחדת של זיקה מצינו במחמקור   .55
רב אומר חליצה קניין שמואל אומר חליצה ): "ט:ד, א:ג, א:א(משולשת של הירושלמי 

מפרש דביטויים אלו תלויים ) א:ג, א:א(ז "הרידב."  לוי אומר זיקה קניין. . . פטור 
) א: בחליצה מורכבת שני דברים, לפי רב.   וגטבנושאים של זיקה וחליצה ויחסן לאישות

היתר חליצה שפועל בדיוק ) ב.  קנין חליצה שגומר הזיקה ומשווה היבמה לאשת איש
חליצה מתיר אותה כמו גט אבל אין צורך , ז מסביר"הרידב, גם לפי לוי דזיקה קנין.  כגט

וכך (צה פטור אבל לפי שמואל דחלי.  לקנין משום שמעמדה של זקוקה זהה לאשת איש
מ לא בעינן קנין קודם ההיתר להשוות אותה "הזקוקה אינה ככנוסה ומ, )קיימא לן לדינא

עיין שם .  לאשת איש משום שהיתר חליצה מפקיע זיקה ואופי זיקה שונה מאופי אישות
וכן עיין במאירי .  פ שיטות אלו"ז מסביר המחלוקת לגבי קרובות חלוצתו ע"שהרידב

והרי אין : "לל דכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה הוא כותבשבהסברו להכ:) כ(
מה את סבור חליצה קנין אינה , וכמו שאמרו בתלמוד המערב, חליצה אלא סלוק הזיקה

:) תניינא פג(ם "ועיין בצפנת פענח על הרמב."  ואם אין זיקה אין חליצה, אלא פטור
  .שגם הוא מקשר אופי היתר החליצה לאופי זיקה
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  ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

' ברוך ה.  לזכות בנותי חנה ונחמה
שאני בהדי אשתי זכינו בשנה זאת 
לראותן מתחילות בחשק אמיתי 
לטעום קצת ממתיקת תורתינו 

ר שימשיכו בכך "יה.  הקדושה
  .ובפרט באותו חשק הטהור

  בביאור סוגיא דיבמה שרקקה תחלוץ

  .א
ע אם הרקיקה מעכבת מצות "א ור"נחלקו ר.  דף קדבמשנה ביבמות

שם דף ' בגמ.  ע אינה מעכבת"א מעכבת ולדעת ר"לדעת ר.  חליצה או לא

דאין לה , כלומר, "יבמה שרקקה תחלוץ", איתא ששלחו לאבוה דשמואל: קד

ה "י שם ד"פירש' עי(עוד היתר ייבום לאחים ובהכרח צריכה לעשות חליצה 

ה דחלצה חליצה פסולה אסורה להתייבם לאחד מן פ הדין דאש"ע, )תחלוץ

אי , מני', ז מקשים בגמ"וע)].  ו"ד הכ"פ(יבום ' ם הל"מובא ברמב[האחין 

מאימורים דגבי חליצה הרקיקה אינה פוסלת לדעתו כיון ' הלא יש ראי, ע"ר

דהרי דעתו היא דבמקום שיש , א אינו ניחא"לדעת ר' ואפי.  דלא מעכבא כלל

כשלעצמה ' אין א, בכבשי עצרת שחיטה וזריקהכגון , ריםשני דברים המתי

אינו מועיל שתחול עליהם קדושת קרבן כדי שייפסלו ', פי(אוסרת כלל 

חליצת הנעל , דברים המתירים' שיש בה ב, ולכן לגבי חליצה, )ביוצא

שהלכה זו אזלא , ומשני.  מהם כשלעצמה פוסלת' כ נימא דאין א"ג, וריקקה

' א וסובר דבשני דברים המתירים מועיל כל א"על ראליבא דרבי דחולק 

ן "  הרמב1.ה בחליצה תועיל הרקיקה לפוסלה לאחין"וה, כשלעצמה לאסור

 שלא בשעת חליצהא זו סוברים שהדין שיבמה שרקקה "שם כותב שבהו

                                                                                                                    
.  ביאור בענין זה והיא עמוקה מאוד) טז:ד(יבום ' ש הל"ובמאירי שם ובאו' ש בגמ"ע  .  1

אם אמרינן זה גם לענין גירות בנוגע ) ו:כט(' ובאחיעזר חלק ב:) עג(ה "עיין גם בקוו
  . למילה בלא טבילה ולהיפך
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ע וכבשי "ה הביאו ראיות מאימורים לר"ומשדין תורה פסולה לאחין הוא 

 תורה תיחשב רקיקה כשלעצמה חליצה א דמדין"א להוכיח דא"עצרת לר

רקיקה שלא ) שנביא בסמוך(' אבל למסקנת הגמ, פסולה לפוסלה לאחין

וכן .  מדרבנןבשעת חליצה פוסלת משום גזירה והויא החליצה פסולה רק 

  . א"א ובריטב"איתא ברשב

  .ב
הלא איתא " ,ר עקיבא רקיקה לא פסלה"ומי א", עוד' מקשים בגמ

ולא חלצה ולא קראה חליצתה  רקקה", ע" אליבא דרבהדיא בברייתא שאזלה

כ "א', ומקשים בגמ.  ע רקיקה פוסלת על האחין"מבואר דגם לפי ר."  פסולה

' דאינה אפי, ולא חלצה ולא רקקה הדין הוא שאינו כלוםכשקראה למה 

דאיתא בן  קרייה"', ותי.  חליצה פסולה לפוסלה לאחין כמו ברקיקה לחודה

דבתחילה ליתא ולבסוף איתא  רקיקה', יחלפא ליבתחלה בן בסוף לא מ

שאם אחד יראה היבמה קוראה פרשת חליצה לא , י"רש' ופי."  'מיחלפא לי

ולכן , גם קודם שחולציןהוא שקורין סדר החליצה יחשוב שכבר חלצה שהרי 

דחלוצה מותרת מן האחין האי יבמה לא יבא הרואה לומר ' אם לבסוף ייבם א

רואה יראה היבמה רוקקת בפני היבם יחשוב שכבר כ אם ה"  משא2.לאחין

ואם ייבם שרוקקין רק לאחר שחלצה נעלו הוא סדר החליצה שהרי , חלצה

  .  מן האחין האי יבמה יבא לומר שחלוצה מותרת לאחין' א

דמה ששלחו לאבוה דשמואל היה , ועוד כתבו שם לישנא אחרינא

נא קמא שרקקה דלא כבלישבמקום חליצה קודם שחלצה (יבמה שרקקה "

האי יבמה ' פי."  תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת) שלא במקום חליצה

י שרקקה ומתוך כך בעי לחלוץ אבל אחרי שחלצה אינה "פסולה לאחין ע

                                                                                                                    
' פי( כיון שלא בנה -" אשר לא יבנה"' דכ:) י(יבמות ' האיסור חלוצה לאחין מובא בגמ  .  2

ע "שווכן פסקו בטור ו, )היינו דאסור לייבמה(שוב לא יבנה ) שלא ייבמה אלא חלץ לה
  ).ד:קסב(ע "אה
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' ובהמשך הגמ.  צריכה לרוק עוד פעם מפני שרקקה כבר והסדר אינו מעכב

ולא תרוק אמי שתחלוץ ' מביאים מעשה באשה שרקקה קודם שחלצה ופסק ר

הא רקקה ", אמי' ר' ותי, "והא בעינן שתירוק", אמי' אבא לר' הקשה ר.  כ"אח

למה לא תירוק אחרי החליצה ' פי"  (ותירוק ומה בכך", אבא' הקשה ר."  לה

, חורבא דאי אמרת תיהדר ותירוק' נפיק מיני", אמי' ר' ותי) על הסדר' ותהי

עד כאן ."   חלוצה לאחיןמששא ואתי למשרי' אמרי רקיקה קמייתא לית בי

  .  הנוגעים לנו' דברי הגמ

  .ג
אמי ' מסביר שפסקו של ר) ה תחלוץ"ף ד"בדפי הרי. לד(י "הנמו

חורבא נובע ' כ דנפיק מיני"ביבמה שרקקה קודם שחלצה שאין לה לירוק אח

פסולה לאחין אטו שלא במקום חליצה דיבמה שרקקה , מהגזירה הראשונה

מן האחין יאמר ' ועכשיו כשמתייבמת לאשכבר חלצה דיחשוב הרואה 

היינו (דמתוך שרקיקה כשלעצמה , והביאור הוא.  שחלוצה מותרת לאחין

כ במקרה "א, אוסרת מחמת חשש שיחשבו שחלצה כבר) שלא במקום חליצה

כ "אם מתירים לה לרוק אח) היינו במקום חליצה(שרקקה קודם שחלצה 

כלום אפילו לאסור לאחין חוששין שהרואה יחשוב שרקיקה קמייתא אינה 

  .  להתייבם לאחיןשלא במקום חליצה ויבא להתיר יבמה שרקקה 

, אינה כלוםרקיקה שלא במקום חליצה ת "י שמה"יוצא לדעת הנמו

.  שלא יתירו חלוצה לאחיןגזירת הרואים דכל הסיבה שפסולה לאחין היא 

קום באמת אין מ, אבל לו יצוייר דיהא ידוע להרואים שלא חלצה מקודם

ובאמת נקודה זו מבוארת להדיא בדבריו .  לאוסרה אי לא מטעם לא פלוג

  :ל"וז, בביאור הגזירה הראשונה

הך מדרקקה ודאי חלצה ) הרואים(דאמרי 
ה הדרה ומתייבמה ולא "לה ברישא ואפ

דהך רקיקה מקמי "יהבי דעתייהו למימר 
  ."חליצה הוא ולאו כלום הוא
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ורק פסולה .  אינה כלוםת "הרי להדיא דרקיקה בלי חליצה מה  

  .  לאחין מדרבנן מחמת גזירת הרואים

.  י"שביאר הסוגיא כמו הנמו) ה אמרי רקיקה"ד(י "ועיין ברש

, כ אזלי בהאי שיטה"א שהבאנו בתחלה ג"א והריטב"ן והרשב"ובאמת הרמב

אבל  ת"מהשרקיקה לבד פוסלת לאחין ' א סוברים בגמ"שלדעתם רק בה

ת "ומהמדרבנן הפסול אינו אלא ירת הרואים גזלמסקנא שפוסלת מחמת 

  . רקיקה בלי חליצה אינה כלום

  .ד
  :ל"וז, לא משמע כן) ד"ד הי"פ(יבום ' ם הל"אבל הרמב

רקקה בלבד שלא חלצה ולא קראה או 
הרי זו שרקקה וקראה ולא חלצה 

קראה היא והוא ולא .  כחליצה פסולה
חלצה ולא רקקה לא עשה כלום שנאמר 

שהוא  שהמעשה, ככה יעשה לאיש
היא שמועיל אבל  והרקיקההחליצה 

  . הקריאה אינה מעכבת ואינה מועלת

ם הסיבה שרקיקה בלי חליצה וקריאה פוסלת "הרי לדעת הרמב  

שמזה למדים דהמעשה שהוא , "ככה יעשה לאיש"לאחין היא הקרא ד

ם "ולכאורה אי סובר הרמב.  ת"מההחליצה והרקיקה מועיל לפוסלה לאחין 

,  הני ראשונים היה לו לכתוב שרקיקה פוסלת מחמת גזירת הרואיםכדעת כל

  .  ת רקיקה בלחוד חשיבא חליצה פסולה"אלא מוכח שסובר שמה

) א.  ם"קושיות על דברי הרמב' ועיין במגיד משנה שם שמקשה ב  

היא דרקיקה אינה פוסלת אלא מדרבנן מחמת גזירת ' משמעות מסקנת הגמ

ם מביא כמקור "הרי הרמב) ב.   ראשוניםהרואים וכמו שביארו כל הני

" יעשה"דבלשון , "ככה יעשה לאיש"ת הפסוק ד"שרקיקה לבד פוסלת מה

בניגוד לקריאה דלא (גילתה התורה שחליצה ורקיקה שהן פעולות של עשייה 

א שרקיקה "אבל האי לימוד הוא המקור של ר, פוסלים לאחין) חשיבא מעשה
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ע שלומד מהאי פסוק דרק חליצה "גד רנ, גם מעכבת חלות של חליצה כשירה

שהיא מעשה בגופו של איש מעכבת ולא רקיקה כיון שאינה נעשה בגוף 

  :ב פוסק"י' ששם בהל, ע"ם היא כר"ודעת הרמב.  האיש הגם דהוה מעשה

חלצה בלבד ולא קראה ולא רקקה 
ל שחלצה וקראה "חליצתה כשירה ואצ

ולא רקקה או שחלצה ורקקה ולא קראה 
  .שירהשחליצתה כ

א חליצה בלי רקיקה הוה "דאילו לר, ע"הרי להדיא דפוסק כר  

א "ם הדרשה של ר"איך מביא הרמב, מ"המ' ומתוך כך הק.  חליצה פסולה

 שתפסול לאחיןלענין " ככה יעשה לאיש"נכללת בהאי פסוק ד רקיקהשגם 

אינה נכללת בהאי פסוק  לענין עיכוב בחליצה מעולהדכשדעתו , דין תורה

  .ע"כבת כשיטת רואינה מע

  :ורציתי להוסיף  

ד לגבי רקקה ולא חלצה ולא קראה "י' ם בהל"לשונו של הרמב) א

כמו " חליצתה פסולה"למה לא כתב ".  ז כחליצה פסולה"ה"הוא 

  .בשאר מקומות

ם "ד לגבי קראה ולא חלצה ולא רקקה מסביר הרמב"י' בסוף הל) ב

ככה "וק כתיב דהסיבה לחלק בין קריאה לרקיקה וחליצה היא דבפס

והמעשה שהוא החליצה והרקיקה מועיל אבל הקריאה , "יעשה

מיותרים דהא " אינה מעכבת"והמלים .  ואינה מועלת אינה מעכבת

ם "ואם הרמב, אנו דנים רק על מה שמועיל לפסול היבמה לאחין

בין לענין עיכוב בחליצה מעולה בין , היה רוצה לפרט את כל הדינים

כ לגבי חליצה שהיא מעכבת "יה לו לכתוב גה, לענין פסול לאחין

  . ולגבי רקיקה שאינה מעכבת

שהוא החליצה והרקיקה שהמעשה "ם "ל כתב הרמב"בפיסקא הנ) ג

ם להשתמש בלשון רבים "ולכאורה היה לו להרמב".  היא שמועיל
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ולמה  הם שמועיליםשהם החליצה והרקיקה  שהמעשיםולהגיד 

  ."  יא שמועילה' שהמעשה וכו"כתב זה בלשון יחיד 

כשמדבר על הענין של " מועיל"' ם בל"למה משתמש הרמב) ד

, משמע שמשנה מצבו של אדם למוטב" מועיל"הרי , פסול לאחין

י חליצה פסולה שפוסלת היבמה לאחין משתנה "וכאן כנראה ע

  .מצבה לרע

  .ה
  :ם"מובא בשם הרא) 'ד אות ח"פ(יבום ' בהגהות מיימונית הל

שלא תירוק לפני היבמה צריכה ליזהר 
היבם קודם חליצה שהרקיקה פוסלת ליבם 

כ החליצה שתעשה אחר הרקיקה הויא "וא
ליבם ' שאינו ראויכיון  חליצה פסולה

דאמר רבה בר רב הונא חליצה פסולה 
  . צריכה לחזור על כל האחין

מן האחין רק מועילה להתיר ' הכוונה היא שיש דין שחליצה לא

חליצה "ה נקראת "ייבם האי יבמה אבל בלאהיבמה לשוק כשהיה אפשרות ל

  ולפיכך בנידון דידן שכבר רקקה 3.מן האחין' וצריכה לחלוץ לכל א" פסולה

כיון שלא בנה "והדין הוא דבעי היבם לחלוץ ואסור לייבם מחמת האיסור ד

  .יוצא שהחליצה תהא חליצה פסולה" ,שוב לא יבנה

יינו גם הלישנא קמא דה, מביא הסוגיא כצורתה.) דף לד(ף כאן "הרי  

וגם , בעיא לחלוץ ופסולה לאחין) שלא במקום חליצה(דיבמה שרקקה 

היינו מקודם אבל סמוך (הלישנא בתרא דיבמה שרקקה במקום חליצה 

אבל לא מצינו שום זכר .  כ דכסדרן לא מעכבא"צ לרוק עוד אח"א) לחליצה

  . ף"ע למה לא מביאו הרי"להאי גזירה של הרואים וצ

                                                                                                                    
אם מועילה חליצה פסולה ) יט:קע(ע "ובטור אה) ב"י, א"י:ה(יבום ' ם הל"עיין רמב  .  3

  . לאשה החולצת ורק שאינה מועילה לצרתה או דגם החולצת עצמה אינה ניתרת
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  .ו
איך הביא , ם"מ על הרמב"ד שהקושיא השנייה שהקשה המ"ונלע

דלא רק חליצה מועילה בעצמה לפוסלה על האחין " ככה יעשה לאיש"מ' ראי

אלא גם רקיקה ) ב"י' באמת מועילה לגמרי אף להתירה לעלמא כמבואר בהל(

 דאין הרקיקה מעכבת כ פסק"ג אם פסק נמי ,מעשהכ "מועילה כיון שהיא ג

נחזור לדברי .  אינה קשה, כיון דאינה מעשה באיש) קהכשחלצה בלי רקי(

  : במשנה כתוב.  ם"ז נוכל להבין שיטת הרמב"א ועי"ר

כל דבר שהוא " ככה יעשה"א "ל ר"א
ככה "', ע משם ראי"ל ר"א.  מעשה מעכב
  . כל דבר שהוא מעשה באיש" יעשה לאיש

  . משמע עיכובא" ככה"י שם שהלשון "מסביר רש

ע לומר שהפסוק אינו מדבר "ם הבין דאין כונת ר"ל דהרמב"ז י"ולפי

אינו נוגע אלא , דהיינו העיכוב" ,ככה"אלא שהלימוד מ, על רקיקה כלל

אבל להיחשב חליצה פסולה כל דעשה שום , למעשה שעושים בגופו של איש

  . מעשה מספיק וגם רקיקה חשיבא מעשה

ה בדרך אפשר שהרמז לז) ז"ד הט"פ(ש "מצינו באו, וליתר ביאור

ומצינו , "ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל"דכתיב , הוא מסוף הפרשה

ואולי זה , "כביתו"הויא חליצת הנעל י "ע דע"דילפינן מזה לר. בדף מד

  .ומעכבת" ככה"המקור דרק החליצה הויא בכלל 

יש אריכות ) ה אבל"עמוד ריד ד(ב "צ' ם אלשיך סי"ת מהר"ובשו

דבריו מביא כמה דיוקים כראיות למהלך ובתוך , ם"גדולה לבאר שיטת הרמב

  : שלנו

ואילו בסוף דברי , "מעכב"א כתוב דכל דבר שהוא מעשה "ר' בד) א

  ".מעכב"לא מובאה המלה " כל דבר שהוא מעשה באיש"ע "ר
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ולכאורה היה לו , "כל דבר שהוא מעשה באיש"א "ע טוען לר"ר) ב

הרי ש, "כל"ולהשמיט מילת " דבר שהוא מעשה באיש"לומר רק 

ולא שייך הלשון , שהיא בגופו של איש' לדעתו יש רק מעשה א

  .  אלא כשיש כמה דברים" כל"

ם אלשיך ששני נקודות אלו נובעות ממה שאפילו "מסביר המהר

כדי שלא יהא " מעכב"ע מילת "דילג ר.  ע האי פסוק כולל גם רקיקה"לר

, א"ר רכדסוב, משמע דלשיטתו הפסוק רק עוסק בדברים המעכבים החליצה

  .דרק בא לומר דיש איזה הלכה דתלוי במה דנחשב מעשה בגופו של איש

ע במילה זאת כדי לרמז "השתמש ר, "כל"וכן לגבי הלשון 

כמדוייק , ואינו רק מתייחס למה שמעכב, מעשים' נכללים ב" יעשה"דב

פסול בעינן מעשה בגופו של איש ולגבי עיכובא אלא דלגבי , ל"מהשטמתו כנ

  .ינן מעשהרק בעלאחין 

דכתיב ' מדייק עוד מלשון הגמ) ו"כ' סי(ב אשכנזי "ת ר"ובשו

דאיסורה לאחין לא " חולצת"או " לא תייבם" ולא "תחלוץיבמה שרקקה "

החליצה שכבר אלא דצריכה לגמור , הוה גזירה דרבנן לאסור ייבום גרידא

  .ומטעם זה הוא דאסורה לאחין, י רקיקתה" עהתחילה

  .ז
  :ם"וקים שהבאנו ברמבעכשיו נחזור לדי  

כשהוא מדבר על חליצה  שהמעשהם משתמש במלה "הרמב) א

' בל שהמעשיםם לכתוב "ורקיקה בניגוד לקריאה ושאלנו שהיה לו להרמב

  .רבים

ם רוצה "ם מדויק ביותר שהרמב"אבל לפי דברינו לשון הרמב

י "שע חליצת הנעל בהדי רקיקהלהדגיש שבעצם המעשה של חליצה הוא 

  .  אבל קריאה אינה חלק ממעשה החליצה עצמה,חליצה גמורהשניהם יש 
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ולא " כחליצה פסולה"ם מתאר רקיקה בלי חליצה "מה שהרמב) ב

ושמא , ג הרי לא עשתה חליצה"הוא משום דבכה" חליצתה פסולה"כותב 

היה משמע שאם אשה רקקה " חליצתה פסולה"ם חושש שאם יכתוב "הרמב

  4.פעם שנית הויא חליצה פסולהולאחר זמן עשתה חליצה בלי רקיקה 

אינה מעכבת דם "בנוגע לשאלה למה לגבי קריאה מוסיף הרמב) ג

ם "שבא הרמב) ה אבל"ה ועוד ובד"שם ד(עיין באלשיך , חליצה מעולה

שמעכבת , חליצה) א: להדגיש שמהאי פסוק לומדים שיש שלש חלוקות

כ מועלת "שאינה מעכבת ואעפ, רקיקה) ב, כ מועלת לפוסלה על האחין"וכש

ז עדיין לא "אבל עכ.  שאינה מעכבת ואינה פוסלת, קריאהו) ג, לפסול לאחין

דבהם רק , ם דינים אלו אצל חליצה ורקיקה"מתורץ למה לא מפרט הרמב

  .ולא מחלק ביניהם לגבי עיכובאמועילים מזכיר שהם 

ם רוצה להדגיש שבעצם הקריאה מצד עצמה "ל דהרמב"ואולי י

רק דיש חיוב לקרות , עשה החליצה אפילו לכתחילהאינה חלק יסודי של מ

דצריכים לכתחילה כחלק מסדר , וזה בניגוד לרקיקה, הפרשה בשעת החליצה

ויש .  אפילו לכתחילה" אינה מעכבת"ולכן הוסיף שקריאה , החליצה עצמה

  :דכותב, א"וי' י' ם שם בהל"לדייק את זה מפסקי הרמב

אלא אם לא קראה , ואין הסדר מעכב
לה לא היא ולא הוא או שרקקה בתחי
כ רקקה "כ חלצה או שקראה ואח"ואח

  .חליצתה כשירה

  : ם"א כותב הרמב"י' ובהל

שמא , ולמה לא תחזור ותרוק על הסדר
יאמרו רקיקה לבדה אינה כלום ואינה 

  .פוסלת מן האחין

                                                                                                                    
אתי למשרי ", אמי' ם מלשון ר"ש להרמב"איך הסברנו ראיית האו' לקמן אות י' עי  .  4

  . ם כאן וכמו שבארנו"ז מובן כונת הרמב"ועפ, י"ליבא דהנמוא"  לאחיןחלוצה
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פ דברינו אליבא "וע', ם מביא הגזירה שכבר ראינו בגמ"הרי שהרמב

שמא , ת פוסלת לאחין"אטו רקיקה בלי חליצה שמהם הגזירה היא "דהרמב

שואל  רקיקההוא למה רק לענין ' אבל מה שק.  יחשוב הרואה שאינה כלום

אינו  כ רקקה"שקראה ואחם האי שאלה אבל לענין המקרה האחרון "הרמב

כ כדי שיהיו חלקי מצות חליצה "שואל למה אין היבמה קוראה עוד הפעם אח

 מצוה בעלמאאינה אלא בגדר  דקריאה, כ"פ מש"ושמא הפשט הוא ע.  כסדרן

, ולכן כיון דכבר יצא ידי קריאה אף שלא במקומו הראוי, שתהא בשעת חליצה

, עצם מעשה חליצהדהיא חלק של , רקיקהכ "משא, אין צריך לקרוא עוד

היינו צריכים לפסוק לה לרוק עוד הפעם כדי שתתקיים מצות חליצה 

ם "ולזה מכוון הרמב.  ל"לא גזירה הנלו, דהיינו על הסדר, בשלימותה

דמצד עצם ' פי" ,אבל הקריאה אינה מעכבת ואינה מועלת", באריכות דבריו

היא  שהמצוה בהידורההחפצא של מצות חליצה הקריאה אינה כלום אלא 

  . שתהא שם קריאת הפרשה

  .ח
' בנוגע למה שהסיקו בגמ) עג אות יא' סי(ומצאתי בקובץ הערות   

היינו (ן כבשי עצרת ששני דברים המתירים מעלין זה בלא זה משיטת רבי לעני

דרקיקה נמי מועילה ) 'שהבאנו מקצתה לעיל אות א' תחילת דברי הגמ

מקצת ומשום דרקיקה היא ", ל"אלחנן זצ' דכותב ר, ת"לפוסלה לאחין מה

 כיון דלא הוי 5מ נראה דליכא לאו גמור דלא יבנה"והוא מוסיף דמ".  חליצה

  .  ש" ועוד כמה נקודות עחליצה גמורה

שסובר דרקיקה ) ע"דר' בר פלוגתי(א "ז אזלי אליבא דר"ואף שכ  

מ "מ, כ מעכבת ומתוך כך חשיבא חליצה עם רקיקה שני דברים המתירים"ג

, ע"א נשמע לר"ל דמדר"וי, רואים מדבריו שגם הרקיקה חשיבא מקצת חליצה

                                                                                                                    
  . חלוצה לאחין'  בביאור אי2עיין לעיל הערה   .  5
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ל "ג דקיי"ם דאע"ז סובר הרמב"ולפ.  ע הויא חלק שאינו מעכב"אלא דלר

 משום דין תורהמ רקיקה פוסלת לאחין "מ, ע שאין רקיקה מעכבת"כר

ולכאורה יוצא דאולי נחלקו הראשונים לענין .  'מדאו מקצת חליצהדחשיבא 

מן האחין ' כ מתיבמת לא"האם יבמה שרוקקת ואח' פי" (לא יבנה"הלאו ד

י וכל "עת הנמודלד, אלחנן' פ מה שכותב ר"ע, )עוברת על איסור דלא יבנה

כשלעצמה  דרקיקהכיון , "לא יבנה"הני ראשונים בודאי ליכא הכא איסור ד

כ לדעת "משא, "כיון שלא בנה"ואין החולץ בכלל  ת אינה כלום"מה

ובאמת האי , "כיון שלא בנה"ם יש מקום לומר שיש כאן חלות של "הרמב

זה שחל אלחנן אם הכוונה ב' ורק מסופק ר, רקיקה הועילה לפוסלה לאחין

  .  האיסור חלוצה לאחין ממש או רק איסור דומה לזה

  . ט
לא "ם היא דיש איסור גמור של "ורציתי רק להעיר שמשמעות הרמב  

בקטע (ל "וז, )ז"כ- ו"ד הכ"פ(ם שם "והיינו ממה שפסק הרמב, "יבנה

  ):ו"כ' האמצעית בהל

 חליצתה פסולהכל מקום שאמרנו ו
הונה ונפסלה מן הכ' נאסרו עליו קרובותי

ונאסרה על האחין ואינה מתייבמת ואינה 
מותרת להנשא לזר עד שתחלוץ חליצה 

  . כשירה

  : 'ז כ"כ' ובלה

ז חולץ לה חליצה כשירה "עברה ונשאת ה
ואין מוציאין אותה  והיא תחת בעלה

  . מידו

דאיך יתכן דאם עשתה רק חליצה פסולה , ולכאורה דין זה תמוה  

ועיין שם .  ( שאין מוציאין אותה מידומעלמא הדין הוא' ועברה ונשאת לא

כ הוי בכלל "דהלא רקיקה בלחוד ג, ועוד יותר תמוה).  ז"מ שעומד ע"במ

פ "ל דלכה"ונ.  כלל חליצהג הלא לא עשתה "ובכה, החליצות הפסולות
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וכמו שמבאר , מקצת חליצהם מבין דרקיקה הויא בגדר "מבואר מזה שהרמב

חר שרקקה עומדת באמצע מעשה כ האי אשה לא"וא, א"ה אליבא דר"הקו

ועדיין צריך עיון ולא באתי רק , חליצה ומתוך כך אין מוציאין אותה מידו

  . להעיר

ע רקיקה פוסלת "ם גם אליבא דר"פ דברינו שלפי הבנת הרמב"וע  

מובן , שאינה מעכבתפ "אע מקצת חליצהוחשיבא  דין תורההיבמה לאחין 

משתמש בלשון ) 'עיל אות ד ציטטנוהו ל;ד"ד הי"פ(ל "ם הנ"למה הרמב

ג דלכאורה רק מהני "אע, כשהוא מדבר על מה שנפסלה לאחין מועיל

דמה שנפסלה , ונראה שהתירוץ הוא.  להחמיר עליה ולשנות מצבה לרע

וכעין מה שכתבנו , מקצת חליצהפ "לאחין מגלה שמה שעשתה חשיבא לכה

  ).'לעיל אות ועיין (החליצה  התחילי רקיקה לבד כבר "ב אשכנזי דע"בשם ר

  .י
', ם נובע כמעט להדיא מתוך המשך הגמ"ד שפסקו של הרמב"ונלע  

על כל הני ראשונים , להיפך, ם אלא"ולדעתי הקושיות אינן עולות על הרמב

  . שחולקים עליו

דהוה מעשה באשה שרקקה במקום ', כבר הבאנו סוף דברי הגמ) א

" ץ לה ושרי ליה תיגראחלו", אמי אמר לה' ור, )היינו מקודם שחלצה(חליצה 

והא "אבא ' ר' ואמר לי)  וזה מספיק-תעשה חליצת הנעל בלי רקיקה שני ' פי(

" ותירוק ומה בכך"אבא ' ל ר"ועוד א, "הא רקקה כבר"ל "וא, "בעינן מירק

' עיין לעיל אות ג" (חורבא' נפיק מיני"ל "וא, )כדי שתהא חליצה כסדרה(

  ).שהסברנו מה היא החורבא

  : בסוגיא כמה דברים קשיםלכאורה יש  

ע "ל כר"והא אנו קיי, "והא בעינן מירק", אבא' מה הקשה ר) א

  ?דאין הרקיקה מעכבת
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היה לו להגיד דלא , "הא רקקה כבר", אמי' של ר' מה תי) ב

  ?ע"בעינן רקיקה כלל דהלכה כר

  ?הא רקקה כבר, "ותירוק ומה בכך", אבא' מה השיב ר) ג

פ דהלכה "דאע, לכתחלהתה לענין אבא הי' ל שקושיית ר"כ צ"בע

כגון שהלכה ( בדיעבדז הוא במקרה של "מ כ"מ, ע שרקיקה אינה מעכבת"כר

אבל לכתחלה כמו בסוגיין שאפילו לא חלצה נעלו עדיין ) היבמה למדינת הים

 ויצתהאמי דכבר רקקה ' ז תירץ ר"וע, יש לנו לומר לה לרוק לאחר שתחלוץ

 למה אינה רוקקת עוד פעם אחרי החליצה ,אבא' ועל זה הקשה ר, ידי רקיקה

' אמי דנפיק מיני' ותירץ ר, דגם זה הוה מצוה לכתחלה כסדרהכדי שתהא 

ג "אע ת"קיום במצות רקיקה מהז דרקיקה קמייתא חשיבא "יוצא מכ.  חורבא

  6.ם לגבי רקיקה בלי חליצה"כמו שראינו ברמב, דלא נעשה לאחר חליצה

ע "כ צ"וא,  דרקיקה מקמי חליצה אינה כלום'י הא אמרי"ואילו אליבא דהנמו

  7.למה הכא נחשבת קיום המצוה

                                                                                                                    
ת אלא "אינה פוסלת לאחין מהדרקיקה בלחוד אמי סובר ' היה מקום לומר דאף ר  .  6

אלא , )י"וכהבנת הנמו(מחמת גזירת הרואים וכמו שכתבו בתחילת הסוגיא  מדרבנן
, )שלא כסדרן' פי(קודם חליצה ' כשבאה הרקיקה אפי מצות חליצה דלענין שדעתו היא

אבא ' ת דאי לא הדרא קושיית ר"צריך להיות מה (התורהמן נחשבת כחלק מן החליצה 
  ). ת שתהא רקיקה בהדי חליצה"כדי לקיים מצות חליצה מה" הא בעינן מירק"לדוכתא ד

ונים שרקיקה בעצמה אינה פוסלת  מסכים לכל הראשם"דהרמבל "כ י"ולפי הבנה זו ג
שלומדים ממנו דלא " ככה יעשה לאיש"של ' ם הפס"ומה שמביא הרמב, ת"לאחין מה

 של מצות חליצה אלא גם הרקיקה מצד עצמה היא חלק מעשהרק החליצה היא 
פ דאינו על "ת אע"כונתו היא לגלות דבהדי חליצה מעשה רקיקה חל מה,  שלהמהמעשה

  : ילוק זה דחוק מאודד כל ח"אבל לע.  הסדר

דלדעתו אין רקיקה ' ת כלל אי אמרי"אמי שרקיקה קמייתא חלה מה' איך ידע ר  ) א
  . ת"מהכשאינה במקום חליצה פוסלת לאחין 

לאשה שרקקה  שלא במקום חליצהל לחלק בין אשה שרקקה "כ ק"מצד הסברא ג  ) ב
א הרקיקה הל, רק שלא כסדרן דמה לי שאחרי שרקקה עשתה חליצה במקום חליצה

אבל אי אמרינן שרקיקה .   החליצה עדייןהתחילהמצד עצמה אינה כלום וכאילו לא 
כשהיא שלא במקום חליצה אז כשהיא במקום ' ת אפי"מצד עצמה פוסלת לאחין מה
ולא בעינן שתרוק  ממעשה החליצה כחלק ת"מהחלה , חליצה אלא שלא כסדרן

  . הת שהיא עם רקיק"פעם שנית לקיים מצות חליצה מה

ת אבל "אינה כלום מה שלא במקום חליצהי היא דרק רקיקה "ואין לומר שדעת הנמו  .  7
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י אצל רקיקה במקום חליצה "דאליבא דהנמו, עוד יש להקשות) ב

רק שלא כסדרה דכל הסיבה שאין לאשה לרוק פעם שנית היא אטו הרואה 

רקיקה דהלא , הוה זה גזירה לגזירה, שיחשוב שרקיקה קמייתא אינה כלום

ורק אוסרת מטעם גזירה שגזרו  אינה כלוםי באמת "בא דהנמואלי קמייתא

כסדר חליצה (ל דלא יבוא הרואה לחשוב שכבר חלצה קודם הרקיקה "חז

   8.ויבוא למישרי חלוצה לאחין) רגילה

כ יוצא "ת אינה כלום א"י שרקיקה בלי חליצה מה"אליבא דהנמו) ג

דאין  ת חכמיםגזירמ מחמת "מ, בעינן רקיקה מדין תורהפ שלכתחלה "שאע

ת לכתחלה "עקרינן לגמרי מצוה מה, לה לרוק לאחר חליצה אם רקקה כבר

  אבל לדעת 9.ועוד יותר קשה כיון דכאן הוה גזירה לגזירה.  וקשה לומר כן

פ דגם לדעת "ואע.  דקיימה מצות רקיקה במה שרקקה מקודם, ם ניחא"הרמב

זה ונעקר , ועוד, תהזה רק נוגע למצוה בשלמו, ם עקרינן הדין דכסדרן"הרמב

  . משום גזירה אטו דאורייתא

  :ם הכל מובן"אבל לדעת הרמב 

דהא "אבא דלא בעינן לרוק פעם שנית ' אמי לר' מה דמשני ר) א

מכח הפסוק  ת"מההדבר שרקיקה בלי חליצה אכן חלה ' פי' "רקקה כבר

                                                                                                                    
שהרי ,  אף אם לא חלצה לבסוףת"פסולה מהחשיבא חליצה  רקיקה במקום חליצה
כבר  כשרקקהי דכל הסיבה שאין רוקקין עוד פעם אחרי החליצה "בארנו כבר לדעת הנמו

ג דלדעתו אין "אע, רקיקה שלא במקום חליצההיא גזירה אטו מקרה של  קודם החליצה
י שרקיקה במקום "ואי סובר הנמו; ת ורק פוסלת על האחין מדרבנן"זאת כלום מה

שהרואה ,  היה לו לפרש דגזרו אטו רקיקה במקום חליצהת"מהחליצה פוסלת לאחין 
רקיקה במקום חליצה אינה כלום ואם לבסוף ' דמצריכה לרוק פעם שנית יחשוב שאפי

ל שלא יגזרו האי גזירה דהיא מלתא "ואף את.  לצה יחשוב שהיא מותרת לאחיןלא ח
מצד הסברא לחלק בין רקיקה שלא ' ז ק"עכ, ד ולא יחלוץ לבסוף"בב' דלא שכיחא שתהי

דאם אינה כלום שלא במקום חליצה , )שלא כסדר(במקום חליצה לרקיקה במקומה 
מעשה  התחילה דהא עדיין לא כ אין הרקיקה כלום"מסתברא דגם אם דעתה לחלוץ אח

  . י היה לו להביא חילוק זה בפירוש"ואם באמת זה הוא דעתו של הנמו.  החליצה
  .ה ונראה"ד) טז:ח ד"יבו' הל(ש "כן העיר האו  .  8
אישות ' ם הל"מהרמב' שמביא ראי) ה וניחא"ח ד"עמוד ר(ב אשכנזי "ת ר"ש בשו"וע  .  9

לא חיישינן לה היכא שעומדת נגד  ור דרבנןאיסדבכהאי גונא שיש גזירה אטו ) ט:ד(
  .ת"לכתחלה מה קיום מצוה
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אבא ' ז מקשה ר"וע.  ת"כ קיימה מצות רקיקה מה"וא, "ככה יעשה לאיש"

 ולכן יש לה לרוק פעם שנית כסדרן עדיין צריכים להיות חלקי החליצה ז"דעכ

  . חורבא' אמי דנפיק מיני' ומשני ר.  מטעם הסדר

 האי חששא ,ת"מהם שרקיקה פוסלת לאחין "לדעת הרמב) ג-ב

י שמצריכים אותה לרוק פעם שנית שרקיקה קמייתא אינה "שיחשוב הרואה ע

' לחשש דאו, ועוד.   גזירה לגזירהואין בזה משום', כולם היא חששא דאו

  . ת"עקרינן מצוה לכתחלה מה

' ם הוא מלישנא דר"כותב שמקור הרמב) ה ונראה"טז ד:ד(ש "האו

' כ כיון דנפיק מיני"אבא דאין לה לרוק אח' שאמר לר, אמי בסוף הסוגיא

ם הבין דהפשטות בזה "והרמב".  לאחין חלוצהואתי למשרי "', חורבא וכו

  . ת"ה נחשבת האשה לחלוצה ופסולה לאחין מהי רקיק"היא דע

י וכל הני ראשונים "אבל חשבתי דאין זו קושיא לשיטת הנמו

שהרי לדעתם הרואה יבמה שרקקה יחשוב , )ן"א והרמב"הרשבא הריטב(

דלא מחמת , והיינו.  ההם הרואיםאמי איירי במחשבת ' כ ר" וא,שכבר חלצה

יר שהרואים ידעו דלא חלצה דלו יצוי, מצד עצמה חשיבא כחלוצה הרקיקה

דהיינו ( שכבר חלצהאלא מחמת שיחשבו , כבר לא תיחשב הרקיקה לכלום

  . חלוצהלהאי יבמה בשם ' קוראים בגמ) שהחליצה היתה כסדרן

  .יא
ף מביא "הזכרנו שהרי.  ף"ז מיושבת הקושיא שהבאנו על הרי"ועפ  

במה י"ו, "יבמה שרקקה תחלוץ: "הלשונות ששלחו לאבוה דשמואל' ב

ף שום זכר של "אבל לא מביא הרי" צ לרוק פעם אחרת"שרקקה תחלוץ וא

אוסרת אבל קריאה בפני עצמה  רקיקה בלי חליצהכסיבה למה  גזירת הרואים

פ "ם דאע"ף סובר כדעת הרמב"ל שהרי"ש שי"ולפי דברינו א.  אינה אוסרת

 הוא שרקיקה מצד עצמה מועיל לפוסלה דין תורהמ "שאין רקיקה מעכבת מ

' וכמו שדייקנו מהמעשה באשה שרקקה קודם שחלצה ובא לפני ר, לאחין
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ף גזירת הרואים דבלאו הכי הרקיקה פוסלת "ולכן לא מביא הרי, אמי

כשרקקה , ג דבלישנא בתרא"ואע".  ככה יעשה לאיש"מדאורייתא מהפסוק ד

הסיבה שאינה רוקקת פעם שנית היא מחמת גזירה שמא , קודם שחלצה

ף "לא קשה למה לא מביא הרי, רקיקה קמייתא אינה כלוםיחשוב הרואה ד

דמתוך שלא מביא את זה בלישנא קמא אנו יודעים שדעתו כדעת , סברא זו

ה מובן מאליו מה טעם "ם שרקיקה בלי חליצה פוסלת דין תורה ומש"הרמב

ף "ג דהרי"אבל באמת יש מקום לומר דאע.  לגזור ברקקה במקום חליצה

לענין רקיקה במקום , ן רקיקה שלא במקום חליצהם לעני"מסכים עם הרמב

ותופס ) 'הבאנוהו לעיל אות ז, א"ד הי"פ(ם "חליצה אפשר שחולק על הרמב

ואינה יבמה שרקקה תחלוץ "דשלחו לאבוה דשמואל ' כפשטות לשון הגמ

 לרוק פעם שנית אלא רק שאינה שאסורה' ולא פי,  " לרוק פעם אחרתצריכה

ת כדמצינו לדעתו לגבי "רקיקה ההיא עולה לה מהכיון דכבר רקקה ו, צריכה

' שמסביר הגמ) א"וכן איתא ברשב(י "עיין שם בנמו, אמנם.  פסול לאחין

בעיא לחזור ולרוק לא שבקינן לה כדעת ' דלאו דוקא אינה צריכה אלא אפי

' שם דאם תרוק נפיק מיני' ובאמת פשטות לשון הסוגיא דאי.  ם שם"הרמב

אמי ' ף דזאת היא רק שיטת ר"ואפשר דסובר הרי, חורבא משמע כדבריהם

ף לפסוק כפשטות "ודעת הרי.  ל כן"אבל אולי אבוה דשמואל בעצמו לא ס

' כנגד הבנת ר") ואינה צריכה לרוק פעם אחרת"היינו (לשון אבוה דשמואל 

  .אמי

  .יב
שכדי לעשות ) י"ב ה"פי(מביאים התוספתא : ביבמות קב' בגמ

ומקשים שם מזה על ).  היבם והיבמה(ונו שניהם חליצה כשירה בעינן שיתכו

' דיבמה שנתגדלה בין האחין מותרת לינשא לא, מימרא דרב יהודה אמר רב

דמשמע דאי חזינן , מהן' מהן משום דלא חיישינן שמא חלצה סנדל לא

.  לחליצה דמסתמא לא נתכוונהג "ואסרינן אותה אע חיישינןדחלצה נעלו 

חזינן דחלצה ' אלא אפי, שאין הדיוק אמת) א: תירוצים' ב' ומתרצים בגמ
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ומה דבעינן , שהדיוק עומד במקומו) וב, נעלו מותרת דלא חיישינן שמא כוונו

) להתירה לשוק' פי(שנתכוונו שניהם היינו לאשתרויי לעלמא  בוודאישידעו 

  . אבל לפוסלה על האחין חיישינן

ומר האם כונתו ל: 'שני של הגמ' בראשונים לגבי תי' ויש מח

אבל אי ידוע  פסולה לאחיןומחמת האי חששא  שניהםדחיישינן שמא כוונו 

ה ואיכא "ד(י "והיינו דעת רש, כוון אז אין חליצה זו שוה כלום' לנו דרק א

 אחדהיא דחיישינן שמא כוון ' או האם כונת הגמ  ,)ה ודקתני"ד(' ותוס) דאמרי

' הל(ם "ת הרמבוזו היא שיט, מהם וכונת אחד מועילה לפוסלה על האחין

  :דפסק, )ח"ד הכ"פ, יבום

נפסלה ' שנתגדלה בין האחין וכויבמה 
  . לחליצה נתכוונהשמא 

לאחר שהביא הדין של יבמה שרקקה , )א"י' סי(ש בפירקין "והרא  

טרחו למצוא עצה להטעות היבם לחלוץ . לקמן קו' מקשה למה בגמ, תחלוץ

יבם כיון שהוא היה רוצה ד הערים כדי שלא יוכל היבם לי"שב(חליצה פסולה 

ז הויא "היה קל יותר להגיד ליבמה לרוק בפניו ועי, )בכך רק מחמת ממון

.  כחליצה פסולה ונאסרה מלהתייבם לאחין ובעי לחלוץ לה חליצה מעולה

לא מועילה  שאין היבם מכוון לחלוץדכיון דאנו יודעים , ש"הרא' ותי

דרק ,  שנתגדלה בין האחיןל דיבמה"מסוגיא הנ' ש ראי"והביא הרא.  הרקיקה

לא '  הא אם אנו יודעים דא,שניהםפסולה לאחין משום דחיישינן שמא כוונו 

  10.כוון אינה נפסלת

לענין כוונה ובשניהם בעינן  לרקיקהשוה  חליצהש "יוצא שלהרא  

חליצה "חלות ' שתהי' פי(לפוסלה על האחין ' כונת היבם והיבמה אפי

  ").פסולה

                                                                                                                    
א "י' ועיין בקרבן נתנאל סי) האשה' פי( שמא כוונהשגירסתו היתה ' ה' ש שם סי"עיין רא  .10

  . ביאור בסתירה זו) ה צריך שיתכוונו"מד ד:קסט(ח "וכן בב' אות מ
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, ם משוה רקיקה לחליצה לענין כוונה"ובאמת משמע שגם הרמב

ם כל "ואחרי שמפרט הרמב" כיצד חולצין"ם "שם מתחיל הרמב' שבהלכה ו

  ): ח"ה, שם(סדר החליצה כותב 

שתחלוץ ויתכוין  היבמהך שתתכוין וצרי
אלו  מעשיםויעשו .  שיחלוץ לה הוא
  . לשמן

ולא כותב " מעשים"ם במלה "למה משתמש הרמב, ויש להקשות

אלא משמע מלשונו ).  החליצה והרקיקה הקריאההיינו " (שו הכלויע"סתם 

תימא דאין זה '  ואפי11.בעו כוונה,  דהיינו החליצה והרקיקה,המעשיםדרק 

מ אנו רואים שחליצה ורקיקה "מ, אלא דעתו דאף הקריאה בעיא כוונה, כונתו

  .שוים לענין כוונה

, ן"בדסובר כשיטת הרמ) בתחילת העמוד. דף לג(י "ע בנמו"וע

אבל , שלא בכוונהומשמע דשם פוסלת גם , ד"בבדרקיקה אינה פוסלת אלא 

, אמנם.  כדמוכח מסוגיא דיבמה שהגדילה בין האחין, ד אינה פוסלת"חוץ לב

הא אם , כשאין אנו יודעים דכוונהמדייק דכל זה היינו ) שם אות כח(מ "בד

  .ד"שלא בבאנו יודעים שנתכוונה פסולה לאחין גם 

הני ראשונים דיש חילוק בין רקיקה בכוונה לרקיקה שלא יוצא מכל 

ם "לדעתי החילוק הזה מובן רק לפי הרמב.  בכוונה לגבי חליצה פסולה

כ אם אנו יודעים "א, דין תורהשרקיקה בלי חליצה פוסלת היבמה לאחין 

יש יותר מקום לומר ) ם מספיק שכוונה רק היא"ולדעת הרמב(שכוונו שניהם 

וכל הראושינם (י "י והנמו"כ לדעת רש"משא.  סולדנחשבת רקיקה לפ

ופוסלת היבמה לאחין רק  אינה כלוםת "שרקיקה בלי חליצה מה) שהבאנו

מהם ' מה לי אם כוונו שניהם מה לי אם כוון א, גזירת הרואיםמחמת  מדרבנן

                                                                                                                    
פעולות ' ם שהני ב"ובע הרמבשק) 'מובא כאן לעיל אות ד(ד "ם שם הי"עיין רמב.  11

  . ולא קריאה מעשהנקראות 
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וכל הנידון צריך  במחשבת הרואיםהרי הכל תלוי , מה לי אם לא כוונו כלל

  .  קיקה גורם שהרואים יחשבו שקודם הרקיקה חלצה נעלולהיות אם מעשה הר

רק שמא :) קב(' למה הוקשה לגמ' שהק) ל"הנ. לג(י " בנמו12ועיין  

' ותי.  רקקהולא חששו שמא  לאחד מהם חלצההיבמה שנתגדלה בין האחין 

 מראית העיןבזה חששו מפני  מעשה דלאו אורח ארעאשהיא  בחליצהדרק 

דהא , ברקיקהכ "משא, ד"לה אפילו שלא בפני בלפוס) גזירת הרואים' פי(

הרי להדיא דרק סברא לאסור יבמה שנתגדלה בין .  א שלא רקקה בפניהם"א

אין חוששין , א שלא תירוק בפניהם"שא, וברקיקה, האחין משום מראית העין

.  לא יחשבו הרואים שכבר חלצה ד"שאינה לפני בדמתוך , מפני הרואים

דאם כל האיסור מטעם , י מיניה וביה" בדברי הנמע"א צ"כ לפי דיוק הרמ"וא

  .למה יש חילוק בין רקיקה דכוונה לשלא בכוונה, מראית העין

ולסיים הענין רציתי לדון בשאלה היסודית בענין מצות חליצה והיא 

 מעשה והיתר החליצהם רקיקה הוי חלק מעצם "שלפי דברינו שלדעת הרמב

ה אין הרקיקה מעכבת והחליצה הרי למעש.   השאלה היא למה13מדין תורה

מה היא החשיבות .  עצמה היא מעשה המרכזי בהיתר חליצה ורק היא מעכבת

דתכלית ) 'אות ה" (גדר מצות רקיקה"לפי דברינו במאמר , והנה.  של הרקיקה

פ החינוך היא לגלות שהיבמה אינה משעובדת ליבם ואינה חייבת "הרקיקה ע

נית הרקיקה מסמלת הרעיון של טפה עוד לכבדו ולפי דברי ההגהות מיימו

ד שמכיון דשתי נקודות "ונלע.  שבקל היה לו להיבם להקים שם אחיו, סרוחה

מובן החשיבות של הרקיקה לפי , כ מעיקרי יסוד היתר החליצה"אלו הם כ

  .ם"שיטת הרמב

                                                                                                                    
ג דלהכשיר "אע, י דהיכא דכיון אחד מהם יש חשש מראית העין"ש בנמ"ע, אמנם  .12

  .ואולי הביאור בזה יתרץ קושייתנו.  ע בזה"וצ, החליצה בעינן כוונת שניהם

  .'זוביאור דבריו באות ) יד:ד(ם "שהבאנו דברי הרמב' עיין לעיל אות ד  .13



    

  ב"תשס ●' קול צבי ד  
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 ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

' לזכות בתי בילה מלכה שתחי
ר שתגדל "יה.  שנולדה בשנה זאת

להיות בת תורה אמיתית ועושה 
  .נחת רוח ליוצרה

  בגדר מצות רקיקה
 אי קפיד רחמנא אמעשה רקיקה או על עצם הרוק

  יבמה שרקקה דם מהו. א
ה "ד(י "ופרש" ,דם מהויבמה שרקקה "שאלו . יבמות קה' בגמ

, "מי כתיב וירקה רוק"ומשני עלה ".  מי הואי חליצה מעלייתא", )יבמה

  :ל"מסביר וז) ה מי כתיב"ד(י "ורש

אלא רוק דלהוי משמע דלא יהא שם 
רוק ודבר אחר ' סתמא כתיב ואפי" וירקה"

  .א בלא צחצוחי רוק"והכא נמי א

  :ובסוף העמוד איתא  

מה שרקקה לאבוה דשמואל יב' שלחו לי
א לדם בלא "לפי שאדם תחלוץ 
מיתיבי יכול יהא דם .  צחצוחי רוק
ומפי האמה טמא ] של זב[היוצא מפיו 

ואין דם היוצא מפיו " זובו טמא"ל "ת
  .ומפי האמה טמא אלא טהור

כ צריך להיות "ומזה מוכח דרקיקת דם אין בה צחצוחי רוק דאל[

  .] ת דם אצל חליצהלענין רקיק' וקא מקשי על תירוצה של הגמ, טמא

  :ומתרצים

  . בשותתתכאן  במוצצתק כאן " ל

מפרש שהכונה היא ליבמה שרקקה ) ה תחלוץ"ד(י שם "והנה רש

וכעין ששאלו (והשאלה היתה אם זו חשיבא רקיקה , דם קודם שחלצה
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כיון שלא בנה שוב לא "ושוב אסור מלייבם עוד הואיל ונכנס לכלל ) למעלה

.  לאבוה דשמואל דחשיבא רקיקה ובעי לחלוץ' י ומביאים דשלחו ל1."יבנה

לא נאמרה " א לדם בלא צחצוחי רוק"א"דהכלל של ) ה מוצצת"ד(י "ופרש

  . אלא במוצצת אבל לא בשותתת

היינו שחלצה נעלו (י שבין ברקיקה בשעת חליצה "יוצא לדעת רש

ובין ברקיקה שלא במקום חליצה ) כ רקקה דם דהויא חליצה כסדרה"ואח

 מוצצתרק , ")יבמה שרקקה דם תחלוץ"דין דשלחו לאבוה דשמואל היינו ה(

ה "ד(חד מקמאי ' וכן מובא שם בתוס.  שותתת דםחשיבא רקיקה אבל לא  דם

  ).לוי נפיק

) ה כתוב בהלכות"ף ד"בדפי הרי. לד(ן "אולם בספר הזכות להרמב

 לעיל' דהא דאי, אינם מתאימים זה לזה' חלקי הגמ' ד דהבין דב"הביא מהראב

 שותתת' אלמא אפי, משמע דלא בעינן צחצוחי הרוק" מידי וירקה רוק כתיב"

בסוף ' והך לישנא קמא לפום ריהטא פליג אהא דאי.  נמי יצאה ידי רקיקה

' ז כ"ע.  א בלא צחצוחי רוק"ומטעם א, חשיבא רקיקה מציצת דםהעמוד דרק 

  :ל"ד וז"הראב

טעמא [ובודאי טעמא דמסתברא היא 
 לא כתיב רוקא דה] דהלישנא קמא
למימר ' הלכך מיבעי לי.  'באורייתא וכו

דהני תרתי שמועתא לא פליגי אהדדי 
 דלא בעי צחצוחי הרוקדההיא דלעיל 

 חליצה והך במקוםמיירי בשרקקה 
שמעתתא בתרייתא דבעי צחצוחי הרוק 

חליצה ולפסלה  במקום שלאבשרקקה 
הנידון  בלישנא בתרא', פי[מן היבום 

כ "משא, צה פסולהחליהוא אי חשיבא 
 בחליצה כסדרהשמדובר  בלישנא קמא

וקא מיבעיא לן אי רקיקת דם מהניא 
דאי איכא צחצוחי הרוק הוא ] לכתחלה

דמיפסלא דגזרינן בה משום רקיקה דבתר 

                                                                                                 
 שבארנו איסור 2בחוברת זו הערה " בביאור סוגיא דיבמה שרקקה תחלוץ"עיין במאמר   .1

  .זה
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חליצה אבל לית בה צחצוחי הרוק לא 
  . ל"עכ, מיפסלא ולא גזרינן בה מידי

' אלא דהל, י"כ רש"שהבין דלא כמש) א: ד"והיוצא מדברי הראב

' קמא אפי' ל) ב.  בתרא שלא במקום חליצה' קמא איירי במקום חליצה והל

, צ שתרוק היבמה פעם שנית"לכתחלה א'  דם חשיבא רקיקה ואפישותתת

וזהו כנגד .  שלא במקום חליצה דלא גזרו בשותתת, כ בלישנא בתרא"משא

 שותתתלא מהניא י דבין במקום חליצה ובין שלא במקום חליצה "דעת רש

ודלא , דלא בעינן רוק כללהיא " מי כתיב וירקה רוק"ב' כונת הגמ) ג.  כלל

וזה (בהדי דבר אחר כגון דם  ברוק שנתערבהיא רק דסגי ' י שכונת הגמ"כרש

  .וצריך להבין יסוד פלוגתתם).  ל בנוגע לשותתת"יסוד לפלוגתתם הנ

ה "ד (י"על רש' הק) ה ומי כתיב ורקקה רוק"ד(ש "הרא' והנה בתוס  

  ):מי כתיב

ולא נהירא לי דלא אצטריך קרא להכי 
לומר ] היינו דמועיל גם בהדי דבר אחר[

שאין דבר אחר מבטל הרוק כדמוכח לקמן 
א בלא "שאתחלוץ  דםיבמה שרקקה 
משמע דמלתא דפשיטא  צחצוחי הרוק

א בלא צחצוחי הרוק מקרי שפיר "כיון דא
ונראה דדריש .  'ולא בעי קרא וכו רקיקה
כגון בשותתת  רקקה כולו דם'  אפימקרא

  . 'נ וכו"א

י שהפסוק "ש להקשות על דעת רש"ובפשוטו נראה דכונת הרא

' דלזה לא בעי, אלא דגם בהדי דבר אחר מועיל רוק לבדמגלה דלא בעינן 

כ בודאי חשיבא "וא, א לדם בלא צחצוחי רוק"פסוק כיון דידוע לכל שא

קמא ' ד דאליבא דלי"אבש כדעת הר"ה תפס הרא"ומשו.  מעשה רקיקה

  .  כתיב בפרשהרוקדמידי , דאין בה צחצוחי רוק שותתת' מועיל אפי

' סי(חולין ' י בהקדם קושיית המרדכי בסוף מס"רש' ונראה לבאר שי

הא , א לדם בלא צחצוחי רוק"דמה לי שא, אשמעתין דהכא) תשלז באמצע
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לו אין כאן כ הוי כאי"וא רוקמבטל  דדם) התערובת' פ(זבחים ' מוכח בגמ

  :ל"תירץ תרתי וז) ה תניא"ד(ד הכא "רי' ובתוס.  רוק

יש לומר אין ראוי לומר כאן ליבטל ברובה 
יוצא מפי היבמה  שרוקשהרי קים לן 

ונפטרה בו מה יעשה לי אם נתערב דבר 
  .  'אחר בו וכו

ל דמטמא כגון "אי נמי גם לטמא אחרים י
זב שרקק דם בטהור טמא שכיון שיש בו 

רוק הרי נטמא ואינו בטל ברוב צחצוחי 
דכל מידי דמטמא בכל שהוא אין לומר בו 

נטמו ' בטל ברוב שהרי כל היכא דאיתי
  .  'וכו

אלא דלא איכפת לן כיון דידוע שהיה שם  דהרוק בטל, חדא, כלומר

אלא דלעולם אינו , ולא יתבטל שהרוק יהא בעיןנ דצריך "איה, נ"א.  רוק

  .עור אין בו ביטולצ שי"דכללא הוא דדבר שא, בטל

דאין ביטול בדבר הנולד , ל דתירץ אחרת"במרדכי הנ' ועי

וזהו .  וכגון אצלנו שהרוק היה בתערובת עם הדם משעה שנוצר, בתערובת

ח "רוק שלא נתבטל בכדי לצאת יד' דבעי, ד"רי' של התוס' הב' ד התי"ע

  .רקיקה

י שהבין בדעת המאיר.) קה( להמאירי יבמות 236ומצאתי בהערה 

א לדם בלא צחצוחי "  וכיון דא.מעשה רקיקהדקפידת התורה היתה שיהא 

, המרדכי' ז מתיישבא קו"ועפ.  הדבר מוכרח שנעשה מעשה רקיקה, רוק

דהלא אין קפידא , מ מהני הרקיקה"מ, תימא שהרוק נתבטל בתוך הדם' דאפי

  . מעשה רקיקהלבסוף אלא שיתקיים  רוק שיהא שם

שהכל תלוי בגדר קפידת , תירוצים'  הני בבין' לבאר יסוד המח' ונר

האם התורה מחייבת ).  וכמו שהבאנו מההערות למאירי(התורה אצל רקיקה 

ד סובר שקפידת "רי' שבתוס' הא' התי.  רוק או רק שיהא שם מעשה רקיקה

א "מ א"כיון דמ, ולכן כתב דמה לי שהרוק בטל, התורה היא על מעשה רקיקה

וזה מספיק .  דהא יצא רוק מעשה רקיקה יש כאןכ "א, לדם בלא צחצוחי רוק
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אבל .  כיון דלא קפיד רחמנא שיהא הרוק ניכר אלא שיתקיים מעשה רקיקה

ולפיכך צריכים להגיד שאין , השני סובר שקפידת התורה היא על הרוק' התי

  .  ד ובמרדכי"רי' וכמו שראינו בתוס', הרוק בטל מאיזה טעם שיהי

.  ש"הרא' ד ותוס"י כנגד שיטת הראב"ז נוכל ליישב דעת רש"ועפי

י מאי "ולכן הקשה על רש, מעשה רקיקהל דרק בעינן "ש ס"הרא' דתוס

כ פשיטא דחשיבא "הלא מבואר שיש צחצוחי רוק ברקיקת דם וא, ל"קמ

 מעשה רקיקהל דלא מספיק שיתקיים "י י"  אבל לדעת רש.רקיקהמעשה 

' ולדעת תוס.  י ברוק שנתערבולכן בעינן קרא לגלות דסג, בעיןרוק ' אלא בעי

א "דלפי ההו(ג דאין רוק כלל "היא דסגי בשותתת אע' ש מסקנת הגמ"הרא

  2).הוה חשיבא מעשה רקיקה

  ם ביבמה שרקקה דם"שיטת הרמב. ב
  ):כג:ד(יבום ' ם בהל"פסק הרמב  

רקקה דם או שהיה שותת מפיה אינו כלום 
א לדם "כשר שא מצצה ורקקה ואם

  .וק בלא צחצוחי רשנמצץ

דאף רקקה , ם מחלק בין רקקה סתם לרקקה ומצצה"הרי שהרמב

י מציצה יש צחצוחי "ם הבין דרק ע"וצריך לומר שהרמב.  סתם דינה כשותתת

דהלא , מעשה רקיקהדבעינן גם ' ומשמע לכא.  כ ברקיקה סתם"משא, רוק

, כ לרוק ולא די אם שתת הדם מפיה לאחר שמצצה"אם מצצה צריכה ג' אפי

  3.ג דהויא מעשה רקיקה"ולהכי לא מהניא רקיקה סתם אע, של רוקחפצא וגם 

                                                                                                 
ד רקיקה שבמצות חליצה לא בעיא "ש והראב"דיוצא לפי זה דלפי הרא, ע"ודבר זה צ  .2

נו רק שהתורה גילתה ל, מעשה רקיקה' וכי תימא דבעצם בעי.  רוקוגם לא  מעשה רקיקה
מה .  דהא שותתת בפשטות אינו מעשה אלא להיפך, א"ז, חשיבא מעשה רקיקהדשותתת 

ואפשר דלהכי .  ע"ל וצ"כן נ.  ת" מה שבפיו מלצאת החוצה הוה שואמונעשאין האדם 
  .ש"ע', בכונת הגמ' ש עוד פי"הביא הרא

רוק  כ עומדת ויורקת בארץ כנגד פניו"ואח", )ז:ד(ם לעיל שם "הרמב' וכן משמע ל  .3
 שמצות חליצה שיהיו שניהן עומדין בשעת קריאה ובשעת רקיקה הנראה לדיינים

יוצא דקפדינן אמעשה רקיקה וגם ארוק ."  וצריכין הדיינין לראות הרוק היוצא מפיה
  .עצמה
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, מעשה רקיקה בלבדם סובר דבעצם בעינן "אולם יתכן להגיד דאף הרמב

פ "אע(אלא דכדי שיחשב מעשה רקיקה בעינן שיהא שם רוק בשעת רקיקה 

ולכן , דרקיקת שאר משקין בלי שום רוק איננה מעשה רקיקה, )דנתבטל

  . מצוץ כדי שיצא קצת רוק עם הדםם שת"הצריך הרמב

  :שפסק) כב' הל(ם שם "ועיין ברמב

יבמה שאכלה שום או גרגיר וכיוצא בהן 
זב מדברים שמרבין את הרוק והיה הרוק 

  .הרוק מעצמו' אינו כלום עד שיהי מפיה

, "וזב מפיה"ם הוסיף המילים "אלא דהרמב, :קו' בגמ' ואמנם כן אי

ם "הרמב' ולכאורה מד.  כ אינה כלום"חרקקה א' משמע דאפי' ואילו בגמ

  :אפשר לדייק תרתי

 מפיה דאין זבדהחסרון הוא כש, מועילה ורקקהאם אכלה שום ) א

  .מעשה רקיקהבזה 

ז מועיל דהחסרון "ג, של עצמה מפיה וזב רוקאם לא אכלה שום ) ב

  . של השום הוא מה שאין הרוק ממנה

דשם , ה דםם אצל רקק"אבל יוצא מזה סתירה למה שפסק הרמב

לא ) דהיינו זב(ואם שתת מפיה , אם מצצה רק מועילה כשרקקה' פסק דאפי

  ). והיינו דיוק השני שלנו(וכאן משמע דמועיל , מועיל אף כשיש בזה רוק

של שום ולא  רקיקת רוקדלמה תועיל ', ובאמת גם הדיוק הראשון ק

  .אם רוק הבא מחמת שום לא נחשב רוק שלה, רקיקת דםתועיל 

 בעינן רקיקהחלות שם ' דכדי שתהי, ם הוא"דביאור דעת הרמבל "ונ

עיקר צורת רקיקה היא מעשה .  צירוף של מעשה רקיקה בהדי חפצא של רוק

אבל כל שמספיק דומה לה חל עליו שם רקיקה , רקיקה גמורה עם רוק גמור

על רוק הנובע משום  במקצת שם רוקדאיכא , ולכן נראה לומר.  ומהני

ה איכא "דבלא, כשרקקה מציצהם " שפיר לא הצריך הרמבולכן, ומגרגיר
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, ומאידך).  ל"הנ' היינו דיוק א(מעשה רקיקה שלימה בהדי חפצא של רוק 

ומהני היכא דרוק גמור  במקצת מעשה רקיקהכשרוק שותת מפיה חשיבא 

במעשה היכא דיש ריעותא גם , אמנם).  ל"דיוק שני הנ(הוא מה דשותת 

, ג"כ' כ בהל"משא.  לא חל על מעשיה שם רקיקה, בעצם הרוקוגם רקיקה 

ואף .  לא מהני רקיקתה בשום אופן, בעצמו אינו רוק כלל דדם, כשרקקה דם

של  מעשה גמורכשיש בדם צחצוחי רוק אינו רוק גמור ובעינן לצרף אליו 

מעשה רקיקה ) ם א"ומתוך כך מצריך הרמב.  כדי שיחול שם רקיקה רקיקה

ורקיקה של , ז יתערבו צחצוחי רוק"דעי, שתמצוץ) וגם ב, ולא שיזוב מפיה

  .רקיקה דם עם צחצוחי רוק חשיבא

  בענין החולצת מן הסומא. ג
והחולצת מן הסומא ",  שנו באמצע ברייתא. יבמות קג' הנה בגמ

ד למעוטי סומא "הסבירו דקס) ה והחולצת"ד(שם ' ובתוס."  חליצתה כשירה

משום דכתיב ) נ ב"א, יני היבםה לע"וה" לעיני הזקנים"מדכתיב ) או א

  . ל דלא"וקמ.  דהוי כמו לעיניו" וירקה בפניו"

  :שפסק) ח:ד(יבום ' ם הל"ברמב' ועי

" וירקה בפניו"והסומא אינו חולץ שנאמר 
  .ואין זה רואה הרוק

, אבל בדיעבד מהניא חליצת סומא לכתחלהז הוא רק "מ שם כתב דכ"ובמ

מ דמאי אהני הא "המל' והק.  בתוזהו משום דהלא עצם הרקיקה אינה מעכ

 דאינה פוסלת את היבמה לאחין לקריאההלא בנוגעת .  דאינה מעכבת

, )כשחלצה ולא קראה(ואינה מעכבת ) כשקוראה בפני היבם בלי חליצה(

 בנוגעת – חליצתן פסולהאמרינן דאלם ואלמת אינן חולצין ואם חלצו 

דיין פוסלת ע) כשחלצה בלי רקיקה(פ שאינה מעכבת "דאע, לרקיקה

מ "והמל.  חליצה פסולה חליצת סומאכ שתהא "כש, )בשרקקה בלי חליצה(

  .היבםדשמא יש לחלק בין רקיקה לקריאה כלפי , ונראה ליישב.  ע"נשאר בצ

עיין (דגם איהו חייב לקרות , דקריאה חמירא מדנכלל בה היבם נמי, והיינו
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].  סלת לאחיןג דהורע כח קריאה בהא דאינה פו"אע) [ו' ם שם הל"רמב

למעשה מ אין היבם שייך "מ" וירקה בפניו"ג דכתיב "דאע, כ רקיקה"משא

אבל מצד , ואינו אלא ההיכי תמצא שתהא הרקיקה בפניו,  של רקיקההמצוה

ם דדינא "ז נוכל להבין למה פסק הרמב"  ולפ4.עצמו אין לו קשר לרקיקה כלל

כ ברקיקה "משא, )יג:שם ד(דכל שאינו ראוי לקריאה שייך גם אצל היבם 

  5.אינו יכול לראות הרוק' שחליצתה כשירה אפי

  ד לענין ראיית הרוק"הבדל בין היבם להב. ד
  :פסק) לח:קסט(ע "בטור אה  

ותרוק בארץ כנגד פניו רוק הנראה לדיינים 
לא ראו , ם"כתב הרמב.  כשיוצא מפיה

  .הדיינים הרוק כשיצא מפיה כשירה

לראות הרוק כשיוצא מפיה דכתיב  צריכים ד"הבי שם מסביר דרק "ובב

ואילו ביבם סגי ) בשם רבא: קא' בגמ' וכדילפי" (וירקה, לעיני הזקנים"

, הדרשות' פי".  וירקה בפניו"מדכתיב הרוק מונח על הארץ שיראה את 

, הרקיקהולכן בעינן שיראו את , ד מקמי הרקיקה"דראייה כתיבא גבי ב

ללמדנו דמספיק אם יראה את " וירקה"אחר " בפניו"דכתיב , כ אצלו"משא

  . כ"אח הרוק

כ אצל " משאמעשה הרקיקהד בעינן ראיית "ומזה נראה דאצל ב

  . ב בחילוק זה"וצ.   אבל לא מעשה הרקיקההרוק עצמההיבם בעינן ראיית 

                                                                                                 
  .עיין לקמן שנסביר נקודה זו ביתר ביאור  .4

ה אלא בפרטי המצוה כל הראוי לביל' דלא אמרי, מ"המל' שמתרץ קו) ח:ד(ש "ועיין באו  .5
כ רקיקה "משא, הלא הקריאה באה לפני חליצת הנעל, וגבי דידן.  הבאים קודם העיכוב

  .כ"הבאה אח
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  תכלית הרקיקה. ה
כתב .  ונראה ליישב בהקדם מחלוקת הראשונים בתכלית הרקיקה

  ):מצוה תקצט(בספר החינוך 

מעשה התורה שתעשה אליו ציותה 
שהוא שמוש , זה של חליצת נעל שמוש

 כדי ,ד"בפרסום לפני ב, העבד הקנוי
שקנויה היתה לו לגמרי וכי לכל להראות 

וירקה .  'ראוי היה לו ליבם אותה וכו
להודיע שנפטרה ממנו לגמרי ואינו  בפניו

משועבדת לו עוד לחלוק לו כבוד בשום 
  . ' זר וכואבל הוא חשוב אליה כאיש, דבר

ז יהא ידוע לכל "ד ועי"תכלית הרקיקה היא להודיע בפני ב, הרי לדעת החינוך

  .  שאינה משועבדת לו ואינה חייבת עוד לכבדו

  :ל"ג וז"בשם הבה' כ) ד אות ט"פ(אולם בהגהות מיימונית   

ה "שכך אמר הקב, מפני מה חולצת נעלו
רשע , שלא ירצה ליבם אמור ליבםלמשה 
כול לקיים ומאנת לפיכך היית י, בגופך

תחלוץ מנעליך כאבל וכמנודה שדרכן 
שבגופך  מטפה סרוחהלהיות יחפים וגם 

וירקה היית יכול לקיים לאחיך זרע לכך 
 והדיינים עונין חלוץ בפניו טפה סרוחה

הנעל כאבל חלוץ הנעל כמנודה חלוץ 
  .הנעל כמורד במצוה

לא בטפה סרוחה היה שה, שרשע הוא היבםיסוד הרקיקה הוא לבזות , לדעתו

  . 6יכול להקים שם אחיו

או  אמעשה רקיקהל דהפלוגתא בראשונים אם הקפידה התורה "ונ  

ל דיסוד "החינוך ס.  נובעת מהך מחלוקת בתכלית הרקיקהאעצם הרוק 

                                                                                                 
מעשרה תקנות שתיקן ' שא.) פב(ק "בב' ולחזק הדמיון בין רוק לשכבת זרע ידוע הגמ  .6

, עזרא היא שיאכל אדם שום בליל שבת כדי להרבות הזרע דתשמיש בליל שבת מצוה
ד ולא באתי רק "בסוה' עיין לעיל אות ב.  צלנו ברוק ראינו שהשום מרבה אותהוגם א
  .להעיר
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שאין היא משועבדת לו ואינה , ד"בפרסום לפני ב, הרקיקה הוא להודיע לכל

היא מראה הני  מעשה זהי "דע, כ יצריך מעשה רקיקה"וא, חייבת בכבודו

, ג שתכלית הרקיקה היא זכר לטפה סרוחה"כ לדעת הבה"משא.  ענינים

  .  ז הקפידא היא על עצם הרוק"דלפי, דהיינו בזוי היבם

מ לענין סומא "מ והמל"ואם כנים דברינו נוכל להבין פלוגתת המ

, בדול דתכלית הרקיקה היא להודיע לכל שאינה חייבת לכ"מ ס"המ.  שחולץ

דהרוק אינו אלא ההיכי , הרוקכ הוא אינו צריך לראות "וא.  וכדברי החינוך

שאינה עומדת  ד ולכל העומדים שם"לבתמצא כדי שתוכל היבמה להודיע 

מ דסומא שחלץ חליצתו כשירה "ולפיכך שפיר אית ליה למ.  עוד לשמשו

בזות ג דעיקר תכלית הרקיקה היא ל"מ הבין כדעת הבה"ואילו המל.  בדיעבד

שהיבם ה בעינן "ומשו, שבטפה סרוחה היה יכול להקים שם אחיו, היבם

ד לבדם אינו מועיל להזכירו "דמה שהיא רוקקת לעיני ב, יראה הרוק עצמו

  .  נקודה זו

ש לענין אם מועילה "הרא' ד ותוס"י לראב"וכן המחלוקת שבין רש

ל "ן סולכ( ארוק עצמהי קפיד "דבארנו לעיל דרש, שותתת ליחשב רקיקה

גם זו בנויה לכאורה על , אמעשה רקיקהד קפיד "והראב) לא מהניא דשותתת

  . ג"מחלוקת החינוך והבה

פ דברינו מובן בטוב "ע, ד שפסק הטור"ולענין ההבדל בין היבם לב

דרק המעשה מראה , מעשה הרקיקהשפיר צריכים לראות  ד"שהב, טעם

מעשה  לראות צ"א היבםאך .  שהיא אינה חייבת לשמשו ולכבדו עוד

דהלא , לפי דעת החינוך אין הוא צריך לראות כלל.  פ"מכח ממנ הרקיקה

.  ד"היבם משמש רק כהיכי תמצא כדי שתוכל היבמה להורות עניניה לב

לזה סגי במה שיראה את , ג דרוקקת כדי לבזותו"לפי טעמו של הבה, ומאידך

, שה הרקיקהצ לראות מע"וא) י"כבר מונח על הארץ וכלשון הב' אפי( הרוק

  . ת למעלה"וכמשנ
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  ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

לזכות בני מנחם מנדל 
' א, ניסן' שנולד ל 'שיחי

 .ב"תשס, דראש חדש אייר

  ,בדין כוונת חליצה
  ובדין קטן וגדול עומד על גביו

  רקע יסודי
אי .  תנו רבנן חליצה מוטעת כשרה", שנינו. במסכת יבמות דף קו) א

אמר ריש לקיש כל שאומרים לו חלוץ ובכך אתה   ?זו היא חליצה מוטעת

בין , יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא' אמר לו ר.  כונסה

, חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם כאחד, שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא

אלא כל שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך , ואת אמרת חליצתה כשירה

ל דאין "שיטת ר,  לפנינו שתי שיטות בדין כוונה בחליצההרי." מאתים זוז

שהרי גם כאשר , צורך לכוונה מיוחדת להתירה להינשא לשוק במעשה זו

) בהשקפה ראשונה(ונראה , החליצה כשרה, מתכוון לכונסה במעשה החליצה

יוחנן ' ור.  שסובר שמעשיו בלבד בלי הכוונה דיים כוחם להתירה להינשא

ו בזה היא שכוונה במעשה החליצה מוכרחת היא משני ושיטת, חולק עליו

שעל ידי מעשה חליצה זו , האיש והאשה, שצריך שיתכוונו שניהם, הצדדים

ובאם חסר הכוונה אפילו רק מאחד משני .  היא תהיה מותרת להינשא

חליצה "ועל כן הוא מפרש כוונת הברייתא ש.  החליצה פסולה, הצדדים

שאפילו , מ שתתן לך מאתים זוז" לו חלוץ עבכגון שאומרים, "מוטעת כשרה

היות שהיתה לשניהם כוונה בעת , החליצה כשירה, אם לא נתקיים התנאי

שאי קיום תנאי כזה מעכבת את הכשר ; מעשה החליצה להתירה להינשא

, אמר ליה בר בי רב שפיר קא אמרת", .)עד(כתובות ' כמבואר בגמ, החליצה

, דאם יעברו ונתתם(נאי בני גד ובני ראובן מת ? מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן

תנאה דאפשר ).  י" רש- ] ל-כט:במדבר לב[ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם 
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שהרי משה (על ידי שליח כי התם ) למעשה של תנאי דהיינו ונתתם(לקיומיה 

אבל , שהיה שלוחו של משה ונתנה להם, צוה ליהושע לתת להם את הארץ

שאין יכול לומר לשלוחו אם תתן לך , די שליחחליצה אי אפשר לקיימה על י

הוי תנאיה , )הלכך לאו תנאה היא לבטל החליצה, פלונית מאתים זוז חלוץ לה

 ." תנאה דלא אפשר לקיומיה כי התם לא הוי תנאה.  תנאה

והיא , יוחנן הכוונה מוכרחת היא' הרי מבואר בגמרא זו דלשיטת ר

פרק יב ( וכן הוא בתוספתא . מעכבת את כשרות החליצה להתירה להינשא

) קסט' סי(וגם בטור , )יב' סי(ש "וברא, :)לד(ף בסוגיין "ברי, )הלכה י

 .יוחנן' פסקו ההלכה כפי שיטת ר) מד' שם סעי(ובשולחן ערוך 

האם לדעתו אין צריך כוונה כלל , בשיטת ריש לקיש יש לעיין

 ? בו דעתהאם חליצת שוטה תהיה כשירה אף שאין , ואם כן הוא?  בחליצה

ועל כן ).  ה והא"ד: קד(ביבמות ' כמפורש בתוספתא הובא בתוס, זה אינו

אלא שמספיק שיתכוון להפקיע , ל הכוונה מוכרחת היא"נראה שגם לשיטת ר

וכן לא איכפת לנו , ואין צורך שיתכוין להתירה להינשא לשוק, זיקת היבום

לו חלוץ ובכך ולכן כשאומרים .  במה שמתכוין הוא במעשה זו לשם אישות

אבל , היות שהיתה לו כוונה להפקיע הזיקה, החליצה כשירה, אתה כונסה

.  שהרי הוא כמעשה קוף בעלמא, מעשה בלבד בלי שום כוונה אינו מועיל

  ?י בזה"ל ור"מהו סברת מחלוקתם של ר, ועדיין יש להבין

  ם"שיטת הרמב
ריך וצ", כתב) מהלכות יבום וחליצה' הלכה ח' פרק ד(ם "הרמב) ב

ויעשו מעשים אלו , ויתכוין הוא לחלוץ לה, שתתכיון היבמה שתחלוץ לו

טז שם מנה בין החליצות הפסולות חליצה בלי כוונת אחד מן ' ובהל."  לשמן

או , או שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא", וכתב.  האיש או האשה, הצדדים

... פסולהוכן קטנה שחלצה לגדול חליצתן , שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא

אבל חרש שוטה וקטן שחלצו וכל החולץ למי שהיא פטורה מן החליצה ומן 

ולכן , שחליצה בלי כוונה היא בכלל חליצה, זאת אומרת." היבום אינה חליצה
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.  אלא שיש לה דין חליצה פסולה ואינה מתירה לשוק, פוסלה על האחין

, כיצד, להחליצה מוטעת פסו", כד שם דן בדין חליצה מוטעת וכתב' ובהל

כגון שאמרו לו חלוץ לה שזו מצוה היא ואינה מפסדת עליך כלום ואם תרצה 

אבל אם הטעוהו ואמרו לו , וכיוצא בדברים אלו פסולה, אחר כך לייבם תייבם

פ שלא נתנה "אע, או על תנאי כך וכך, חלוץ לה על מנת שתתן לה מאתים זוז

ם הבין "הרמב."  ץ להולא נתקיים התנאי חליצתה כשרה שהרי נתכוון לחלו

ויש .  מהסוגיא דחליצה מוטעת דכוונה להתירה לשוק קובעת כשרות החליצה

  ?ם"למה נשנה דין כוונה בחליצה כמה פעמים בדברי הרמב, להבין

הנה מסוגיין אין להוכיח רק באמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה 

 אבל ,שהרי לא התכוין למצוה כלל רק לשם אישות, דחליצה פסולה היא

הלא התכוין , כ פסולה החליצה"האיך יודעים דכשאמרו לו שזו מצוה היא שג

ם הוא בירושלמי "על כן הציע המגיד משנה שם שמקור דברי הרמב?  למצוה

שמעון בן ' אמר ר, ונראה שהוציאו ממה שאמרו בירושלמי", וכתב, ב"כאן פי

' לק עליו רונח, לקיש כל שאומרים לו חלוץ לה והיא ניתרת לך לאחר זמן

, ר ווא ואמר ליה בני"עוד שם בירושלמי אתא עובדא קמיה רבי חייא ב, יוחנן

אלא חלוץ לה ועקור זיקתך , האשה הזאת אינה רוצה להנשא לך דרך יבום

ל אי אתו משה ושמואל לא "מן דחלץ לה א, ממנה והיא נשאת לך דרך נשואין

יוחנן ' ואפילו ר, וא ל שהמעשה הזה הלכה ה"א ז"וכתב הרשב.  כ"שריו לה ע

פ שטועה "אע, דכיון שהוא מתכוין לחלוץ ולהתירה באותה חליצה, יודה בזה

ואינו נראה כן מדברי רבינו אלא המעשה הזה , שיועיל לו מצד אחר כשרה

ל שם חלוץ לה והיא ניתרת "ומה בין זה למה שאמר ר, ל ואינו הלכה"אתי כר

אן שהוא עוקר זיקתו ממנה ואפשר שכיון שפירשו לו בכ.  לך לאחר זמן

ם האלו שלא די במה שמתכוין "ומוכח מדברי הרמב."  חליצה כשרה היא

לשם מצוה בלבד אלא צריך שהוא יתכוין גם לחלוץ לה ולפוטרה מזיקתה 

ולכן באמרו לו חלוץ לה , וגם להתירה כדי שאחר מן השוק ישאנה, לעולם

מ הרי לא "מ, זיקתההגם שהתכוין לפוטרה מ, והיא נשאת לך דרך נשואין

א חולק בזה "והרשב.  שהרי רוצה הוא בה אישות, התכוין להתירה לשוק

היות שפירש שמתכוין , ושיטתו היא דלא איכפת לנו בזה שרוצה בה אישות
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ודוקא באמרו לו חלוץ לה .  ז דייה"להפקיע זיקתה ממנה לגמרי ולהתירה עי

לא התכוין להפקיע שהרי , חליצה פסולה היא, והיא נתרת לך לאחר זמן

חלוץ לה "א מחולקים הם בפירוש "ם והרשב"ונראה שהרמב.  זיקתה ממנה

ם הבין שהכוונה היא כמו במעשה דרבי "הרמב."  והיא ניתרת לך לאחר זמן

חלוץ לה ועקור זיקתך ממנה לגמרי ואחר כך על ידי : "שאמר ליבם, חייא

והיא ניתרת "שאמרו א הבין מה "ואילו הרשב" ,מעשה קידושין היא נשאת לך

, פירושו שעל ידי המעשה חליצה עצמה היא תהיה נתרת לך" לך לאחר זמן

או אפשר שהיה להם גירסאות שונות .  בלי מעשה קידושין אחרי כך

  .בירושלמי

דבחליצה העיקר ", )ח"יבו' כד מהל' ד הל"פ(וכן כתב האור שמח 

ת להנשא ושהיא נתר, והכוונה הוא שאינו חפץ ליבמה, הוא הפעולה

היינו הכוונה , לא אבה יבמי, ועיקר קפיד קרא אם לא יחפוץ לקחת, בחליצתו

דחלוץ לה , כ הרב המגיד בשם הירושלמי"ופוק חזי מש, על שלילת היבום

הרי מוכח מדברי ." ועקור זיקתך ממנה והיא נשאת לך דרך נשואין דמועיל

, הזיקה ממנהוהיינו הפקעת , האור שמח שעיקר הכוונה היא שלילת היבום

י דבריו ביאור "ואולי יש להוסיף עפ.  ולדבריו הטעם בזה הוא מגזירת הכתוב

ם דחיוב הכוונה הוא גם להתירה כדי שתנשא לשוק דווקא ולא "בשיטת הרמב

שכאשר מתכוין לנושאה לאחר , די במה שמתכוין לפוטרה מזיקתה ולהתירה

, "לא יחפוץ לקחת"תוב הוי חסרון בקיום הכ, זמן עדיין רוצה הוא בה אישות

, מ רוצה הוא באופן של אישות"שאף שאינו רוצה לקחתה באופן של יבום מ

  .ם חליצה פסולה היא"ולכן להרמב

  ביסוד דין הכוונה
) 'שאלה א(ת חכם צבי "ביסוד חיוב כוונה בחליצה חקר בזה בשו) ג

ודן אם חליצתו כשרה , בנידון יבמה שהגדול שבאחי בעלה ישראל מומר היה

וצריך ", ובהמשך דבריו שם כתב.  אף שאינו מתכוין לשם מצות חליצה

חקירת חכם אי הך כוונה דבעינן בחליצה היינו מטעם דמצוה היא וכעין כוונת 

דמצות צריכות ) 'ד' סעי' ס' ח סי"ע או"עיין שו(המצות דפסקו רוב הפוסקים 
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ה שאמרו וכאות, או כעין כוונת ההקנאות דבעינן דעת קונה ומקנה, כוונה

משום דלא קא כיון , העודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן לא קני:) יבמות נב(

דכוונה זו האמורה בענין חליצה אינה "' החכם צבי הכריע כצד הב."  למיקני

  ."אלא מטעם הקנאה

שצריכים כוונה ' האם לצד הא, הנה יש להתבונן בשני צדדי החקירה

שהכוונה ', ולצד הב, נה ומקנהמטעם כוונת המצות אין צורך לשום דעת קו

הלא חליצה מצוה מפורשת בתורה , כ יש לתמוה"היא כעין כוונת ההקנאות ג

הכריע ששתי ) אות א, מצוה תקצט(המנחת חינוך ?  ולמה לא תצטרך כוונה

ד דהכוונה "ולפי ענ", גם כוונת קנין וגם כוונת מצוה, הכוונות מוכרחות הן

מ צריך לכוין לצאת ידי המצוה כי היא "מאבל , שמתיר אותה זו כוונת קנין

ומסתבר לומר שהכריע כן מצד שהוקשה לו ."  מצות עשה והיא ככל המצות

צריך ", ג כתב"ובסמ.  ל"הצדדים מטעם קושיות הנ' להכריע כאחד מב

ומוכח דהכוונה בחליצה היא , "דהתרת חליצהמצוה שיכוונו שניהם לשם 

  1.כוונת מצוה

שצריכים כוונת , וכן נפסק להלכה, סוגייןדמבואר ב, גם יש לתמוה

ואם חסר רק כוונת אחד מהם החליצה , גם היבם וגם היבמה, שניהם כאחד

לצד .  והנה לפי שני הצדדים צריך ביאור למה תחויב כוונת שניהם, פסולה

יש לעיין על מי מוטלת המצוה , שהכוונה היא מטעם כוונת המצות', הא

כנראה יבום הוא .  מצוה צריכה להיות מעכבתורק כוונת מי שחייב ב, לחלוץ

הכרעת רוב , ובאמת.  כ יש סברא דחליצה תהא שוה לו"וא, חיוב על היבם

ם בספר "הרמב,   אמנם2.השיטות בזה היא שהחיוב הוא על היבם בלבד

ע ריז כתב "ובמ, "'שצונו להיות היבם נושא וכו"ע רטז כתב "המצות מ

ם "ויש שרצו להוכיח מזה ששיטת הרמב, "'שצונו להיות היבמה חולצת וכו"

                                                                                                                    
  .'ט אות ג"קצ' ג סי"ת שבט הלוי ח"ראה בשו  .1

  ).  ז"תרי-ז"תרט' ו עמ"בערך חליצה כרך ט(ראה בהנסמן באנציקלופדיה תלמודית   .2
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  3.חליצה מוטלת על האשה, היא דלמרות דיבום הוא מצוה המוטלת על האיש

שחליצה אינה מצות ) ק כד"קסט ס' ז סי"אבהע(וכן כתב הישועות יעקב 

ומוכיח שכן היא גם .  שהרי האיש אינו עושה המעשה אלא האשה, האיש

ובאמת .  ש"ומצות חליצה לאשה יעושיטת החינוך שייחס מצות יבום לאיש 

שנוהגת "שהרי החינוך בסיום מצות חליצה כתב בפירוש , זה נראה דחוק

למה הוא הכרחי שיתכוונו שניהם אם רק , ובכל אופן תמוה".  מצוה זו בזכרים

  .אחד מהם חייב במצוה

ויש ליישב על פי דברי בעל ההפלאה שכתב לחדש בחדושיו 

ד פשוט דכמו דאיכא עשה "והוא דנלע",  כהניםלענין ברכת:) כד(לכתובות 

, ע לישראל להתברך מן הכהנים"הכי נמי איכא מ, לכהנים לברך את ישראל

, ג דבתורה אינו מפורש הצווי אלא על העושה"וכן מצינו בכל מקום אע

תדע , כגון ביבם יבמה יבא עליה והמצות עשה גם עליה, המצוה על שניהם

ת אם אין "ואיך היא עוברת על הל, ת"חה לדדו' דהא קאמר ביבמות דף כ

שוב מצאתי מפורש בספר חרדים .).  מא(בגיטין ' ש התוס"כמ, המצוה עליה

ולפי דבריו יש לומר ששיטת ."  שכתב כן שהעשה נמי על ישראל להתברך

, כלומר שהצווי הוא לו, ם והחינוך היא שהמצוה מוטלת על האיש"הרמב

, כ היות שהמצוה נעשית על ידה"מצוה גאבל אף על פי כן האשה מצורפת ל

על כן כוונתה מוכרחת היא , ובפרט במצות חליצה שהיא עושה עיקר המעשה

ובזה מיושב לשון החינוך .  להכשיר החליצה אפילו מטעם כוונת המצוה

שנוהגת מצוה זו "ולכן מסיים , דעיקר חיוב המצוה הוא על האיש, שציטטנו

 במצוה כמו האיש מצד שהיא עושה ומכל מקום נכללת האשה, "בזכרים

  ".'ונצטוינו להיות היבמה חולצת וכו"ועל כן כתב , מעשה החליצה

דבעינן , צ שכוונת חליצה היא מטעם קנין"בחקירת הח' לצד הב) ד

דלגבי קניינים ) 'ק ד"רעה ס' סי(כבר הקשה עליו בקצות החושן , דעת מקנה

                                                                                                                    
, מצות האישנראה יותר שגם חליצה היא ) ב-א:הלכות יבום וחליצה א(ם "מלשון הרמב  .3

לא רצה ליבם ", ב כתב"ובה" 'ע מן התורה שייבם אדם אשת אחיו וכו"מ", א"שכתב בה
  ." 'ע מן התורה לחלוץ אם לא רצה ליבם וכו"ומ...או שלא רצת היא הרי זה חולץ לה
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אם כן למה אמרו שצריך ו, אין המקבל צריך כוונה כשדעת אחרת מקנה לו

הרי דעת האשה שהיא הקונה אינה נצרכת להקנאה שהרי , שיתכוונו שניהם

כתב ) יז' ג סי"תליתאי ח(ת שואל ומשיב "בשו.  יש כאן דעת אחרת מקנה

, לחלק דדעת אחרת מקנה פועל רק כשאין הקונה צריך לעשות מעשה לקנות

אין דעת אחרת , השהתורה אמרה שתחלוץ ותעשה מעש, לכן במצות חליצה

מקנה מועיל שהרי צריכה היא לכוין שבאותו מעשה שעושה בעצמה היא 

ובאמת יש לומר דזה תלוי בשני הדרכים המבוארים בדברי .  נפטרת מן היבם

למה דעת אחרת מקנה מועיל בלי ) ה"רמג סק' ובסי', ק ד"רלה ס' בסי(הקצות 

 במקום הקונה מדין זכין הוא דהמקנה עושה את הקנין' דרך הא.  כוונת הקונה

, )מכירה' ט מהל"מ בפכ"וביסס הקצות דבריו על דברי המ(לאדם שלא בפניו 

, היות דהקונה הוא שעושה את כל מעשה הקנין, ולדרך זו אפשר דבחליצה

ואין לסמוך על דעת המקנה מדין דעת , צריך כוונת שניהם להכשיר החליצה

, אחרת מקנה אינה מדין זכיהבקצות שם הוא דדעת ' ודרך הב.  אחרת מקנה

ולדרך .  ש"אלא דדי בכוונת המקנה להקנות ואין צריך כוונת הקונה לקנות יעו

ועדיין צריך ביאור בצד , זו אין מקום לחלק בין מצות חליצה לשאר קנינים

  .למה צריך כוונת הקונה בחליצה, צ"בחקירת הח' הב

  מ"הנפק
הצדדים היא בכמות ' כתב דהנפקא מינה בין ב) שם(בחכם צבי ) ה

ודאי צריכה שתהיה בשעת ", שהיא מטעם כוונת המצות' דלצד הא, הכוונה

ד "נלע", שהיא מטעם קנין' ולצד הב."  מעשה ממש להתירה כעין כל המצות

אלא שהוא יודע שבחליצת , שאף אם לא כיון בשעת מעשה להתירה לשוק

 חוששין לדברים אין אנו, מנעלו ניתרת לשוק והוא חולץ לה בלי שום אונס

."  דדברים שבלב בכל ההקנאות לאו דברים נינהו, שבלבו אז באותו הזמן

כתב ) כו' א סי"ח, צ"י עמדין בן החכ"להגאון ר(ץ "ת שאילת יעב"ובשו

ושיטתו היא שצריך כוונה גמורה ולא די בידיעה בלבד , צ חזר בו מזה"דהחכ

ט "יא דברי המהרידהרי בהמשך התשובה שם מב, אף להצד שהיא מטעם קנין

דדן , בנוגע לאחד שבא לחלוץ והיה נוטה אל הטפשות , טז' ז סי"ב אהע"ח(



231  הרב אברהם רבינאוויץ

עד שיכוונו ' שאמרו בגמ"שכתב דמה ) ג"אם יש להכשיר בגדול עומד ע

אבל היכי דמסברו ליה וסבר ' שניהם היא לאפוקי חליצה מוטעת וכו

."  'עה וכושבחליצה זו נפטרת ממנו אין צריך שיהיה בכוונת לב באותה ש

כוונתו , אלא כל שאין החליצה מוטעת, ולדבריו אין צריך כוונה מיוחדת כלל

, ושיטתו היא שצריך כוונה גמורה להתירה, צ בזה"וחולק עליו החכ.  מספיקה

דאף אם , צ במקומה עומדת"ובכל זאת נראה שהנפקותא שהביא החכ.  ש"יעו

מ אין צריך כוונה "מ, ורהשהיא מטעם קנין צריך כוונה גמ' נאמר דגם לצד הב

שהיא מדין כוונת המצות אזי הכוונה ' כ לצד הא"משא, בשעת מעשה ממש

  .  מוכרחת היא בשעת עשיית המעשה ממש

שהיא ' דלצד הא, הנה יש נפקותא בחקירה זו גם בנוגע לסוג הכוונה

ואין צורך שיכיון ', מטעם המצוה הכוונה צריכה להיות לשם קיום מצות ה

דהרי כנראה מה שהאשה ניתרת לשוק הוא רק תוצאה הבאה , קלהתירה לשו

אם לא שנאמר שגרמת ההיתר היא , ממילא מתוך עשיית המצוה לפי צד זה

שהיא מטעם קנין צריך שיתכוונו להתירה '   ואילו להצד הב4.עצם המצוה

  .ואין צריך שיתכוונו לשם מצוה כלל, בחליצה זו

תב דנפקא מינה בנוגע כ.) סה(הפני יהושע בחידושיו לגיטין 

דהיא מחלוקת אמוראים , יוסי' לשיעור הכשר קטנה לחליצה אליבא דר

ולרבא אינה חולצת עד שתגיע , אמי חולצת בפעוטות' לר:).  יבמות קד(

, ל"י דנחלקו בנ"וכתב שם הפנ.  'ה וכנגדו וכו"ד' ש ובתוס"יעו, לעונת נדרים

דאז , ין ולכן חולצת בפעוטותל דכוונת חליצה היא מדין כוונת קנ"אמי ס' דר

ל דהיא מדין כוונת מצוה ולכן "ורבא ס, ה לחליצה"היא בת דעת לגבי זכיה וה

  .  ש"יעו, חולצת רק כשתגיע לעונת נדרים

                                                                                                                    
ובקובץ .  מה היחס שבין מצות חליצה להיתר האשה לשוק, ע בנקודה זו"ובאמת צ  .4

אם נאמר שהכוונה היא מדין ' כתב דאפי, ח"כתובות אות רמ) אלחנן וסרמן' לר(שעורים 
שהרי קיום מצות החליצה באה , כוונת מצוה אין לפסול החליצה מטעם חסרון כוונה

  .  ש"יעו, ממילא מכח חלות ההיתר
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, כתב בענין חליצה מעושה) כה' ד הל"ח פ"יבו' הל(ובאור שמח 

דלצד שהיא מדין קנין פשוט שהחליצה , שכפו את האשה ולא אמרה רוצה אני

  5.כ של אדם"דאין קנין בע, סולה היאפ

  ובדין גדול עומד על גביו , שיטת הראשונים בזה
הוכיח ) 'ד' קסט סעי' ז סי"אבהע(הבית מאיר : ם"שיטת הרמב) ו

וצריך שתתכיון היבמה "שכתב ) ח"ח ה"יבו' ד מהל"פ(ם "מלשון הרמב

 וממה."  ויעשו מעשים אלו לשמן, ויתכוין הוא לחלוץ לה, שתחלוץ לו

משמע דכוונתו שיתכוונו לשם " ויעשו מעשים אלו לשמן"ם "שמוסיף הרמב

דאי מטעם קנין בלבד לא שייך לומר , מצוה ככל המצות שצריכין לשמן

.  ל"כ כנ"צ שהעיר ג"ועיין בהגהות השואל ומשיב על החכ.  הלשון לשמה

ם היא שצריך "מ ששיטת הרמב"ביאר השו) יד' ד סי"ת ח"מהדו(ובתשובותיו 

ובאמת מלשון .  ל"ח הנ"והיא כשיטת המנ, ונת מצוה וגם כוונת קניןכו

, כ הוכחה שהיא מדין כוונת מצוה"אין כ" ויעשו מעשים אלו לשמן"ם "הרמב

להתירה מזיקתה , פירושו לשם האיש והאשה" לשמן"דיותר נראה לפרש ד

ם נראה יותר לומר דהיא מדין כוונת קנין "ובשיטת הרמב.  להינשא לשוק

וכפי שמשמע מלשונו שמדגיש נחיצות ,  לדבריו צריך כוונה גמורהשהרי

וגם ממה שיתבאר לקמן דסובר דלא מהני חליצת קטנה אפילו , הכוונה

   6.ג"כשגעוע

                                                                                                                    
' כ' ב סי"ת תורת חסד ח"ראה בשו, בנוגע לחיוב הכוונה אם הוא מן התורה או מדרבנן  .5

ם דחיוב הכוונה הוא רק מדרבנן ומן "כתב בשיטת הרמב' א' סיצ "בחכ.  א"סוף אות י
חולק עליו וכתב בשיטת ) ט"קס' סי(והבית מאיר .  ש"יעו, התורה אין צריך כוונה כלל

" עד שיתכוונו שניהם"אמנם מה שאמרו , ם דכוונת אחד מהם מעכבת מדאורייתא"הרמב
.   אם כוונה מעכבת החליצהמ אם היא מדאורייתא או לא הוא "ונפ.  אינו אלא מדרבנן

צ כוונה הכא "ד מצות א"למ' שכתב דאפי, ה" ס- ד"ס' ט סעי"קס' ש סי"ועיין בערוה
ועיין בהקדמה לספר דרך פקודיך .  דאינו ניכר מעשה המצוה אם לא יכוונו למצוה, שאני

  .  שדן בארוכה בענין כוונת המצות) צבי אלימלך מדינוב' לר(

ד בדין חליצה מוטעת משמע קצת ששיטתו היא שהכוונה " כ'ם בהל"הנה מדברי הרמב  .6
כיצד כגון שאמרו לו חלוץ לה שזו , חליצה מוטעת פסולה"שהרי כתב , היא מדין קנין

וכיוצא בדברים , מצוה היא ואינה מפסדת עליך כלום ואם תרצה אחר כך לייבם תייבם
או על , מאתים זוזאבל אם הטעוהו ואמרו לו חלוץ לה על מנת שתתן לה , אלו פסולה
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, בדין יבמה שגדלה בין האחין: י ביבמות דף קב"מדברי רש) ז

, דלמא חליצה היא לפוסלה עליהן", )ה הא חזינן דחלצה חיישינן"ד(שכתב 

יש להוכיח ששיטתו היא דהכוונה היא , "שלא נתכוונו לחליצת מצוה ג"ואע

שכתב ) ה נתכוין הוא"ד. (י בכתובות דף עד"ע דברי רש"וע.  מדין מצוה

אבל מזה , )ולא כתב שצריך שיתכוין להתירה"  (לחליצה"שצריך שיתכוין 

  . כ"אין ראייה כ

 על מה הקשו) 'ינאי וכו' ה והא אמרי דבי ר"ד: (בדף קד' התוס) ח

שם לגבי חליצת חרש וחרשת דחליצתם פסולה מטעם שאינם ' שאמרו בגמ

, מ בעינן שיהיו ראויין לקריאה"ואף דקריאה אינה מעכבת מ, בכלל קריאה

ותניא , ת מנא ליה לרבי ינאי האי טעמא דלמא משום דלאו בני דעה נינהו"וא"

דקטנה :) קה (ואמאי נמי אמרינן לקמן, דבעינן שיתכוונו שניהם.) קו(לקמן 

חולצת בפעוטות וקטן נמי הוה חליץ אי לאו דאיש כתיב בפרשה כיון דלאו 

ד עומדים על גבם ומורים להם לעשות חליצה "ל שב" וי ?בני דעה נינהו

ו שכתבו גט "דחש) ושם: כב(דגיטין ' דהכי נמי אמרינן בפרק ב, כתיקנה

ד "ג דב"חליץ אעומיהו לענין חליצה שוטה לא .  וגדול עומד על גבם דכשר

לפי שיש בחליצה רבויי דברים ואין בו דעת , ג כדאמר בתוספתא"עומדים ע

אבל גבי גט שנוח לעשות כי גדול עומד על גביו , ד"כלל לעשות לדעת ב

שכותב שם האיש , ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שכותב הגט לשמה, כשר

גבי ) ושם: יב(ק דחולין "והא דאמר בפ, והאשה והזמן ושם עירו ושם עירה

נתן דלא ' ומוקי לה כר, וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה

משמע דלרבנן דבעי כוונה לשחיטה לא מהני גדול עומד , בעי כוונה לשחיטה

דהתם אחרים אין מלמדים אותו אך שראוהו שלא קלקל וגם אין , על גביו

 לחיתוך בשר מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמו חליצה דאין מתכוין אלא

                                                                                                 
פ שלא נתנה ולא נתקיים התנאי חליצתה כשרה שהרי נתכוון לחלוץ "אע, תנאי כך וכך

אלא צריך , ומשמע מדבריו שאף אם התכוין לשם מצוה חליצה פסולה היא."  לה
יש , אמנם אם נאמר שחלות ההיתר הוא חלק מקיום המצוה.  שיתכיון להתירה מדין קנין
אבל אם לא , ם שבאמת סובר שצריכים כוונה משום המצוה"מקום לפרש בשיטת הרמב

  .  כיון לה להתירה לשוק הרי זה חסרון בכוונת המצוה שלו
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."  דבעינן מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו:) יג(ק דחולין "כדאמר בפ, בעלמא

הרי מבואר מדבריהם דדין הקטן כשגדול עומד על גביו חלוק בחליצה בגט 

ואילו בחליצה מועיל רק , ג מועיל בחרש שוטה וקטן"דבגט געוע, ובשחיטה

בטעם החילוק בין ו.  ובשחיטה אינו מועיל כלל, בחרש וקטן אבל לא בשוטה

כ "דבחליצה יש רבויי דברים משא' הא, שני חילוקים' גט וחליצה כתבו התוס

כ "דבחליצה אין מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו משא' הב, בגט שנוח לעשותו

ובסיום דבריהם כתבו לבאר ההבדל בין חליצה לשחיטה דבשחיטה אין .  בגט

היא ' וכח ששיטת התוסמכל זה מ.  מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמו בחליצה

ולכן , ניכרת באופן גמור, בגט: דרגות במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו' שיש ג

ולכן גם בחרש וקטן , אינה ניכרת כלל, בשחיטה.  ג"אף בשוטה מועיל געוע

מחשבתו ניכרת קצת מתוך מעשיו אבל אינה , בחליצה.  ג"אינו מועיל געוע

הרי .  ג ולא בשוטה"ן געועולכן מועיל בחרש וקט, כ כמו בגט"ניכרת כ

  .  ג"רק דמועיל בה געוע, היא שחליצה צריכה ידיעה גמורה' ששיטת התוס

דסוברים דאין הבדל בין חליצה ' ועוד נראה מבואר בדברי התוס

ועל כן מצאו טעמים אחרים , לגט לגבי סוג הכוונה וגם לא לגבי כמות הכוונה

מפני שמחשבתו ניכרת ואמרו , ג"למה מועיל בגט כתיבת שוטה כשגעוע

' הרי מפורש דלפי תוס.  כ בחליצה"משא, מתוך מעשיו ואין בו רבויי דברים

  .  לא בגדרי כוונה, עיקר ההבדל נובע מחילוקים במעשה

דמועיל בחליצה ' סובר כשיטת התוס) בדעה ראשונה(ן "הרמב) ט

פ שחרש "ואיכא למימר אע", דכתב, ג בחרש וקטן אבל לא מטעמייהו"געוע

, מ יש לו מקצת כוונה כשאחרים עומדים על גביו"וטה הוא לענין מצות מכש

לאפוקי חלוץ לה ובכך אתה כונסה , והא דתניא הכא עד שיכוונו שניהם

וחרש יכול הוא , אבל נתכוין להוציאה ממנו בחליצה זו היינו כוונו, ב"וכיו

 אלא ה לא מעכבא ביה"ומשו, לכוין כוונה זו ברמיזה דדעת קלישא אית ליה

ן "הרי מבואר מדברי הרמב."  'אבל שוטה אין כוונתו כלום לעולם וכו, קריאה

ג הוא דאין צריכים כוונה "האלו דהטעם דמועילה חליצת חרש וקטן בגעוע

ק "רעה ס' סי(וכן כתב בקצות החושן , גמורה בחליצה וקצת כוונה מספיקה
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ה בשעת מעשה ן אלו מוכח שאין החולץ צריך כוונה גמור"דמדברי הרמב) 'ד

והביא סייעתא , ומספיק במה שיש לו ידיעה שבחליצה זו היא נפטרת לשוק

  .ל"צ הנ"ט המובא בחכ"ן אלו לשיטת המהרי"מדברי הרמב

, ג גם בשוטה"ן שם לבאר למה בגט מועיל געוע"ועוד כתב הרמב

חרש שוטה ' הכל כשרים לכתוב את הגט ואפי, :)כב(והא דתנן במסכת גיטין "

ואמר רב הונא והוא שגדול עומד על , שינן והא לאו בני דעה נינהוואק, וקטן

ל קסבר רב הונא כתיבת גט לשמה כל "י, שוטה כותב לשמה' אלמא אפי, גביו

כלומר אין צריך שיכוין להוציאה אלא שיכתוב אותו על מנת ליתן , דהו סגי

ין ן ביאר דבכתיבת גט אין צריך שיתכו"הרי שהרמב."  'אותו לפלונית וכו

ולכן גם , בניגוד לחליצה שמוכרחים לכוין בה להתירה להינשא, להתירה

מ בנוגע לכמות הכוונה שיטתו היא "ומ.  ג"שוטה כשר לכתיבת גט אם געוע

  .  דידיעה בלבד מספיקה לחליצה

חולק בזה ושיטתו היא ) שם(גיטין ' א בחידושיו למס"הריטב) י

ובטעם ,  ואינו דומה לגט,דאין גדול עומד על גביו מועיל בחליצה כלל

ואיכא למימר דהתם שאני דבעינן כוונה לדעת ", החילוק בין גט לחליצה כתב

ה לא סגי בגדול "ומשו, עצמן שיהא להם כוונה בחליצתן על מנת לפטור

סגי , אבל הכא דלא צריכי כוונה אחרת אלא שיכתבו לדעתם, עומד על גביו

ן "א הם כדברי הרמב"י הריטבובפשטות נראה דדבר."  בגדול עומד על גביו

דהוא מפני , ג"ל כשביאר למה בחליצה אינו מועיל בשוטה געוע"הנ

ן ביאר ביסוד זו "אלא שהרמב, כ בגט"שבחליצה צריך שיתכוין להתירה משא

א ביאר ביסוד זו למה לא "והריטב, ההבדל בין גט לחליצה רק בנוגע לשוטה

א אזיל בשיטת "לומר דהריטבולבאר סברת מחלוקתם יש .  ג כלל"יועיל געוע

וחולק עליו בנוגע , שצריך שיכוין להתירה לשוק, ן בנוגע לסוג הכוונה"הרמב

ושיטתו היא דבחליצה צריך כוונה גמורה ולא מספיקה , לכמות הכוונה

ג בחליצה "ולכן לא יועיל געוע, )ל"צ הנ"והיא כשיטת החכ(הידיעה בלבד 

דיש , ן"כ לדעת הרמב"משא.  ורהדצירוף הגדול לא יועיל לייצר כוונה גמ

  .  י צירוף הגדול יהא לקטן ידיעה"לומר דע
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' א סי"א ח"ת הרשב"ועיין בשו, שם(א בחידושיו לחולין "הרשב) יא

ג ולא "א דרק בכתיבת גט מועיל געוע"סובר כשיטת הריטב) תקצג' וסי' כ

רץ תי) הרבינו יונה(ל "ורבינו הרב ז", דכתב, בחליצה כלל אבל לא מטעמיה

, י שליח הוי עמידה על גביו כוונת העושה"שכל דבר שאפשר לעשותו ע

י שליח אף עמידת בן דעת "אבל דבר שאי אפשר לעשותו ע, ומדין שליחות

והלכך חליצה שאי , על גביו לא מעלה ולא מורידה במקום שצריך כוונה

אבל גט שאפשר ', ד על גביו וכו"י שליח לא מהני עמידת בי"אפשר לעשותו ע

למנות שליח לכתוב הגט ולכוונת כתיבת שמו ושמה ואף זה שעומד על גביו 

וטעמא דשחיטה דלא מהני עמידת , כשליח הממונה לכתוב ולכוין בכתיבתו

לפי שהכל תלוי בדעת , גדול עומד על גביו לרבנן דבעו כוונה בשחיטה

פ שלא נתכוין לה "ואע, דאילו שחט בהמת חבירו שלא מדעתו כשרה, השוחט

כ בגט "משא, אלמא כל ההיתר תלוי בדעת השוחט וכוונתו, ל בעל הבהמהכל

והלכך , לא עשה ולא כלום) בלא שליחות(דאילו אחר שגירש את אשת חבירו 

ג פועל "בביאור סברת הרבינו יונה דגעוע."  'דעת השוחט דוקא בעינן וכו

היה מדין שליחות צריך לומר שכוונתו היא שהגדול הוא שליח הבעל לכוין שי

.  שאין לומר שהוא שליח הקטן שהרי אין שליחות לקטן, מעשה הקטן לשמה

ומבואר דאין החסרון בחליצה מצד גדר הכוונה או מצד אופן המעשה אלא 

, ולדבריו הכוונה באה מכח הגדול בעצמו.  מטעם דלא שייך בה שליחות

ואילו לשאר הראשונים עמידת הגדול היא רק כדי ללמד את הקטן ולוודא 

  .  ולדבריהם כוונת הקטן היא שפועלת, שיתכיון כראוי

ולפי זה יוצא לנו חידוש גדול מדבריהם של הראשונים דבעצם אין 

וזהו , כל שיש לו כוונה מספיקה, שום עיכוב בכוונת הקטן שלא תפעול

, וצריך ביאור.  תפקידו של הגדול העומד עליו להדריכו כדי שיתכוין כראוי
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שה חליצה של קטן וכוונתו פועלת את חלות ההיתר דהאיך יתכן לומר שמע

     7?להינשא

ד "פ(ם "ביאר שיטת הרמב) ק מד"קסט ס' סי(בבית שמואל ) יב

, שכתב דחרש דינו כקטן במה דאין חליצתו כלום) טז' יבום וחליצה הל' מהל

ם סובר דאינו מועיל בחליצה "דהרמב, ג דאין דרשה מיוחדת למעט חרש"אע

ן חליצת חרש תמיד אינה כלום מפני שאין בו דעת ודינו  ולכ, ג כלל"געוע

ג "ם היא שמועיל געוע"כ בגט שיטת הרמב"וביאר עוד למה א.  כקטן

גירושין ' ג מהל"פ(כדמוכח ממה שכתב , מדאורייתא לגבי כתיבת התורף

דאם כתיבת התורף היתה , ג"ו כותבים תופס לכתחילה כשגעוע"שחש) ח"ה

ש שהחילוק בין גט "  ופירש הב8.ס אטו תורףפסולה היה לו לגזור טופ

ועוד דבגט מחשבתו , כ בגט"דבחליצה יש רבויי דברים משא, לחליצה הוא

ויש לתמוה על דבריו למה .  ש"יעו, כ בחליצה"ניכרת מתוך מעשיו משא

יותר נראה לומר ששיטת  '? ם סובר כסברת התוס"הכריע לומר שהרמב

ג בחליצה "ם דאינו מועיל געועא דהטע"ם מתאימה לשיטת הריטב"הרמב

ם שצריך "דכן משמע גם בשיטת הרמב, ל"הוא משום שצריך כוונה גמורה כנ

  .  כוונה גמורה

  סיכום השיטות
  :ל יוצא לנו כמה שיטות בדין כוונה בחליצה"מכל הנ

                                                                                                                    
מ "י מחלוקת רב ושמואל בב"ג עפ"מבאר דין געוע) ד"כ' א סי"ח(ויש להעיר דבמרחשת   .7

, במשמרי פירות דלרב משמר כעושה מעשה דמי ואוכל מן התורה) א"ג ע"דף צ(
, שמר לאו כעושה מעשה דמי ואינו אוכל מן התורה אלא מהלכות מדינהולשמואל מ

ולדבריו יש לומר דשאר .  ש"יעו, ומבאר דהוא דין בכל התורה דמשמר כעושה מעשה
מ כוונת הגדול היא "מ, ג מועיל מדין שליחות"הראשונים סוברים דאף דאין געוע

  .  ולא כוונת הקטן, שפועלת מדין משמר כעושה

ב "ח(ט "ת עונג יו"ובשו, ם בגט"ל שכן הוא שיטת הרמב"הנ.  גם במרחשתכן כתב   .8
וכתב , ג מדאורייתא"ם שאינו מועיל בכתיבת גט געוע"מבאר בשיטת הרמב) 'ב' ח סי"או

  . ש"יעו, ף"שכן פסק הרי
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שיטת , :)יבמות קב(י "דהיינו שיטת רש, שהיא מדין כוונת מצוה. 'א

, )'ק ד"רעה ס' סי(שיטת הקצות , )ק מד"ט סקס' סי(ם לפי הבית מאיר "הרמב

  ).'א' סי(צ "בחקירת החכ' וצד א

וסוג הכוונה שצריך הוא כוונה להתירה , שהיא מדין כוונת קנין. 'ב

וכוונת שניהם , וכמות הכוונה הוא כוונה גמורה בשעת מעשה החליצה, לשוק

, טז, ח"ה, ח"יבו' ד מהל"פ(ם "והיינו פשטות שיטת הרמב, מעכבת מן התורה

במסקנת , ל"הנ(צ "בחקירת החכ' וצד ב, :)כב(א בגיטין "שיטת הריטב, )כד

  ).ץ"י השאילות יעב"דבריו עפ

, וסוג הכוונה הוא כוונה להתירה לשוק, שהיא מדין כוונת קנין. 'ג

  :).יבמות קד(' דהיינו שיטת התוס, ובידיעה גמורה סגי

וכמות הכוונה היינו , ל"וסוג הכוונה כנ, שהיא מדין כוונת קנין. 'ד

' ז סי"ב אבהע"ח(ט "ושיטת המהרי) שם(ן "וזאת שיטת הרמב, ידיעה בלבד

  ).ל"צ הנ"הובא בחכ, טז

, ג"שכוונת מצוה וכוונת קנין שניהם נצרכים והיינו שיטת הסמ. 'ה

  .מ"ם לפי השו"ושיטת הרמב, )ע תקצט"מ(שיטת המנחת חינוך 

צ בדעת " שיטת החכוהיא, שחיוב הכוונה אינו אלא מדרבנן. 'ו

  .ם"הרמב

שמן התורה מספיקה כוונת אחד מהם ורק מדרבנן כוונת שניהם . 'ז

  . ם"בדעת הרמב) ק מד"קסט ס' בסי(וזאת שיטת הבית מאיר , הכרחי

  בגדר הכוונה
) יבום וחליצה' טז מהל' ד הל"פ(ם "חיים על הרמב' בחידושי ר) יג

דמועיל בחליצה :) קד(ל " הנ'י דברי תוס"חידש עפ, בדין חליצה בינו לבינה

דחליצה אינה צריכה , פ דאינו מועיל בגיטין וקידושין"ג בחרש וקטן אע"געוע

ם "ז ביאר למה לדעת הרמב"ועפ.  דעת הבעלים רק כוונה למעשה החליצה

ע דמאי שנא מגירושין "וצ", ל"וז.  חליצה בלי עדים הוי חליצה פסולה
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וכדתנן ביבמות ריש פרק ,  על גבןוקידושין עצמן דלא מהני בהו גדול עומד

וכן לגבי , דכנסה כשהוא פקח ונתחרש לא יוציא עולמית:) קיב(החולץ 

בעא מינה רבא מרב נחמן חוץ מקדושי קטן .) פה(דאיתא בגיטין , קידושין

, או דלמא אתי לכלל הויה, מי אמרינן השתא מיהא לאו בר הויה הוא, מהו

ולא מהני מה שאחרים , הויה הוא כללהרי להדיא דבעודו קטן מיהת לאו בר 

ומאי שנא חליצה ולשמה דמהניא בהו אחרים עומדים על , עומדים על גבן

, דחלוק דין גירושין וקידושין מדין חליצה ולשמה, ונראה מוכח מזה  ?גבן

ומשום , דבגירושין וקידושין צריך דעת בעלים על עצם הגירושין והקידושין

והם האוסרים והם , שה על ידי הבעליםדעיקר הקידושין וגירושין נע

כיון , ולא מהניא מה דאחרים מלמדין אותן, ועל כן צריך דעתם, המתירים

אין בהם דין דעת , כ בחליצה ולשמה"משא, דהם בעצמן לאו בני דעה נינהו

והפטור ממילא בא , ורק כוונה הוא דבעינן על עצם המעשה החליצה, בעלים

דהיכא דאין צריך רק כוונה לחוד מהני מה ' וזהו שהביאו התוס, מדין תורה

כ לא בעינן רק "ושם ג, וכמו דמהני לאשוויי לשמה, שאחרים מורים אותם

בדין חליצה ) צג' סי(ס "ח על הש"וכן מצינו בחדושי הגר."  כוונה לחוד

י החליצה אינו תלוי "ופטור דחל ע, דבחליצה אין דין דעת לגמרי", מוטעת

דמעשה חליצה לא הוי מעשה עד , ונה בלחוד הואאלא דין כו, כלל בדעתו

אבל הפטור , ובעינן כוונתו רק שיהא כאן מעשה, שיתכוין לפוטרה בהחליצה

  ."ה לא חל דין טעות בחליצה"ומשו, חל ממילא ולא בדעתו תליא מילתא

, דכתב, )'ח-'פרק ז' שער ז(וסברא זו מובאה גם בספר שערי ישר 

רק פעולת המעשה עם , י בהחולץ והנחלצתדבחליצה אין תכלית ההתרה תלו"

אין תכלית , ואם רק עשו המעשה כהוגן, כוונה ורצון המעשה תלוי בהם

ואין , וביאר בזה למה אין תנאי מועיל בחליצה." ההתרה תלוי בהם כלל

דן בענין ) עו' סי, אלחנן וסרמן' לר(ובקובץ הערות .  ש"יעו, שליחות בחליצה

והנה בכל הדברים הנעשים ", ל"וז.  ליצה בפרטוחקר לגבי ח, זה בדרך כלל

היכא דחלות הדין נעשה מכח האדם כמו ', א: י האדם ישנם שני אופנים "ע

. 'ב.  ובקידושין וגירושין שהאדם הוא הפועל את חלות הדין, בכל הקנינים

כמו בשחיטת , היכא שהמעשה בעצמה בלא כח האדם פועלת את חלות הדין
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אלא השחיטה עצמה , מ האדם אינו המתיר"ברא מאף דבעינן כח ג, דמתרת

, למשל.  מ בין שני צדדים אלו"ומציע כמה נפ."  מתרת אם נעשית כהלכתה

י האדם אזי בכוחו לעשות "דאם החלות נעשית ע, אם תנאי מועיל תלוי בזה

דלא שייך כלל זה אלא , מ יש לגבי דין אי עביד לא מהני"עוד נפ.  תנאי

שם מסתפק ' ובאות ה.  ש"יעו, י האדם"יא עבמקום שהחלות נפעלת ה

י האדם או שהמעשה עצמה מתרת "אם החלות נפעלת היא ע, בחליצה

י "שהחלות נפעלת ע' ומכריע כצד הב, כשנעשית בכוונת שניהם כדינה

למה מועיל בחליצה ' שם ביאר לפי זה את דברי התוס' ובאות ט.  המעשה

.  ירושין דאין מעשה קטן בהם כלוםושונה משאר קנינים ומקידושין וג, ג"געוע

יש ליתן טעם בהא דמהני גדול עומד על גביו בחליצה אף דלא ", ל שם"וז

אין כח לקטן , י כח האדם"היינו דהיכא דחלות הדין הוא ע, מהני בכל מקום

י המעשה ורק דצריך "אבל בחליצה שההיתר חל מאיליו ע, לפעול בעשייתו

רואים אנו האיך ."  עומד על גביו ומלמדומהני גם מעשה הקטן בגדול, כוונה

  .אלחנן בסגנונו ביאר יסוד זו' ר

כתב כאותה סברא אבל ) כד' ח הל"יבו' ד מהל"פ(באור שמח 

דבאמת עיקר החליצה ", במילים אחרות לבאר למה אינו מועיל תנאי בחליצה

ובמעשה בלא כוונה ודאי לא שייך תנאי , הוא תלוי רק במעשה לא בכוונה

שבפעולות דבעי רצונו של אדם שייך , אינו ענין המתיחס אל הרצוןכיון ד

האם , הגע בעצמך.  אבל בדבר דלא בעי רצונו של אדם לא שייך תנאי, תנאי

ואפילו ביבום לא שייך תנאי כיון דלא בעי רצון , יתכן לשחוט על תנאי

 ורק הכוונה היא שאינו חפץ ליבמה, וכן החליצה עיקרו הוא הפעולה, וכוונה

לא , ועיקר קפיד קרא אם לא יחפוץ לקחת, ושהיא נתרת להנשא בחליצתו

ולדבריו כוונה מוכרחת היא ולא ." היינו הכוונה על שלילת היבום, אבה יבמי

חיים כינה בשם דעת הוא ' דמה שר, ל"ואין זה סתירה לעצם יסוד הנ, רצון

 אלא שינוי ואין זה, שמעון הגדיר רצון כחלק מן כוונה' ור, כינה בשם רצון

  .לשון והבדל סגנון בלבד
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מכל זה אנו רואים איך כולם התכוונו ואמרו בפה אחד אותו ) יד

שחליצה שונה היא משאר הקנינים ומקידושין וגיטין דאין חלותה , יסוד

דבקידושין וגיטין ובקנינים האדם הוא , נפעלת על ידי דעת האדם כלל

ן מוכרחת היא מאד שהיא אבל עצם הכוונה עדיי.  הבעלים לפעול חלותם

היות דמעשה חליצה בלי כוונה אינה נחשבת , המכשרת את מעשה החליצה

דהיינו שיתכוונו , י המעשה הרצוי ובכוונתו הראויה"וע, מעשה חליצה כלל

אזי נפעלת חלות , שניהם היבם והיבמה לפוטרה מזיקתה להתירה להינשא

  9.החליצה ממילא

ל האיך זה מתייחסת ליסודו "הנויש לעיין בחקירת החכם צבי ) טו

נראה מתאים ' דלכאורה בהשקפה ראשונה נראה דצד הא.  ל"חיים הנ' של ר

דמשמע שהכוונה היא , הכוונה היא כעין כוונת קנין' דאילו לפי צד הב, יותר

אבל בפשטות נראה דיסודו .  הפועלת את חלותה של החליצה כמו בקנינים

חיים ' שהרי אף לפי ר, צ"ירת החכשבחק' חיים מתאים גם לצד הב' של ר

כוונה מוכרחת היא ורק מחדש הוא דאין צריך דעת הבעלים לייצר את חלות 

ומלשונו .  אבל מודה הוא דכוונה היא תנאי לחלותה של החליצה, החליצה

אין זה " ,או כעין כוונת הקנאות דבעינן דעת קונה ומקנה"צ שאמר "של החכ

דאינו דמיון גמור , כוונת הקנאות כעין אמר שהרי, חיים' סתירה ליסודו של ר

                                                                                                                    
' ביאר שיטתו של ר, ו"פרק ט) בי'בתורת הגאון הרוגוצ, מנחם כשר' לר(במפענח צפונות   .9

.  ש"יעו, חיים' למה אין שליחות בחליצה על פי יסודו של ר) בי'הרוגוצ(יוסף ראזין 
משום שבמיתת אחיו אשה הקנו לו מן השמים וזיקה רחמנא רמיא "שם כתב ' ו' ובסי

והפעולה של החליצה והפטור נעשה כאחת , עליה בעל כרחם על גוף שלו ושלה
והתורה אמרה שאם , והפעולה והנפעל הוא מציאות אחת אי אפשר לחלקם, וממילא

.  ד"עכת" ,עשה כך וכך וזה נקרא חליצה מועיל להתירה אינו יכול לעשות בזה תנאי
ומוסיף לבאר בטעם שכלי למה שונה החליצה מגיטין וקידושין דהפעולה והפטור של 

דמעשה חליצה שאני מגיטין וקידושין ", החליצה נעשית ממילא ואין בה שליחות
משום שגבי גיטין וקידושין המעשה הוא דבר שכלי , ותרומה שיש בהם דין שליחות

פ שדיני התורה הכרוכים בקידושין וגיטין המה גזירת "ואע, וטבעי ונוהג אצל בני אדם
כ מעשה חליצת הנעל "משא, ג תרומה"אבל הפעולות עצמם המה הגיוניים וכה, הכתוב

אין לנו הבנה ' גוואפילו לפשטות הקרא וירקה בפניו וענתה ואמרה ו, כולה חוק וגזירה
אבל ') 'ח, ח"בראשית ל(ן "ש הרמב"כמ, כ שזהו ענין סודי"וע, במעשה חליצת הנעל

וכיון שזה דבר שכולו הוא רק חוק '  .הענין סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם
שעליהם , האשה והאח, כ בוודאי שצריך שיעשוה רק אותם הגופים"א, וגזירת הכתוב

  ." מעשה החליצה לא שייך בזה שליחות כללהטילה התורה הזיקה ו
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אבל הדעת אחרת מקנה בחליצה רק מקיימת , ורק דומות הן הכוונות בתוכנן

, צ"וביסוד זו יש ליישב דברי החכ.  מעשה החליצה ואינה מייצרת חלותה

דהרי בקנינים המקנה הוא בעלים על , האיך מדמה חליצה לדעת אחרת מקנה

ואילו בחליצה הרי אין היבמה קנויה להיבם , קונההחפץ והוא מקנה אותו לה

על כן תמוה האיך מדמהו לדעת אחרת , רק שצריך לסלק הזיקה, בקנין אישות

 ולפי דברינו הדמיון הוא רק בנוגע לקיום מעשה הקנין בלבד ולא  ?מקנה

ובזה שייך גם בחליצה דעת אחרת מקנה שהיא הפועלת , בנוגע לחלות הקנין

ח על "ז קושיית הקצוה"  ואולי יש ליישב עפ10.ליצהאת קיום מעשה הח

ל דחליצה שאני דכל הדיון הוא בנוגע לכוונה הנצרכת להכשר "די, צ"החכ

  .ועיין, כ"ואולי בזה בעינן כוונת הקונה ג, המעשה

הסוברים ) ן"והרמב' התוס(דיש ראשונים , היוצא מכל זה) טז

,  לולא טעמים צדדייםדחליצת קטן וחרש כשגדול עומד על גבן היתה כשירה

בכל זאת יש לו מספיק דעת , דאף שהקטן אין לו דעת לכוין הכוונה הראויה

ח "או(כן מבאר הבית יוסף .  [לכוין ולקיים את ציווי הגדול העומד על גביו

' ובפרט אחד מחולקים הם התוס.]  ש"יעו, ג"למה מועיל געוע) תס' סי

 שלחליצה מספיקה ידיעה ט הסוברים"ן והמהרי"דלשיטת הרמב, ן"והרמב

במקום שצריך ידיעה , ג"ולכן מועיל געוע, בלבד ואין צריך כוונה גמורה

ג מפני שאין יכולת בדעת הקטן לכוין ולקיים ציווי "גמורה לא יועיל געוע

.  ג"בגעוע' ואין בכוחו לכוין כוונה גמורה אפי, הגדול אלא בכוונה גרועה

קטן לכוין גם במקום שצריך ידיעה חולקים בזה וסוברים דיש כח ל' והתוס

דנוסף להטעם שנאמר ', ויש לדייק עוד בשיטת התוס.  ג"גמורה כשגעוע

שבית דין "הם מדגישים , דבחליצה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו' בתוס

                                                                                                                    
ה מה "בסוף ד, ב"ע' קידושין דף ד' א בתוס"אלעזר משזנ' ויש להעיר קצת לפי שיטת ר  .10

ז החליצה "ולפי, ל דיבום הוי גמר קידושי אחיו ולכן לא צריך כוונתם"דס', ליבמה וכו
קדושין כמו כ לכאורה צריכה דעת להפקעת ה"וא, היא לכאורה הפקעת קידושי אחיו

איכא ) בדפי הירושלמי, .דף יח(, א"ג ה"ויש להעיר גם דבירושלמי יבמות פ.  בגט
ד קנין הוא כאלו קנאה "ובפני משה שם מפרש דלמ.  פלוגתא אם החליצה קנין או פוטר
ד פוטר פירושו שפוטר אותה ממנה ומאחיו כדי "ולמ.  תחלה אלא שפוטרתה בחליצה

  .  פרשיםש ובמ"יעו; שתהא מותרת לשוק
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דבחליצה ישנה , "'עומדים על גבם ומורים להם לעשות חליצה כתיקנה וכו

ד ומוראו פועל "וכוחו של בי, ןד העומדים על גב"והיא שיש בי, מעלה נוספת

ואפילו לדעת .  על הקטן שגם כשצריך ידיעה גמורה כוונתן מספיקה

ג מועיל בחליצה מפני "הסוברים דאין געוע) ם"א והרמב"הריטב(הראשונים 

בכל זאת יתכן לומר שגדר הכוונה הנצרכת היא כוונת , שצריך כוונה גמורה

דהנה חילוקי הדיעות שבראשונים , לחיים כל' קנין ואין זה סותר יסודו של ר

ובכן לאיזה , הם בנוגע לכמות הכוונה בלבד ולא בנוגע לסוג הכוונה או גדרה

וכן בנוגע לדעת החליצה , צד שהוא אפשר לומר שגדר הכוונה הוא כוונת קנין

' לאיזה צד שהוא אפשר דאין הכוונה מייצרת את חלות החליצה כסברת ר

חיים ' ג בחליצה יסודו של ר"שמועיל געועואדרבא לפי השיטות .  חיים

ובלעדו יוקשה האיך יתכן שחלות החליצה תופעל על ידי מעשיו , מוכרח הוא

דעל כן מוכרחים לומר דחלות החליצה , וכוונתו של הקטן שאין בו דעת

  .נפעלת היא מעצמה ממילא

, ל"וכנ, ובביאור הדבר נראה דגדר כוונה וגדר דעת שונים הם) יז

, וכרחת היא מצד המעשה עצמה דמעשה בלי כוונה אינה מעשהדכוונה מ

ולכן צריכים שיתכוונו הוא והיא במעשיהם להתירה ולפוטרה מזיקתה 

ואם לא יודעים הרי זה , וכוונה זאת היא שיודעים מה הם עושים, בחליצה זו

  11.ואילו דעת היא רצון וכוונה לייצר חלותה של הקנין.  כמעשה קוף בלבד

חיים וסייעתו דאין צריך דעת בחליצה כלל שהרי נפעלת היא '  רובזה חידש

                                                                                                                    
בכדי להבין ההבדל שבין הכוונה והדעת באר היטב יש להעתיק מדברי בעל התניא   .11

שכתב לבאר ההבדל שבין כח החכמה והבינה להדעת ' בספרו ליקוטי אמרים פרק ג
וביאור הענין כי השכל שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם ", באדם

 שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו וכשמוציא כחו אל הפועל, ה"ח מ"חכמה כ
והדעת הוא מלשון והאדם . . .ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה

והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד , ידע את חוה
דהיינו , ל דכוונה היא מבחינת חכמה"ועל פי דבריו י" ' ויתקע מחשבתו בחוזק וכו

ודעת היא ההתקשרות וההתחברות , ה וההבנה של הדבר לידע ולהבין  פרטי פרטיוהידיע
ובענינינו בגיטין וקידושין , של מחשבת האדם בדבר בכדי להפעיל את תוצאת הפעולה

כי זהו בכוחה של הדעת דוקא .  הדעת היא הפועלת את חלות ההיתר של המעשה
  .  להפעיל
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ובכן הנידון בדברי הראשונים אינו בנוגע הצורך לדעת .  מעצמה ממילא

  .אלא בנוגע לדין הכוונה וכמותה, האדם כדי שיוכל לייצר חלות

ת עונג "ואחרי העיון מצאתי כדברים אלו מבוארים בטוב טעם בשו

, )ג"ק וגדול עוע"י חשו"בדין ציצית שנטוה ע', ב' ח סי"ב או"ח(יום טוב 

: יש תרי גווני מחשבות, דבאמת במחשבה שהצריכו חכמים עם המעשה"

מחשבה המורה על עשיית המעשה דהיינו שהוא צריך לחשוב בדעתו ', הא

רק , י המעשה"ועיקר פעולת הדבר נגמר ע.  למה הוא עושה מעשה הזאת

כ מחשב בדעתו בשעת עשייתו "א אאשאמרה תורה שאין המעשה פועלת אל

יש מחשבה שהיא בעצמה גורמת ופועלת ענין ', והב.  למה הוא עושה דבר זה

, המעשה כמו גבי גט וכל הקנינים שאין האשה מתגרשת אלא אם הבעל רוצה

רק שאמרה , כ המוכר והלוקח רוצים להקנות ולקנות"ואין המקח נקנה אא

כגון , י מעשה"כ נעשה הדבר ע"חוד אאתורה שאין הגט נגמר בדברים ורצון ל

אבל באמת גם .  י מעות ומשיכה"ומקח ע, י כתיבת ונתינת ספר כריתות"גט ע

הרצון שלהם פועל הקנין ואינו בא להורות על פעולת המעשה למה עושה 

י "אלא שאין הרצון הלזה עושה פעולתו רק ע, אותה רק שהיא מעצם הקנין

ג דבעינן כוונה בחליצה "אע, ג"צה מהני געועל דגם בחלי"ז נ"ולפי. ... מעשה

דהתם נמי אין הכוונה מעצם החליצה אלא שצריך לכוון .  ג"מ מהני געוע"מ

י "אבל אין פעולת ההיתר ע, למה הוא חולץ והוא מחשבה המורה על המעשה

והכוונה הוא רק שמכוון , אלא שהחליצה בעצמה פועלת.  עצם המחשבה

מחשבה ', א: גדרי כוונה' רי מצאנו שיש בה.  ש"יעו."  למה הוא חולץ

הוא , שעל ידי שמחשב האדם בדעתו למה הוא עושה, הגורמת קיום המעשה

י המחשבה אלא "שאין החלות נפעלת ע, מייצר את שם המעשה אבל לא יותר

', הב.  שהכוונה היא תנאי והכשר לקיום המעשה, זאת אומרת.  י המעשה"ע

והמעשה היא האופן שיש קיום , מחשבה הפועלת חלות המעשה עצמה

  .   למחשבה
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  דברי סיכום
יוחנן וגם לריש לקיש כוונת חליצה ' בסוגיין מוכח דגם לר) חי

ל מספיק במה שמתכוון להתיר הזיקה ואין צורך "אלא דלפי ר, מוכרחת היא

.  י כוונה להתירה לשוק מוכרחת"ואילו לדעת ר.  שיתכוון גם להתירה לשוק

כשתי הדעות , וקתם דפליגי אי חליצה קנין הוא או פוטרויש לבאר סברת מחל

ל שהוא פוטר ולכן מספיקה "ל ס"ר).  10ל בהערה "הנ(א "ג ה"בירושלמי פ

ל שהוא קנין ולכן צריך שיתכוון גם "י ס"ואילו ר.  הכוונה לפוטרה מזיקתה

י דברי "ובדרך אחרת יש לבאר עפ.  היינו להפקיעה מקנינו בה, להתירה לשוק

דכוונה חליצה נובעת היא מגזירת ) כד' ד הל"ח פ"יבו' הל(ל "שמח הנהאור 

דהיינו שאינו רוצה בה , "לא אבה יבמי", "לא יחפץ האיש לקחת"הכתוב ד

ל לא קפיד קרא "דלר, ל דפליגי בביאור מקראות אלו"ובכן י.  ש"יעו, לייבמה

  .  י קפיד קרא גם על ההיתר לשוק"ולר, אלא על שלילת הזיקה

נראה דשונה הוא מבשאר , ליסוד דין כוונה במעשה חליצהבנוגע 

אלא ההיתר נוצר היא , דבחליצה אין הכוונה מייצרת חלות ההיתר, קנינים

ורק צריכים כוונה מפני , ולכן אין צריך דעת האדם להתירה.  ממילא

והמעשה נצרכת לחלות , שהמעשה בלי כוונה אין לה שם מעשה בדיני קנינים

ובזאת תלויה , הראשונים בסוג הכוונה הנצרכת ובכמותהונחלקו .  ההיתר

דיתכן דכיון שאין דעת , השאלה אם להכשיר או לפסול בגדול עומד על גביו

ג דייה כוחה לייצר "האדם פועל את חלות ההיתר גם כוונת הקטן כאשר געוע

, אבל הפוסלים סוברים שצריכים כוונה גמורה בחליצה.  שם מעשה החליצה

  .  ג"בכח הקטן לייצר שם מעשה החליצה גם כאשר געועועל כן אין 

ל אם הוא מטעם כוונת קנין "ובגדר הכוונה חקר בזה החכם צבי הנ

ושאלתו היא מהו מהותה של הכוונה המייצרת את , או מטעם כוונת מצוה

, ולשני הצדדים כוונת שניהם האיש והאשה מעכבת.  קיום מעשה החליצה

על כן כוונת שניהם הכרחי , עשה החליצהדהיות דהכוונה באה להכשיר מ

ובפרט דבחליצה עיקר המעשה נעשית על ידי .  דשניהם משתתפים במעשה

ל "ומיושבת בזה קושית הקצות הנ.  כ מוכרחת היא"לכן כוונתה ג, האשה
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דהרי יש כאן דעת , למה צריכים כוונת שניהם אם הכוונה היא מטעם קנין

לייצר שם מעשה חליצה מובן למה כוונת ולדברינו דכוונה באה .  אחרת מקנה

  .  שניהם מעכבת

, ם נראה יותר דכוונת חליצה היא מטעם כוונת קנין"בשיטת הרמב

" ויעשו מעשים אלו לשמן"' ד' ומה שכתב בהל.  ושצריכים כוונה גמורה

ושיטתו .  כוונתו לבאר מהותה של הכוונה שהיא לייצר שם מעשה החליצה

ששיטתו ', א: ויש לפרש זאת בשני דרכים, בחליצהג אינו מועיל "היא דגעוע

שהרי כתב בטעם שאין , היא שדעת האדם היא הפועלת את חלות ההיתר

דמשמע דהוא מצד חסרון " מפני שאינן בני דעת"ג מועיל בחליצה "געוע

ז יש ליישב למה שנה הדין של "ולפי.  בדעת הבעלים לייצר את חלות החליצה

הכשרת שם , דינים בכוונה'  דלדבריו יש כאן ב,כוונה כמה פעמים בפרק זו

ל כשיטת שאר "דס', ב.  מעשה חליצה ויצירת חלות ההיתר של חליצה

, ג מועיל בחליצה דאינו מצד חסרון בדעת האדם"הראשונים בטעם דאין געוע

כשגדול עומד על ' אלא מצד שצריך כוונה גמורה בחליצה ואין בכח קטן אפי

יש " מפני שאינן בני דעת"ומה שכתב .  חליצהגביו לייצר את שם מעשה ה

ם "שכתב לחדש דכוונת הרמב) ל"בתשובה הנ(ט "י דברי העונג יו"ליישב עפ

' ו מהל"י ה"ם בפ"ש הרמב"בדבריו היא שאינן בני דעת להבין לקרות וכמ

דמוכח " ,החרש והחרשת והקטנה לפי שאין בהם דעת לקרות להבין", ח"יבו

חיים ' ולדרך זו יסודו של ר.  ש"יעו, צות קריאהשהיא לעיכובא מצד דין מ

  . ם"מתאים גם לפי שיטת הרמב



  ב" תשס●' קול צבי ד

  הרב זאב רייכמן
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ד של ישראל ולא של גרים"בענין בי

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי , :ביבמות דף קא' ל הגמ"ז

רב אשי .  לפרסומי מילתא!  והא הדר ביה, יהודה' כמאן כר.   בחמשהעובדא

 אמר רב כהנא . איקלע לבי רב כהנא אמר ליה סליק מר לגבן למלויי בי חמשה

הוה קאימנא קמיה דרב יהודה ואמר לי תא סק לזירזא דקני לאיצטרופי בי 

רב .  אמר להו כי היכי דליפרסם מילתא, אמרו לו למה לי חמשה, חמשה

שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק תא לזירזא דקני 

ד "בבלאצטרופי בי חמשה לפרסומי מילתא אמר ליה תנינא בישראל 

  אמר רבא גר דן את חבירו .'וכו ד של גרים ואנא גר אנא"ישראל ולא בב

אלהיך בו מקרב ' שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה", דבר תורה שנאמר

 עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו - "אחיך תשים עליך מלך

א אביו ולענין חליצה עד שיה, ישראל' ואם היתה אמו מישראל דן אפי, גר

  . ל"עכ, "ונקרא שמו בישראל"ואמו מישראל שנאמר 

כשמסביר את דרשת הגמרא שגר אינו דן ) ה עליך"ד(י "איתא ברש

דיין בכלל מלך דכתיב , ל"וז, "שום תשים עליך מלך"את ישראל מקרא ד

 אם דומה דיין למלך שאין צריך כלום יעמיד -" מלך במשפט יעמיד ארץ"

כל משימות שאתה משים לא יהיו , כתובים כאןשימות הרבה ,  ועוד- ארץ 

י נימק הדין של פסול גר לדיינות "ע למה רש"וצ.  ל"עכ, אלא מקרב אחיך

מטעם דדיין נמי הוי מלך והרי גמרא מפורשת היא שגר פסול לכל משימה 

תנינא שום , ל"וז, :קידושין דף עו' דמבואר בגמ.  ואף לשררה שאינה מלכות

חיך כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב תשים עליך מלך מקרב א

אלא משמע שיש , דיעות שונות' וגם לא ברור מלשונו שישנם ב.  כ"ע, אחיך

שדיינות בכלל , ושנית, שדיין הוי מלך, חדא:  טעמים לפסול גר לדיינות' ב

' מ מכך דישנם ב"ויש להבין מה הנפק, שררה ולכל שררה על הציבור נפסל גר
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  .טעמי פסול

, אה דצריכים להגדיר באופן מדוייק אופי הפסול של גר לדיינותונר

  . י"ז אולי יצא לנו הבנה מחודשת בדברי רש"ועי, ולחליצה, למלכות

  גר בחליצה
' ד של ה"מבואר דרב שמואל בר יהודה לא הצטרף לבי' הנה בגמ

הלא אף רבי יהודה שהצריך , יש להקשות' ולכאו.  לחליצה מכיון דהוי גר

, דיינים' דיינים לחליצה חזר בו משיטתו והסכים דלחליצה סגי בג' הד בת "בי

כשאנו עושים חליצה בפני ' כ לכאו"וא, :)כן מבואר בסוגיא ביבמות דף קא(

ד "דיינים אלא דעושים חליצה בפני בי' אין הביאור דעורכים חליצה בפני ה' ה

קש להדיא והנה רב יהודה בי.  ועוד שנים יושבים שם לפרסומי מלתא' של ג

העודפים ' מב' להיות א' כלו" חמשה' בי"מרב שמואל בר יהודה שיצטרף 

ע למה פסל רב שמואל בר יהודה את עצמו "וצ, מן הדיינים' המפרסמים ולא א

והלא לא בקשו ממנו להצטרף , ד של ישראל מכיון דהוה גר"מכח הצורך לבי

  !ד"לבי

ריכין חליצה אולי כשאנו מצ.  ואולי הנחת תמיהתנו אינה נכונה

ז "לפי.  ז יתפרסם הדבר"ועי, דיינים' ד של ה"ההבנה היא דבעינן בי', בפני ה

פ שרק בקשו ממנו להיות "ניחא למה רב שמואל בר יהודה פסל את עצמו אע

ושייך לכל אחד הדין של נמצא , יש שם דיין' דלכל אחד מהה, העודפים' מב

או ' ד של ה"אי הוי בי, אלה זו  ואולי בש1.מהן קרוב או פסול כולם פסולים' א

א "ל הריטב"דז, א"ם והריטב"נחלקו הרמב, מפרסמים' ד של שלשה עם ב"בי

, הם עמי הארץ' ל ואפי"ם ז"הרמב' פי, )ה לפרסומי מלתא"ד:יבמות דף קא(

וראיה לדבר מעובדא , ונראין דבריו דדוקא עמי הארץ אבל סומין ופסולים לא

ג דלא קרו ליה אלא למלויי "ואע, משום גרדרב שמואל בר יהודה דפסלי ליה 

ד בפירוש וקראו לאחרים "לבי' ומיהו נראה שאם הזמינו והקצו ג.  בי חמשה

                                                                                                                    
מהן ' בענין אי בדיינים איכא דין נמצא א' ס סנדהרין סימן ב"עיין בספר קהילות יעקב עמ  .1

  .קרוב או פסול
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ולא היה כבודו של רב שמואל , למלוי בעלמא דאפילו גרים ואפילו פסולים

מפני כבודו ' ומכל החמשה היו עושין חבור א, בר יהודה להקצותו מן הדבר

א "ם א"לפי הרמב.  א"ם להריטב"בין הרמב'  מחונראה שיש כאן.  ל"עכ

כי לדעת , י כן להשתמש בפסולין וסומין כעודפים"כדיינים וע' להקצות ג

מ "כשרה מ' פ שחליצה בפני ג"ואע, דיינים' הוא ה' ם גדר הדין של ה"הרמב

מהן קרוב או פסול ' כ נוגע דין של נמצא א"בתורת דיינים וע' למצוה בעינן ה

בתורת דיינים ' אלא בעינן ג, א אינו כן"אבל להריטב.  'לכל ההכולם פסולים 

יכולים להיות גרים ופסולים ואינם ' שהם רק מפרסמים ולכן אותם ב' וב

אבל אם לא הקצה אותם בפירוש אז מעורבים , פוסלים את שאר הדיינים

מהדיינים נפסל וחסר ' פסול אמרינן דא' כ אם א"הדיינין עם המפרסמים וע

  . נים הנחוצים לעיכובאדיי' בג

העודפים יכולים להיות גרים ופסולים נחלקו ' והנה בנידון זה אי ב

) בסוגיין(אברהם מן ההר ' ור) ו"רכ' סי(שיטת התרומת הדשן .  הראשונים

אף ) ד פוסלים החליצה אף בדיעבד"ואולי לתה(היא דגרים פסולים לכתחילה 

היא דגרים ) ד"תרס' סי, א"ח(העודפים ואילו שיטת האור זרוע ' להיות מב

ולפום ריהטא היה מקום לפרש הך מחלוקת .  העודפים' כשרים להיות מן ב

.  העודפים נחשבים דיינים או לא' י אותו הנידון שקבענו למעלה אם ב"עפ

ל כשרים וגם "שכותב ששנים העודפים צ, ובאמת כן משמע לפי המאירי

ד ולא " של הבימשמע מלשונו שאלו שמצטרפים מרחיבים את הרכב

פ שביארנו שעיקר "אע, :)דף קא(ל "וז.  שמצטרפין בתורת מפרסמים בעלמא

מכל מקום כל , הענין בשלשה ואין צורך לחמשה אלא לפרסום הענין

צריך שיהו כענין השלשה , שנצטרפו שנים עם השלשה למלא סכום החמשה

ת דין ויש אומרים שכך הדין אם נצטרפו שם בתורת בי  .ולמעט את הגרים

י "ומשמע דע.  ל"עכ, יותר מחמשה שכולם צריכים להיות כענין השלשה

  . ד"צירוף נוספים יש יותר דיינים בכלל הבי

.  ד יראה שאינו סובר כדברינו במאירי"אבל המעיין בתרוה

הוו דיינים ' רק ג' ד כותב להדיא דאף כשהחליצה נערכת בפני ה"התרוה
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ד דבודאי אותם "  ולכן כותב התרוה.והשנים האחרים הם עדים או מפרסמים

השנים אינם צריכים למקבע דוכתא כי רק הזקנים צריכים לקבוע את מקום 

כ אינם צריכים לשבת עם הדיינים אלא יושבים במרחק קצת "והם ג, החליצה

' ובטעם למה פסולים אינם יכולים להיות מב.  כדי להראות שאינם דיינים

ג דברירנא לעיל דבענין שיהיו כשרים "עוא, ל"וז, ד"העודפים כותב התרוה

כ לאו דיינין אינון אלא הטעם הוא משום גזירה "אינו משום לתא דידהו דהא ע

וכן מבואר ברבינו אברהם מן .  ל"עכ, דהשלשה או משום חשש איחלופי

כגון , ד דפסולים שהם רק מדרבנן מחמת חששא"ולכן כותב התרוה.  ההר

העודפים דלשתי חששות ' אינם פוסלים אותם ב, שהדיינין נשואין לבני דודים

  .  לא חיישינן

א להיות נשואים "ואולי לפי המאירי באמת אינו כן ואף העודפים א

ואולי כולם צריכים לשבת יחד , "כענין השלשה"כ אינן "בנות דודים כי א' לב

  .  ואולי כולן צריכין למקבע דוכתא יחד

לא קשה , פים יהיו כשריםהנוס' דסובר דלא בענין שהב, ז"והנה לאו

שם שכשאמר רב שמואל בר יהודה ' כי הוא גורס בגמ, ביבמות' סוגיית הגמ

, שהוא גר ענה לו רב יהודה שרק מבקש ממנו להצטרף לפרסומי מלתא

, גר שפיר כשר להיות מהעודפים כי הם רק לפרסומי מלתא' ולמסקנת הגמ

  :).  עיין בערוך לנר על יבמות דף קא(

אבל הוא אינו מזכיר דמוכח , ש כאן"כ מובאת ברא" זו גוהנה גירסא

רק מבואר דגר מצטריף ' ובסיפור הגמ, מכך דכל פסולין כשרין להצטרף

דיתכן דפסול של .  ש דווקא גר יכול להצטרף"ואולי להרא.  למלויי בי חמשה

: דהרי צריכים פסוק מיוחד למעוטי גר מחליצה, גר שונה משאר הפסולים

ל הטיב של הך מיעוט דגר רק חסר "וי, ד של גרים"א בבי ול-" בישראל"

ומכיון שהוא רק חסר הכשר יכול הוא להיות .  אבל אינו בעצם פסול, הכשר

ד מכיון שאינו פסול ומופקע לגמרי מלהיות דיין "חלק מההרכב של הבי

וסמוכין לכך שפסול גר לחליצה קלושה הוא ואינו הפקעה יש .  לחליצה

ואולי זה .  ד כשרים גרים לחליצה"דמבואר שם דלחד מלהביא מהירושלמי 
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ב והוי רק חסרון הכשר ולא הפקעה "מורה דפסול גר שונה מפסול קרוב וכיו

   2.ופסול

.  ל"וסברא זו לחלק בין מיני פסול נמצאת כבר בדברי מרן הרב זצ

דטומטום ואנדרוגינוס ) 'ה-'עדות הלכה ג' ט מהל"פ(ם פסק "הנה הרמב

ד "והראב, ח דפסול בתורת ודאי"ע חב"בניגוד לח,  מחמת ספקפסולין לעדות

דאנדרוגינוס ) ב"ב ה"פ(ם "ואילו גבי שופר כשפסק הרמב.  לא השיג עליו

זהו , ל"וז, ד"כתב עליו הראב, מוציא את מינו ואינו מוציא את שאינו מינו

לדעת מי שאמר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה אבל מי שאומר חציו זכר הוא 

, ח" מוציא לא את מינו ולא שאינו מינו כעין מי שחציו עבד וחציו באינו

כ למה גבי "ח לדין אנדרוגינוס וא"ע חב"ד השוה דין ח"הרי שהראב.  ל"עכ

ד לטעון שגם אנדרוגינוס פסול לעדות בפסול ודאי כמו "עדות לא השיג הראב

סול עבד נחשב כפ.  ס דשאני פסול עבד מפסול אשה"הגרמ' ותי?  ח"ע חב"ח

, ה פסול בודאי"ח כיון שיש בו צד עבד ה"ע וחב"ולכן ח, ומופקע מעדות

אבל אשה רק מחוסרת הכשר לעדות ולכן צד נקבה אינו מפקיע את כשרות 

דהיינו ספק אי מספיק חצי , ואנדרוגינוס רק פסול לעדות מחמת ספק, העד

ס "מעיין רשימות שיעורים ע.  (איש לכדי הכשר עדות או דבעינן איש שלם

  ).  יא-דף י' שבועות ונדרים חלק ב

אבל אינו מופקע ואין , ש גר רק אינו כשר לחליצה"ונראה דלרא

ולכן דווקא גר יכול לשמש , עליו שם פסול שמונעו מלשמש כדיין לחליצה

ד למרות שאינם משמשים בתור "כיון שהם חלק מהבי, העודפים' מב' כא

ד "פ שלא בעינן שיוכשרו לב"עולכן א, דיינים גמורים אלא בתור מפרסמים

  . של חליצה אבל בעינן שלא יפסלו אותו

                                                                                                                    
ח לחלק בסברא כעין זה "שכתב בשם הגר) קנא-דפים קנ(ד "ועיין בספר אגרות הגרי  .2

  .מ"בענין פטורי תו
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חלות ', חסרון הכשר וב', א, מיני פסולים' כיון דאתינן להכי דיש ב

נראה דבזה אולי יש לחלק בין שררה למלכות לגבי , פסול ומפקיע של הגברא

  .  וזה נוגע לענין קיבלוהו עלייהו, "מקרב אחיך"פסול ד

דגר כשר לדיני ממונות ואינו כשר :) לו(בסנהדרין ' הנה מבואר בגמ

גר גמור כשר לדיני ) ה גר"ד. קב(י ביבמות "לפי שיטת רש.  לדיני נפשות

וגר גמור כשר לדון גר , ואילו גר שאמו מישראל כשר לדיני נפשות, ממונות

ף היא דגר "והרי, י"הנמק, א"הריטב', ואילו שיטת התוס.  חבירו בדיני נפשות

' והם מסבירים את הגמ, פסול לדון ישראל גמור אף בדיני ממונותגמור 

ל דגר דן גר "או דר, ל דהכל כשרים לדון דיני ממונות לאתויי גר"בסנהדרין הנ

או דכשר היכא שדן , או דכשר היכא דקבלוהו עלייהו, חבירו בדיני ממונות

ל גר אף אבל לדון את ישראל דין רגיל ולכפותו פסו, דין שאין בו שום כפייה

ה גר דן את חבירו דבר "ד. ש ביבמות דף קב"הרא' עיין בתוס.  (בדיני ממונות

ודעימם אם אמו מישראל יכול הגר לדון את ' ף ותוס"הרי' ולשי.)  תורה

ולאור .  ישראל בדיני ממונות ולדיני נפשות אף אם אמו מישראל פסול

א שמעיה והל, )י"בהגהות ב' ז' מ סי"חו(ג "מחלוקת זו הקשה הכנסה

ו "ה מ"ועדיות פ: גיטין דף נז' עי(ד והם היו גרים "ואבטליון היו נשיא ואב בי

:) דף עו(קידושין ' במס' הרי בגמ, ואיך קבלו מינוי כזה, )ם שם"הרמב' ופי

שום תשים עליך מלך "' לשמש בשררותא דמתא פסול גר שנא' מבואר שאפי

כ "וא, אחיך וגר פסולל מקרב "שלכל משימה של שררה צ" 'מקרב אחיך וכו

?  ד דאלו הם משרות בנות שררה"איך שמשו שמעיה ואבטליון כנשיא ואב בי

אם נדחוק דשמעיה ואבטליון נקראו גרים מכיון שאבותיהם היו גרים ' ואפי

י דאמו מישראל כשר לדיני נפשות "הניחא לרש, אבל אמותיהם היו מישראל

ולכן מסיק .  קבלום עלייהוד' ותי?  ף ודעימיה מאי איכא למימר"אבל לרי

דמהני , ואולי סברא זו.  ה לשאר שררות יכולין לקבל על עצמם גר"דה

דאז , תיתכן רק אם נגדיר פסול גר כחוסר הכשר, נ"קבלוהו עלייהו אף בד

אבל אם הגר מופקע ונפסל בעצם מלדון , קבלת בעלי הדין יכולה להכשירו

כאורים ותומים בריש (ייהו מסתבר לומר כאלו הסוברים דלא מהני קבלו על

, ל"אבות נתן תירוץ אחר לקושיא הנ' ץ בפירושו למס"והנה התשב.)  ['ז' סי
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הוא .  ד למרות שהיו גרים"איך שמעיה ואבטליון שימשו כנשיא ואב בי

פ שהיו גרים "ולכן אע, ח הכי גדולים בדור"הסביר דשמעיה ואבטליון היו הת

כ מגלה "ונראה שהסבר זה ג.   כמותםהם קבלו את המשרות כי לא היו אחרים

ולכן במקום שאין אחר , גר אינו כשר לשררה.  שגר אינו פסול בעצם לשררה

  .]שיכול למלא המשרה כמותו שפיר מקבלים אותו

ט "הובאו דבריו בציץ אליעזר חלק י(בספר מאזנים למשפט , אמנם

והו דאף אלו המכשירים גר שקבל, חילק בין מלך לשאר שררות) ז"מ' סי

שהדין שגר פסול לשאר שררות נלמד , וטעמו.  עלייהו יודו לגבי מלך שפסול

אבל לגבי מלכות נאמר " ',שום תשים עליך מלך מקרב אחיך וכו"מקרא של 

והך קרא יתירא בא לומר דקבלה " ,לא תוכל לתת עליך איש נכרי", קרא יתירא

א "ק וזה הטעם שאואולי גבי מלך יש פסול יותר עמוק וחז.  אינו מועיל במלך

  .  לקבל אותו

דיש מקום לחלק בין מלך , ת משמע כסברא זו"ונראה דבדברי האו

ע "דהיכא דקבלו ע) 'ק א"ס' ז' סי(ת כתב באורים "דהנה האו.  לשאר שררות

ולא עוד אלא שעדיף מפסול אחר שקבלוהו , גר כדיין בדיני ממונות כשר לדון

לים לחזור בהם קודם הגמר דין דכשקיבלו שאר פסולים יכו, ד עלייהו"בע

ד יכולים "משקבילוהו שוב אין הבע, כיון דאינו פסול בעצמותו, אבל בגר

ג בענין "ת עצמו הוא זה שדוחה את דברי הכנסה"מ האו"ומ.  לחזור בהם

ד "ואולי סובר דשם לא מהני קבלה כי יש לנשיא ואב בי.  שמעיה ואבטליון

ורק , ך יש פסול ולא רק חסרון הכשרובמלך לא שייך קבלה כי למל, דין מלך

  .  לשררות דעלמא מהני קבלה

פ הגדרתו "ראשונים ע' מ ממחלו"ויתכן שסביב חילוק זה יצא נפק

  .  ל"הנ' ל במח"של מרן הרב זצוק

היא דכשגר נושא בת ) ה גר"ף ד"בדפי הרי: קידושין ל(ן "שיטת הר

, יסת קדושיןמכיון שהביאה ביאת היתר היא ויש בין שניהם תפ, ישראל

.  והבן הוי גר ובכלל קהל גרים ומותר לישא ממזרת, מתייחס הולד אחר האב

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה , ל"וז, מבואר: יבמות מה' והנה בגמ
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ג דאמר מר שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה "בפורסי דבבל ואע

, חיך קרינן ביהמשים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו ישראל מקרב א

ומסתבר דכמו דבאביו גוי כשר למינוי של שררה כן באביו גר כשר .  ל"עכ

ן "ולר, .)ויבמות קב: קידושין עו' עי(למינוי של שררה כל עוד שאמו מישראל 

  ? ואיך יוכשר גר למינוי של שררה, קשה הרי כשאביו גר יש לולד שם גר

אינו פוסל אדם ן שם גר דבגברא "ל דלפי הר"ותירץ מרן הרב זצ

איש "רק אדם דהוה בכלל .  מלשמש כדיין או לשרת בשאר מינוי של שררה

.  של ישראל יחוס אבותדהיינו מי שאין לו ה, פסול" נכרי אשר לא אחיך הוא

ה מיוחס אחר אמו "ה(ומי שאביו גר ואמו מישראל שפיר יש לו יחוס ישראל 

ולו .  פ דהוי גר"ר הוא אעולכן שפיר כש, )'וכדו, קללה, הכאה, לענין ירושה

יהא בן אדם שהוא ישראל גמור אבל אין לו יחוס ישראל אף הוא יהיה פסול 

  . ן הקובע הבלעדי הוא יחוס אבות של ישראל"כי לר, ן"לשררה לפי שיטת הר

ם הפסול הוא זה שלגברא יש שם "דלפי הרמב, מאידך הסביר מרן

אין מעמידין מלך , ל" וז,ד"מלכים ה' א מהל"ם בפ"כי הנה כתב הרמב.  גר

שנאמר לא , מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל

ולא למלכות בלבד אלא לכל .  תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

לא שר צבא ולא שר חמישים או שר עשרה אפילו ממונה , שררות שבישראל

ין או נשיא שלא יהא על אמת המים שמחלק ממנה לשדות ואין צריך לומר די

שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים , אלא מישראל

מקהל  ומלשונו שפסל את הגר מטעם דהוי.  ל"עכ, לא יהיו אלא מקרב אחיך

ז המניעה משררה "ולפ.  משמע דמי שיש לו שם גר בגברא הוא דפסול גרים

שם גר שמותר לישא מי שיש לו ; מתלא תלי בדיני משפחה והיתר נישואין

ן וסובר שמי שאמו "ם חולק על הר"ולכן הרמב.  ממזרת הוא שפסול לשררה

כמבואר בדבריו , אלא הוא ישראל ואסור בממזרת, מישראל אין עליו שם גר

  .  וזה הטעם שהוכשר למינוי של שררה, )ט"ה, ו"פט(ב "איסו' בהל

סר מ אי הפסול הוא מטעם שם גר או מטעם חו"ע מהו הנפק"ויל

ונראה דאולי דברי הדורש לציון בדרוש שלישי ?  יחוס אבות של ישראל
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איך שמשו שמעיה ואבטליון כנשיא ואב , ל דן בשאלה"הדו.  תלויים בזה

ט תירץ שהיתה "יו' והביא שהתוס?  הלא גרים היו וגר פסול לשררה,  ד"בי

ליו אבל הקשה ע, דינם כגרים לגבי איסור שררה' ולכן לא הי, אמם מישראל

.  מבואר דשמיעה ואבטליון היו גרים) ה ואומר"ו ד"ה מ"עדיות פ(ם "דברמב

בגיטין דשמעיה ואבטליון היו מאשור ' פ מה דמבואר בגמ"ולכן הסביר ע

איתא דבתחילה .) יז-:דף טז(יבמות ' במס' ובגמ.  ויוצאי חלציו של סנחריב

וששין י סנחריב גוי שקידש ח"השבטים ע' אמרו דבמקום ששם הוגלו י

  עד שבאו חכמים ועשאום , השבטים הוא' לקידושין דחיישינן דלמא מי

ולכן ".  בגדו כי בנים זרים ילדו' בה"נכרים גמורים שנאמר ) השבטים' י(

ולכן שפיר היו , השבטים' דשמעיה ואבטליון היו מי, ל הצעה"מעלה הדו

ם ל הפקיעו את קדושת ישראל שלה"אבל מכיון דחז, "מקרב אחיך"בכלל 

מ "אם לא נקבל את דבריו לענין שמעיה ואבטליון מ' ואפי.  הוצרכו להתגייר

ל עשאוהו כנכרי גמור הוא "השבטים בדור שחז' מבני י' עצם הציור של א

דהלא גוי , כי האיש ההוא לא היה לו שם ישראל.  ם"ן לרמב"מ בין הר"נפק

מ היה לו "ל מאב, ולאחר הגיור עדיין יהיה לו שם גר, היה והיה זקוק לגיור

.  יחוס אבות של ישראל כי רק בדור ההוא הפקיעו את קדושת ישראל שלו

ן כשר כיון שהיה לו יחוס "ולר, ם פסול למינוי של שררה"א כזה לרמב"ולכן ב

  . אבות של ישראל

: ביבמות דף קא' הרי בגמ.  ם"ן והרמב"מ בין הר"ואולי יש עוד נפק

עצמו מלשמש כדיין לחליצה כיון מבואר דרב שמואל בר יהודה הוציא את 

ת דהך רב שמואל היה בן רב "ה ואנא מבואר בשם ר"ד' ובתוס.  דהיה גר

אמאי הביא דרשה לפסול , כ הקשו"ואח.  יהודה הינדוואה ונתגייר עם אביו

' ותי.  הלא אפילו לדיני ממונות פסול מכיון דהוי גר, עצמו דווקא לחליצה

, י כנראה הכא היה ציור של חליצת גריםכ, דאצטריך למפסליה לחליצת גרים

ורק משום פסוק מיוחד של , גר דן את חבירו' התוס' לשי' ובדיני ממונות אפי

הלא חליצה תלויה , הערוך לנר' והק.  פסול לדון חליצת גר" בישראל"

ל דהך חליצה היתה עם "כ צ"א, ואבהות תלוי בשעת הריון, במשפחת אב

.  ש"הרא' וכן מבואר להדיא בתוס.   בקדושהאחים שהיו שניהם הורתן ולידתן



256   ולא של גריםד של ישראל"בענין בי

י "למה ליה לרב שמואל ב: כ הקשה הערוך לנר דהדרא קושיא לדוכתא"וא

הלא אף לדיני ממונות אינו , לפסול עצמו משום פסוק מיוחד לגבי חליצה

כי רב שמואל הרי היה גר והני היו ישראלים גמורים כי , יכול לשמש כדיין

ומי שהורתו ולידתו בקדושה ישראל מעלייתא , ההיתה הורתן ולידתן בקדוש

עצמו בדף ' ובעצם חשבון כעין זה כבר נמצא בתוס:)!  כתובות מד' עי(הוא 

חולקים על : בדף קא' ואולי אפשר לומר דהתוס.  ה לענין חליצה"ד. קב

בודאי חולקין .  (ן"ם והר"שבה נחלקו הרמב' באותה המחלו. בדף קב' התוס

מבואר בדבריהם דרב שמואל . כי בדף קב' ביאור הסוגב. בדף קב' על התוס

פירשו שהוא עצמו נתגייר ולא היתה אמו : היתה אמו מישראל ובדף קא

אלא , ן דלא איכפת לן בגברא עצמו"כהר' סוברים התוס: בדף קא.)  מישראל

הפסול של גר הוא מחמת זה שחסר לאדם יחוס אבות מישראל בדורות 

י היה שוה במדרגה "ולכן רב שמואל ב.  יםהקודמים עד אבותינו הקדוש

כי לשניהם לא היה יחוס אבות עד , לאותם שהיתה הורתן ולידתן בקדושה

י שפיר היה יכול לדון אותם "ולכן בדיני ממונות רשב.  אבותינו הקדושים

מסכימים ליסודו של . בדף קב' אבל התוס.  גר דן את חבירו' דהוי בבחי

דאסור לו לדון ולהשתרר על מי , יש לו שם גרם דהפסול הוא על מי ש"הרמב

ולכן הם סוברים דגר גמור אינו יכול לדון מי שהיה הורתו .  שמוגדר כישראל

דאז גר מתעלה על ישראל ואין גר רשאי להשתרר על , ולידתו בקדושה

למה , דהעיקר הוא השם שבגברא. בדף קב' ע לפי התוס"צ' ולכאו.  ישראל

 ולידתו בקדושה ושני הוריו גרים אינו כשר אמרינן דמי שהיתה הורתו

  3.דהלא יש עליו שם ישראל מעלייתא,  לשררה

דאם הפסול , פ דברינו"ם הוא ע"ן לרמב"מ בין הר"ואולי עוד נפק

הוא השם גר נראה דהוי פוסל ומפקיע ואילו אינו דן רק משום דאין לו יחוס 

                                                                                                                    
. בדף קב' מלכים שמסביר את ראשית דברי התוס' מ בסוף הל"אולם עיין בשעה  .3

ן דכל היכא דיש נישואין ללא עבירה מעמד הבן נקבע אחר משפחת "הר' דמסכימים לשי
  . בענין אחר' ט שהסביר דברי התוס"קס' ז סי"ועין בערוך השלחן אהע.  אב
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ואין זה .  רון הכשראולי יש לו רק חס, ישראל ובעצמותו מטעם שמו ראוי הוא

  . מוכרח

לגבי .  כבר הנחנו דשונה פסול גר למלכות מפסול גר לשאר שררות

ואילו לגבי מלך יש , "'שום תשים עליך וכו", שאר שררות יש רק איסור עשה

לשאר שררות מועיל קבלוהו עלייהו ".  לא תוכל לתת עליך איש נכרי "–לאו 

אמרינן דאין מועיל " 'ליך וכולא תוכל לתת ע"אבל למלך מחמת הפסוק של 

לשאר שררות הוי רק , והוספנו דאולי גדר המניעה שונה.  קבלוהו עלייהו

  . אבל למלכות הוי פסול והפקעה, חסרון הכשר

, י דהיינו בדיני נפשות"ופרש, מבואר דגר דן את חבירו' והנה בגמ

 בדיני עוסקת' סוברים דהגמ' ותוס.  כי בדיני ממונות גר דן ישראל מעלייתא

ואילו בדיני נפשות .  דבדיני ממונות גר דן את חבירו ואינו דן ישראל, ממונות

ל "ושמעתי שמרן הרב זצ.  דגר אינו יכול לדון אפילו גר חבירו' סוברים התוס

נ "י סובר שרק בדיני נפשות הוי דיינות מינוי של שררה כי בד"ביאר שרש

ת הם רק מראים מקום ואילו בדיני ממונו, הדיינים מחדשים את החיוב

אלא החיוב נובע , להלכות הפסוקות מכבר ואינם מחדשים את החיוב

דסוברים דלדון ,  שונה' שיטת התוס.  ב שכבר נעשה"מההלואה או הנזק וכיו

דלא כאיסור (ד "כ הוי שררה מכיון שהדיין פוסק ומורה לבע"דיני ממונות ג

' ר אינו יכול לדון אפיובביאור למה ג).  והיתר שמלבן את ההלכה המופשטת

גר חבירו בדיני נפשות הסביר מורינו כי עצם המינוי להיות חבר בסנהדרין הוי 

  .  ד"עכתו.  שררה על ישראל

מ שהובא בדרכי משה "דן בשיטת ההגה) 'ז' ריש סי(ח "והנה בקצוה

ח "והסביר הקצוה.  דגר דן חבירו גר בדיני ממונות דווקא היכא דליכא כפייה

א בעל המימרא שגר דן את חבירו גר ואם אמו מישראל דן אפילו דהא רבא הו

דבר והנה שיטת רבא היא ד.  דבר תורהז הוא "והרי רבא אמר שכ.  ישראל

והנה להיות סמוך .   בעינן סמוכין- דיני ממונות -אף להודאות והלואות  תורה

ם "לפי פסק הרמב(וזה כולל יכולת גם לדון דיני נפשות , ל ראוי לכל דבר"צ

כ איך "וא, ])ט"סנהדרין ה' ב מהל"פ[מעיניו מלקבל סמיכה ' שפסל סומא בא
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, מ הלא רק סומכין מי שראוי לדון כל הדברים"יכול גר להיות סמוך ולדון ד

, דברו על ציור שאין בו כפייה' אלא ודאי דבגמ.  וגר אינו ראוי לכל הדברים

ו אף מי שאינו והרי יכול אדם לקבל על עצמ, ד קבלוהו על עצמם"דהבע

ה אסור "ואפ, כ מבואר דמה דגר דן את חבירו גר איירי בלי כפייה"וא, סמוך

  .  ד"כ תו"ע.  מקרב אחיך תשים עליך מלך' ג משום שנא"לו לדון ישראל בכה

דלכאורה היכא דקבלוהו עלייהו , ע מהו ההסבר של הך שיטה"וצ

  ? ג אין גר יכול לדון ישראל"אין בזה שררה ולמה בכה

י ביאר דיש "רש.  ל"יבמות הנ' י במס"פ רש"ולי אפשר לתרץ עוא

, דגר פסול לכל שררות', וב, דיש לו שם מלך', א, שתי סיבות שפסול גר לדון

: פסוקים שונים' הפסולים הם מב' וביארנו דב.  ודיינות הוי מינוי של שררה

רי לא תוכל לתת עליך איש נכ" מ- ומלכות , "שום תשים עליך מלך" מ- שררה 

דלשררה גר רק , ועוד הוספנו דגדרי הדינים שונים".  אשר לא אחיך הוא

בשם (מ "ונראה דאולי הד.  ולמלכות יש עליו חלות פסול, מחוסר הכשר

כ כשגר דן בלי "וא.  פסולים בדיין' פסוקים וב' כ סובר דישנם ב"ג) מ"הגה

שפט ה חלק מתהליך של מ"ה דיין וה"מ ה"מ, נהי דאין בזה שררה, כפייה

  .  א לקבלו ורק אם אמו מישראל כשר להיות מלך"ומלך א, כ הוי כמלך"וע
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  חליצה בלילה

  י"שיטת רש. א
.  ורבי אליעזר פוסל, חלצה בלילה חליצתה כשרה.): יבמות קד(תנן 

אמנם . געיםובתחלה סברה הגמרא שנחלקו התנאים אי מקשינן ריבים לנ

מסקנת הגמרא שנחלקו אי חליצה דומה לתחילת דין שצריך להיות ביום או 

לגמר דין שאפשר לקיים בלילה שהרי בדיני ממונות מתחילים ביום וגומרים 

  .). לב(בלילה כדאיתא בסנהדרין 

י בתחילת הסוגיא "והנה במאי שחליצה נחשבת כדין מפרש רש

 ביום דכתיב וביום הראות בו אף ריבים ל מה נגעים ראייתם"וז) ה לנגעים"ד(

  .  ל"ביום וחליצה דין הוא דגובה כתובתה עכ

חדא דאי חליצה הויא כדין מחמת גביית .  י"ע היטב בדברי רש"ויל

ד "ילפינן ב.) קא(ובריש פרקין .  ד"כתובתה ליגמר מהכא עיקר דין ב

י דאי "עוד יש לתמוה על רש.  ש"ד שקול עיי"ש זקנים ואין ב"דחליצה ממ

כ "י גט ג"שהרי ע, ד"כ גם בגט נצטרך ב"ד מחמת גביית הכתובה א"בעינן ב

  1.ד"ל שגט צריך ב"ה שבאמת ס"ז סימן תשמ"ועיין או.  גובה כתובתה

) מהדורת אופק(י "ש בתו"י ממ"נוסף על כל זה יש לעיין בדברי רש

ין י וחליצה דין הוא משום דכתיב זקני דמשמע סנהדר"פרש, ל"וז. בסוגיין

                                                                                                                   
אמנם בהגהות מרדכי .  ד"ם סימן פ"ת רא"ה בשו"ן וכ"שם הובא פירוש זה בשם ריב  .1

ברם דבריו שם מוסבים .  י"ית כתובתה כסיבה שצריכים יום בשם רשבפרקין הובא גבי
 .  ש"על סוף סוגיין שדנים אי הויא חליצה כתחילת דין או כגמר דין עיי
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י שוה למה שיש "ויש לעמוד על מה שאין ציטוטו של דברי רש.  ל"עכ

  .  בספרים שלפננו

ה "ד ד"נ' ז סי"ב מאהע"ח(ס "ת חת"ל עיין בשו"ולתרץ כל הנ

ל נהי דדיינים בעינן אבל חליצה לא מיקרי דין ולא כתב ביה "ל וי"וז) ביבמות

הרי .  ל"יום עכולא כל דבר הצריך דיינים צריך להיות ב.  משפט ולא יום

.  ד אבל אינם צריכים להיות ביום"ס שיש דברים שצריכים ב"שייסד החת

כ רק "  וא2.י בסוגיין"ש רש"י למ"י בתו"ולפי דבריו יש לצרף את דברי רש

יש לומר דממה .) לעיל קא(ש זקנים "ד בחליצה כמ"לאחר שלמדנו דין ב

אמנם .  יות ביוםי החליצה מתחילה גביית כתובתה מצריכים לחליצה לה"שע

ד אין לומר שמחמת גביית כתובתה "בגט שאין לנו שום מקור שצריך ב

  .  ובזה מיושב כל מה שהקשינו לעיל. בלחוד צריכים יום

ד בחליצה "ויש להוסיף על דברינו ולומר שאין ללמוד עיקר דין ב

י החליצה מתחילה לגבות כתובתה מכיון שאין כתובתה "ובגט ממה שע

וחליצתה וגביית כתובתה שני דברים נפרדים .  אחר שתחלוץכגבוייה עד ל

ד "  אמנם מאחר שבעינן ב3).'אות א' סימן פ(וכזה הקשה בקובץ הערות .  הם

דהוי מקצת , ל דגביית כתובתה"י) י"י בשם רש"ש בתו"כמ(כ דזקני "מגזה

ד גורם לחליצה שצריך להיות "ביחד עם מה שצריכים ב, דין כשלעצמה

  .ביום

ד להיכא "ס שיש לחלק בין היכא שצריכים ב"ברי החתלפי ד  

' הנה למדנו במס.  מצאנו מקום לפתור כמה קושיות האחרונים, שצריכים יום

).  ג"ד מסנהדרין ה"פ(ם "וכן פסק הרמב.  'דסמיכת זקנים בג:) יג(סנהדרין 

.  ד"ל ביום מאחר שצריך ב"חקר אי סמיכת זקנים צ) א"מצוה תצ(ח "ובמנ

                                                                                                                   
ס שדן איך ילפינן יום בחליצה מגביית כתובתה והרי כתובה "עיין בהמשך דברי החת  .2

ספר טיב חליצה ועיין ב.  ת"אינה אלא מדרבנן ולכאורה בעינן יום בחליצה מה
 .ס שכתב כעין דברינו"ש בחת"ש לענין גט עיי"ובמ).  'השמטות לסימן א(

ד "ה ואין ב"ד. לעיל קא(ם שבשיטת הקדמונים בענין אחר "מהר' ג מצאנו בתוס"כה  .3
 ).שקול
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ד לסמיכת "פ שיש צורך בב"אע, ל דסמיכת זקנים לא צריך יום"ו יולפי דברינ

ד "ולא כל מקום שצריכים ב.  ד"מ אין הסמיכה דין ומעשה ב"זקנים מ

ל שכותבים פרוזבול "ל יש לפרש הא דקי"לפי כל הנ.  ל"צריכים יום וכנ

מ אינו מעשה "ד מ"למרות שפרוזבול צריך ב,  זאת אומרת4,אפילו בלילה

  . יוםד להצריך"ב

  דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. ב
ודבר זה . דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה.) סנהדרין לב(תנן 

שבדיני נפשות צריכים , צריך ביאור מדוע משונה דיני ממונות מדיני נפשות

י הסבר לחילוק זה נמצא הבנה יותר עמוקה במה "וע.  להתחיל ולגמור ביום

  .י חליצה דינה כתחילת דין או כגמר דיןשנחלקו התנאים א

  :ת שלש גישות"ומצאנו בזה בעזהי  

ה "למדנו במסכת ר –ל ביום "מ צ"בעקרון אפילו גמר דין בד )א

, שבקדוש החדש צריכים לגמור' מפסוק כי חק לישראל הוא משפט וגו:) כה(

לולא הפסוק הייתי אומר שאם .  מבעוד יום, "מקודש"ד "דהיינו שיאמרו הב

, קרו את העדים מבעוד יום הוי כהתחלת הדין ויכולים לגמור אפילו בלילהח

ן שם שתמה איך "ועיין בחידושי הר.  ל ביום"ל שגם אמירת מקודש צ"קמ

אפשר בכלל לגמור הדין בלילה ולומר מקודש והרי כיון ששקעה החמה הרי 

ל ולדידי "ן לתרץ וז"וכתב הר? א לקדשה למפרע"החדש מקודש מאליו וא

א קשיא מידי משום דאי איתא דדיינינן לקדוש החדש כדיני ממונות דדנין ל

דאי לא אלמא כולה מילתא בתר תחלת דין שדינן ליה ביום וגומרים בלילה 

ן בעקרון "הרי שלדעת הר.  כ"ע. 'כיון דיום בעינן היאך גומרים בלילה וכו

ם את הכל מ צריך להיות ביום אלא דאם התחיל ביום רואי"אפילו גמר דין דד

י המפורסמים "ואולי יש לדמות דבריו לדברי נמוק.  כאילו נעשה ביום

  .  בסוגיא דאשו משום חציו

                                                                                                                   
 .א"ז סקל"מ סימן ס"ש חו"עיין הגהות מהריק  .4
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מצאנו עוד .  ן היא קיצונית אבל לא יחידה היא"והנה שיטת הר

) באלפס. יג(י לסנהדרין "עיין בנמוק. ן במקצת"ראשונים שסוברים כדעת הר

משמע מדברי .  ל"רים בלילה עכשאם התחילו ביום ולא הספיקו לגומרו גומ

.  א שרינן ליה לגמור בלילה"י שמוטב לגמור הדין ביום ורק היכא שא"הנמוק

אלא שלא הזכיר , ן שבעקרון כל הדין צריך להיות ביום"וזה כעין דברי הר

י "רש, מאידך.  י שגמר דין שבלילה נגרר אחר ההתחלה שביום"הנמוק

י וכתב שגומרים בלילה אם "וקחולק על הנמ.) שם לב(בפירושו למשנה 

מ "ובחו.    משמע שאין סיבה לכתחלה למהר הדין בכדי לגומרה ביום5.רצו

י שגמר דין כשר בלילה בדיעבד כשלא "ל כנמוק"קי) ז"ת סק"פ' סימן ה(

  . הספיקו לגמור ביום

ן שגמר דין שבלילה נגרר אחר ההתחלה ביום "ולהסביר שיטת הר  

ל שבדיני ממונות עיקר הדין היינו בירור "יום יוהוי כאילו כל הדין נעשה ב

.  ד שראובן לוה משמעון בודאי חייב ראובן לשלם"ואם ביררו הב.  העובדות

כ דעיקר הדין הוי התחלת הדין "מ תוקף כ"וכיון שכן אין לגמר דין בד

ן דשדינן לגמר דין אחר "כ לגמר דין קאמר הר"וכיון שאין תוקף כ.  ש"וכמ

  6.כך נראה להסביר, קרההתחלה שהוא שעי

מן הטעם שביארנו  –קפדינן שהתחלת הדין צריך להיות ביום ) ב  

שעיקר הדין הוא ההתחלה יש לפרש את הסברא השנייה שמצאנו מדוע 

ר "לפי עדותו של מו, ד"מרן הגרי.  מ מתחילים ביום וגומרים בלילה"בד

ין צריך הסביר בשיעוריו לסנהדרין שהקפידה תורה שתחלת ד, צ שכטר"הגר

                                                                                                                   
י שגומרים "י את דברי רש"מוקבאלפס יראה שציטט הנ. י סנהדרין י"הנה המעיין בנמוק  .5

י בתחילת הסוגיא "י לצטט דברי רש"אמנם כן הוא דרכו של הנמוק.  בלילה אם רצו
 .י"שברור שאינו אלא דברי רש, ואין סתירה בדבריו מחמת ציטוט זה

ש שאם עיקר "ותלוי במ.  ל ביום"ז שדן אי משא ומתן צ"סק' מ סימן ה"ת לחו"ועיין פ  .6
ש מסתבר שמשא ומתן שהוא עיקר בירור "ר העובדות וכממ הוי בירו"הדין בד

ד "י שם ל"מאידך ברש.  ה דנים ביום"ד. י לב"וכזה משמע מרש.  ל ביום"העובדות צ
.  י"ע בסתירת דברי רש"וצ.  ה לילה לגמר דין כתב שעיקר משפט היינו גמר דין"ב ד"ע

מ "ר הגר"כך העיר מו.  ה יום דתחלת דין עיקר"שם ד' ש התוס"והפשטות כמ
 .רוזנצווייג
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ד "פ שאין ב"שאע: מ נה"ס בב"דבר כזה מצאנו בסוגיית הש. להיות ביום

נזקקים לפחות משוה פרוטה אם הוזקקו לשוה פרוטה גומרים אפילו לפחות 

הרי . גמר דין לא בעינן פרוטה, תחילת הדין בעינן פרוטה.  משוה פרוטה

   7.ענין יוםוכמו כן יש לפרש ל.  ד לבד"שהקפידה תורה על תחילת ישיבת הב

מ אם התחילו "הנה במסקנת הגמרא בב.  אמנם יש לעיין בדבר זה  

.  פ מצאנו שנחלקו הראשונים"פ גומרים בפחות מש"ד לדון על ש"ב

אמנם , ס שם"פסק כסוגיית הש) יא:סנהדרין מסנהדרין כ' הל(ם "הרמב

' מ סימן ו"ובחו.  דחה סוגיא זו מההלכה) 'כ' מ סוף סי"ד מב"פ(ש "הרא

ש "ל כרא"ואי קי.  ש"ג פסק כדברי הרא"ע שם סק"ם מיהו בסמ"ל כרמב"קי

  .  מ הקפידה תורה דוקא על התחלת הדין"אין לנו מקור לסברא זו שבד

האם רשאים ' ד לדון ביום ב"והנה יש לחקור מה יקרה בהתחילו ב  

אם נניח .  ז תלוי בשתי הסברות שהצענו"ונראה שד.  וכדומה' לגמור בליל ד

ז "ל דכ"ן שגומרים בלילה מכיון דלילה בתר יום שדינן ליה י"רכסברת ה

א לגמור למחר או למחרתיים "ולכן א.  בלילה שבא לאחריו תיכף ומיד

ס שהקפידה תורה רק על התחלת הדין שיהיה "לסברת הגריד, אמנם.  בלילה

  .  כ"ל מכיון שהתחיל ביום יכול לגמור בלילה של מחר או מחרתיים ג"י, ביום

סברא שלישית בסוגיא מצאנו בדברי  –גמר דין שייך ללילה  )ג  

בסוגיין ' א כפשטות דברי הירושלמי שהובא בתוס"הנה פסק רמ.  ח"קצה

הסביר .  שבדיעבד אפילו התחילו לדון בלילה דיניהם דין) ה מר סבר"ד(

, פ שתחלת הדין פסול מחמת שהיה בלילה"שאע) ב"סק' סימן ה(ח "קצה

ד שפסקו בלי משא ומתן "דבר זה דומה לב.  ו עומדמ גמר הדין בהכשר"מ

הגע עצמך אילו פסקו דין .  ד"עכת.  פ שחסר תחלת הדין לגמרי"שכשר אע

והרי לא היה שום דין , בלי משא ומתן מדוע נחשוב למה שפסקו כגמר דין

ח קיים "ל שאליבא דקצה"וצ.  ואם אין תחלת דין איך יש גמר דין.  לפני כן

                                                                                                                   
ח שאם התחיל בהיתר יכול לגמור אפילו לאחר שהגיע "ז בכמה הלכות באו"ויש כעי  .7

 .  הרי שקפדינן רק על ההתחלה.  זמן האיסור
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  ".  התחלה"שכשר בלילה הגם שאין שום " גמר דין"של תכונות מיוחדות 

  בענין חליצה. ג
בסוגיין .  כ"ח תמוה על סוגיין ג"והנה מה שהקשינו על הרב קצה

ע טובא "וצ.  ק שחליצה בלילה כשרה כיון דדמיא חליצה לגמר דין"דעת ת

דהרי לא היה שום התחלת הדין ואיך יהיה חליצה גמר דין וכשר בלילה אם 

: יג(ף בסנהדרין "וכזה יש להקשות על דברי הרי.   שום התחלה ביוםלא היה

שפסק דכיון דגומרים בלילה דין הוא שיהא סומא באחת מעיניו ) באלפס

' דהא כל אינשי לא מטו למיחזי בלילה כדחזי סומא בא, כשר לכתחלה ביום

וכבר תמהו הראשונים על דבריו דכל אדם גומר .  ד"עכת.  מעיניו ביום

אבל סומא שלא התחיל בכשרות בכלל .   אם התחיל בכשרות היוםבלילה

אם נניח שאפשר .  ח מבואר הכל"  אמנם לדברי קצה8.איך ידון לכתחלה

פ שלא היה שום התחלה ביום מובן שחליצה וסומא "להיות בגדר גמר דין אע

  .כשרים בלילה

הנה .  ח"ד שיש ליישב סוגיין אפילו בלי סיוע מדברי קצה"ברם נלע  

אמר רבא צריכי דייני למיקבע דוכתא דכתיב ועלתה :): קא(למדנו לעיל 

ד "ף הוסיף שצריכים ב"ובסדר חליצה להרי.  כ"ע. יבמתו השערה אל הזקנים

שהביא ) ד"סדר חליצה סק(ז "ת לאהע"ועיין בפ.  למקבע דוכתא ביממא

  9.דאין לקבוע דוכתא בלילה דנראה כהתחלת דין) 'ב סימן ב"פי(ש "מהיש

ל דקביעת דוכתא הוי "ד דחליצה הויא כגמר דין ס"אולי יש לומר דמו

ודבר זה מובן היטב לפי .  ולא רק דנראה כהתחלת הדין, התחלת הדין ממש

ד "ס דלעיל שלא הקפידה תורה אלא על תחלת ישיבת ב"סברת מרן הגריד

ויצא מזה .  ד"שיש לומר דקביעת דוכתא הוי כתחלת ישיבת ב.  ל ביום"שצ

א "ד חליצה בלילה כשרה אם לא קבעו דוכתא מבעוד יום א"ו למשאפיל

                                                                                                                   
 .ן שם"וחידושי הר, חכמי אנגליה' תוס, עיין חידושי רבינו יונה  .8
.   ביום דנראה כדיןל"ף דקביעות דוכתא צ"ת הביא דהבית מאיר מדייק מהרי"הנה הפ  .9

 .ף"ש עצמו מדייק כזה מהרי"ש יחזה דהיש"אמנם המעיין בפנים דברי היש
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א "ן ששדינן לגמר דין בתר התחלת הדין א"לדברי הר, ברם.  לחלוץ בלילה

  10.י"שיהני קביעת דוכתא למימר שהחליצה נעשה מבעו

                                                                                                                   
כ "ל דרק היכא שאיכא התחלת דין בזמן אחד וגמר דין אח"ן מסוגיין י"וליישב דברי הר  .10

אמנם אם תחלת הדין וגמר הדין .  ן דשדינן ליה לגמר דין בתר ההתחלה"קאמר הר
מ "ל יש דברים בד"וז: ועיין מאירי לסנהדרין לד.  ן בכלל"רבאים כאחד לא קמיירי ה

ולפיכך אין מקבלים עדות ולא , שכולם גמר דין הם כמו קבלת עדות וקיום שטרות
ואולי פליגי תנאי . ד בהם באים כאחד"מקיימין שטרות אלא ביום שהתחלת דין וגמ

ח פליג " דקצהובודאי.  ד כאחד"בסוגיין בדברי המאירי כשבאים התחלת הדין וגמ
  .  אמאירי

ח שבקדוש החדש לא אמרינן דחקירת העדים הוי כתחילת "ח ה"ב מקדה"ש פ"ועיין או
פ העדות "ד אינם פוסקים ע"ח אינו אלא עלילה וב"דין מכיון שקבלת העדות בקדה

ח הוי "ש קבלת עדות בקדה"נראה שלדברי או.  וזה בכלל אתם אפילו מוטעים, בכלל
ש לדברי "וזה א, ה קאמרה תורה לגמור ביום"ו אלא גמר דין ואפכמאן דליתא ואין לנ

ד הוי אמירת מקודש "ח עיקר מעשה הב"ש מכיון שבקדה"ח א"ואפילו לקצה.  המאירי
 .  ז נחשב כגמר דין להכשירו בלילה"אין לומר שד



  ב" תשס●' קול צבי ד

  פ"ר הרב זבולון חרל"מו
  מנהל הישיבה

  גר שמל ולא טבל לענין שבת
  שיטת הצפנת פענח בגירות למפרע

שכן , א אומר הרי זה גר"ר, גר שמל ולא טבל, .)יבמות מו(תנו רבנן 

י בימי משה כשיצאו ממצרים ויצאו "פרש[מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו 

יהושע ' ר, טבל ולא מל, ]המכלל בני נח לקבל את התורה ולקבל פני השכינ

י נשותיהם "פרש[שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו , אומר הרי זה גר

וחכמים ] שטבלו כדמפרש לקמן דאם לא טבלו במה נכנסו תחת כנפי השכינה

וכן .  ש"ע' אין גר עד שימול ויטבול וגו, מל ולא טבל, אומרים טבל ולא מל

גר שמל , ל"וז) ו"ב ה"איס' לג מה"פי(ם להלכה כדעת חכמים "פסק הרמב

  .ולא טבל או טבל ולא מל אינו גר עד שימול ויטבול

ם "עכו, :)סנהדרין נח(והנה ישנה עוד הלכה ידועה בשם ריש לקיש 

ויש ).  כב:בראשית ח" (ויום ולילה לא ישבותו"ששבת חייב מיתה שנאמר 

ור לו האם אס, להסתפק מה הדין בגוי שכבר מל לשם גירות אך עוד לא טבל

וכבר התלבטו .  או דלמא מפאת דמל יצא מכלל איסור זה, לשבות בשבת

ל במשך מאה וחמשים השנים "בשאלה זו אדירי התורה וגדולי המחברים ז

  .האחרונות ונעשה לסלע מחלוקת שהמשיך עד ימינו

הגאון , ח נסע רבה של ירושלים" בשנת תר–מעשה שהיה כך היה 

ד עניני הכלל "לחוץ לארץ ע, ב שנה"ן לוהוא כב, ל"שמואל סלאנט זצ' ר

והשאיר אחריו כממלא מקום , וצרכי הישוב הקטן שהיה אז בעיר הקודש

' ר.  ל"אשר לעמיל זצ' להורות ולדון עד שיחזור ממסעיו את הגאון הרב ר

אשר היה אחד מחמשת אחים רבנים מפורסמים שהיו רועים נאמנים לקהילות 

, תאום שנים מהם בעודם באביב חייהםאחרי שנגדעו פ.  ישורון בפולין

השלשה הנותרים כמעט בצוותא עזבו את כסאות רבנותם החשובות בגולה 

והגדול והידוע .  ועלו לציון מחמד לבם מפאת תשוקתם לארץ האבות
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לגילוים "שזכה , ל"שביניהם היה הגאון הקדוש רבי נחום שאדיקער זצ

ר "א לאדזמו"ח" ת זבולבי"עיין בהקדמה ל(ליד הכותל המערבי " גדולים

רבי אשר לעמיל התפרסם כמופלג בהוראה ובדיני ממונות ונתמנה ).  ל"זצ

גם בציון .  ד עדת האשכנזים שם"מיד עם בואו לירושלים עיר הקודש לראב

  1.הוסיף להתפרסם ואפילו ערבים באו להתדיין בביתו בעיר העתיקה

שנהרו " יםמיסיונר"אשר לעמיל גם ניהל מלחמה עד חרמה עם ה' ר

ולהמיר את ' ל לסטות את בני ישראל מתורת ה"לארץ הקודש בתקופה זו ר

הכניס רעל בתוך , התגנב אחד מן המשומדים לביתו, ובאחת הלילות.  דתם

.  למחר הסתלק הגאון לגנזי מרומים.  ד"בקבוק תרופה אישי של הראב

תד עיין בי(ד "אשר לעמיל הי' פשוטו כמשמעו רצחו את קדוש ישראל ר

  ).ח"פקודי  תשנ-ויקהל' מוסף שבת קודש פ, נאמן

ד הירושלמי גוי "התקבל בב, ח"ג אדר שנת תר"כ, וביום שלישי

הוכח לדיינים , ואחרי דרישות וחקירות, ממדינת מורוקו שרצה להתגייר

והסכימו , שרצה באמת לחסות תחת כנפי השכינה, שכוונתו לשם שמים

לא טבלו אותו מיד , אולם.  ם גרותלבקשתו ואף עשו מעשה ומלו אותו לש

ע "עיין שו(אחרי המילה משום דבעי להמתין עד שיתרפא לגמרי מהמילה 

והגר ההוא שנימול בבוקר יום השלישי עוד ).  ה"ז שם סק"וט, ב:ד רסח"יו

צ "אחה.  לא התרפא כפי כל צרכו כשהגיע ערב שבת ולכן לא יכל לטבול

של הגר שלא " צידקתו"שבחו את אשר לעמיל ו' בשבת נכנסו לביתו של ר

פ שמעיקר הדין מותר לגוי "אע, הסכים שגוי יבוא להדליק תנורו בשבילו

                                                                                                                         
ורבו הגדול העריך אותו " הנתיבות"אשר לעמיל היה בימי חורפו תלמידו של בעל ' ר  .1

כ היה רבה של גאלין "אח.  להכינו לדפוס" חוות דעת"מאד עד שמסר לידו את ספרו 
 לא ראו אדם הולך אשר לעמיל שכל ימי שבתו בגאלין' אמרו עליו על ר.  בפולין

בין יהודי לשאינו , כי יהיה דבר בין איש ובין אחיו מישראל.  לערכאות להתדיין בדיניהם
ושמו הלך לפניו כמופלג .  כולם באו להתדיין רק בפניו, ואפילו בין נכרי לנכרי, יהודי

לסופר הנעלה והנודע לתהלה אליהו " הפותח שער"ועיין בספר .  בהוראה ובדיני ממונות
טוב המתאר בכשרון ובאומניות נפלאה את מה שדחף אותם במיוחד לעזוב את -יכ

, קהילותם בגולה וגם איך גברו על כל הרפתקותיהם ונגד כל המכשולים שעמדו בפניהם
בארץ , למלא את רצונם להגיע לציון מחוז חפצם ולהתגדל בארץ מורשת אבותם

  .הישרים
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ח "או, ע"עיין שו(לעשות מלאכה דאורייתא עבור חולה שאין בו סכנה 

  ).  ז"ב שם סקמ"יז ומשנ:שכח

נדפס (ל "וז, תשובתו של רבי אשר לעמיל הדהימה את כל השומעים

   ):צא' סי, א"ל ערוך לנר חת בנין ציון לבע"בשו

מלאכה בשבת ] בעצמו[לדעתי לא מיבעיא שמותר לו לעשות 
 וחייב" יום ולילה לא ישבותו"אלא אפילו מחוייב ומוזהר על 

  ! לעשות מלאכה בשבת כל זמן שלא טבל לשם גירות

  : והוא ממשיך לספר

והלכו אצל הגר והגידו לו בשמי , וכה עשו השומעים למשמעתי
כי כתב איזה , ודש לאחר תפילת המנחה וכן עשהכן בשבת ק

ו "ק ת"כאשר נשמע הדבר בעיה, והיה ביום המחרת.  אותיות
ו על הדבר "צווחו עלי חכמי ספרד וחכמי אשכנזים הי, פה

אחרי שכבר קיבל עליו את , החדש הלזו אשר לא נשמע מעולם
וכבר נימול ועומד ומצפה בכל יום , כל המצוות בשעת המילה

שיהיה מותר לו לחלל וכל שכן שיהיה עליו , לכשיתרפאלטבול 
והמה זוכרים כמה גרים !  חיובא ומצוה לחלל שבת קודש

ומנין לי לחדש דבר , ולא נשמע כזאת, ו"ק ת"שנימולו פעה
והשבתי להם דאולי מקום הניחו ?  אשר לא שערום הראשונים

האמנם מהראוי היה , ואמינא טעמא דידי.  לי להתגדר בו
ו טרם נעשה "ק פה הי"ץ בזה עם חכמי ורבני עיהלהתיע
לעת , אמנם מחמת כי כבר היה אחר תפילת מנחה, המעשה
ובעיני היה הדבר פשוט שאין , ובין כך יצא שבת קודש, ערב

', כי אם מצוה בחילולו שבת קודש וכו', כאן איסור כלל וכו
, איבעית אימא סברא, איבעית אימא סברא ואיבעית אימא גמרא

דאינו גר עד שימול .) יבמות מו(יוחנן ' ל כחכמים וכר" דקיכיון
דגוי ששבת :) סנהדרין נח(ל כריש לקיש "וכן קי', ויטבול וכו

ועדיין הוא בן , והרי כל זמן שלא טבל אינו גר', חייב מיתה וכו
יום ולילה לא "כ במאי נפקעה ממנו מצות "א, נח כאשר מבואר

  .'שנצטוה עליו וגו" ישבותו

  : ל"וז,  בעל הערוך לנר כתב שם בתשובתווהגאון

ונאמר לי שגם הם , חקרתי בשאר המקומות שמקבלים גרים
.  מעולם לא הקפידו על זה שלא ישמור הגר שבת קודם הטבילה

ת "אחרי שלכאורה פסק מעכ, ונתתי אל לבי למצוא טעם לזה
ואולם אחרי העיון ראיתי .  י מוסד על אבני הדין והאמת"נ

, דכבר מצד הסברא יהיה מתנגד אל השכל, נהגשהדין עם המ
" כורת הברית"אחרי שמילת הגר נקראת ברית שמברכים עליה 

איך , וגם שבת נקרא ברית].  ג"רסז סקכ' ד סי"ך ליו"עיין ש[
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נאמר דאחרי שנכנס לברית האחד יהיה מוכרח להפר את הברית 
ה עם ישראל מקיימי מצוותיו ולכן נראה "האחרת שכרת הקב

מ "מ, ד דאף שעדיין לא נכנס לכלל ישראל גמור עד שטבל"לענ
ש "ע.  ['כבר נבדל מכלל בני נח וגו, משעה שנכנס לברית מילה
  .]שהאריך בראיות לדבריו

א "ח(ל "צבי הירש מיכל שפירא זצ' ובספר ציץ הקודש להגאון הירושלמי ר

סימן ארוך שיכול גם לשמש כקיצור גישותיהם השונות שהוצעו , לד' סי

דחה את ראייתו של הבנין ציון ) להבהיר את שאלה זו על ידי אשלי רברבי

' סוף פ(אך הביא סמך לדברי הבנין ציון מדברי המדרש רבה , ש"ל ע"הנ

עד שלא קיבל עליו יוסי ברבי חנינא גר ששמר את השבת ' דאמר ר) דברים

ל "ש דלכאורה לא בא לחלוק על ריש לקיש הנ"חייב מיתה ע את המילה

ומי , ששתי הברייתות תלויות זו בזו, דרין אלא רק להדגיש נקודה אחתבסנה

אפילו אם , שכבר נכנס לברית של מילה מותר לו ליכנס גם לברית של שבת

א "וכן הביא ראיות לזה מדברי המהרש, עוד לא הספיק לטבול לשם גירות

גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות .) לב(אהא דאמרינן התם , בנדרים

וכיון שעדיין לא , שכל מצוות התורה תלויות במילה: וזה לשונו', ורה וכושבת

נימול אינו בכלל מצוות התורה ואדרבא אסור ללמוד תורה ולשמור שבת 

וכפשטות דברי , משמע דהא בנימול כבר מותר בשבת ובתלמוד תורה, ל"עכ

  .  עיין שם היטב, ל"המדרש הנ

 יצא מכלל גוי ולא נכנס עוד ז שגר שמל ולא טבל"ת הרדב"ועיין גם שו

  ) :תעט(תתקיז ' ז סי"ל הרדב"וז, לכלל ישראל

זה כבר ]ש. . . [ואני אומר דעדיף טפי מל ולא טבל מגר תושב 
כבר קבל עליו להיות כמונו ]ו. . . [ם "מל ויצא מטומאת העכו

אני אומר ] ולכן.  [אלא שנאנס ולא היה יכול לגמור הדבר
 תושב אוסר היין במגעו מודה הוא דאפילו למאן דאית ליה גר

  ].דמגעו אינו אוסר את היין[בגר שמל ולא טבל 

ולענין להצטרף לכל דבר שבקדושה ולענין אי חיישינן 
ל מל ולא "לקידושיו הדבר ברור שאינו כישראל לשום דבר דקיי

ם שמצוה להחיותו "אלא שיצא מכלל עכו.  טבל כאלו לא מל
אל לא בא עד שיטבול ודברים ואין מגעו ביין טמא ולכלל ישר

  .ד כתבתי"והנראה לע.  ברורים הם
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  שבת שנצטווה במרה
ציטט ) ל"הנ(ל גם מביא מה שהבנין ציון "צבי הירש מיכל זצ' ור

ז נבדל משאר אומות שהרי "י מילה בלחוד נכנס לברית ועי"לראיה דגם ע

תוב וכעין זה כ(פ שעדיין לא טבלו "שבת במרה נצטווה קודם מתן תורה אע

אולם הוא דוחה את הצעה ).  ד"סק, שנא' סי, ד"חידושי יו, ת אבני נזר"בשו

  :ל"וז, זו

חדא על פי , יש לדון על זה טובא מכמה טעמים. . . ד "ולענ
בהא דקאמר ) ז"מלכים ה' י מהל"פ(דברי המשנה למלך 

רב אבא בר , אשר יאמר לכם תעשו) צו' פ, מקץ' פ(במדרש 
ם דעד סיני כל בני נח מצווין למול כהנא אמר כפאן למול משו

לפי זה .  ש"ע, ומסיני ואילך נפקע מבני נח ונשארה בישראל
י מילה היו "מאי מעליותא היא המילה אז קודם סיני לומר דע

נכנסים לברית כיון זו המצוה לכל בני נח והדר קושיא איך 
מ הוי מילה מעליותא "ועוד דאם נימא דמ, שמרו שבת במרה

כ נצטרך לומר דמעת שנצטוו על המילה קאי "י אגם קודם סינ
העשה דיומם ולילה לא ישבותו רק בעובר ולא מל וזה אינו 

  .כ"מסתבר כ

אגרות (ל "יצחק הוטנר זצ' מאד מעניין שבספר פחד יצחק לגאון ר

שהוא מרכז שם על טיבו של שבת שנצטווה במרה קודם מתן ) נו' וכתבים סי

, ל"הירש מיכל זצ' ר זה נזכר בספרו של רכמדומה שדב, ל"וז, תורה ואומר

  2.ל"עכ

                                                                                                                         
  , ל"וז,  דסיניודבריו נוגה לההבדל בין שבת דמרה ושבת  .2

הנך מזכיר במכתבך את הכתוב בספרים ששבת הוא באהבה וברצון 
היינו משום ששבת במרה נצטוו ובמרה .  ט אין אנו אומרים כך"וביו

ז הערה "ז הנך אומר שבזכרונך שאני אמרתי ע"וע, לא היה כפיית הר
שאין אנחנו מקיימים מצות (ם הידועים בפרק גיד הנשה "מדברי הרמב

ה אלא מפני שכך נצטוה משה "פני שנאמרה לאברהם אבינו עמילה מ
ם אין השבת שלנו "וטענתי אז שלפי דברי הרמב).  מפי הגבורה

  .מתיחסת למרה

הראיתי מאצבע , שביחד עם טענה זו, הנני בזה קודם כל להזכיר לך
לכאורה אין ".  אז מסיני נצטוו עליה: "על זה שאנו אומרים במוסף
, איזה יחוס היא לשבת שנאמרה בסיני.  השום משמעות למשפט ז

, ומשמע מזה דבא לאפוקי משבת מרה?  הלא כל המצוות נאמרו שם
ובודאי דאין .  ולומר שהשבת שלזו היא מתייחסת רק לסיני ולא למרה

לומר דהיינו משום שבמוסף הוא מזכיר מקודם כבוד שבת ועונג 
דזה , דגיש סיניועל כן הוא מ, וכבוד ועונג לא נהגו בשבת מרה, שבת
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א "ל שם את דברי הרשב"הירש מיכל זצ' עוד הביא הגאון הר

עקיבא הפסוק תושב ושכיר לא יאכל ' אהא דאמרינן שם דלפי ר.) עא(ביבמות 

שגם הוא אסור באכילת , בא לרבות גר שמל ולא טבל) מה:שמות יב(בו 

                                                                                                     
שכל מקורם הוא מדברי , כי גם בסיני לא נצטוו על כבוד ועונג, אינו

  . נביאים

ל על סוגית "ז מבריסק זצ"והנה הנך מביא במכתבך קושיתו של הגרי
ולמה לא מקשה .  שמקשה רק ממצוות מרה:) ח(בהוריות ' הגמ
ס גם ממצות קידוש החודש וגם ממצות כרת של חמץ שכולם "הש

ברצוני להגיד לך שקושיא זו תמוהה היא !  ?"אנכי"למאמר קדמו 
כי הלא מפורש ואמור בעשרת הדברות בדברה בשבת , בעיני מאד

ולפי .  היינו במרה" צוך"י בשם הגמרא ש"ומפרש רש" כאשר צוך"
י "זה תמצא שאחרי מתן עשרת הדברות יתכן לעבור על דברות סיני ע

אילך מצוות מרה נידונים הם שעוברים על מצות מרה דמדברות סיני ו
וגם .  כסיני מאחר שהדברה בסיני מזהירה ומצווה על קיום מצות מרה

י מרה משכחת "כן שפיר יתכן דהגמרא מקשה רק ממרה מפני שרק ע
, "אנכי"לה לעבור במצוה דסיני על מצוה שנאמרה הרבה זמן לפני 

כ קידוש "משא, מצוה של תחלה" אנכי"וממילא לא שייך לקרוא ל
.  לעולם נשארו במקומם הראשון דהיינו לפני סיני, החודש וחמץ

, כמובן שאין לזה שום שייכות עם מצוות שנשנו או לא נשנו בסיני(
).  מאחרי שמצוות מרה כעצמן לא נשנו אלא שנצטווינו עליהן בסיני

, "אהבה ורצון"אבל בודאי שאין זה נוגע להכתוב בספרים על דבר 
  .כפיית הר במרהמאחר שסוף סוף לא היה 

" שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך: "ובגוף דברי הפסוק האומר
מה היא התוספת של , הדבר יפלא,  ופירשו בגמרא דהיינו שבת מרה–

ומה המשמעות של סיום הפסוק , שבת מרה על גבי השבת דסיני
האם לא סגי בציווי זה הנאמר בסיני ולמה לו , במרה" כאשר צוך"

ולא אכחד ממך מה שהרהרתי בזה ?  בת דמרהלהתיחס כאן לש
דהיינו על פי מה שהעיר חכם גדול אחד מחכמי ירושלים , בילדותי

הירש מיכל ' כמדומה שדבר זה נזכר בספרו של ר(בדור שלפני פנינו 
ל דנכרי ששבת חייב "פ שק"שאע) ד"ל' א ס"ציץ הקודש ח( ל"זצ

דיין לא נגמרה מ גר שמל ולא טבל הגם שע"מ, :)סנהדרין נח(מיתה 
בטל ממנו האיסור של , מכיון שחלה בו תורת התחלת גרות, גירותו

ז לענין עשיית "והשוה לזה מה שכתבו תוספות בע".  נכרי ששבת"
ונימוקו עמו מפני שבמרה   ).ה אין מפקידין"ד: ד"ז ס"ע(יין נסך 

נצטוו ישראל על השבת ובמרה היו ישראל במצב זה שבין מילה 
ה נמצא שיש באמת בשבת דמרה תוספת חידוש מה ומעת.  וטבילה

דהיינו שלענין איסור של שביתת נכרי סגי , שלא נמצא בשבת דסיני
אלא שעדיין היה מקום לומר שמכיון שנתחדשה .  בתחילת גירות
וממילא ששבת שלנו , ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, שבת בסיני

ר גירות לענין ובעינן דוקא גמ, מופקעת היא גם מגר של תחילת גירות
לומר , ועל כן סיים הפסוק בשבת דסיני כאשר צוך בשבת דמרה, שבת

וגם .  (שגם אחרי שבת דסיני נשאר השבת דמרה לענין מל ולא טבל
  ).ז בסוגיא דהוריות"לפי הערה זו יש מקום ליישב קושית הגרי
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ולמה צריכים פסוק , ן הרי הוא גוי גמורדאם כ, ולכאורה הדבר תמוה.  הפסח

  : ל"וז, ותירץ שם.  מיוחד ללמדנו דין זה

פ שלא נגמר "ואע, וליתא דשאני הכא דמילתו לשם יהדות
שאינו צריך , מ כבר התחיל ונכנס קצת לדת יהודית"מ, גירותו

  ].  ש"ע[אלא טבילה 

מ לענין "מ, פ דבריו יש לומר דנהי דגלה קרא לענין פסח דלא הוי כישראל"וע

  ).ה אין מפקידים"ד: ז סד"ע' ועיין בתוס(שמירת שבת לא גלי 

  שיטת הצפנת פענח בענין גירות 
  למפרע גירות לשם אישות

להגאון מראגאטשוב ) מהדורא תנינא(והנה מצאתי בצפנת פענח 

ת בספר במדבר "וכעין זה בצפנת פענח עה, )180עמוד (בהשמטה לדף מג 

ישיבת רבנו , שהוקם על ידי ישיבתנו הקדושה" חצפנת פענ"הוצאת מכון [

בקונטרס מיוחד על ] ל"כשר זצ. מנחם מ' בעריכת הגאון ר, יצחק אלחנן

כ טבל אם "בענין גר המל לשם גירות ואח, )שכח-עמודים שכה(מגילת רות 

וכן לגבי גיורת היכי דטבלה ועוד לא קיבלה , נעשה גר למפרע משעת מילה

כ בבית דין אם "אם קבלה המצוות אח, פרט בגיורתוב, המצוות דהיא מעכבת

והצפנת פענח כותב דגר וגיורת בציורים .  נעשית גיורת למפרע משעת טבילה

  : ל"וז, )א:ד(ומביא ראיה מהירושלמי קידושין , ל נעשים גרים למפרע"הנ

המתגייר לשם אהבה וכן איש מפני אשה וכן אשה מפני איש 
 הלכה גרים הן ואין דוחין אותן רב אמר, אין מקבלין אותן' וכו

כדרך שדוחין את הגרים תחילה אבל מקבלין אותן וצריכין 
  .  קירוב פנים שמא גיירו לשם

  , ל"וז, וכתב הצפנת פענח על הירושלמי הזה

כ לשם שמים "מ אם נתגיירו אח"אף אי נימא דלא הוו גרים מ
  .  צריך לקבלו תיכף דהוו גרים למפרע

שיתכן , פ שהתגיירו לשם אהבה" דצריכין לקרבן אעמלשון הירושלמי מוכח

, אולם.  אבל לא שיצטרכו להתגייר פעם שנייה, שלבסוף תהיה לשם שמים
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, "כ לשם שמים"מ אם נתגיירו אח"מ"ק להצפנת פענח במה שאמר בעצמו "ק

  .פ דלבסוף הוו גרים למפרע"דמשמע לכאורה דבעי גירות שנייה אע

  ,ל"וז, מוכח שאין צריכים גרות שנייה) ב"איס' ג מהל"פי(ם "וגם מהרמב

אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה ) יד(
נשאו נשים נכריות בגיותן אלא סוד ' מלך ישראל שנקרא ידיד ה

להתגייר  כשיבא הגר או הגיורתהדבר כך שהמצוה הנכונה 
 עיניו נתן באשה יהודית ואם אשה היא . . . בודקין אחריו שמא

קין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל אם לא נמצא בוד
וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר  . . . להם עילה

  .  ותחדל לדבר אליה ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה

שכל  . . . לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה) טו(
רי הצדק ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגי"העכו החוזר מן

דוד ושלמה בפני  היו גרים הרבה מתגיירים בימיכ "ואעפ
ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר "והיו ב הדיוטות

  .  ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם מ"שטבלו מכ

דלא בעי , ם כאן"שהוא יסוד להרמב, :)יבמות כד(וגם מוכח מעצם הגמרא 

  ,דתנן התם, גרות שנייה

 העובדת כוכבים ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם על. . . הנטען 
  .  'כנס אין מוציאין מידו וכו

  ,ל"וז, ובגמרא איתא

הא גיורת מיהא הויא ורמינהו אחד איש שנתגייר לשום אשה 
  'אינן גרים דברי ר. . . ואחד אשה שנתגיירה לשום איש 

יצחק בר שמואל בר מרתא ' הא איתמר עלה אמר ר. . . נחמיה 
   .'רב הלכה כדברי האומר כולם גרים הם וכומשמיה ד

  , ל"וז, ס רסח"ד ס"ועיין בטור יו

  אחד איש שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם
  . כולם גרים. . . איש 

  , ל"וז, והבית יוסף כתב שם

ל גר שלא בדקו "כ מן המפרשים ז"ובדיעבד כולם גרים וכ
ואמרו , בדיעבד] מעכב[זה פשוט אין הודעת המצוה ' אחריו וכו

טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו דאי :) מז(בפרק החולץ 
 .  קידש ישראל מומר הוא וקידושיו קידושין
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ע ובפוסקים גירות שנייה כמו שהסתפק בה "בשו, ואכן לא נרמז בראשונים

אם נתגיירו "ואפשר לפרש את כוונתו של הצפנת פענח באמרו .  הצפנת פענח

כ הוה גר " הגירות אחגמר דבעי גירות שנייה אלא דאם לאו דווקא" כ"אח

  .למפרע

בין כך ובין כך מבואר מהצפנת פענח שלגבי גר שמל ולא טבל 

כשהוא טובל או כשהיא מקבלת על , ולגבי גיורת שטבלה ולא קבלה מצוות

הגירות , אפילו אחרי זמן ממושך כעין מעשה רות, עצמה עול מצוות הגירות

דחיפתו של הצפנת פענח לשיטה זאת היא שרק על ידה עיקר .  חלה למפרע

  .נוכל ליישר ולהתאים מה שלכאורה נראות כתמיהות וכחידות בלי פתרונות

עיקר הקושיא היא דרוב צורת התהליך ורוב הדינים הקשורים 

  לחליצה וליבום נלמדו ממעשה יבום של בועז ורות כמו שכתוב 

  , )י-ה:ד(ברות 

קנית להקים שם המת על . . . השדה ויאמר בועז ביום קנותך 
וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים . . . נחלתו 

  כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה
כי קניתי את כל אשר . . . ויאמר בועז לזקנים . . . בישראל 

וגם את רות . . . לאלימלך ואת כל אשר למחלון ולכליון 
אשה להקים שם המת על נחלתו ולא יכרת המואביה קניתי לי ל

  .  'שם המת מעם אחיו וגו

הלא מחלון בעלה כבר מת זמן רב , ואם לא נאמר שגירות רות חלה למפרע

כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני ", לפני שקיבלה עול מצוות באמרה לנעמי

 ומה שייך בכלל כלפיה כל הענין, )טז:רות א" (עמך עמי ואלקיך אלקי, אלין

ומעמדת ההלכה , הלא כל זמן שהיא חיתה עם בעלה נכריה היתה, של יבום

ולא יכרת "לכאורה לא היתה לה שום מיחוש של יהודיה שיהיה שייך אצלה 

  ".  שם המת מעם אחיו

 לא יבוא עמוני ומואבי "האם הלאו ד
  חל אפילו לפני שהתגיירו" 'בקהל ה

  ,ל"וז, והצפנת פענח מתאר לנו את המעשה איך שהיה
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לא גיירו [בלא קבלת המצוות ] רות וערפה[שהטבילו אותן 
  .ם ולכלל ישראל לא באו"ויצאו מכלל עכו] אותן גירות גמורה

  ,ל"עוד בזה' ובמהדורת הרב כשר אי

] מואבי ולא[מחמת דאז לא נתברר הדין של , ד"והוה שלא בב
מן ההלכות ] דהוה) [ח"עיין ירושלמי יבמות פ(מואביה 

כ "ואח.) תמורה טז(ה "אבלו של משה רבינו עשנשתכחו בימי 
  3].וגם נתגיירו לשם אישות[נתחדשו בימי בועז 

ם כדי שלא יעברו על איסור התחתנות עם "דהוציאו מכלל העכו, כלומר

" ',ומואבי בקהל ה' לא יבוא וכו"אבל גם לא רצו לעבור על איסור , נכרית

יש .) עו(ביבמות ' הגמומוסיף לבאר דממסקנת .  כולל גם מואבית' דאז הי

ע יבמות "וע(להוכיח דאיסור זה של נישואי מואבי שייך רק לאחר שהתגיירו 

ג "ם מצות לא תעשה נ"ועיין גם בספר המצוות להרמב.).  וכתובות כט. עט

  , ל"וז, "'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה"דרק אם התגיירו שייך הלאו ד

פילו אחר הכנסם שהזהירנו מהתחתן בזכרי עמון ומואב לבד א
', והוא אמרו יתעלה לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה, בדת

 עמוני ומואבי כשבא על גרכלומר ש, והעובר על לאו זה לוקה
וכבר התבארו , ישראלית בנישואין לוקין שניהם מן התורה

  4.משפטי מצוה זו ביבמות

                                                                                                                         
שהם מורים כמו , לא ברור אם מה שנוסף בסוגריים מרובעים זה הוספת או ביאור העורך  .3

או ככה נמצאת בכתב ידו של הצפנת פענח בעצמו ויש השלכות משמעותיות , בדרך כלל
  .אם היא באמת כוונתו של הצפנת פענח מתחילה או הבנתו של העורך מעצמו

ם דבתחילה כותב שהזהירנו מהתחתן בזכרי עמון ומואב "ק בעצם לשון הרמב"אולם ק  .4
ואפשר .  ם לפני הכנסם בדת עוברים על לאו זה אחר הכנסם בדת דמשמע דגאפילולבד ו

פ דקיים האיסור מלהתחתן אפילו קודם שהעמוני "שיש לומר דכוונתו של רבינו היא דאע
והמואבי התגיירו אבל בתור לאו שחייבים עליה מלקות שייך רק אם העמוני והמואבי 

שבא על כלומר שגר עמוני ומואבי כ, ל"וז, ם באמרו"התגיירו ולזה התכוון הרמב
  .ק"ודו, ל"עכ, ישראלית בנשואין לוקין שניהם

לפני גירות " חתנות"בנוגע אם בכלל שייכת המלה ) 282עמוד (ועיין מה שהבאנו לקמן 
  ,]בענין חתנות שבין שלמה המלך ובת פרעה[' ל הגמ"וז:) עו-.עו(פ יבמות "ע

מתוך אהבה יתירה שאהבה מעלה עליו הכתוב , אלא קשיא ויתחתן
  . תחתן בהכאילו נ

שהזהירנו מהתחתן בזכרי עמון ומואב , ל"וז, ם באמרו"ואולי לחתנות כזו מתכוון הרמב
דמלשונו משמע דשייך התחתנות אפילו לפני , ל"עכ, לבד אפילו אחר הכנסם בדת

  , ל"וז, ב כותב"ת נ"ם בהדיא בהסברו למצות ל"ובקושטא הרמב.  שהתגיירו
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  ,ל"וז, ומסיים הצפנת פענח

וגם בבית . . . כ כשקבלה רות על עצמה כל המצוות "אבל אח
עיין ירושלמי , ד"וכוונתו שבועז הושיב ב(מדרש של בועז 

ונעשית גיורת למפרע והוה קידושי מחלון ) א:כתובות א
. . . ונעשית זקוקה ליבום . . . קידושין גמורים אף לאחר מיתה 

  ".ולא יכרת שם המת . . . אשת המת"וזה דכתיב 

דבגמרא שם נפיק דין דברכת , :)ז(בכתובות ' ז מתורץ גם קושיית תוס"ועפי

ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה "חתנים בעשרה מן הפסוק 

.  כ משמע דגם באלמון שנשא אלמנה שייך ברכת חתנים"א, )י:רות ד" (וישבו

דכשנשאת למחלון היתה , דלאו דוקא אלמנה) ה והא בועז"ד: ז(העירו ' ותוס

                                                                                                     
ממים ואחד כל האומות אחד שבעה ע[הזהירנו מהתחתן בכופרים 

י דאמר כי יסיר לרבות כל המסירים וכלישנא קמא "באיסור זה כרשב
דלא אסר קרא אלא בגיותם אבל כשנתגיירו הרי הם . ו"ביבמות ע

כישראלים לכל דבר ומותרים כולם לבוא בקהל חוץ מן הנתינים דדוד 
יצחק שמחה ' ועיין בספר המצוות להגר(, גזר עליהם איסור עולם

והוא אמרו )] ב"בארה. ל שהיה רב בהארטפורד קאננ"ויץ זצהורו
' ובאר החתנות מהו בתך לא תתן לבנו וגו, יתעלה לא תתחתן בם

וכשהתאמת . . . ובבאור אמרו דרך חתנות אסרה תורה ) ג:דברים ז(
, על אדם שהוא בעל ארמית בעדים והתראה לוקה מדאורייתא ודע זה

  .ם"ל הרמב"עכ

אבל .  בנכריותן' ל דיש איסור חתנות עם נכרים בעלמא אפי" דקיימבואר מדבריו דסובר
ז דגם "ויוצא לכאורה לפ.  איסור זה רק נוהג כשהוא דרך חתנות ולא כשהוא דרך זנות

ם "דהרי כלל הרמב, כ הוה אך ורק דרך חתנות"הדין דבועל ארמית קנאין פוגעים בו ג
צאת מוסד הרב קוק בעריכת דודי המצוות הו' וכן מצאתי בס.  דין ההוא בתוך לאו זה

) א"ה, ב"פי(ב "איסו' במשנה תורה הל' ועי.  ח"ז ורי"ל הערות רי"ש זצ"ל זק"הגרמ
ואם הגענו לכאן מוכרחים אנו לומר שזמרי .  כ דאין לאו אלא בדרך אישות"דסובר שם ג

.  פ דלכאורה קשה להבין מעשה זמרי באופן כזה"אע, בן סלוא בעל כזבי בדרך חתנות
ם בהדיא דקנאים פוגעים בו אפילו "כתב הרמב) ד"ה, ב"פי, שם(במשנה תורה , מנםא

ל דהוה "כ צ"וע.  ל בספר המצוות"בבועל ארמית דרך זנות דלא כמשמעות דבריו הנ
י "כ רש"וכ, ג דאינו דרך חתנות"ת אע"הלכה למשה מסיני מסויימת דאסורה מה

  ).ה קנאים"ד: פא(בסנהדרין 

. דלא שייך איסור מואבי עד שיתגיירו מיבמות עט' פנת פענח ראייממה דמביא הצ, אמנם
דכך הבין לגבי שלמה , ל דבגיותן לית להו חתנות"משמע דסובר דקיי. ומכתובות כט

דלא נסיב מידי דכתיב ביה , ל"לפי רב פפא הנ, המלך דכשגר עם בת פרעה לפני שגיירה
דבאמת לא , ם לא יבואו בכםאל בני ישראל לא תבואו בהם וה' מן הגוים אשר אמר ה
ק למה מדגיש שיצא מכלל "כ צע"וא.  פ שברור שלא עשה טוב"עבר על שום לאו אע

  .ם"עכו
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  אבל לפי 5.'ל התוס"עכ, ה חשיב להנכרית אלא כיון דבעולה היא כאלמנ

שפיר , ולכן גם קידושיה עם מחלון חלו למפרע, שנתגיירה רות למפרע, דבריו

  . נקראת אלמנה

וכן מובן עכשיו מה שלכאורה נראית כסתירה עצומה בתיאורם של 

  , ל"וז:) צא(ב "בב' מחד גיסא יש לנו הגמ.  ל את טיבו של מחלון"חז

                                                                                                                         
  האם שייכות שבע ברכות כל שבעה ימים בחתן שהוא עוד בחור    .5

  ובכלה שהיא עוד בחורה אלא שכבר חיו חיי איש ואשה
למנה או בעולה שכבר חיה א לדמות את שמחת כלה שהיא א"הוא דא' ל דהסבר לתוס"ונ

ולכן שמחת כלה בתולה .  עם איש לשמחת כלה שהיא בתולה ועוד לא ידעה איש מימיה
כ באלמנה או בעולה דאילולא הראייה "דורשת שבע ברכות לכל השבוע הראשון משא

ונפקא מינא בגרוש .  מבועז ורות לא הוה ידעינן דבעינן שבע ברכות אפילו ליום אחד
ומפורש כהבנתנו בנודע .  ה אם בכהאי גוונא בעי שבע ברכות או לאשהתחתן עם בעול

בשאלה בנואף שנשא ) ב"בתשובת בנו של הנו, ב"ב תשובה פ"ע ח"אבה(ביהודה 
ימים והוא מסיק דנואף יש לו דין אלמן ' בעולתא דידיה אם לברך שבע ברכות כל ז

,   וטעמא דמלתא היא.ובעולתא דידיה דין אלמנה ואין צריכים ברכה כי אם ליום אחד
  ,ל"וז

הוא מטעם שמחתו ושמחתה וזה הוא אם לא טעמו ' דעיקר ברכות ז
כ בנואף ונואפת כבר טעמו טעם ביאה "שניהם עדיין טעם ביאה משא

  .ואין להם שמחה כי אם כמו אלמן שנשא אלמנה

פ שבעל "פליג עליו ודעתו היא דבחור אע) קכג' ע סי"ת אבה"שו(אמנם החתם סופר 
אמנם יש לחלק בין בחור לבחורה דשמחתה של בחורה כשהיא חיה .  דינו כבחורכבר 

  ,ל"עם איש לפעם הראשונה בחייה מאורע ושמחה מיוחדת לגמרי כמו שאמרו חז
כ בבחור שטעם "משא, :)סנהדרין כב(אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי . . . אשה 

  .ביאה לפעם הראשונה

  ל"ענין כבוד הבריות בנ
שהוא ) ה"סימן תשנ, א"ח(א "מ שטרנבוך שליט"להגר" תשובות והנהגות"ת " בשועיין

  ,ל"מציע חידוש מבהיל שהוא בנוי על כבוד הבריות וז

' נשאלתי בבחור ובחורה בעלי תשובה שבאים להנשא אם יש להם ז
ומסברא אמינא שכל הפגם בבעולה הוא רק " . . . שבע ברכות"ימים ל

אבל בבעולה גרידא שלא , א מעוברתכשמפורסם הדבר וכגון שהי
ולפיכך , כ דינם בשבעה ימים"נודע לא זילא ושמח עמה מאד וע

ו וגדול כבוד הבריות אף "סברתי כיון שאם לא אברך תתבזה האשה ח
, ת דרבנן דהיינו ברכה לבטלה שלרוב הפוסקים דרבנן"לדחות ל

 ולמעשה נראה דבמקום. . . ל "צידדתי לברך ולסמוך על סברא הנ
מפני שגדול כבוד , שלא גרו בפרסום כאיש ואשה נראה שיש להקל

ויש להקל ולסמוך על הגאונים שהבאנו כיון שכך נהגו , הבריות
ח שמפרש דהחיוב שבע ברכות "ל וגם לב"ס הנ"נתכוון פה להחת[

נתקן על עצם שמחת נישואין ורק בשלא ניסת קודם שאז שמחתו 
תלויה באם ' שבע ברכות כל זל ש"ב הנ"גדולה יותר וכמובן לא כהנו

  ].טעמו טעם ביאה או לא
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חד אמר , רב ושמואל, ב יואש ושרףכתיב מחלון וכליון וכתי
יואש , ולמה נקרא שמן יואש ושרף, מחלון וכליון שמן
וחד אמר .  שרף שנתחייב שרפה למקום, שנתייאשו מן הגאולה

מחלון שעשו , ולמה נקרא שמן מחלון וכליון, יואש ושרף שמן
  .  גופן חולין וכליון שנתחייבו כליה למקום

מביא כאן מראה מקום אלא נראה לו פשוט הצפנת פענח אינו (ומאידך גיסא 

דכשקיבלה עליה ,  שהיה לו תקנה לבסוף6מחלון הוא מלשון מחילה) מהלשון

רות את המצוות נעשתה גיורת צדק למפרע והוה אשת מחלון דחל עליה 

  ".ולא יכרת שם המת"כ כמו דהזכרנו לעיל שייך ביה "קידושין למפרע וא

 למפרע אפילו בציור כעין של דיש גירות, ולפי שיטת הצפנת פענח

כמו , פשוט למה בנידון דידן כשמל ולא טבל ונזדמנה שבת ביניהם, מחלון

פ "לא יחלל שבת אע, במעשה דאירע בירושלים לפני מאה וחמישים שנה

דהלא כשיטבול .  דפסקינן מל ולא טבל לאו כלום הוא וכגוי גמור נחשב

ם נאמר שיש אפשרות ואפילו א.  ולמפרע חילל שבת, יעשה גר למפרע

ובסוף לא יטבול ולא יהיה גר , שיתחרט מכוונתו להתגייר, שיחזור לסורו

ל דבאופן זה קיים "  ועוד נ7.מ אין לנו אלא מה שעינינו רואות"למפרע מ

ובפרט שהחיוב מיתה של גוי ששבת הוא במידה , הכלל שב ואל תעשה

ם " פסק הרמבהלא.  חלוטה קל מהחיוב מיתה של חילול שבת של היהודי

                                                                                                                         
ואת בשמת בת ישמעאל . . . עשו לקח את נשיו מבנות כנען ) "כג:לו(עיין בבראשית .  6

  , ל"וז, י שם"ופירש רש".  'וגו

מצינן באגדת מדרש ספר שמואל דשלושה , ולהלן קורא לה מחלת
, והנושא אשה, והעולה לגדולה, גר שנתגייר: מוחלין להן עונותיהם

  .  ולמד הטעם מכאן דלכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיו

  .ואולי על פי דבריו מבוארים דברי הצפנת פענח כאן

בנוגע לנטילת ) א"סק, ח"ח סימן קנ"ומובא בשערי תשובה או, :חולין קו(א "ועיין ריטב.  7
מ מה "מ, םכ חזר מזה ולא אכל לח"ואח, ידים דאם כוונתו היתה לכתחילה לאכול לחם

שכבר בירך על נטילת ידים לא נחשב לברכה לבטלה משום דבשעת ברכה כוונתו 
וגם כאן משום דכוונתו בשעת מילה וכששבת היתה שלמה .  האמיתית היתה לאכול לחם

  ,א"ל הריטב"וז, לטבול ולגמור את הגירות לא חיישינן לשמא יחזור

כל עכשיו אין כ נמלך ולא א"י ואח"והנוטל ידיו לאכילה וברך ענט
, ואין מחייבין אותו לאכול כדי שלא תהא ברכתו לבטלה, בכך כלום

, דהא מכיון שנטל ידיו גמרה לה ברכת הנטילה שעליה הוא מברך
 .ר והודה לדברי"וכן דנתי לפני מורי נ, וההיא שעתא דעתו היה לאכול
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כ אינו "פ דאמרינן גוי ששבת חייב מיתה אעפ"דאע) ט"מלכים ה' י מהל"פ(

  .כ בישראל המחלל שבת"משא, ד"נהרג בב

לא יבוא עמוני "ובמה שהורה בוודאות הצפנת פענח דהלאו ד

וכן במואבית ועמונית לפני שנתחדש הלימוד , חל רק לאחר שהתגייר" ומואבי

 נראה שהוא מביא כיסוד לדין זה את 8,לא עמוניתדמואבי ולא מואבית עמוני ו

  , ל הגמרא שם"וז.  ל"הנ.) עו(מסקנת הגמרא ביבמות 

, בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות. . . הדר אמר רבא 
ויתחתן ] הא כתיב[מתיב רב יוסף .  נתגיירו אית להו חתנות

גייורי , )יא:ג', מלכים א(שלמה את בת פרעה מלך מצרים 
מידי ,  והא לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה,גיירה

הא דלא , ל"י וז"פירש רש[הוא טעמא אלא לשולחן מלכים 
, אלא משום דלא הוו מגיירי אלא לשולחן מלכים, קבלו גרים

הא ] ל"הא בת פרעה לאו צריכא להכי שהרי בת מלך היתה עכ
 לפי[ותיפוק ליה דהא מצרית ראשונה היא .  לא צריכא ליה

  י דאפילו הוי גיורת הא הוי מצרית ראשונה ואסירא"רש
שלמה לא נסיב , אמר רב פפא אנן משלמה ליקו ונתיב] . . . ליה

אל בני ישראל לא ' מידי דכתיב ביה מן הגוים אשר אמר ה
אכן יטו את לבבכם אחרי , תבואו בהם והם לא יבואו בכם

ל "זי ו"ופרש) [ב:יא, א"מ(בהם דבק שלמה לאהבה , אלהיהם
אלא קשיא ] ל"ולא לאישות עכ. . . אלא לזנות היה מתכוון 

מתוך אהבה יתירה שאהבה מעלה עליו הכתוב כאילו , ויתחתן
  .  נתחתן בה

שייך רק " לא יבוא עמוני"וממסקנת הגמרא מדייק הצפנת פענח דהלאו ד

דהא הסוגיא כאן מסיימת בדברי רב פפא דשלמה לא , לאחר שהתגיירו

וכן .  עבר על איסור ביאת מצרי בקהל בלקחו את בת פרעההתחתן ולכן לא 

הוא הדין בעמוני ומואבי ובשאר העמים שנאסרו לנו לבוא בהם כמו שכתוב 

והמלך , שבא מיד לפני הפסוק שהובא בגמרא ושהוא פותח את הפרק, בפסוק

חתיות , צדניות, אדמיות, עמוניות, מואביות, שלמה אהב נשים נכריות רבות

  ).א:א יא"מ(

                                                                                                                         
  . ובמראה מקום שם277-278ועיין מה שכבר כתבנו על זה בעמודים .  8
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, כדעת רבא, ם פוסק כהרישא דגמרא"וקשה דלכאורה הרמב

דשלמה המלך ממש התחתן עמהן אחרי שהתגיירו ולא כמו הצפנת פענח 

  , )ז"ב הט"איס' ג מהל"פי(ם "ל הרמב"וז, כרב פפא, שנוקט כמסקנת הגמרא

והדבר , ולפי שגייר שלמה נשים ונשאם וכן שמשון גייר ונשא
פ בית דין גיירום "ולא ע, יל דברידוע שלא חזרו אלו אלא בשב
  . 'ם ובאיסורן עומדים וכו"חשבן הכתוב כאילו הן עכו

והנה קושיא זו טעונה הסבר למה באמת נקט כרבא ולא כרב פפא דהוא 

מ שם "עיין בלח.  ל"לישנא בתרא וכבר עמדו על כך גדולי המפרשים זצ

  .ובמעשה רקח שם ובערוך לנר ביבמות שם ועוד

  ותם אית להו חייסהאם נכרים בגי
ל בספרו היכל יצחק "יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ' והנה הגאון ר

בשאלה , )ל"בעל הנתיבות זצ(מביא מה שהגאון מליסא ) 'ז אות ז"י' א סי"ח(

הסביר בשיטת הראשונים ', ב' ע סי"ת חמדת שלמה חאה"שנמצאת בשו

תייחס אחר דבגיות הוולד מ, ם הבא על בת ישראל הוולד טעון גירות"דעכו

כשמתגייר בטל יחס האב , אמנם.  דנכרים בגיותם אית להו חייס, האב

ז הסביר הא דבכורות "ועפי.  והוה ישראל כאמו, וממילא שדינן ליה בתר האם

ם "ד עכו"שם דהכוונה למ' ועיין בתוס[ד אין מזהמין את הולד "דלמ.) מז(

 פטור מפדיון ם הולד"לוייה שהולידה מעכו] הבא על בת ישראל הולד כשר

ומשמע דאם היתה בת ישראל שבא עליה נכרי היה הולד , מחמת ייחוס אמו

והיינו , ל הולד צריך גירות"הרי לדעת הראשונים הנ, ואמאי, חייב בפדיון

ר "והר) ה אמוראי נינהו"סד: טז(ביבמות ' והתוס:) עה(י בקידושין "שיטת רש

שמתגייר שדינן ליה בתר ל דלאחר "כ י"וע).  ד רסו"יו(משה הובא בדרישה 

כ מוכרחים אנו לומר דלאחר הגירות הוא "וא, אמו ונעשה כישראל גמור

, נעשה ישראל למפרע משעת לידה דמה בכך אם היה נעשה רק עכשיו ישראל

" פטר רחם בישראל"הלא בשעת לידה היה נכרי ואיך יתחייב בפדיון שהרי 

  .כ שנעשה ישראל משעת לידה"אלא ע, כתיב
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  ושג גירות למפרע מדין עירובראייה למ
   תחומין כמו שהוא מופיע בירושלמי

  ,ל"וז, ומבהיר ההיכל יצחק בהערה שם

עיין בחמדת [ויש לפלפל הרבה בהסבר הזה של הגאון מליסא 
איננה , שזוהי מעין בריה בפני עצמה] 'ז סימן ב"שלמה אהע

ישראלית וגם גויה איננה אלא שהצד הישראלית שבה מיתלא 
שכאילו היה , ואם מתגיירת נגמר הצד הישראלי, יתלי וקא
וקצת דמיון .  ונעשית כישראלית גמורה, לא בפועל, נמצא בכח
 ודמיון לזה יש  .הלכה טז', פרק ד, ם אישות"לזה ברמב

ז "ת הרדב"ובשו] שכבר הזכרנו לעיל.) [עא(א יבמות "ברשב
שגר שמל ולא טבל יצא מכלל גוי ולכלל ישראל לא ) ז"תתקי(

ושמעתי בשם הגאון הנפלא ].  וגם שיטתו הבאנו לעיל [בא
, ל חידוש מבהיל והוא שגוי שמל לשם גירות"מראגאטשוב ז

הוא , ובענוה, וכלאחר יד[ כשטובל הוא נעשה יהודי למפרע
תים והשקלא וטריא "מוסיף ידיעה שלא ראיתי נזכר בכל השו

בענין זה שהטרידה אדירי התורה מאז שהתפרסמה שאלה זו 
ואף שנראין לי קצת סמוכין ].  אשר לעמיל בבנין ציון'  רשל

יש , ש"יעויי' הלכה ה', לדעתו מירושלמי עירובין פרק ד
    .'מקום עיון אם ההלכה כך וכו

מי שישן בדרך ולא , ל המשנה שם"וז) ה:עירובין ד(ועיין בירושלמי שמצטט 

  , ל"וז, בירהוהגמרא מס.  'ידע עד שחשיכה יש לו אלפיים אמה לכל רוח וכו

רבי זעירא בשם רבי חסדיי טעמא דרבי יוחנן בן נורי מאחר 
ישן לא קנה לו שביתה , שאילו היה ער היה קונה שביתה

משום דלדידיה לא שני ליה בין ער , ל"וז, מפרש הפני משה[
לבין ישן ומאחר שאילו היה ער היה קונה שביתה ישן לא קנה 

] . . . כ"ע, מקומו שביתהוכי מפני שישן לא יקנה ' שביתה בתמי
חונא אמר רב נחמן בר יעקב בעיא גר שטבל לאחר שהאיר ' ר

מאחר שאילו היה ער היה קונה לה שביתה ] בשבת[המזרח 
כ מאי "א, ל"וז, ומפרש הקרבן העדה[ל הירושלמי "עכ

קמיבעיא ליה הא לגבי גר נמי אילו טבל מאתמול היה קונה 
אולם הפני .   הפני משהל"שביתה ויש לו אלפיים לכל רוח עכ
כלומר מי אמרינן , ל"וז, משה מבין את קושית הגמרא אחרת

יוחנן מאחר שאילו היה ער קונה ישן נמי ' דדמי להא דאמר ר
ה בגר דמאחר שאילו טבל קודם היה נקנה לו שביתה "וה, קנה

או דילמא לא דמי דבשעת קניית , השתא נמי קנה, ממילא
וגר שמל ולא טבל , כתי לא טבלשביתה לאו בר אקנויי הוה דא

נישמעינה מן הדא דמר רבי יצחק .] . . . ל"עכ, לאו כלום הוא
ומפרש [בר נחמן בשם רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי יוחנן 

, כ גר זה יש לו אלפיים אמה לכל רוח"א, ל"וז, הקרבן העדה
 ].  ל"עכ
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הבדל בין פ דלכאורה יש "דאע, בין לקרבן העדה ובין לפני משה, יוצא מזה

ישראל שישן ולא ידע עד שחשיכה שעבר זמן קניית שביתה ובין הגר שמל 

דלגבי ישראל שייך ביה הכלל דכל הראוי לבילה אין , ולא טבל ערב שבת

כ במי שמל ולא טבל עד שבת דלכאורה לגביו לא שייך "בילה מעכבת משא

לה לא הכלל דכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת דהלא בערב שבת לפני הטבי

מ מדמה הירושלמי שניהם "מ, כ טבל מקודם"היה ראוי לאקנויי שביתה אא

וזה ניחא לפי סברת הצפנת פענח דכשטובל נעשה גר ובר קניית , אהדדי

כ נאמר דמשום "אא.  דהיתה קודם כניסת השבת, שביתה למפרע משעת מילה

 פ"אע, ש לקנות שביתה"כ עוד בע"ש ואח"דגם היה יכול לטבול מקודם בע

מ שייך בו הכלל דכל "מ, דהוה בעי מעשה של טבילה לאפשר קניית שביתה

  .הראוי לבילה אין בילה מעכבת

ועוד בעינן לדון איך יטבול לגירות אחר שהאיר המזרח בשבת הלא 

: סנהדרין סח' וכן עיין בתוס, ה מטבילין"ד. יא(בכתובות ' מוכח מן התוס

 איך מטבילין אותו לגירות כ"ד עושין את חלות הגירות וא"דב) ה קטן"ד

, ד"ח ס"רס' ד סי"ע יו"וכן פסק השו, ד אין יושבים בשבת"הלא ב, בשבת

אין מטבילין אותו בשבת ' הואיל וטבילת גר צריך דעת בית דין של ג, ל"וז

ג "ג שכתב בשם הבה"אמנם דוקא בזה פליגי עליה הסמ.  ל"עכ, ט"ולא ביו

ירי קרבן בירושלמי שם שמביא את ועיין בשי(ט "דמטבילין אותו בשבת וביו

, דמוכח מהירושלמי ההוא דמטבילין אותו בשבת, ותימה).  שתי הדעות האלו

ודוחק לומר דאיבעיא ליה אם , ל השיירי קרבן"וז.  ל"ע הנ"נגד פסקו של השו

ע כאן "ק הלא השו"וק.  ל"ד בכך עכ"ד ואיך יעשה ב"עבר וטבל דהא בעינן ב

  .  ה גראומר בהדיא דאם טבל הרי ז

ה מי לא טבלה "ד: מה(יבמות ' ובאמת שתי השיטות נמצאות בתוס

  ', ל התוס"וז, )לנדותה

דגר צריך שלשה דמשפט כתיב ביה :) מו(תימה דאמר לקמן 
דבר תורה חד נמי .) דף ג(ואפילו למאן דאמר בריש סנהדרין 

מ אין דרך נשים להביא איש עמהן בשעת טבילה "מ, כשר
כל הכשר לדון כשר :) נדה מט(דון כדתנן ואשה אינה ראוייה ל
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להעיד ובהדיא איתא בירושלמי דיומא מעתה שאין אשה 
מעידה אינה דנה ודבורה לא היתה דנה אלא מלמדת להן 

ל האי דבעינן שלשה "  וי9.שידונו אי נמי על פי דיבור שאני
היינו לקבלת המצוות אבל לא לטבילה והיינו כשקבלה כבר 

כ לא סגי "דאל, וות קלות וחמורותהמצוות והודיעוה מצ
ג דאמרינן "אע) 'ועיין בההערה המצוטטת בתוס(בטבילת נדותן 

דשני תלמידי חכמים עומדים מבחוץ היינו :) מז(לקמן 
לכתחילה דעדיף טפי ויש מפרשים דכיון דידוע לכל שטבלה 

  .  'כאילו עומדים שם דמי וכו

ד המעצב את "ת בעיא בהיא דטבילה לגירו' הנחתו הברורה של תמיהת תוס

ד לעשות "מניחים דמעיקר הדין לא בעינן ב' אולם בתירוצם תוס.  הגירות

) ה גר צריך שלושה"ד: סב(בקידושין ' ועיין גם בתוס.  י טבילה"הגירות ע

  , ל"וז, דכותב

אבל בטבילה בחד סגי ' נראה דוקא בקבלת מצוות הוא דבעינן ג
דקאמר התם ההוא ) :מה(אם כבר קיבל וראיה מההיא דיבמות 

' אמר ר.  דהוה קרי ליה בר ארמאי פירוש משום דמל ולא טבל
יהושע בן לוי מי לא טבל לקריו כלומר וכי לא ראה קרי מימיו 

משמע דלא , כ משמע מדנפיק בטבילת קריו"דצריך ליטבול א
  .בעינן שלשה

  ד העושה "הבדל בדין בית דין דבעינן ב
  –ד "את הדין או בעינן דוקא ידיעת ב
  כמבואר בהקובץ שיעורים

ל על "אלחנן וואסרמאן זצ' והנה בקובץ שיעורים להגאון הקדוש ר

: סנהדרין סח(בריש פרק בן סורר ומורה ' תמה על התוס) אות לג(כתובות 

                                                                                                                         
  פ שפסולה להעיד"בענין אם אשה כשרה לדון אע              . 9
  , ל"וז, ה אשר תשים לפניהם"ד' בתוס. עיין בבא קמא דף טו    

תימה הא לפניהם לא איירי אלא בכשרים לדון דכן דרשינן בפרק 
ואשה פסולה , לפניהם ולא לפני הדיוטות) ושם: פח(בתרא דגיטין 

שכל הכשר לדון כשר להעיד ) :נדה מט(לדון דתנן בפרק בא סימן 
ובפרק שבועת העדות :) פח(ואשה פסולה להעיד כדאמרינן בהחובל 

באיש איירי :) מט(ל דההיא דפרק בא סימן "וי.).  שבועות דף ל(
  .  כלומר כל איש הכשר לדון כשר להעיד

פ דאינה כשרה להעיד לא נמנעה מלהיות "תשובה זו נותנת לנו לומר שלגבי אשה אע
 .ל"ביבמות הנ' דמביאים בערך שני התירוצים המובאים בתוס) שם(בגיטין ' ועוד עי.  דיין
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, דמציעים דהן גר קטן והן גר גדול מטבילין אותם מטעם זכייה, )ה קטן"ד

אלא מוכח , ייר מדעת עצמומאי זכייה צריך לגבי גדול שהוא בן דעת ומתג

ד כמו "אין פירושו דצריך ראייה גרידא של ב, ד"דהא דגירות צריכה ב' מתוס

' אולם מעיר דהתוס.  ד עושין את חלות הגירות"אלא דב, בעדי קידושין

דכיון , )כמו דהזכרנו לעיל(מ "כתבו בשם י) ה מי לא טבלה"ד: מה(ביבמות 

צ "וידיעת בית דין בלבד סגי וא, דיןדידוע לכל שטבלה הוי כאילו ראו בית 

דאפשר , כ טבילה לגירות בשבת לא מן הנמנע"וא.  ד לחלות הגירות"דעת ב

והיא , ד"ד לעשות את הגירות אלא רק בעינן ידיעת ב"דבקושטא לא בעינן ב

ואולי ].  בשבת[בינה לירושלמי דידן דדנה בגר שטבל לאחר שהאיר המזרח 

חק לומר דאיבעיא ליה אם עבר וטבל דהא דאומר דדו, ל"השירי קרבן הנ

.  סובר דהבבלי חולק על הירושלמי בדין זה, ד בכך"ד ואיך יטעו ב"בעינן ב

ל נראה דאפילו לקטן אין צריכים זכייה "בסנהדרין הנ' מיהו לפי מסקנת התוס

  .ד צריכים לעשות הגירות"ואין ב

א "חתורת רבינו שמואל סלאנט (ל "שמואל סלאנט זצ' גם הגאון ר

ל "אשר לעמיל זצ' ונראה שנודע לו מפסקו של ר, ל"ששהה אז בחו) א"ל' סי

ודוקא בהיותו שם הגיע , ם בווארשא"כשהתאכסן בביתו של החידושי הרי

ם כעין המכתב ששלח לבנין "אשר לעמיל להחידושי הרי' מכתבו של הרב ר

ר " הגחלק על פסקו של, ציון לחוות את דעתו בענין זה אם הורה טוב או לא

ולדעתו הסבר .).  ביבמות עא(ל "א הנ"ל על פי דברי הרשב"אשר לעמיל זצ

אלא שקודם שטבל יש לו רשות , דהיהדות מתחילה עם המילה, הדברים הוא

ועל כן משתי סיבות אין לו .  שאז נעשה גר למפרע, לחזור בו עד לאחר שטבל

) וב, עדלאחר הטבילה הרי הוא יהיה גר למפר) א: לעשות מלאכה בשבת

ואם , וכאילו עוקר את המילה, שהחילול שבת הרי הוא כחזרה מעיקר הגירות

  10.כ ירצה להמשיך בסדר הגירות יצטרך שוב הטפת דם ברית"אח

                                                                                                                         
ל לכאורה נוטה מן השכל "נימוק זה במחילת כבודו הגדול זצ, אולם לפי עניות דעתי  .10

דאיך נוכל להגדיר את חילול שבת של זה שמל ולא טבל כחזרה מעיקר הגירות , הישר
 תהליך מעשה הגירות לא נותנות לו ליטבול אם הטעם שלא טבל הוא משום שהלכות
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' ל ור"פ שלכאורה נראה שהסבריהם של הצפנת פענח זצ"ואע

כ טבל שהגירות חלה למפרע משעת "ל במי שמל ואח"שמואל סלאנט זצ

ל דבקושטא יש הבדל בולט ביניהם ושההבדל "נ, המילה עולות בקנה אחד

  .הזה הוגדר בדמיון הלכתי שבהעפת עין ראשונה מובא ממרחקים

  הקשר בין שהייה בשחיטה במיעוט בתרא וגירות למפרע
מביאה בעיית רב .) לב(הגמרא בחולין , לגבי פסול שהייה בשחיטה

.  תה בתיקווהגמרא השאיר, שהה במיעוט סימנים מהו, הונא בריה דרב נתן

מי אמרינן כיון דעבד ליה , )ה מהו"ד(ל שם "י וז"ומפורסמת הבנתו של רש

.  י"ל רש"עכ כולה חדא שחיטה היארובא אתכשר או דלמא כיון דהדר וגמרה 

  , ל"וז, )ד"שחיטה ה' ג מהל"פ(ם "ד בהשגתו על הרמב"וכן סובר הראב

ששחט הרוב ] לשהייה ולחלדה[אבל הפירוש השוה לשניהם 
הה וגמר מי אמרינן כיון דגמר שהייה בשחיטה היא מאן וש

  .  מוכח או דילמא לא חיישינן להכי

והאחרונים הקדמונים ) ם ורבינו ירוחם"ובתוכם הרמב(אולם רוב הראשונים 

דלא יתכן לאסרה מן התורה , ד"י ושל הראב"אינם נוקטים כהבנתם של רש

  .  אחר שכבר גמר כל שיעור הכשר שחיטה

י "בדברי רש) 'ו-'א אות ה"י' ב סי"ח(ורו של הבית הלוי וידוע ביא

דלכתחילה צריך השוחט לשחוט כל ) ה ואינו"ד: שם כא(דאזיל לשיטתו 

, )ה תיקו"ד: חולין ל(י שם "והוא מעיר עוד על דברי רש.  הסימן מדאורייתא

כשהוא מסביר פירוש החלדה במיעוט סימנין דמתכוונת למיעוט בתרא כמו 

                                                                                                     
הלא פרט חשוב מתהליך הגירות הוא שלא יטבול עד אחרי שנתרפא לגמרי , בשבת

אז במה שהוא לא טבל וגמר את גירותו לפני השבת לא יוכל להתפרש משום , מהמילה
כ נאמר "אא.  אלא שהוא מראה דוקא בזה נאמנותו לדין תורה, דרוצה לחזור מגירותו

פ שבתחילה החליטו להתגייר אולם אחרי "דיש נכרים שאע, א מטעם לא פלוגשהו
דחו את טבילתם אפילו אחרי , לכל הפחות, המילה התחרטו מכוונתם הראשונה או

ובמקרים כאלו יתפרש החילול , שחזרו לאיתנם ונתרפאו לגמרי משום היסוסים שונים
צים להתגייר אולי יצטרכו שבת שלהם כסימן שחוזרים מהחלטתם להתגייר ואם שוב רו

אפילו מי שלא טבל בגלל שהמילה עוד לא , משום לא פלוג, ולכן, הטפת דם ברית
אולם מאד רחוק .  התרפאה כל צרכה גם הוא יצטרך להטפת דם ברית אם חילל שבת

  .לומר כן
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ואומר , שהייה במיעוט סימנים דהיא מתכוונת למיעוט בתראשהוא מסביר 

.  דכיון דלא איפשטא האיבעיא דחלדה ושהייה במיעוט בתרא עבדינן לחומרא

ל לרב "שם דס' דאי, .)כט(דלעיל ' י להקשות על עצמו מסוג"ומוסיף רש

מחצה על מחצה כרוב ופריך עליו מהא דתניא שחט חצי גרגרת ושהה בה כדי 

ד מחצה על מחצה כרוב הא איטרפא לה "ואי ס,  וגמרה כשרהשחיטה אחרת

נ אי מחצה על מחצה כרוב הא "לא אעוף וממ, ומשני מי סברת אבהמה

, איתעביד ליה רובא ואי מחצה על מחצה אינו כרוב הא לא עביד בה כלום

.  הרי דאחר ששחט הכשר שחיטה שוב לא פסלה בה שהייה במיעוט בתרא

ולפי האמת קאי ,  על ההיא שנויא דדחויי קמדחי להי דלא סמכינן"ומתרץ רש

, ז הבית הלוי"וכותב ע.  גם על בהמה משום דמחצה על מחצה אינה כרוב

  , ל"וז

שם סייעו מכח קושיא זו ' והתוס, ובודאי דלכאורה דחוק קצת
גם המאור , ת דמפרש האיבעיא על מיעוט קמא"פירושו של ר

א דף "להרשב(ב "והוכן בת, י"על פירוש רש' הקשה מהך סוג
  .י"דחה בשביל קושיא זו פרש:) כג

י הוא רק משום "אבל לפי מה שנתבאר דעיקר מקום הספק לרש
.  דאורייתא צריך לשחוט גם המיעוט ניחא שפיר הך קושיא]ד[

ל דלכתחילה צריך "י יש להבין דמה דס"דהנה עיקר סברת רש
  .  דמה שייך כאן לכתחילה ודיעבד, מדאורייתא כולו

ל דלכתחילה צריך לעשותו "למא לענין מצוה שפיר ידבש
ובדיעבד אינו מעכב וכמו תנופה בקרבנות ובילה במנחה דצריך 
לעשותו ואינו מעכב הקרבן בדיעבד והרבה מצות יש דומה 

אבל בשחיטה הרי עיקר מעשה של שחיטה אינו מעשה .  לזה
רק הכשר לסלק מן הבשר האיסור של אבר מן החי ואיסור אינו 

אמאי יהיה צריך , וכיון דלסלק האיסור ממנה סגי ברוב, וחהזב
לשחוט כולו לכתחילה כיון דכבר נפקע ממנה האיסור ואם 

אלא . . . [אמאי אינו מעכב בדיעבד , לכתחילה צריך כולו
לשחוט כל הסימן אלא דאם שחט רק הרוב ] האמת היא דצריך

 הוא וסילק ידו ממנו חשבינן גם המיעוט הבתרא הנשאר כאילו
נשחט גם כן וכמו בכל דוכתא דרובו ככולו והמיעוט נגרר בתר 
רובו ומשום הכי אין מעכב בדיעבד דחשבינן ליה כאילו נשחט 

אבל לכתחילה צריך לשוחטו דהרי הא דכשר אינו רק , כולו
ה כששוחט גם "משום דחשיבנן ליה כאילו הוא שחוט ומש

 יטה הואדהכל חדא שחשפיר יש מקום לומר ] בתרא[המיעוט 
ופסלה בו שהייה מדאורייתא דהרי גם המיעוט הבתרא הנשאר 

וכל זה ניחא לפי האמת דמחצה על מחצה .  צריך להיות נשחט
אינה כרוב ולא מתכשרי הבהמה רק כששחט הרוב אבל לפי מה 
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גם בשוחט רק חצי הסימן סגי ]ד. . . [ל מעיקרא "דהוה ס
יתרת באכילה ז הרי אין מקום לומר דהטעם דנ"ולפ, להתירה

הוא משום דחשבינן גם לחציו השני של הסימן כאילו הוא 
כ פסול גם "אבל לפי המסקנא דצריך רובו ככולו א. . . שחוט 

  .  במיעוט בתרא

ג דאי הפסיק השוחט מלשחוט מיד אחרי שכבר "י אע"דלפי רש, יוצא מזה

אולם אם לא , שחט רוב הסימנים היתה השחיטה כשרה מטעם רובו ככולו

שהייתו במיעוט בתרא פסלה כל השחיטה ולא איכפת לנו שבתחילה , פסיקה

ד "ר מרן הגרי" וכמו ששמעתי ממו–שחט רוב כשר דהכל חדא שחיטה נחשב 

ולכן הפסול בסוף המעשה , ל שהוא תיאר את זה כחד מעשה"יק זצ'סולובייצ

פ שהיתה השחיטה בפני עצמה כשרה "פוסל אפילו את התחלת השחיטה אע

  .א המשיך השוחט לשחוטאילו ל

ורציתי להציע בהבנה זו בינה השופכת אור ומאירה את סוגיתנו 

ובמיוחד להסביר , כ טבל שהגירות חלה למפרע מזמן המילה"דידן דמל ואח

שמואל ' ל והסברו של ר"את ההבדל החותך בין הסברו של הצפנת פענח זצ

  .  ל דלכאורה נראים כהיינו הך"סלאנט זצ

י הצפנת פענח כדהבאנו "ל רות שהוצגה לנו עהגירות למפרע ש

' לעיל המשיכה משך שנים רבות ושונה היא לגמרי מהגרות למפרע שביאר הר

.  ל"אשר לעמיל זצ' ל שהתעוררה על ידי פסקו של הרב ר"שמואל סלאנט זצ

של הצפנת פענח " חידושו המבהיל"ואפילו אם לא נוכל לסבול או לקבל את 

ל "שמואל סלאנט זצ' ל גירות למפרע שהציע רלא נרתע מלקבל המושג ש

י "פ הבנתו של רש"ודוקא ע.  ל"אשר לעמיל זצ' במקרה כעין שבא לפני ר

פ ששחט רוב "דהיא פוסלת את השחיטה אע, בנוגע לשהייה במיעוט בתרא

ל הסביר שכל זמן שלא הפסיק "הסימנים בהכשר כמו שהבית הלוי הנ

, בהכשר נחשבת הכל לחדא שחיטהפ ששחט כבר רוב הסימנים "מלשחוט אע

ולכן הפסול במיעוט בתרא גם פוסל הרוב שנשחט בהכשר , למעשה אחד

  .מקודם
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ל שהבנה זו משמשת כדמיון וגם כבסיס לענין גירות למפרע "ונ

וכמו שבטוחני גם בשאר , ל"אשר לעמיל זצ' במקרה כעין שהובא לפני ר

דמנה שבת בין המילה המקרים שהובאו לפני הרבנים במי שמל ולא טבל ונז

משום שבאופן זה , והטבילה שלא חשבוהו לנכרי דיהיה מחוייב לחלל שבת

כ הטבילה כולם "ההמתנה עד שיתרפא כל צרכו ואח, המילה, קבלת המצוות

, כל התהליך, ובגמר כל המעשה, כעין מעשה אחד, נחשבים לתהליך אחד

רא של ניתן להאמר שהגירות חלה למפרע כמו שהשהייה במיעוט בת

כן בציור דידן כאשר טבל , השחיטה נגררה להתחלת השחיטה לפסול אותה

  .  נגררה הטבילה למילה לגמור את הגרות למפרע

כתב .  ך"ורעיון זה קפץ למחשבתי כאשר עברתי ועיינתי בדברי הש

  , ל"וז, )ג"רסח ס' סי(ד "ע ביו"השו

כל ענייני הגר בין להודיעו המצות לקבלן בין המילה בין 
מיהו דוקא , וביום, הכשרים לדון' טבילה צריך שיהיו בגה

ובלילה ' לכתחילה אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני ב
  .  הוי גר. . . 

  ,ל"וז, מסביר) ט"סק(ך "והש

אפילו בדיעבד ' אבל בקבלת המצות אם לא קיבל בפני ג. . . 
ש דקבלת המצות הוי כתחילת דין "והרא' ש התוס"מעכב כמ
אין דנין בלילה ' סעיף ב[', ה' ר בחושן משפט סישנתבא

בתחילת דין אבל אם התחילו לדון דיני ממונות ביום גומרים 
אבל טבילה ומילה הוי כגמר דין שנתבאר שם דגומרין ] בלילה

  . ש"ע' בלילה וכו

שבתהליך של מעשה גרות , יוצא מזה דמילה וטבילה נחשבות לגמר הגרות

י במיעוט בתרא " דין של גרות כעין שיטת רששתיהן ביחד מהוין את הגמר

שהייה במיעוט בתרא נדחפת אחורה , ואם אומרים שבשחיטה.  של שחיטה

כן גם , פ שלעצמה היתה כשרה אם הפסיק"לשחיטה של הרוב ופוסלה אע

ולכן אולי מובן יותר אפילו מבשהייה .  במילה וטבילה ששתיהן הן הגמר דין

דהלא , ל נעשה גר למפרע משעת מילהבמיעוט בתרא למה אמרינן שבטב

, הטבילה והמילה שתיהן נחשבות לגמר דין והן כשני חלקים של מעשה אחד
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, ל דחלה הגירות למפרע"וכענין זה אמרינן כדהורה רבינו שמואל סלאנט זצ

, ל"במעשה דרות ומחלון הנ, מה שאי אפשר לומר בציורו של הצפנת פענח

  .ק"ודו.  סיפור שהמשיך זמן רב

  ם בענין שהייה רבה בשחיטה כיסוד "ובתו של המהרשתש
  להצפנת פענח לגבי גירות למפרע אפילו אחרי זמן רב

, מראשי הישיבה הוותיקין בישיבתנו הקדושה, והערני עמיתי הגדול

א אודות תשובתו של "יוסף ווייס שליט' ג ר"הרה, משיירי אנשי כנסת הגדולה

  :ל"ו וז"חיטה סימן כהלכות ש, ל בספרו דעת תורה"ם זצ"המהרש

י "ה שמעון שלמה ווערטהיים נ"ש בתשובה להרב מו"אעתיק מ
בדבר מה ששאל בדין .  ק בענדער במדינת בעסראביע"אבד

בהמה שנשחטו רוב סימנים ושהו בינתים וחתכו אבר או 
כ חזרו וחתכו מיעוט "חתיכת בשר מבית הצואר וכדומה ואח

וט בתרא אם גם הסימנים דהבהמה אסורה משום שהייה במיע
ל דכיון שנחתך טרם "האבר או הבשר שנחתך קודם אסור די

ל דכיון דקודם "שחזרו וחתכו המיעוט מותר לאכלו אך שי
ה אסור משום לא תאכלו על הדם ולא "מיתת הבהמה בלא

כ כיון שחזרו וחתכו המיעוט גם האבר או הבשר "הותר עדיין א
  .ד"עכ, אסור

וך גם מיעוט הסימנים ד אם מתחלה היה בדעתו לחת"ולע
י משום דחדא "דאסור משום שהייה ומבואר הטעם ברש

ולשיטת , שחיטה הוא והוי כשוהה באמצע שחיטה ממש
כ ממילא האבר או בשר אסור "התבואות שור הוי מדאורייתא א

משום אבר מן החי או בשר מן החי דהוי כחותך באמצע 
ידיו רק שחיטה ואם מתחלה לא היה בדעתו לשחוט יותר וסילק 

כ חזר ונמלך הוא או אחר וגמרו חתיכת הסימנים יש לדון "שאח
פ דברי תורת יקותיאל ותשובת שבות "להתיר גם הבהמה ע

  .נד' ב סי"יעקב ח

ד גישתו של הדעת תורה משמשת כבינה לחידוש של הצפנת פענח "ולפענ

כמו שהוא מתאר , דאפילו אם התהליך במציאות נפסק נחשב לתהליך אחד

המה שנשחטו רוב סימנים ושהו בינתים וחתכו אבר או חתיכת בשר בדין ב

כ חזרו וחתכו מיעוט בתרא דאם היה בדעתו "מבית הצואר וכדומה ואח

ל כותב "ם זצ"והמהרש.  מראש לחתוך גם את המיעוט בתרא היא פסולה

לפי , כ גם בנידון דידן"א.  שאפילו בהפסק בינתים כזו נחשב חדא שחיטה
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פ שזמן רב עבר בין גירותה של רות בפני "אע,  פענחהבנתו של הצפנת

כ כאשר היא "הדיוטות כשהתחתנה למחלון ובין גמר גירותה שנים רבות אח

, ולא מואבית" מואבי"ליותה את חמותה נעמי בשובה לציון והורו בית דין 

כ "חלה הגירות למפרע משום שבהתחלת הגירות כוונתה של רות אז היתה ג

מפאת שעוד לא נודע הדין של מואבי ולא מואבית לא לגירות שלמה אלא 

ניתנה לה להתגייר לגמרי כדת אבל בטח כדאמור כוונתה של רות היתה 

ושלו יצוייר שמואבית היתה מותרת להיכנס לקהל אז היו , לגירות שלמה

עושים מיד גירות גמורה וכהלכה ובכהאי גוונא אולי ניתן לומר שכמו 

פ שהיה "לחזור ולחתוך המיעוט בתרא אעדאמרינן דאם חשב לכתחילה 

הפסק מוחלט בין שחיטת רוב הסימנים והמיעוט בתרא נחשב חדא שחיטה 

,  וכמו שפסול שחיטה בסוף–גם הכא במעשה רות נחשבת הגירות שלמה 

נגרר לתחילת השחיטה ופוסלה כן הגמר גירות , אפילו אחרי הפסק חלוט

כ נאמר "אא.  אמרינן גירות למפרעאפילו אחרי זמן רב נגרר לתחילת הגירות ו

 דבשחיטה אין הבדל בין תחילת שחיטה –שיש לחלק בין אלו שתי הדינים 

אולם בנוגע לגירות רות התחלת , אותו החתך, זוהי אותה השחיטה, וסופה

הגירות כאשר התחתנה למחלון היתה כמו שנמצא בסוגריים בגירסא בפירושו 

כ הגמר גירות שלה שהיתה "משא גירות לאישותשל הצפנת פענח על רות 

  .ק"  ודו11!כולה לשם שמים

                                                                                                                         
היינו יכולים לומר שאפילו מתחילה רות , כמו שרמזנו לעיל, ולולא הסוגריים המרובעים  .11

פ שהדחיפה הראשונה מסתמא באה ממחלון שרצה לקחת אותה "גיירה לשם שמים אע
לאשה אבל בעת שבאו להתחתן יש לומר שכבר רצתה באמת מעצמה להתגייר ולבוא 

  .פ שנתעוררה לזה מתחילה מתוך תשוקתה להתחתן עם מחלון"תחת כנפי השכינה אע



  ב" תשס●' קול צבי ד

  ר הרב צבי שכטר"מו
  ץ"ש כ"ראש ישיבה וראש הכולל ע

  בדין גר דן את חבירו

  מ"פ וד"ההבדל שבין דנ
גר דן את חברו דבר תורה שנאמר שום תשים , .)קב(גרסינן ביבמות 

, עליך הוא דבעינן מקרב אחיך.  מקרב אחיך תשים עליך מלך. . . עליך מלך 

י אדיני נפשות דאילו דיני י שמה פירש דקא"ורש.  אבל גר דן את חברו גר

פ פסול הגר לדון "שלדנ, נחלקו עליו' והתוס.  'ממונות אפילו לכל ישראל וכו

ובבאור הענין .  ורק בדיני ממונות הוא דאיכא לפלוגי, לחברו הגר' אפי

את  מחדשיםד בפסקם "שבדיני נפשות שהב, ל"ס ז"ר הגריד"מו' שמעתי מכב

, מ"אבל בד, י דיש בזה ענין של שררה"של לר" ס1,חיוב המיתה עליה דהנידון

ונמצא שחיוב התשלומין מוטל עליו , ד רק מבררים את דין התורה"שהב

.  אין בזה שום ענין של שררה', משעת ההיזק או משעת ההלואה או המקח וכו

 זה גופא –עצם ההתמנות לשמש כחבר בסנהדרי קטנה ', ואילו לדעת התוס

שאין הזקן ממרא חייב , ה"ממרים הג מ"ם פ"והשוה רמב, שררהחשיב כ

פ שבשעה "ואע', מיתה עד שיהא חכם שהגיע להוראה סמוך בסנהדרין וכו

סמוך "מ מיקרי אף אז בשם "מכ, ד איננו יושב בסנהדרין"שהוא חולק על הבי

הרי חזינן דהתמנות לשמש כחבר בסנהדרין הוא חלות שם , "בסנהדרין

ולא רק , משך כל השנה כולהו, שנשארת עליה דהגברא כל היום, בגברא

".  ישיבת סנהדרין"ב הדיינים ליצור "בשעה שהוא מצטרף בפועל לשאר כ

, מאיסור מקלל דיין' והראי, וסמיכה פשיטא דחשיבא כחלות שם בגברא[

                                                                                                                    
שנראית , ם בזה"בבאור דעת הרמב, )ז"רס' עמ(ארץ הצבי ' בס, ל"ז, כ בשם רבנו"עמש  .1

ד לא "וכל המושג של גמ, ת החיובא מחדשיםד "כ אין הב"בדיני קנסות ג' דעתו שאפי
ב "ח(ד "הי, ר אלחנן ווסרמן"קובץ שיעורים להג' אכן עי.  [פ ובמלקות"שייך אלא בדנ

פ חיוב המיתה חל "שאף בדנ) דף מה(מ לכתובות "שהביא מדברי השט) 'ג אות ה"י' סי
שרצה .) ה(ס למכות "א בגליון הש"וידועים דברי הגרעק, י בשעת העבירה"עליו תומ

וכדבריו כתב אף אחיו .  את החיוב מחדשיםד "פ וגם בדיני קנסות הבי"מר שגם בדנלו
  . ח בספרו תרומת הכרי"של הקצה
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ולא רק בשעה , שנוהג משך כל היום, הנלמד מקרא דכתיב אלקים לא תקלל

  והמחודש 2.ד" בישהסמוך מצטרף עם עוד שני הדיינים ליצור ישיבת

כ "ג" סמוך בסנהדרין"ממרים הוא שאף מה שהוא ' ל שבהל"ם הנ"ברמב

כ מהווה מעשה שררה על "מ ג"והעברת הפסק בד.]  מהווה חלות שם בגברא

מפני שהבדל יש בין הוראת איסור והיתר ) י"דלא כשיטת רש(' הנדון לתוס

הפסק לא ) ל דםאפילו בטריפות ובמראות ש(ה "דבהוראת או, ד"לבין פסק ב

אלא רק שהחכם מחוה את דעתו בהלכה , משתייך לשום מקרה מסויים בפרט

שהרי הפסק חל על הנידון המסויים והפרטי , ד"כ בפסק בי"משא.  המופשטת

  . ד"עכת.  מהווה מעשה של שררה) 'לדעת התוס( וזה גופא 3,שעליו היו דנים

  ד בפני בעל דין"ההבדל שבין קבלת עדות וגמ
דבדיני נפשות של אדם פשיטא לן דאין גומרין .) מה(ק "ב' גמ' ועי

פ "בס(י שדבר זה נלמד מקרא דכתיב "וכתב שם רש[דינו של אדם אלא בפניו 

ז שייך "ומחלוקת התנאים היא אם ד,  ]עד עמדו לפני העדה למשפט) מסעי

ד "דבנוגע למאי דבעינן קבלת עדות בפני בע.  ד של שור הנסקל"אף בגמ

וכל , מאחר שאיננו בר דעת, בפניוכשלא דבפני קטן חשיב :)  קיבק"ב(ל "קיי

הוא בכדי שהדרישה והחקירה יהיו ) ד"דקבלת עדות בפני בע(גדר ענין זה 

, )א"י' ג הל"פ(עדות ' היטב דברי האור שמח במלואים להל' עי[יותר חזקים 

ד יכולים "דשלא בפני הבע, ]שנדפסו בסוף החלק שעל מדע אהבה וזמנים

וממילא מובן דבעינן .  אבל בפני הבעלים לא יעיזו לחייבו בשקר, יד שקרלהע

דאם טענותיו לא מועילים לסתור , ובר טענה בר דעת ד שהוא"שיהא בפני בע

ולפיכך הקטן שאיננו בר דעת חשיב , )ש"עיי(חזינן דאמת בפיהם , עדותן

 הנידון אין זה תלוי באפשרות, בפניו ד"לגמ אבל בנוגע.  תמיד כשלא בפניו

וממילא ניתן שפרי , ד אין מקום כלל לטענות הנדון"דבשעת גמ, לטעון

                                                                                                                    
  ). ג"רל' עמ(ארץ הצבי ' כ עוד מזה בס"עמש  .2

  ). ח"רכ' עמ(ש עוד מזה "עיי  .3
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אף כי השור , ד של השור הנסקל יתקיים בדוקא בפני השור"להצריך שהגמ

  . איננו בר דעת

  מ"ד שלא בפני בעל דין בד"גמ
דיעויין , ד בפני הבעלים"מ נחלקו הראשונים אי בעינן גמ"והנה בד  

למרות טענת אחד מבעלי הדין , פעמים דנין בעירודל:) לא(סנהדרין ' גמ

והוסיף בזה .  כותבים ושולחים, ואם הוצרך דבר לשאול, שילכו למקום הועד

ד "ודנים להם בעירם כפי מה שיבוא בכתב בי, )ו"ו מסנהדרין ה"פ(ם "הרמב

א "וממילא א, ד בפני בעלי הדין"מ בעינן שיהא הגמ"דאף בד, כלומר.  הגדול

ד הגדול היא "ומה ששולחים מבי, שלא בפניהם ד"גמלשלוח ד הגדול "לב

ד "ז יכולים הבי"וממילא עפי, "בירור הלכה"שיש בה " תשובה בכתב"

מ "ך לחו"ש' אכן עי.   בפני בעלי הדין–שבעירם להמשיך ולגמור את הדין 

מ מותר לכתחילה לגמור את הדין "א שבד"הרשב' שהביא מתשו) ג"י י"סוס(

דאם מאי ,  ובפשוטו נראה שבנקודה זו נחלקו ראשונים אלו. ד"שלא בפני בע

ד בפניו "מקרא דעד עמדו לפני העדה למשפט דבעינן שיתקיים הגמ' דילפי

ושונה בזה מהוראות , ד חל על עובדא זו בפרט"ד של בי"הוא מפני שגמ

בכדי , ד יש להצריך בפניו"בכל גמ, מ"ש ד"פ ול"ש דנ"כ ל"וא, איסור והיתר

פ "ד בפניו בדנ"ט דקרא המצריך גמ"אכן אי נימא דה.  ד"הגמ םשיחול עליה

ד כבר " ונמצא שעצם הגמ4,ד נהפך הנידון לגברא קטילא"י הגמ"משום דע

פ ולומר "מ לדנ"שפיר יש מקום גדול לחלק בין ד, תחילת קיום העונשמהווה 

  . ד בפניו"צ שיהא הגמ"מ א"דבד

  ד שבפשרה"כח הגמ
למה שאלתם לפסוק , ש"הרא' בשם תשו) ב"י' סי(מ "י לחו"ב' ועי

והנה כונת .  'ד לא דייקי וכו"בי דינא בתר ב, פעם אחרת דין שנפסק כבר

                                                                                                                    
י דברי האור שמח "עפ) ב"רס' עמ(ארץ הצבי ' כ בס"ומש, ג"א מרוצח הי"ז פ"הגרי' עחי  .4

  ). ט"ב מרוצח ה"פ(
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פ פשוטו שיש אומדנא "ל ע"ר, :)קלח(ד "ב' המופיע בגמ, ביטוי זה

ד "ד המאוחר לא יעוררו שום שאלות בקשר להכשר הבי"פסיכולוגית שהב

ואילו מדברי .  נעשה כהוגןובודאי יניחו שהכל , הקדום או למומחיותם

דשאני פסק , לומר, ש כאן משמע שהשתמש בביטוי זה לכונה אחרת"הרא

אשר הובא  הנדון הפרטיד תמיד פוסקים על "דב, ה"חכם באו מהוראת ד"בי

.  ד אחר לחזור ולפסוק על אותו הנדון"וממילא לא שייך שוב לבי, לפניהם

, ד"ב ס"י' מ סי"ע חו" שו'עי, ובאמת נראה שזהו כל יסוד הדין של פשרה

כך מוזהר שלא יטה הפשרה לאחד יותר , כשם שמוזהר שלא להטות הדין

שכשם שבהטיית הדין , ט"מהרי' א שהביא מתשו"רעק' ש בחי"ועיי, מחברו

, כלומר.  אם טועה בפשרה חוזר, נ בהטיית פשרה"ה, אם טועה בדין חוזר

כ דין "לא שהיא גא, שפשרה מחייבת לא בתורת התחייבות מבחוץ בעלמא

כן שמעתי מרבנו .  (דיןי "ולא עפ יושרי "ד פוסקים כאן עפ"אלא שהב, תורה

חל פסקם זה , ד את פסק הפשרה שלהם"  ולאחר שפסקו הבי5.)ל"ז, ס"הגריד

ד אחר לפסוק בנדון זה הפרטי מכח "ולא שייך שוב לשום בי, על הנדון הפרטי

' י לדברי תשו"הוא שהביא הבט "ומה(ד לא דייקי "כללא דבי דינא בתר בי

והלכתא .) ו(ק סנהדרין "פ' ומה שהסיקו בגמ, )ל במקום הזה"ש הנ"הרא

אשר , אין הכונה בזה שהקנין גורם לכך ליצור התחייבות, פשרה צריכה קנין

, דאין לאחר קנין כלום, ד יכולים לחזור בהם לאחר מכן"לפיכך אין הבע

ד "בבחינת ב, הוא המחייב) רהשעשו את הפש(ד "של הבי עצם הפסקדבאמת 

ד לעשות את "אלא שצריכים קנין על הסכמת הבע, ל"וכנ, ד לא דייקי"בתר ב

' ונראה שלזה נתכוונו התוס, א להכריחם לפשרה נגד רצונם"דא, הפשרה

 קודםשאם נפרש שהקנין עושים , ה צריכה קנין"ד.) ו(בסנהדרין שמה 

אין לדקדק מכאן , הן למחולהן לשלם . . . הפשרה וקונים זה מזה לעשות 

דמה שצריך הכא קנין על המחילה משום דאי , דבעלמא מחילה צריכה קנין

שהקנין הוא , ונראה דלזה נתכוונו.  'הוי כמו מחילה בטעות וכו, לא הוי קנין

                                                                                                                    
  ). ז"רס' עמ(נפש הרב ' בס' עי  .5
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אלא רק בא להורות שהסכימו שני הצדדים , ד"לציית לפסק הבי המחייבלא 

יש , )מכירה' ה מהל"סוף פ(ם "בכ הרמ"ודומיא דמש, להפשרה בלב גמור

..  ואין לקנין בהם טעם כגון המחשחרר את עבדו , צ קנין"דברים הרבה שא

וכל כיוצא בדברים אלו נהגו רוב המקומות להקנות . . . או עושה שליח 

קנין זה שנהגו להקנות באלו .  פ שאינו צריך"אע. . . למקצת אלו הדברים 

ודיע שאינו אומר דברים אלו כמשחק אלא לה, הדברים אינו מועיל כלום

  6.'כ אמר וכו"אלא שגמר בלבו ואח, ומהתל

.) כו-:כה(ש שבמשנה שמה "י ור"שמחלוקת ר.) כז(ביצה ' גמ' ועי  

אם ראיית בכור כראיית , תלויה היא בנקודה זו, ט או לא"אם רואים מומים ביו

משום ע דליכא לא "דבראיית טריפה פשיטא לכו, כלומר, ל"טריפה דמי א

 מחדשדהחכם הפוסק לקולא על הטריפה איננו .  מתקן ולא משום דן את הדין

אלא רק מברר ומגלה שבהמה זו מותרת היתה כל , מכאן ולהבאאת ההיתר 

משנה ביצה ' עי(ע "כמפריש תרומ, אשר בגלל כן איננו בבחינת מתקן, הזמן

.  ום דברדלאחר הפסק שלו לא נשתנה ש, ואף לא בבחינת דן את הדין, :)לו

פסק זה , כ בחכם הרואה את מומי הבכור ופוסק שמום קבוע הוא"משא

וכל דתקון , )מדרבנן( מכאן ולהבארק חל הוא להתיר את הבכור ) ש"לדעת ר(

ל שאפשר להתיר את "וכמו שלגבי התרת נדרים קיי, רבנן כעין דאורייתא תקון

' עי,  הבכורנ בהתרת"ה, הדיוטות' י ג"י יחיד מומחה או עפ"הנדר או עפ

ופסק החכם בהתרת הנדרים הרי מעיקרו חל הוא , :)לו(בכורות ' משנה וגמ

                                                                                                                    
א לא קיבל קנין בשעה שמינה את הרב "שהחזו, יג' עמ, ב"אורחות רבנו ח' בס' ועי  .  6

ם שאין לקנין "דמאחר שכתב הרמב, ל"וטעמו בזה כנראה דס.  כשליח למכור את חמצו
' ואף רבנו כן הי.  ממשואין בו , ז מנהג שטות"הר, ואין הקנין מועיל כלום, בהם טעם

' מפניני הרב עמ' כ בזה בס"עמש(סבור שמנהג שאין לו יסוד הלכתי דינו כמנהג שטות 
' אך במנהג זה דקבלת קנין בשעת מינוי הרב כשליח למכירת החמץ הי) כ" ר-ט "רי

, ם"כי מנהג זה הרי נזכר כבר ברמב, )קעט' נפש הרב עמ' כ בס"עמש(מדקדק מאוד 
' ח בשי"י באור הגר"שעפ, והוסיף עוד רבנו לומר בזה.  ד"בירו בטוטום הרי הס"והרמב
' עמ, ארץ הצבי' ובס, מג' עמ', חוברת ב, כ במסורה"עמש(ם ביסוד קנין חליפין "הרמב

ם "מובנים עוד ביותר דברי הרמב, הקנאה מדעתכלל אלא  מעשה קניןשאיננו .) א" ר-' ר
 כדי להורות שבלב שלם ובלב גמור הוא ס שבשעת מינוי שליחות הוא"שענין הק[ל "הנ

להראות שיש כאן גמירת דעת , ס בכל מקום"דזהו תמיד גדר ק, ]אומר דברים אלו
  .  קניןלמעשהלבדה יוצרת את הקנין בלי שום צורך  והדעת, אלימתא
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חוברת , ל במסורה"ס ז"כ בזה בשם רבנו הגריד"מש' ועי[, אמכאן ולהבארק 

שאין להתיר נדרים בשבת ) שבת' סוף מס(ל "אשר לפיכך קיי, ]א"ל' עמ', ב

, משום דן את הדין הוא 7דיש בזה או משום מתקן, כ הוא לצורך השבת"אא

ש דאף "לפיכך אית ליה לר, ]שהביא טעמים אחרים) א"שמ' סי(ב "ועמשנ[

והנחת כל .   או משום מתקן או משום דין–ט "ראיית מומין נמי אסורה ביו

ה לבין פסק דין של "שהבדל עקרוני יש בין הוראת או, ל"הסוגיא כולה היא כנ

  .  דון זה בפרטות על נ– מכאן ולהבא –שפסק דין חל הוא , ד"בי

  ד של גרות"גר לבי
, ל"ז, ר שואל ליב יאלוב"להר(שלמי שמואל ' וראיתי בס  

' ד הגמ"ע:) סב(י לקדושין "שדייק מלשונו של רש) קלו' עמ, מסיראקיוז

שכונתו לומר , ישראלים' ג, י"שפרש', משפט כתיב בי, דגר צריך שלשה, שמה

                                                                                                                    
, )ו"קפ' עמ, ג"ח, א"שליט, ר שלמה הלוי וואהרמן"למוהר(הנחמד שארית יוסף ' בס' ועי.  7

דאסור להטביל גר בשבת משום דתקוני גברא בשבת לא :) מו(יבמות ' ת הגמבבאור כונ
, הא קודם טבילה, דהיכי שייך איסור תיקון בטבילת הגר, ורבים ראו כן תמהו.  מתקנינן

, וברגע שנעשה ישראל ונתחייב בדיני שבת, שאינו מוזהר על השבת, הלא הוא נכרי גמור
כ יש "וכמו.  [ם לאחר שכבר נעשה לבר חיובאושוב אינו מתקן כלו, כבר נגמר התיקון

ש "כלומר ביה(הוא תחילת היום ) לדעת כמה פוסקים(דהאוסר בשבת , להעיר עוד
בתחילת כניסת ' וכאן שנכרי הי, )ז"ס' עמ(ארץ הצבי ' כ בזה בס"מש' ועי, )דכניסת שבת

ה מלאכ'  בשמירת אי- פ מן התורה " לכה- יש מקום לומר ששוב לא יתחייב , השבת
, דלא דמי לקטן שהביא שתי שערות באמצע היום דשבת, לאחר שיתגייר, בסוף היום

המלאכה בסוף ' שמתחייב מדאורייתא בשמירת אי.) לג(יבמות ' דמבואר להדיא בגמ
, דבקטן יש מקום לומר שתחילת כניסת היום מחייבתו בעד לאחר זמן, אותו היום

וכאשר הבאתי בספרי ארץ , ך לומר כןולא שיי, דאיננו בכלל בר חיובא, כ בנכרי"משא
 ואם נתפוס -ב בבאורו לספרי לחלק ביניהם לענין פסח שני "מהנצי) ג"פ' עמ(הצבי 
, שמן התורה לא יתחייב הגר שנתגייר באמצע יום השבת בשמירת סוף אותו היום, שכן

ח בין דינים "יש עדיין מקום לדון שאולי יל, ורק מדרבנן אולי מסתברא לאסור עליו
ואולי לא יתחייב , וכאן כל המיחזי כמתקן הוא אך מדרבנן, דאורייתא לבין דינים דרבנן

ד "י הב"אולם אם חלות הגרות נתהוה ע.]  ועיין,  אפילו מדרבנן- בסוף היום -בזה הגר 
, מבוארים היטב' שוב דברי הגמ, )כ לעיל מזה דברים נעימים באריכות"ש מש"עיי(

דהרי , ושפיר אסור לגייר בשבת, ד"י הבי"ע המתגייר רק י הנכרי"עדהתיקון לא נעשה 
  .  ש עוד"ועיי.   לתקן גבראד"לבאסור 

ד "שהאיסור לב) ל"הנ(י ביצה "ואולי יש מקום להוסיף ולומר דמכאן המקור לדברי רש
ד שלהם "ד הגורם במעשה בי"דכל בי, היינו מטעם מתקן, י מום קבוע"להתיר בכור עפ

יש , שחלה בדוקא מכאן ולהבא) או חלות היתר(חלות הכשר לאיזו ) או בפסק שלהם(
ומכאן ואילך הודות , המצב גרוע ומקולקל' דעד כאן הי.  מתקן מדרבנן' בזה משום אי
שהוא הדין והוא הטעם , נראה לומר' י פשוטו הי"ועפ.  השתפר המצב, ד"למעשה הבי
  . שבת כל שאין בזה שום צורך ל-ד להתיר נדרים בשבת "בהא דאין לבי
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מ כאן "מכ, פ"בדנ' ו הגר אפיי גר דן חבר"שאף שלדעת רש, ישראל ולא גרים

בעד כלל אלא כאילו דנים , על הגרד הנצרך לגרות אינם חשובים כדנים "הבי

  .   אם מן הראוי ומן הנכון לקבל את הנכרי הזה כגר– ישראל

 פוסקיםד של גרות אינם "שהבי, י פשוטו היה נראה להעיר"ועפ

שעושים  םהמקייד "אלא הם רק משמשים כבי, בכלל דנים ולא, שום דבר

, צ"ובסמיכת הפר העלם דבר ש, ד בחליצה"דוגמת הצורך לב, ד"מעשה בי

כ "בגרות עמש לקיום הדברד המשמש "ובהבנת ענין זה דבי.  ובסמיכת זקנים

שבאמת יש ).  ['ג' מ סי"לחו(ישועות לישראל ' ר יהושע מקוטנא בס"הג

'  כל הלדהלא', א: מקום להקשות שתי קושיות בהך ענינא דגר צריך שלשה

ואם .  ד"בי' ושמה לא מצאנו שהי, .)בכריתות ט(ס "גרות ילפינן ממעמד ה

מדוע לא נצריך סנהדרין גדולה לקבלת , א קאי"נאמר שמשה רבנו במקום ע

הלא ענין הגרות הוא כעין כריתת ברית והסכם בין הנכרי היחידי ', וב.  הגר

וכנסת ,  אחדס הרי היתה שמה השראת השכינה מצד"ובמעה, ה"ובין הקב

כ "א לקבל גרים א"ומדוע לא נימא שהדין לדורות יחייב שא, ישראל מצד שני

והיה נראה לומר שחדא קושיא בחברתה .  שמה השראת השכינה' תהי

צדדי ההסכם ' וב, היות והיתה שמה השראת השכינה, ס"דבמעה.  מיתרצא

דילפינן [, תורק לדורו.   בעד הגרותד"לביאז שום צורך ' לא הי, היו נוכחים

שמה השראת ' מקרא דלדורותיכם דשפיר אפשר לקבל גרים אפילו אם לא תהי

את השכינה  לייצגד בכדי "בזה הוא דמצרכינן בי, .)]ט(כריתות ' עי, השכינה

, ד"ובכל מקום שיש ישיבת ב, ל דאלקים נצב בעדת קל"דקיי, בהסכם הזה

  8.]לוי אלא בנסתר אף כי לא בג–שמה השראת השכינה ' מובטחים אנו שתהי

דאפילו אם נניח שאפשר ', י סוגיית הגמ"ל שרצה לחדש עפ"הנ' ש בס"ועיי

אשר בזה נסתפק בתשובת [, ד" של הביכ"בעד "להיות קבלת עדות בפני בי

ד "דהבי, ד"כ של הבי"ד בע"א להיות קבלת הגר בפני בי"מ א"מכ, ]ל"מהריב

                                                                                                                    
ד "בקשר למנהג העמדת בי, ל"ז, ס"בשם רבנו הגריד) כו' עמ(נפש הרב ' כ בס"ועמש.  8

  . כ"בערב יוה) אמירת כל נדרי, דהיינו(להתרת נדרים 
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א לעשות "וא, ל"ד הנוכיסו, השכינה בהסכם הגרות כמייצגימשמשים כאן 

  .  כ של אחד מן הצדדים" בעהסכם

דבעת , )ה במדרש רבה"ד(לך לך ' לפ) ת"עה(בית הלוי ' ל הס"וז[  

ה אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון "שמל אברהם אבינו אמר לו הקב

תהיה אתה המורשה , גילה לו דמעתה מי שירצה להכנס עמי בברית, גויים

. . . תה תכרות הברית עם הגר הבא להתגייר וא, והבעל כח העומד מצדי

', וזהו דאיתא בגמ.  לכרות עמהם ברית עבורי. . . דאתה תהיה העומד מצדי 

דכל כריתת ברית צריך שיהיו . . . דאינו גר עד שיתגייר בפני שלשה מישראל 

ורק , הרי אין כאן כריתת ברית, ואם נתגייר בפני עצמו, שני הצדדים ביחד

ה כביכול תהיה הברית כרותה "ראל העומדים מצד הקבבפני שלשה יש

הרבה גרים יבואו להדבק , אחרי שמלתי, וזהו שאמר אברהם אבינו.  לעולם

  .]'אחרי שניתן לי ההרשאה והכח לכרות עמם ברית וכו, בזאת הברית

ד מכירים בזה "ואין הבי, ד"ו הדברים כשהגר טובל בפני הבי"וק  

דפשיטא דלא חשיבא כגרות הנעשית , רותבכלל שהלה טובל בפניהם לשם ג

להדיא אהא ) ו"ח ס"רס' ד סי"ליו(וכאשר כתב הדגול מרבבה ,  ד"בי בפני

בנה אינו צריך טבילה , דמעוברת שנתגיירה.) עח(יבמות ' דמבואר בגמ

ש בהמשך "עיי, ואין בזה בעיא של חציצה, שטבילת האם עולה אף לעובר[

ד והכירו בעובדא שהנכרית הזאת הטובלת "דהיינו דוקא בידעו הבי, ]הסוגיא

אין זה , אבל בלא הכירו בזה שהיא מעוברת בכלל.  בפניהם מועברת היא

  9.ד"בפני בי) העובר(נחשב כטבילת גר 

                                                                                                                    
' כ בס"ג מש"כ צע"וכמו, ג"צע) ה"ק' ג סי"ד ח"מ יו"באגר(פ בזה "ודברי מרן הגרמ.  9

הברית '  משה בונם פירוטינסקי בסר"וכבר כתב בזה הר).  ט"קצ' עמ, ב"ח(שארית יוסף 
  ). ז"תקכ' עמ, ה"ח(שארית יוסף ' עוד בס' ועי.  ג"רס' סוף סי, מילה' להל



      

  ב"תשס ●' קול צבי ד  

  הרב מרדכי הוכהיימר
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  בנים הרי הם כסימנים

עד מתי הקטנה ממאנת עד שתביא ): "יב:ז קנה"אהע(המחבר פוסק 

ומשעת הריון ", א"והוסיף עליו הרמ" ב שנה או עד שתלד"שתי שערות אחר י

פוסק שכל בת שילדה נחשבת כגדולה ) יא:קסט(א "וכן הרמ."  כגדולה

והקשה הבית ." ואם יש ליבמה בנים הרי הם כסימנים", לחלוץלהתירה 

ששם יש .) יג-:יב(יבמות ' א מהסוגיא בגמ"על הרמ) יח:קנה(שמואל 

מחלוקת בין רב ספרא לרב זביד שרב ספרא סובר שבנים הרי הם כסימנים ורב 

שהמחלוקת ) ה ואין"ד. יג(י "ופירש רש.  זביד סובר שאין בנים בלא סימנים

מהו סימן גדלות שרב ספרא סובר שבנים עצמם הרי הם כמו סימני תלויה ב

ב "ילדה פחותה מבת י' ולכן אפ(ב שנה "שבאו אחר י) שערות' ב(גדלות 

אבל לרב זביד אין בנים בעצמם סימן גדלות ).  י סימנים אלו"נעשתה גדולה ע

אלא השערות סימן גדלות אבל אין אשה יולדת בלי להביא שערות ונעשתה 

י שרב זביד פוסק שתוך זמן כלאחר "ולכן כתב רש.  י אותן השערות"ה עגדול

י השערות "מ נעשתה גדולה לפי רב זביד ע"ב שנים מ"שאם ילדה לפני י.  זמן

אבל להלכה שאנו פוסקים שתוך זמן כלפני זמן ולכן .  שאין בנים בלא סימנים

ב זביד כ בהכריח סבר ר"ב שנים אלא שומא וא"אין השערות שבאו קודם י

 –פ שחולקים על נקודה זו "סוברים שאע'   ותוס1.שתוך זמן כלאחר זמן

.  אבל אין זה עיקר המחלוקת–כלומר אם הסימן לגדלות הוא בנים או שערות 

אלא עיקר המחלוקת היא שרב ספרא סובר שאם ילדה היא גדולה בלי ספק 

                                                                                                 
י שעיקר מחלוקת בין רב ספרא לרב זביד תלויה במה היא סימן "ן כמו רש"ופירש הרמב .1

לרב זביד בדרך כלל פוסקים שתוך זמן כלפני זמן אבל ' ן פירש שאפ"גדלות אבל הרמב
כ יש קטנה שיכולה להגדיל שערות "וא.  גבי סימן של בנים יש לומר שודאי אינו שומא

ב שנה עם שערות יכולה למאן ולא חוששין "כ למה קטנה פחותה מבת י"א, שאינן שומא
ן שרק מיעוטא דמיעוטא של קטנות "ותירץ הרמב.  שהשערות אינן שומא אלא סימן

  .שהביאה שערות אינן שומא ואין לחשוש לסימן אם אין הכריח של בנים
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 2'מולכן שאלה בג.  ורב זביד סובר שזה רק ספק שמא נראה בה שערות

  .  ונבדוק ותירצה שכיון שילדה עבר צער לידה וחוששין שמא נשרו השערות

ט שקטנה שיש "א בסימן קס"והבית שמואל הקשה למה פסק הרמ

לפי בעלי (שהיה נראה לפסוק כרב זביד שסובר , לה בנים יכולה לחלוץ

ולכן יש להחמיר שלא תמאן וגם שלא , י בנים יש ספק אם הגדילה"דע) 'התוס

  וכיון שרוב ראשונים פסקו 3.ש כשיטת רב זביד"ף והרא"ופסקו הרי.  לחלוץ

ב שנה אינה יכולה לחלוץ אם אין לה "היא כבר הגיעה לי' כרב זביד אפ

ש "והב.  שערות או דדין ורק יש לה בנים שבנים רק ספק אם יש סימנים

וקשה למה פסק .  א פסק כמו ההגהות מרדכי"כתב שנראה שהרמ) יא:קסט(

  . כמו המרדכי נגד שיטת רוב ראשוניםא"הרמ

כתב במרדכי .  א יש לעיין בשיטת המרדכי"וכדי להבין פסק הרמ

                                                                                                 
אי שנבדקו וכל פ שזה וד"לומר שזה ספק אלא אע' ן מפרש שבאמת לא רצתה הגמ"ורמב .  2

הקשה למה נסמוך על זה אם בידו בקל ' אשה שילדה היתה עליה שערות אלא הגמ
והיולדת בקטנותה חזקה ) "ה אין"ד. יג(י שפירש "ונראה שהכא נמי פירוש רש.  לבדוק

" 'ב לא תמאן דהני סימנים גמורים נינהו וכו"הביאה סימנים ומשהביאה סימנים בתוך י
  . שודאי גדולה היא ולא מחמת חשש שמא גדולה היאמשמע שאינה ממאנת מפני

אבל .  ש לא פסקו בהחלט כרב זביד רק הביאו שתי השיטות"ף והרא"יש להעיר שהרי .  3
שלא משמע ) יא:ע קיג"אה(א "והקשה החזו.  ש שמשמע שפסקו כרב זביד"כתב הב

.  טתוף כמו רב זביד שאם לא היה בדעתו לפסוק כרב ספרא למה הביא שי"שפסק הרי
והיינו כתובות (ף שיש כמה סוגיות שמשמעותן כמו רב ספרא "ועוד יש להקשות על הרי

ף סובר כשיטת רב זביד שהסימן "א שהרי"ולכן פירש החזו:) ויבמות ק: נדרים לה,  .לט
מ בין רב ספרא לרב "ן ולכן אין נ"הוא השערות אבל הן באות בודאי וכעין פירוש הרמב

  .זביד והביא שניהם

ף שפסק כרב זביד ממה שהביא "ש  סובר שיכול לדייק מן הרי"אה שיש להבין שהבונר
ג ובאריכות :ז א"ש ע"רא(ץ גיאות "וכתב הרי.  'וכן הוא לבסוף בגמ, שיטתו לבסוף

ההלכה כדעת  ' ף שכל מקום שיש שתי דעות בגמ"בשם הרי) 'בפלפולא חריפא אות ש
אבל אולי זה רק גבי תרי .   עיקרס שדעה האחרונה"שסדר רב אשי את הש, האחרונה

  .ע"איכא דאמרי ולא במחלוקת אמוראים וצ

כשתלד בעת ' ש לרב ספרא אפ"והרא' ף ותוס"ולרי"ש שכתב "אבל יש להקשות על הב
ף פירש שלרב ספרא אם "אמנם נראה שהרי."  קטנותה הרי הם כסימנים אחר שגדלה

ולא רק אחר שבאה לכלל שנים  מ היא נחשבת כגדולה מיד "ב שנה מ"לפני י' ילדה אפ
רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה "ף "שכתב הרי

  .ש"ע על הב"ן וצ"וכן מוכח מלשון הרמב" סימנים דמיא

קטנה שילדה ): "ז:א(ש "ש פסק כרב זביד שכתב בקיצור פסקי הרא"וגם נראה שהרא
אינה יכולה למאן וכן לענין קידושין מספקינן לה אם הביאה שערות אם לאו הילכך 

  ."ועונשין חשבינן לה כספק גדולה
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י שאם יש עדות שהיה לה בנים אין צריך לשאול "אומר ר): "קיח' יבמות סי(

לא הביאה עדיין אין ' היא ילדה דאין בנים בלא סימנים ואפ' אחרי סימנים אפ

  4."לחוש דלאו איילונית היא

שיש לדייק מלשון המרדכי ) 'סימן י( זה כתב המשאת בנימין ועל

ואם .  דמשמע שצריך לשאול אחר השנים" אין צריך לשאול אחר הסימנים"ש

ועוד כתב המרדכי שאין בנים בלא סימנים וזה .  אין לה שנים לא מהני הבנים

משמע שפסק כמותו שאילו פסק כמו רב ספרא היה לו .  'לשון רב זביד בגמ

שאין לחוש שלאו "ועוד סיים המרדכי .  ב בנים הרי הם כסימניםלכתו

והיה לו לומר שלאו קטנה היא אלא משמע שהמרדכי מדבר " איילונית היא

בגדולה בשנים ומחמת הבנים היא כגדולה ממש וגם אין לחשוש שמא 

שלכאורה " (היא ילדה' אפ"ואין לדייק ממה שכתב המרדכי .  איילונית היא

פ כן יש "שרק רצה לומר שאינה גדולה בקומה ואע)  בשניםמדבר על קטנה

לנו לחשוש שמא לא הביאה שערות אלא כיון שילדה ויש לה שנים ודאי יש 

והמשאת בנימין סיים שאם יש לה בנים ושנים הוי גדולה ואם יש .  לה שערות

  . שאין לחוש שמא נשרו הסימנים5לה בנים ושערות גם נחשבת כגדולה

שנראה לו .  א"ש על הרמ"י דבש תירץ קושיית הבובדרך זה הנחל

א לא מדובר על אשה שלא הגיע לשנים שלא מדובר המרדכי אלא על "שהרמ

כ גם לפי שאר הראשונים שפוסקים "וא.  אשה שיש לה שנים ואין לה סימנים

מ אחר שיש לה שנים יש לסמוך "כרב זביד שיש ספק שמא יש לה סימנים מ

                                                                                                 
."  ונראה לי דטעות סופר וצריך להיות לאו קטנה"כתב ) סדר חליצה אות לט(א "הגר .4

המשאת בנימין הקשה .  אינו נראה כטעות, פ שלשון הזה דלאו איילונית זר מאוד"ואע
 ועוד אחרונים דנו בגירסא זו ולא סברו והנחלי דבש, ז"הט, על לשון זה והבית מאיר

שהביא המרדכי וכתב ) ט:קסט(אמנם יש לדייק בלשון הדרכי משה .  שנפל טעות בדפוס
שלא " ל"פ שהיא ילדה אין צריך לשאול אחר הסימנים עכ"דאם היבמה יש לה בנים אע"

ק א ר"ע אם זה כיון שיש לו גירסא אחרת או שהרמ"כתב שאינה איילונית בפירוש וצ
  .הביא תוכן דבריו ולא ציטט בדקדוק

ופירוש הדבר שכיון שילדה יש חזקה שיש לה שערות אמנם אם נבדוק ולא נמצא  .5
אבל אם יש לה בנים וגם שערות יש לומר שאין לחוש למידי כיון .  אומרים שמא נשרו

אמנם נראה לי שיש להקשות שלפי .  שיש חזקה שאין בנים בלא סימנים וגם יש סימנים
ואם אומרים ששערות לפני הפרק הוי שומא .  שיטה  זו יכולה אשה לילד בלי סימנים

  .  אפשר לומר שילדה בלי סימנים והשעורת הן שומא
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פ שבדרך כלל לא "ואע.   לשנים יש לה שערותעל חזקה דרבא שכל שהגיע

ש להתיר יבמה לשוק שהוא "וכ, סומכים על חזקה דרבא במצות דאורייתא

שטעמא דלא סומכים על ) ע סימן סא"קמא אה(ב "כתב הנו, דבר שבערוה

, אבל הכא כיון שהיא ילדה.  חזקה דרבא הוא משום שאפשר לברורי בבדיקה

' סומכים על חזקה דרבא אפ, צער לידהע חוששין שמא נשרו מחמת "ולכו

  6.להתיר יבמה לשוק' בדאורייתא ואפ

 חולק על המשאת בנימין בפירושו של המרדכי 7)י:קסט(ז "הט

והקשה עליו שאיך יכול לומר שפסק כרב זביד שרב זביד סובר שבנים רק 

ספק אם הם סימן גדלות וספק זה שייך בין בקטנה בשנים בין בקטנה שיש 

ש שלרב "והרא' בשני אופנים אלו פירשו התוס.  אין לה סימניםשנים אבל 

והביא ראיה .  זביד הוי ספק גדולה שאינה יכולה למאן ואינה יכלה לחלוץ

קטנה שיש לה בנים מספקא לן אי הביאה ) "ז:יבמות א(ש "מקיצור פסקי הרא

פשוט דהך קטנה אין חילוק בין "ז כתב "והט" שתי שערות והוה ספק גדולה

ה בשנים ובין גדולה בשנים ואין לה שערות דגם זו הוה קטנה ממש לכל קטנ

  ."דבר

כ למה כתב "א.  ז שהמרדכי פסק כשיטת רב ספרא"אלא נראה להט

רק התחיל ההיתר דרב זביד משום דאין : "ז"כתב הט?  אין בנים בלא סימנים

ספק שעדיין , לא הביאה סימנים' והוסיף עליו וכתב שאפ."  בנים בלא סימנים

ומה שדייק המשאת בנימין .  מ לרב ספרא יש היתר ואין לחוש"מ, לרב זביד

שאין צריך לשאול על הסימנים דמשמע שצריך לשאול על השנים אינו נכון 

                                                                                                 
ב וסוברים שיש טעמים אחרים למה אין "והנחלי דבש הביא שיש שחולקים על הנו .6

והנחלי .  )וכן הביא בבאור הלכה סימן לט(סומכים על חזקה דרבא במצות דאורייתא 
נשרו ' ב צריך עיון שאפ"לפי הנו' אמנם אפ.  ב"דבש חלק עליהם וסובר למעשה כנו

ואולי אפשר לומר שלא יכול לברר .  עדיין אפשר לברורי כיון שיכול לבדוק אחר גומות
פ "והעיר חכם אחד שאולי יכול לומר שאע.  כי יכול להיות שיש שני שערות מגומא אחת

מ אינו נחשב כאפשר לברורי במקום חזקה שאין בו "ה לספק משחיסרון ידיעה לא משו
  .ריעותא

ע החדש מהדורה מכון ראש "ז ברוב הדפוסים פוסק באמצע סעיף קטן הזה ובשו"הט .7
  .ז מכתבי יד"פינה נמצא שאר הט
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ומה .  ב שנה"דהיינו פחותה מבת י" היא ילדה' שאפ"כ "שכתב מיד אח

ני מי' יש ב.  הכי קאמר" שמא איילונית היא"שסיים המרדכי שאין לחוש 

אומרים שהן שומא , יש לה שערות' ב שנה אפ"פחותה מבת י) א: קטנות

ב שנה חוששים שמא איילונית היא ואם "אם היא בת י) ב.  ועדיין קטנה היא

בתרוויהו הוה לה קטנה דהיינו באין לה : "  וזה לשונו8.ילדה אין חשש זה

נן אילונית שנים חשבינן לסימנים לשומא וביש לה שנים ואין לה סימנים אמרי

כ כי היכא דאנו רואים ביש לה שנים ואין לה סימנים דודאי בנים "היא וא

  ."מועילים דהא אנו רואים בחוש דלאו אילונית היא דאילונית אין לה בנים

א פסקו כרב ספרא אז ממליא לא "ז שאם המרדכי ורמ"וסיים הט

יש לה צריכים לבדוק אחר שנים דלא שנא אם יש לה שנים או לא כל זמן ש

  .ב שנה"פחותה מי' בנים היא גדולה אפ

א לפרש שהמרדכי פסק כרב ספרא "כתב שא) יב:קנה(הבית מאיר 

מ יש לעיין "מ." אין בנים בלא סימנים"שהרי כתב בהדיא לשון רב זביד 

למה כתב המרדכי שאין לחוש שלאו איילונית .  בדיוקים של המשאת בנימין

לרב זביד רק בקטנה ובפרט שסברתו היא ועוד למה מוקים המשאת בנימין 

מה כל כך רחוק לומר שרב זביד סובר שיש .  היא שלא יעשה פלוגתא רחוקה

, ספק אם אין לה סימנין בין אם ילדה והיא קטנה בשנים בין אם גדולה בשנים

ב "ב שנה או אחר י"ורב ספרא סובר שהיא ודאי גדולה בין אם ילדה לפני י

  .  שנה

ר שהמרדכי פסק כרב זביד אבל רב זביד סובר ולכן פירש הבית מאי

שאין בנים בלא סימנים כלל ואין ספק שמא ילדה בלא סימנים וזה חזקה 

והוי כל כך אלים שלא צריך לשאול .  להתירה לחלוץ' אלימא מאד ומהני אפ

                                                                                                 
וצריך לי עיון שעדיין יש להקשות שלא חיישינן שמא איילונית היא אם הגיע לכלל שנים  .  8

יין היא קטנה שאילו חששו שמא איילונית היא היה לנו להחזיק שהיא אלא שמא עד
למצות דאורייתא ' כ לכל מילי הוי גדולה אפ"א.  נ שאיילונית גדולה למפרע"גדולה ממ

.  ורק יש ספק אם היא איילונית גבי אישות שאם היא איילונית קידושין הוי מקח טעות
  .ולא מצינו כזה בפוסקים
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בין רב ' מ המח"לפי הב.  אחר השנים שמסתמא אם יש לה בנים הגיע לשנים

קטנה ממש כיון שרק מיעוטא דמיעוטא נתגדלים זביד ורב ספרא היא רק ב

ב שנה הוה "אבל אם היא גדולה בשנים יש חזקה שכל שיתר מי.  תוך זמן

ואם נבדוק .  וגם יש חזקה שכל שילדה יש לה סימנים) חזקה דרבא(גדולה 

  .ודאי נשרו והיא גדולה אפילו לרב זביד, ולא רואים שערות

המרדכי למה כתב דוקא ובזה תירץ קושיית המשאת בנימין על 

שאין צריך לבדוק אחר סימנים דמשמע שאחר שנים צריך לבדוק דיש לומר 

שלאו דוקא ובאמת לא צריך לבדוק אחר שנים או סימנים והמרדכי רק דיבר 

ואם ילדה ולא הביאה לא צריך לחוש כי יש חזקה אלימא שאין בנים .  בהוה

אבל אם .  לא חוששין, ההיא ילדה כלומר שנראית כקטנ' בלא סימנים ואפ

   9.ב אינה חולצת"ידוע בודאי שהיא פחותה מי

  :דרכים לפרש שיטת המרדכי' יוצא מדברינו שיש ג

א רק מדבר על אשה שיש לה שנים "הנחלי דבש סובר שהרמ) א

פ שאין לה סימנים יכול לסמוך על חזקה דרבא "ובזה אומר שאע

מיושב שפסק גבי ולכן ) א לברורי"שאם חיישנן שמא נשרו הרי א(

.  א למאן כמו רב זביד וגבי חליצה שמותרת לחלוץ"מיאון שא

ב שנה לא היתה יכולה למאן וגם לא "ואילו היתה פחותה מבת י

ואם לא ידוע .  א"היתה יכולה לחלוץ אבל בכגון זו לא דיבר הרמ

  .שנותיה צריך להחמיר כמו המשאת בנימין

א והיינו בין "פסק הרמז כתב שהמרדכי פסק כרב ספרא וכן "הט) ב

ב שנה או ספק בשנותיה כיון "ב שנה או פחותה מי"אם היא בת י

  .שילדה היא ודאי גדולה

                                                                                                 
ואולי .   הבית מאיר למה סיים המרדכי שאין לחוש שמא איילונית היאובאמת לא תירץ .  9

יכול לומר שרצה לומר שאין לחוש דמסתמא היא גדולה בשנים כיון שיש בנים אבל כיון 
יש חשש שמא איילונית היא ) שאילו היה לה דדין אין עליון בלא תחתון(שאין לה דדין 

  ).ו"אישות הב "ם פ"רמב(כיון שזה אחת מסימני האיילונית 
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הבית מאיר פירש שהמרדכי פסק כרב זביד אבל רב זביד רק ) ג

ב שנה "ב שנים בודאי אבל אם ילדה אחר י"מסופק אם ילדה לפני י

א גדולה בין רק מספקינן בת כמה היא אומרים שמסתמא הי' או אפ

  10.להתירה לחלוץ' בשנים בין בסימנים אפ

בפירושו (פירושים אפשר לפרש מה שכתב הבית יוסף ' ולפי הני ג

וכתב ) "ק כח"ס(, ל"וז, גבי ענין של בנים הרי הם כסימנים) לסדר חליצה

' י שאם היו לה בנים אין צריך לשאול אחר סימנים אפ"בהגהות מרדכי בשם ר

וכן נראה דעת .  הביאה אין לחוש דלאו איילונית היאלא ' היא ילדה ואפ

ב מהלכות אישות דכל שילדה הרי היא גדולה וכמו שכתב מגיד "ם בפ"הרמב

) 'אות מ(א "ועל זה כתב הגר."  משנה וכדרב ספרא בנים הרי הם כסימנים

ב שנה "ם כתב להיפוך אחר י"גם כאן צריך לומר דטעות סופר דהא הרמב"

  11."דוקא

ם יש ליישב מה "שוה המחבר שיטת המרדכי לשיטת הרמבוכיון שה

הבת שילדה אחר ): "ט:אישות ב' הל(ם "ל הרמב"וז.  א כסתירה"שנראה לגר

, פ שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הרי זו גדולה"שתים עשרה שנה אע

ם לשון רב ספרא "ויש להקשות למה הביא הרמב." בנים הרי הם כסימנין

  .'ב שנה שזה אינו הנידון בגמ"ם רק במקרה שהיא הגיע לישבנים הם כסימני

ם פסק כרב זביד ובאמת אין "שהרמב) ח:יבמות א(ש "ופירש היש

אבל אחר כך שניהם , ב שנה"מחלוקת בין רב ספרא ורב זביד אלא תוך י

מסכימים שבנים הרי הם כסימנים ואינו תלוי בשערות כלל וגם אם ילדה ודאי 

ׂשם את הדין שבנים כסימנים בתחילת דיני אישות ולא ולכן .  ע"גדולה לכו

                                                                                                 
שאיכא דאמרי שבנים עדיפי מסימנים ושואלים ' ויכול להביא ראיה לזה ממה שאמר בגמ .10

אחר , לרבי יהודה שאמר שעד שיש ריבוי שערות יכולה למאן' מ ומתורץ שאפ"למאי נ
נראה שהשוה בנים כריבוי שערות ופוסקים שאם יש לה ריבוי .  שילדה אינה יכולה למאן

פ שזה רק איכא דאמרי "ואע.  ארוכות אין צריך לשאול אחר השניםשערות או שערות 
יש לפרש שלא בא לחלוק על לשון הראשון אלא לומר כיון שבנים כמו ריבוי שערות גם 

  .לרבי יהודה אינה יכולה למאן

ם והמרדכי באותה שיטה "ואינו נראה שזה טעות שהרי הנחלי דבש כתב בפירוש שהרמב .11
  .צה והבית מאיר משתדלים להשוותםז והטיב חלי"וגם הט
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ם לשון בנים הרי הם כסימנים שהוא לשון רב "ומה שכתב הרמב.  בדיני מיאון

  .ב שנה גם רב זביד סובר כן"ספרא אינו משום שפסק כרב ספרא כי אחר י

ב עדיין היא קטנה "ל שאם ילדה פחותה מבת י"יוצא מן המהרש

ם "אמנם יש להקשות שלא נמצא ברמב.  גבי מיאוןלגבי חליצה אבל גדולה ל

  .ב אינה יכולה למאן"דין זה שאם ילדה פחותה מבת י

  : ם"פירושים לשיטת הרמב' והרב המגיד נתן ב

ב שנה בנים "א לקטנה לילד ולכן רק כשהגיע לי"שפסק שא) א

  .כסימנים כי לפני כן לא היתה יכולה לילד

אבל הסוגיא ביבמות סוברת ב שנה "שקטנה יכולה לילד קודם י) ב

שתוך זמן כלאחר זמן בין לרב ספרא בין לרב זביד ולכן כתוב 

אבל אנו .  ב שנים"שבנים כסימנים ולא הזכיר שצריך להיות אחר י

לרב ספרא אין הבנים סימנים ' שפוסקים שתוך זמן כלפני זמן אפ

כלומר , )לשון מעשה רקח(אלא אחר הזמן ולפני כן הוי כעין שומא 

  . ר זר שאינו מורה על הגדלותדב

אישות ' הל(ם שהרי פסק "מ הקשה קושיא אחרת על הרמב"והמ

ואיך יכול להיות " בת הממאנת הרי היא כשאר הבנות ויש לה מזונות) "יד:יט

מ שודאי "ותירץ המ.  א למאן אחר שילדה"שיש בת מאשה שמיאנה הלא א

 כשהיא מעוברת מ"א לה למאן שהוי בנים כסימנים אבל מ"אחר שילדה א

ם שיכול לקדש עובר "והקשה על עצמו שלפי שיטת הרמב.  יכולה למאן

שלאו ודאי חמות היא בשעת "במעי אמו נמצא חמותו ממאנת ותירץ 

   12".מיאון

                                                                                                 
אבל הקשה .  היה נראה לי לפרש שיכול שהיא תלד זכר או נפל ולכן לא תהיה חמותו.  12

ם שיכול לקדש עובר בבטן אחר שהוכר העובר פירושו שרק "לפי הרמב' א שאפ"החזו
ואולי .  ע אין הקידושין חל אלא עד הלידה"לא נחשב כדבר שלא בא לעולם אבל לכו

היינו שלאו " לאו ודאי חמותה בשעת מיאון"חק יכול לומר שפירוש המגיד משנה שבדו
  .ע"חמותו היא עד אחר הלידה אבל דחוק לומר כן וצ
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ז מוכיח שהרב המגיד תפס כעיקר מה שכתב ראשון דהיינו "והט

א לילד קודם שהגיע לשנים כיון שתירץ שבת ממאנת היינו שמיאנה "שא

ב שנים יכול לומר שילדה "קודם ללידה שאם הוא סבר שאפשר לילד קודם י

ז "וגם כתב הט.  ב"א ושמיאנה אחר הלידה קודם שהגיעה שנת י"כשהיא בת י

" שבנים הם כסימנים"ם מוכח שפסק כרב ספרא שלשונו הוא "שלשון הרמב

ב ם מסכימים דשיטת ר"והרמב' תוס, ז"ויוצא דלפי הט.  וזה לשון רב ספרא

ולרב .  י בנים ודאי נעשתה אשה כגדולה ולא שנא בת כמה היא"ספרא היא דע

פ שיש לה בנים היא נחשבת ספק גדולה ספק "זביד אם אין לאשה סימנים אע

  .  קטנה ואינה ממאנת ואינה חולצת

ם על פי "כתב שיש לפרש שיטת הרמב:) נדה מח(המרומי שדה 

לפי רב .   ורבה אם קטן מולידנחלקו שם רב חסדא:).  סח(בסנהדרין ' הגמ

חסדא קטן יכול להוליד ואין זה סימן גדלות ורבה סובר שקטן אינו מוליד ואם 

שכל סימן גדלות באיש גם הוי ' ומשמע מהגמ.  רואין שהוליד הרי זה גדול

ולכן נראה שרב ספרא סובר כרבה כלומר אם ילדה היא .  סימן גדלות באשה

ונראה .  סדא שקטנה שילדה הוי ספק גדולהורב זביד בשיטת רב ח.  גדולה

ם כרבה ורב ספרא מפני שיש סתם סוגיות שמשמע שאין שום "שפסק הרמב

  .).וכתובות לט: ויבמות ק: נדרים לה(קטנה יולדת 

ר מעשה ביוסטני בתו של אסוירוס בן "ת.): "מה(נדה ' איתא בגמ

'  לה בת גאמר?  אנטנינוס שבאת לפני רבי אמרה לו רבי אשה בכמה ניסת

אמרה לו .  ב שנה ויום אחד"אמר לה בת י?  ובכמה מתעברת.  שנים ויום אחד

איבעית אימא אשר בשר חמורים בשרם .  .  .  אני נשאתי בשש וילדתי בשבע 

א "שא' וברור מהגמ." ואיבעית אימא אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר

ב "אינן יולדות פחותה מימיעוט שאינו מצוי ' ואפ.  ב"לילד לפני שהיא בת י

אלא צריך .  שנה שאם היו יולדות למה לא אמר רבי שהגיוה היתה אחת מאלף

ונראה שזה .  ב שנים"לומר שקטנה ישראלית אינה יולדת כלל פחותה מבת י

שדורות הראשונים ילדו :) סט(סנהדרין ' ענין טבעי שהרי מצינו בגמ

  ומפני שאינה יכולה לילד .בקטנותם כמו בת שבע ואחרים שנולדו בקטנותן
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שבדורות .) סנהדרין סט(' זה מורה שאינה גדולה כמו שמפרש התוס

' פ שבגמ"ולכן נראה שאע.  ג שנים"ב וי"הראשונים היו גדולים לפני י

' סנהדרין יש מחלוקת אם קטן מוליד או אינו מוליד ומשמע שם שמדובר אפ

רר ומורה ולכן המחלוקת ג היינו מפני שהם חולקים גבי בן סו"בפחות מבן י

.  ב לילד"א לפחותה מבת י"אבל בזמן הזה מצד הטבע א.  שייך בכל הדורות

אבל עדיין יש מחלוקת בין רבה ורב חסדא באשה שיש לה שנים אבל אין לה 

  .  סימנים

ולפי זה יוצא למעשה שאין קטנה יולדת ולכן לא צריך לומר שאם 

פ שאין לה סימנים פוסק "וילדה אעוגם אם הגיע לשנים .  ילדה אינה ממאנת

' ם כרב ספרא דבנים הרי הם סימנים לגדלות שכן נראה מהקושיא בגמ"הרמב

  .כלומר שאם ילדה היא בודאי גדולה" ?וקטנה מי מעברה:) "נדרים לה(

ם "וכתב הנחלי דבש שיוצא שאין שום חילוק למעשה בין הרמב

שלפי שניהם אם היא פ שאחד פסק כרב ספרא ואחד כרב זביד "להמרדכי אע

ז "ולפי הט.  פ שאין סימנים היא נחשבת כגדולה"ב שנה וילדה אע"יתרה מי

ם והמרדכי סוברים שכל זמן שילדה "הרמב, שגם המרדכי פסק כרב ספרא

ב שנה "א לה לילד קודם י"ם סובר שא"היא נחשבת גדולה מיד אלא שהרמב

שהמרדכי פסק כמו וגם לפי הבית מאיר שפירש .  מצד הטבע ולא מצד הדין

אבל .  רב זביד אינו מסופק אם היא גדולה' ב שנה אפ"מ אחר י"רב זביד מ

ע כל שילדה לא צריך לשאול אחר השנים "יכול להוכיח מזה שלפי פסק השו

ולכן אם אשה ילדה בהכרח , ב אשפרות טבעית לילד"כי אין לפחותה מבת י

  13.והנחלי דבשיש לה שנים וגם סימנים וזה לא כמו המשאת בנימין 

                                                                                                 
) יב:קנה(מיאון ' עיין בהל.  דבנים הרי הם כסימנים' ויש לעיין בשיטת המחבר לגבי מח.  13

  .ק"ודו) ק כח"ס(יצה ובסדר חליצה אות טז ובפירושו לסדר חל) י:קסט(חליצה ' ובהל



 

  ב"תשס ●' קול צבי ד  

 

 הרב יעקב ווערבלאווסקי
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע  

א נאמן באיסורין"בענין ע  

הכלל :) חולין י, .ג-:גיטין ב, .יבמות פח(ס "בכמה מקומות בש' אי

מביאים אותו כדבר פשוט בלי מקור ' אבל תמיד בגמ, א נאמן באיסורין"דע

) ה ברי"שם ד(ביבמות ' תוס.  ולכן הראשונים טרחו למצוא מקור לדין זה

א נאמן באיסורין מפרשת "כתבו דילפינן ע]) הראשון[ה עד "סד: ב(ובגיטין 

בפרק המדיר ' ואי, "וספרה לה"ב בה ידכת) מפרשת זבה, יותר בדיוק, או(נדה 

' דהאשה עצמה נאמנת על ספירת ז,  לעצמה–" לה"דדרשינן .) כתובות עב(

שם במה ' בתוס' יע(י ועוד ראשונים מיאנו בזה "רש, אמנם.  נקיים שלה

א ביבמות שם דדחה הדרשה הזאת כמקור "ברשב' ועי, דנתקשו לגבי מקור זה

.  אבל לא הביאו כמקור שום דרשה אחרת הנמצאת בגמרא, )מכמה טעמים

, כתב) ה ואמר"שם ד(ביבמות : פירושים שונים' י ג"מקומות כתב רש' ובג

חשד דאי לאו הכי אין כל זמן שלא נ' והא ודאי פשיטא לן דסמכינן עלי, ל"וז

בגיטין .  ל"עכ, לך אדם אוכל משל חבירו ואין לך אדם סומך על בני ביתו

שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד , ל"וז, י"כתב רש) ה ומשני עד"שם ד(

.  ל"עכ, מישארל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב

וזבחת : "ד האמינתו תורהדכל יחיד ויחי, ל"וז, כתב, )ה עד"שם ד(ובחולין 

ואכלו כהנים על ידו ולא הזקיקו , "ושחט את בן הבקר", "מבקרך ומצאנך

ד "ולא הצריכה תורה עדים אלא לעונש ממון או מיתת ב, להעמיד עדים בדבר

  .ל"עכ, ולעריות דגמרינן דבר דבר ממון

יש לעמוד , י כנראה שינה פירושו בכל מקום"מלבד עצם הדבר שרש

במה , י בגיטין"כוונת רש.  י אלו"דות דצריכות ביאור בדברי רשעל כמה נקו

י בא "דהלא רש, לכאורה סתומה, "'שהרי האמינה תורה כל אחד וכו"שכתב 

דזה כבר מבואר , לא רק עצם העובדה דיש נאמנות, להסביר מקור הנאמנות

ועוד יש ".  שהרי האמינה תורה"אבל לא נמצא שום מקור במילים , בגמרא
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דלפום ריהטא הכוונה היא להוכיח מלשון , ל בחולין"י הנ"בדברי רשלעיין 

אם זה , אמנם.  א נאמן"דע, דכתיבי בלשון יחיד, המקראות לגבי שחיטה

' למה הוצרך להוסיף כל האריכות בסוף דבריו לצטט הדינים דבעו ב, כוונתו

  .פסוקים' י להביא ב"לכאורה קשה קצת למה הוצרך רש, ועוד.  עדים

, ושני דבורים אלו לדבר אחד נתכוונו, י מבוארת" דכוונת רשד"ונלע

אלא דכל מקום , א נאמן באיסורין"אין שום דרשה דממנו ילפינן דע: דהיינו

ונראה שזה מה .  'עדים ממילא ידעינן דסגי בא' דלא מצינו שהצריכה תורה ב

בלי לציין היכן " 'שהרי האמינה תורה וכו"כ "במש, י בגיטין"ל רש"שר

דבאמת ליכא קרא מיוחדת שבה מצינו שהאמינתו אלא הוא נשמע , ינההאמ

והשתא מדוייקים .  ממילא ממה דלא אמרה התורה אחרת בהזכירה דינים אלו

אלא , דאינו בא לדרוש ממה דכתיבי בלשון יחיד, י בחולין"יותר דברי רש

שהוזכר ענין ) פ מביא דוגמאות של מקומות"או לכה(להראות שבכל מקום 

אנשים להיות שם ' ך לנאמנות באיסורין לא הזכירה התורה צורך לבדשיי

ולא הזקיקו להעמיד עדים "ומטעם זה מדגיש לאחר הבאת המקראות (

כ ממשיך להוכיח דהיכא דלא סגי בנאמנות עד אחד באה "ואח, ")בדבר

דבהם כתיבי קראי (דהיינו לעונשי ממון ומיתה , התורה והצריכה שני עדים

  .מממון" דבר דבר"עריות דגמרינן וכן ל, )בהדיא

' דכבר הקשו בתוס.  כ"י ביבמות ג"ב היא כוונת רש"ואולי כוי

כ אין אדם יכול "א נאמן באיסורין דאל"כ ע"ישנים על סברתו שכתב דבע

יזהר , ומה לנו בזה הדבר, ותימה, ל"וז, לסמוך על אחד מחבירו או מבני ביתו

א שייך אפילו היכא דלא "מנות עהרי פשוט דנא, ועוד.  ל"עכ, במה שיאכל

רוצה ) האשה רבה' בריש פ(והראייה דבסוגיא ההיא גופא .  ל"שייך סברא הנ

א בעדות אשה לומר מת "א נאמן כמקור לנאמנות ע"להביא כללא דע' הגמ

, א נאמן בכל איסורין"פ סברא ההיא ידעינן דע"שע, ל"כ צ"ובע.  בעלה

נאמנות כללית זה הוא הטעם דאדם ו, אפילו במקומות דליכא סברא להאמינו

דבעלמא כשמצינו סברא כמקור , ע"אבל עדיין צל.  יכול לסמוך על חבירו

הסברא היא ) ועוד, :שבועות כב, :ק מו"ב, .כתובות כב' עי(לדין דאורייתא 
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ג יכולים אנו ללמוד דינים שאין להם מקור מן "ולכאורה רק בכה, סיבת הדין

שיוכלו בני אדם לאכול כדי א הוא "מאמינים עדכל הסיבה ואם הכא .  הכתוב

א היכא דאין נאמנות נוגע "קשה למה יהא נאמן ע, משל חבריהם ובני בתיהם

א שלא יהא "דא, חדא: סברות' ונצטרך לדחות ולומר דיש ב.  לענינים אלו

דלא מסתבר שהתורה רק , ועוד, מותר לאדם לסמוך על חבירו ועל בני ביתו

וממילא מוכח הסברא דהאמינה התורה , ש צורך לזהג די"א בכה"תאמין לע

  .א בכל איסורין"ע

י מביא סברא זאת כמקור וסיבה "דאין רש, א"ל בע"ל י"ולפי הנ

כ "דאל, א נאמן באיסורין"כ ע"אלא  רק מוכיח שבע, א באיסורין"לנאמנות ע

ולא מצינו שהקפידה תורה על זה שלא לאכול , "'אין לך אדם אוכל וכו"

ואם .  ועצם ההשמטה של התורה בענין זה היא המקור, י עדיםמחבירו בל

י במקומות "י שם בקנה אחד עם דברי רש"עולים דברי רש, הבנה זו אמיתית

.  י ההסבר בענין אחר ועם הדגשה אחרת"אלא שביבמות מנסח רש, האחרים

י לא בא להביא מקור כלל "דרש, אפשר לומר לגמרי אחרת' ולכאורה הי(

, א נאמן באיסורין אמת"יא ראיה ממעשים בכל יום שהדין דעורק מב, וכלל

י ביבמות אינו דן כלל בענין שדן "כ רש"ז וא"דהא חזינן דבכל יום סמכינן ע

.  ואין דבריו הכא לא סתירה ולא סעד לדבריו בסוגיות ההן, בו בחולין ובגיטין

  .)א נאמן"אבל לא נראה לפרש כן דכל המשך הסוגיא בא לתרץ מנא לן דע

יראה דעירב ) ה עד"שם ד(ן בחולין "המעיין בדברי הרמב, ובאמת

דכל אחד ואחד , י"פרש, ל"וז, י"הסברות הנמצאות בדברי רש' ביחד ב

ואכלי כהנים על , "ושחט את בן הבקר", "וזבחת מבקרך: "האמינתו תורה

וכן שמעתי ].  י בחולין"כן נמצא ברש[ולא הזקיקו להעמיד עדים בדבר , ידו

 שאם אי אתה אומר כן אין לך מתאכסן אצל –רושלמי במסכת כלאים שיש בי

ל "ואפשר דר.  ל"עכ, .]יבמות פח[האשה רבה ' ל בפ"י ז"וכן פרש.  חבירו

א "י גם בחולין וגם ביבמות היא דידעינן דע"שעיקר כוונת רש, כמו שביארנו

  .עדים' נאמן באיסורין ממה דלא מצינו דהצריכה התורה ב
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עדים ממילא '  כלל כל מקום דלא הצריכה תורה במושג זה דבדרך

  .ד בעוד ראשונים"מתבאר לענ', ידעינן דסגי בא

שבעלמא פסול לעדות ' עד א' מבואר דאפי: ביבמות לט' בסוג) 1

גילוי "נאמן להעיד על האדם הבא לחלוץ שהוא באמת אחי המת כיון ד

דלאו אמילתא , ל"וז', אי) ף"בדפי הרי. יג(ף שם "וברי".  מילתא בעלמא הוא

, דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מילתא בעלמא הוא דמגלו

כיון דרק מעידים על , כלומר.  ל"עכ, דהדין ניהו גברא פלן והא ניהי פלניתא

עדים ' אין צורך לב, כל זיהוי אנשים ולא ישיר על שום דבר איסור או ממון

א נאמן "נן מקור דעאם בעי, ע"ולכאורה צ).  וגם אין צורך לכשרים(

ף הוא דאין "דהלא כל יסודו של הרי, ג"א נאמן כה"מה המקור דע, באיסורין

דאם היה בכלל היינו צריכים שנים כיון דנוגע , עדות זה בכלל עדות איסורין

דכיון דאין עדות זה בכלל העדיות דבעו , ף היא"ונראה דכוונת הרי.  ע"לדשב

  1.ר מסוייםבלי מקו' ממילא ידעינן דסגי בא', ב

' מוסד הרב קוק נקראת חי' במהדור[א "המיוחסים לריטב' בחי) 2

ן ביאור במה "כתב בשם הרמב) ה והא"ד: ב(גיטין ' בריש מס] רבינו קרשקש

) האשה רבה' יבמות ריש פ(א בעדות אשה לומר מת בעלה "ל ע"שהאמינו חז
                                                                                                                       

ל "דר" גילוי מילתא בעלמא הוא"' דהבין לשון הגמ) לא' ד הל"יבום פ' הל(ם "רמב' עי  .1
נאמנים לומר ' שה או עבד וכוא' ואפי, ל"וז, דכתב, דהוה עדות זו מילתא דעבידא לגלויי

שזה , כ בשאר עדיות של תורה בין לעדות ממון בין לעדות איסור"משא' זה פלוני וכו
ולכאורה זו הבנה .  כ"ע, אפשר לידע אמתת הדבר שלא מפיהן, דבר העשוי להגלות הוא

דביאר הטעם :) נדה מח(בא סימן ' ן בריש פ"ברמב' עי, אמנם.  ף"כ הרי"אחרת ממש
מנות לנשים להעיד על סימני גדלות דהוא משום דנאמנות במילתא דעבידא דיש נא
' וכו:] דף לט[החולץ ' ודמיא הא מילתא לההוא דאמרינן בפ, ל"וז, והוסיף, לגלויי
דהיינו [ל "והוסיף רבינו הגדול ז, אשה דגלויי מילתא הוא' קרוב ואפי' ל אפי"וקיי
'  אמילתא דאיסורא קא מסהדי וכובפירושא דמילתא ואמר טעמא משום דלאו] ף"הרי

, והא נמי לההיא דמיא ועדיפא מינה משום דמילתא קמן היא לגלוייה, כדכתיבא בהלכות
' ף פי"ג הלא הרי"ף לסייע יסודו דנאמנות במדעדל"ע למה הכניס דברי הרי"וצ.  ל"עכ

כ סובר דיסוד הנאמנות הוה מטעם "ף ג"ן שהרי"אם לא שהבין הרמב, מטעם אחר
והא נמי לההיא "ע לשונו לבסוף "ועוד צ.  ף לקח זה"ע מאין בדברי הרי"אבל צ, ג"מדעל
.  ג"דמשמע דהתם באמת אין זה מדעל, "ועדיפא מינה משום דמילתא קמן היאדמיא 

על " גילוי מילתא בעלמא"דהוה בגדר , ואולי רק מתכוון להביא עוד טעם לנאמנותם
.  לדברינו' לשיטתו אין ראי, ם"ף כמו הרמב"ואם כוונתו לפרש הרי.  ע"וצ, סימני הגדלות

ם חולקים "ף והרמב"דהרי, דכתב כדברינו) צג' ע סי"ק חאה"מהדו(ב "נו' אבל עי
  .החולץ' בפ' בביאור הסוג
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.  'ת מבע פחו"ג דלכאורה מדאורייתא היינו צריכים תרי מטעם אין דשב"אע

אבל התם , א נאמן"ואין ע' דבדבר שהוא משום ערוה בעינן ב, ל"וז, וכתב שם

וכל שנראה , אינו אלא גילוי מילתא בעלמא שאנו צריכים לדעת אם מת בעלה

דאף אם נאמר דעדות של , ע"ולכאורה גם זה צ.  כ"ע, שאינו משקר נאמן

ולא דמי , מיתת הבעל נחשבת רק כעדות על המציאות וההיתר בא ממילא

מ דם "מ, ק דהוא עדות על המתיר או האוסר עצמו"מבחינה זאת לעדות על גו

ולכאורה הרבה יותר , א נאמן באיסורין"אינו עדות על איסורין דיהא בכלל ע

ן סובר דכל דאינו דומה "דגם הרמב, אלא נראה לומר.  ע"דומה לעדות דשב

  2.לא סגי בחדוממי" 'פ שנים עדים וכו"ע"ע אינו בכלל "לעדות דשב

ע היכא "דדן בענין עדות בדשב) ג"פ, ו"ש(שב שמעתתא ' בס' עי) 3

ג לא "דבאמת בכה) עב' סי(ק "ומביא שיטת המהרי, דלא אתחזיק איסורא

ג "אע, וכן נראה פשטות כוונת התשובות מיימוני שמביא שם[בעינן תרי עדים 

ן בקידושין "רכ בדברי ה"וכן משמע ג.  ש בעצמו דוחה שאין זה כוונתו"דהש

ז למה אחד נאמן לומר קידשתי את "דביאר עפ, )ף"בדפי הרי: כז(האומר ' פ

' ולא אמרינן דבעינן ב, בתך היכא דהאב מודה דקידשה ושכח למי קידשה

) ף"בדפי הרי. ל(התקבל ' ן בגיטין בפ"לכאורה דברי הר, אמנם.  ש"ע, עדים

רשימות בשמעתתא מ שטרנבוך ב"הגר.  (ע"וצ, ש סותרים זה"שהובאו בש

ע "עדים בדשב' ש בעצמו מסיק דבעינן ב"ג דהש"ואע.)]  העיר סתירה זאת

א סגי היכא דבא "גם הוא מודה דע, אף היכא דאינם באים להוציא מחזקה

כעובדא דתשובות , ע כלל"מעשה של דבש' להעיד דמאיזה טעם לא הי

אלא מיימוני שם דהעיד השליח המקדש דלא נתכוין לקדש האשה לעצמו 

א בנידונים שיותר "דלכל הני שיטות מצינו נאמנות ע, היוצא מכל זה.  למשלח

ואם בכל מקום בעינן מקור לחדש , ע מלאיסורין דעלמא"דומים לעדות דשב

דאיזה , קשה להבין למה במקרים אלו יש לו נאמנות, א להעיד"דמספיק ע

                                                                                                                       
ע חד "ידעינן דבכל מידי דאינו בכלל דשב" וספרה לה"א לדחות דמ"ן א"ובדעת הרמב  .2

).  לקמן' וע, לא ברור למה נאמר כןה "ולכאורה בלא(כשאינו דומה לזבה ' אפי, מהימן
  .דהמקור הוא מסברא) ל"כנ, לחולין' בחי(דהלא הוא סובר 
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בסתמא סגי ובפשטות נראה דגם הם סוברים מאיזה טעם דאמרינן ד.  מקור יש

ולכן יש , עדים' מממון צריכים ב" דבר דבר"ורק עדויות שהם בכלל ', בא

  .מקום לדון איזו עדויות הן בכלל

לכאורה , נאמן באבידה' ה דעד א"ג' ן בחולין בפ"בר' כמו כן אי) 4

וכן איתא , מ היכא דאינו בא להוציא ממון מחזקתו"משום דנאמן גם בד

 וגם לנאמנות זו אין מקור 3,)ו"ש בריש ש"דלא כשיטת הש(ל "ק הנ"במהרי

  .'א נאמן תמיד חוץ מהיכא דמצינו צורך לב"אם לא שנאמר דע

.  בריש גיטין' כ יישוב לקושי שבתוס"ז נראה דיש להציע ג"ועפ

."  וספרה לה"א באיסורין הוא "דמקור לנאמנות ע' דכבר הזכרנו דברי התוס

יר עצמה לבעלה לא חשיבא דהסבירו למה עדות האשה להת' ש עוד בתוס"וע

א "דהקשו על הצד דע) ה הוי"ד(שם ' תוס' עי, אמנם.  עדות נגד חזקת איסור

ז אין זה "דלפ, "וספרה לה"למה בעינן , היכא דאתחזיק איסורא' נאמן אפי

ש מה "וע(א למילף ממנו נאמנות נגד חזקה "א נאמן באיסורין דא"המקור לע

א נאמן באיסורין "וא באמת המקור לעמה ה, ולכאורה יש להקשות).  שתירצו

קושיא זאת לפי ' לא הקשו תוס, אמנם.  לא בא בשביל זה" וספרה לה"אם 

.  ג דכן הקשו על הצד דאינו נאמן נגד חזקה"אע, א נאמן נגד חזקה"הצד דע

א אינו נאמן היכא דאתחזיק "ונראה דבאמת יש להקשות להיפך לפי הצד דע

עדים ' פ ב"ע"הלא אינו בכלל , ג" עדים כה'מהיכא תיתי דבעינן ב, איסורא

דכל דלית לן קרא , ל"כ צ"אלא ע.  ע"מ ולא דבש"נ ולא ד"דאינו ד, "'וכו

ומה דבמקומות מסויימות גילתה , א בלחוד נאמן לא אמרינן הכי מסברא"דע

עדים והם נאמנים ' כדי ללמדינו דמספיק בב) עדים הוא א' התורה דבעינן ב

להוציא דינים אלו מכלל איסורין ) וב, )ם"ברי הרמבועיין לקמן ד(לגמרי 

כ הקשו לפי הצד הזה מה "וא.  'שלא כנגד חזקה בעינן ב' ובהם אפי, דעלמא

אבל לפי הצד .  א"הוא באמת הקרא שממנו ילפינן דבאיסורין דעלמא סגי בע

אפשר לבאר דכל מקום דלא מצינו מקור להצריך , נגד חזקה' א נאמן אפ"דע

                                                                                                                       
  .ק טז"קמו ס' מ סי"נתה' ע  .3
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ל דזה כוונת "וי.  כ אין צורך למקור מסויים"וא, ל דאחד נאמן"עדים קיי' ב

  .ל"דנקטו כסברא הנ, דלא הקשו לפי הצד הזה' התוס

דבאמת לא בעינן שום מקור מפורש , אבל יש לעיין בהנחה זאת

ז דלא מצינו להפך דמהיכא תיתי "א ואמרינן דמסתמא נאמן כ"לנאמנות ע

, גם נאמנות שני עדים חידוש הואם ד"והלא ידועים דברי הרמב.  לומר כן

פ שנים "שצונו לחתוך הדבר עכמו . . . , )ב"ה, ח"ת פ"הלכות יסוה(ל "וז

ל "עכ', כך מצוה וכו פ שאין אנו יודעים אם העידו אמת או שקר"עדים ואע

ש הוא דאינה סברא פשוטה "כ, כ "וא].  ז"ה, ז"וכענין זה כתב לעיל מיניה פ[

א משום "אם באמת יש סברא להאמין ע, הויותר מז.  א יהא נאמן"דע

כ למה אינו נאמן "וא, דמסתמא אומר אמת לכאורה הוה סברא זאת כמו רוב

  .א"ובמק: כדמוכח בגיטין ב, דבו אזלינן בתר רובא, ע"גם לגבי דשב

י ביבמות כפשוטם דהסברא הנזכרת "וכבר הזכרנו דלבאר דברי רש

אין זה מספיק ליישב שיטות ובכל אופן , ק מכמה טעמים"ק, שם היא המקור

י עצמו "וגם דברי רש, ל דסוברים דלעולם אמרינן בסתם דלחד יש נאמנות"הנ

וגם לא .  ל לא הזכיר סברא כלל"ע דבמקומות הנ"בגיטין ובחולין עדיין צ

 דממה דלפעמים הצריכה 4,נראה לומר דהוה מדין שני כתובים הבאים כאחד

 דלא נזכרה 5',ילפינן דסגי בהן באעדים ממעטינן שאר מקומות ו' התורה ב

                                                                                                                       
לא פשוט שבשום מקום שייך לומר ששני כתובים הבאים כאחד הם מקור ללמד שהדין   .4

באים כתובים ה' ה אין דכתבו דב"ד: מ דף י"בב' תוס' עי.  הוא להיפך בשאר מקרים
: קידושין דף לד' עי, אמנם.  לאין שליח לדבר עבירה) לחד דיעה(כאחד הם המקור 

הויא ' כתובין וכו' דמשמע דסברת ב, שם) ה הא"ד(' ותוס) ה אי הכי"בפרט בד(י "ורש
י זבחים דף "רש' וע.  אבל לא ילפינן מהם להיפך, א למילף מכתובים ההם"רק טעם שא

והמעיין גם בדבריו יראה לכאורה שלא , ס"ן בגליון השהמצויי) ה אין מלמדין"ד. (נז
) ה אמאי"ד: (בקידושין דף מב' ע תוס"וע.  משמע דחולק לגמרי וסובר דילפינן להיפך

ולא אמרינן דהוה ' ע ילפינן מסברא דדברי הרב וכו"דסוברים דגדרי אין שליח לדב
משום דסוברים אבל לא נראה שכתבו כן , )א שם"כ הריטב"כמש(כ דנלמד מקרא "גזה
ה יש "דבלא' דהלא מבואר בגמ, א להיות מקור כשלעצמו"כתובים הבאים כאחד א' דב

מה שנלמד ' דאפי' ל דסוברים תוס"כ צ"אלא ע, ע"מקור אחר מן הפסוקים לאשלדב
  .'פ הסברא של דברי הרב וכו"מקרא מוגדר ע

ם יש צריכותא בכל א' כתובים הבאים כאחד אפי' ובוודאי לא מסתבר לומר דהוה מדין ב  .5
עדים דווקא לכל ' דנאמר דמסברא בלי מקראות כלל הייתי סובר דבעינן ב, המקראות

אלא ' עדים אינו בא לגופי' במקרה אחד הצורך לב' ולכן כשהזכירה תורה אפי, דבר
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י "בדברי רש' י דאפי"פ לא משמע דזה כוונת רש"ולכה, בראשונים סברא זאת

לא נראה שעיקר הדגשתו , ב"מ וכיו"דהוא הפעם היחיד דהזכיר ד, בחולין

' א למילף מתורת ב"ולכאורה הטעם הוא דבאמת א.  הוא על פסוקים אלו

' והלא לדעת תוס(טריכו כל המקראות כיון דמסתמא איצ' כתובים הבאים כא

א נאמן באיסורין מעצם "וסייעתם באמת בעינן קרא מיוחד ולא ילפינן דע

  ).'הדבר דלפעמים הקפידה התורה על ב

אם יש מהם שסוברים דמקור ,ולכאורה לדעת מקצת מהני הראשונים

וספרה "א נאמן באיסורין מקרא ד"יש ליישב דילפינן דע, הנאמנות הוא מקרא

א לעולם נאמן "ולאחר דילפינן כן אמרינן דבא זה ללמד כלל גדול דע, "לה

אבל גם זה רק , נאמנים' לכל מילי כל היכא דלא גילתא תורה בהדיא דרק ב

ל דנתגלתה סברא זו "שאז י, א יהא נאמן"מסתבר לומר אם יש איזה סברא שע

א נאמנים הו' דהלא קודם הפסוק היינו אמרינן דגם מה שב, י הדרשה"ע

', מסתבר לומר דרק היכא דחידשה תורה דסגי בא' כ בלי סברא הי"וא, חידוש

  .דאין לך בו אלא חידושו, ולא יותר, יהא נאמן, דהיינו באיסורין

א נאמן "דבאמת אמרינן מסברא דע, ל בביאור הענין"ואולי י

עדים נאמנים ' אבל אין הכוונה דנאמן לגמרי לגבי איסורין כמו שב, באיסורין

א "אלא דיש סברא דהיכא דע, ב דהלא לזה היינו בעינן מקור"מ וכיו" דלגבי

שאינו חשוד מעיד על דבר מסויים ואין סברא חזקה לסותרו או להכריע 

פ "אע, פ דבריו במקום להישאר בספק" עליו ולהתנהג עלסמוךיש , כנגדו

פ "ונראה דהטעם לומר כן הוא ע.  שלא מאמינים אותו כאומר וודאי אמת

) ף"בדפי הרי. קידושין לא(עשרה יוחסין ' ן בפ"דמבוארת בדברי הרסברא 

לגבי נאמנות החיה על זיהוי הוולד ונאמנות בעל המקח על זיהוי הקונה 

אין החיה נאמנות אלא מפני שעל הרוב אי אפשר בלאו , ל"וז, ונאמנות הדיין

                                                                                                                       
ה "שם ד' תוס' ועי, :ק דיבמות דף ה"ב בפ"כמו דמצינו כיו(' למעט שאר דינים דסגי בא

דמהיכא תיתי דמסברא , חוץ ממה שנתרבה בהדיא) ה טעמא"ד: ף גשם ד' טעמא ותוס
אם נמצא סברא (א " או נאמר מסברא דיהא מספיק בע–עדים דווקא ' יהא איזה מעלה לב

כמו דבדרך , ויהא תלוי בראות עיני הדיין, או אפילו שנים לא יהיו תמיד מספיקים) לזה
  .כלל נוהגים בערכאות
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כא מיגו ג דלי"כ דיין בזמן שבעלי דינים עומדים לפניו אע"והאמינו ג' הכי וכו

לכאורה , מבואר מזה דיש מושג.  ל"עכ', משום דזימנין טובא דליכא סהדי וכו

 דרצתה התורה דדברים יבואו 6,אפילו לגבי נאמנות הנוגעות לדינים דאורייתא

פ השערת "לכאורה ע(ולכן האמינה , לידי בירור ולא נישאר תמיד בספק

פ דין "שנוכל לברר עאנשים מסויימים מעל לכללי נאמנות דעלמא כדי ) ל"חז

ל דממה דחזינן דבמקום שקשה מאוד לברר לפעמים יש "כ י"וא.  מה שקרה

אולי יש ללמוד דהיכא , עדים' באותם עניינים דבעלמא בעינן ב' נאמנות אפי

הוא ' עדים הטעם דדי בעד א' דמצינו שלא הקפידה התורה כלל שיהיו ב

קשה לברר ' הי) או יותר(ם עדים כשרי' דאילו היו בעינן ב, ל"סברא כעין הנ

א מספיק כל שאין סיבה "ולכן מסתבר לן דהגדת ע, מילי דאיסורא בדרך כלל

כיון דיותר נוטה לצד שהוא מעיד עליו מלצד , מיוחדת לחשוש שאומר שקר

  .האחר

דאין צורך דווקא , י ביבמות"ואפשר דזו הוי באמת כוונת דברי רש

א היה מביא "נאמנות ע-דאי, וגמאאלא דזה הוי ד, יאכל משל חבירו' שכל א

, בירור המציאות- קושי בהתנהגות החיים הרגילים בדרך כלל מחמת אי

  .ומסתבר לן דאין רצון התורה שיהא לן קושי כללי כזה

                                                                                                                       
וגם שהוא , יה נאמנת לומר על הוולד שהוא כהן או לוידהלא הח, כך משמע בסוגיא  .6

מ שם "מל' ועי).  ב"ו הי"פט(ב "איסו' מ בהל"וכן מבואר בהדיא מתוך דברי המ, ממזר
אמנם הוא , "משום תקנה ולא מן הדין"א ין הנאמנות ה" דלדעת הרבדכת) א"שם הי(

מ ומוכח מהם " המלדברידשוים :) דף ל(' ן דלעיל מיני"בעצמו בתחילה הביא דברי הר
ן בעצמו השתמש במלים "ובאמת הר.  ן דנוגעת נאמנותה לדינים דאורייתא"דסובר הר

דכל "אבל מאידך ציין הכלל , )לקמן' עי(להאמינה " ראוי"ופירש דאין , "הימנוה רבנן"
האשה רבה ' א ריש פ"הריטב' חי' ועי".  [א הרי כאן שנים"ע תורהמקום שהאמינה 

, אמנם.  ת"א בעדות אשה הויא מה" זה לגבי עדות אשה דנאמנות עדהוכיח מציטוט כלל
והראשונים שסוברים שהנאמנות ההיא הויא מדרבנן לא הקפידו .) דף פח(' כנראה תוס
  .]על דיוק זה

, )ק ג"ס, כב' ע סי"אה(א לגבי עדות אשה "כ החזו"פ מש"ונראה דהביאור בזה הוא ע  
, א"להכריע מה נקרא ידיעה ועד להתיר אדמתחלה נתנה תורה על דעת חכמים , ל"וז

ד לא מקרי "וכל שלא קבועהו ב', וכו, וחכמים יקבעו בזה חקים קבועים לכל ישראל
ד והסכימו על מופת מן "אבל כשישבו ב, עדים שאמרה תורה בפירוש' עדות זולת ב

ש "וע.  כ"ע, פ התורה"הרי זה רצוי לפני המקום ע, המופתים שיהא חשוב כעדים
וגם ביאר דבכח רבנן להאמין אדם ,  לתת עוד דוגמאות של מושג זה לדעתושהוסיף

א "כמו בעדות אשה דרק האמינו ע, פ הצורך"ולא בנוגע לענין אחר ע' בנוגע לענין א
  .בענינים הנוגעים לעיגונא
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נוכל להבין , ן לעוד עניני נאמנות"ולאות דאפשר להרחיב סברת הר

בידו הוה דבשלמא אי נאמנות של .  ז הדין שאדם נאמן על מה שבידו"כ עפ"ג

ש "אמנם לפי שיטת הרא, ניחא) 'ק א"קכז ס' ד ס"ך יו"ש' עי(מטעם מיגו 

ועוד ראשונים דאינה מטעם מיגו אלא ) אות יא, ח' הניזקין סי' פ(בגיטין 

ואולי יש לבאר .  ע מקור מושג הזה"צ, משום דאדם נאמן על מה שהוא שלו

' שביארו מה דאיכ) ה גמרא נאמן"ד. סד(ש בקידושין "הרא' פ דברי תוס"ע

' בתי(ל "וז, שם דדוקא אב נאמן להעיד על בניו שהגיעו לגיל מצוות' בסוג

דחשיב כמו בידו מה שיש לאב לתת לב על שני בניו כי יודע שסומכים , )'הב

נאמנים על ' בתרא ג' ודמי קצת להא דאמרינן לקמן בפעליו להודיע שניו 

 הנאמנות בדבר שבידו הוא   משמע דעיקר טעם7.ל" עכחיה ואביו ואמו, הבן

האמינה , וכיון דרצתה התורה שלא נישאר תמיד בספק, דעליו מוטל לתת לב

מה ענין , כ" דאל;דהיינו הבעלים או מי שהוא בידו, לזה שמסתמא נותן לב

  ואם זהו הטעם יש להבין 8.סברא זו לגבי חשיבות גדלות הבן כדבר שבידו

ובעוד ' ח' ש בגיטין שם סי"נטמאו וראה "ד: קידושין סה' תוס' ע(ל "למה קיי

, ג דאינו בידו עכשיו"אע, בידו פעם נאמן' בדבר שהי' דאפי) ראשונים

דכיון דמה דהוה ליה , ולדברינו פשוט הוא, ע מה טעם יש בזה"ולכאורה צ

כ שייכת סברא "בידו ג' אם פעם הי, למידע הוא יסוד נאמנותו על דבר שבידו

  .זו

                                                                                                                       
דנאמנות האב ) ה כל"ד. דף עד(עשרה יוחסין ' י בסוגיא שם בפ"באמת משמע קצת מרש  .7

' דהאם נאמנת על הבכור ז' שם בגמ' דאי, ל"כ היינו משום סיבה הנ"ג" יכיר"מטעם 
י "ש בפרש"וע.  ולא הובא מקור, )בניגוד להאב דנאמן לעולם (וימים הראשונים של חיי

דעדיין אין אביו מכיר בו שלא יצא מתחת ידי אמו לכנוס ] כל שבעה[, ל"וז, דכתב
משמע דגדר הדין .  ל"עכ, "יכיר"מכאן ואילך מוטל על אביו להכירו כדכתיב , לברית

ולכן האב ,  האמינתודרצתה התורה דתמיד יהא אחד דאחראי להכיר הבכור וממילאהוא 
  .נאמנת האם במקומו, כיון שלא שכיח שהאב יכירנו, ימים הראשונים' ובז, נאמן

כ דסברא "ומדבריהם אינו ברור כ, ש"הרא' המקבל לדברי תוס) ה נאמן"ד(שם ' תוס' ע  .8
דמחמתו הצורך זה ל ד"ל דרק ר"וי, היא טעם למה דומה עדות זו לדבר שבידוזאת 

דדומה לדבר שבידו הוא משום טעם וה ,הקילו להחשיב עדות על שניו של הבן כבידו
והאמינו לאב דווקא כיון דהוא בדרך , שם' כמבואר בתוס, שעומד להיות גדול מאליו

פ "מ מתבאר לכה"מ', זה כוונת התוסל ש"אפילו את, אמנם.  שנותיוכלל האיש היודע מ
ואולי יש לדחות דכוונתם התם היא .  (ן משנים גדרי נאמנות"משום סברת הרדדמודים 

דכל דתיקון , ת" דיש איזה מקור למושג הזה מהל דסברי"ז י"אבל עכ, דרק נאמן מדרבנן
  .)רבנן כעין דאורייתא תיקון
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ענין אחר בנוגע לדין שאזלינן בתר חזקה ומצינו כעין סברא זו ב

ט "פ(בתרא דנזיר ' במשנה בפ' דאי:) חולין י' עי, דילפינן מקרא(מעיקרא 

דאמרינן חזקת טמא טמא , בעובדא דיש בו ספק אם נזיר נגע במת) ב"מ

, ל"וז, ש"ם בפיהמ"וביאר שם הרמב".  שרגלים לדבר", וחזקת טהור טהור

אבל ע עד ללא תכלית אם נלך אחר האפשריות שהענין יגיוענין רגלים לדבר 

העיקר שאם הוחזק מצד מסויים נשאירנו בחזקה עד שיהא דבר ברור מסלקו 

וכל דבר שיש בו ספק ואפשרות אחרת הרי אין החזקה , מאותה החזקה

ם דהטעם דחידשה התורה המושג של חזקה "משמע מהרמב.  ל"עכ, מסתלקת

אלא משום דאם נחוש לכל ,  חזקהפ"אינו משום דמסתבר להכריע ספקות ע

ה באה התורה וקבעה שאין צורך להתייחס כלל "ומש, ספק אין לדבר סוף

וסברתינו בביאור .  לספיקות בעלמא היכא דנוכל להשאיר הדבר בחזקתו

דמחשיבים משהו כאופן הכרעה , א באיסורין קרובה לסברא הזאת"נאמנות ע

  .ה"פ הסברא דקשה בלא"ע

, גמורה באיסורים" נאמנות "א"כ אין לע"פי משל: ינוננחזור לעני

ל לגבי נאמנות "ן הנ"ומצינו כזה בדברי הר.  'אלא רק יש דין דאזלינן בתרי

, א ומכחיש להחיה אינה נאמנת עוד"שם דכשבא ע' בגמ' דביאר מה דאי, חיה

רבנן ' ג דהימני"ואע, ל"וז, וכתב, כ"אם בא העד המכחיש אח' דהוי אפי

היינו כשהדבר בענין , א הרי כאן שנים"ם שהאמינה תורה עואמרינן דכל מקו

דאינה נאמנת בתורת וודאי כיון , כלומר.  ל"עכ', א וכו"שראוי להאמין בו ע

.  ומטעם גדרי נאמנות לא היינו מאמינים אותה" בדיעבד"דאין לה נאמנות רק 

דכתב על לשון ) ה ואמר"ד(י ביבמות שם "ונראה שזה מדוייק קצת בדברי רש

, ל"וז, דמהימןא על חתיכת ספק חלב דברי לו דשומן הוה "דכשאמר ע' הגמ

הרי .  ל"עכ', וכוכל זמן שלא נחשד '  עלידסמכינןוהא ודאי פשיטא לן 

כל "וגם מוסיף ', בגמ' דאי" נאמן"במקום הלשון " סמכינן"דמשתמש בלשון 

ה ג דבאמת אין סיב"ל דאע"אם לא דר, לכאורה ללא צורך" זמן שלא נחשד

  .ולכן סומכים עליו, כ אין סיבה במיוחד לחשדו"מ ג"מ, במיוחד להאמינו
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א נאמנות מפני איזה צורך "פ הסברא דיש לע"דע, אם כנים הדברים

י ביבמות "בין אם נפרש רש, בין משום סברתינו, כ אין לו נאמנות גמורה"א

  :ד כמה דברים"יש להסביר לענ, א"בע

אלו מגלחין ' ק פ"ש במו"וברא) שם: סה(בקידושין ' בתוס' אי) 1

וכן .  א נאמן באיסורין רק להתיר ולא לאסור"ם דע"בשם המהר) לב' סי(

א נאמן באיסורין "דאין ע, באותו הלשון) ג' סע, קכז' ס(ע "הובא בשו

ש דיש "א כנראה הוי כ"פ ע"דאם מקילים ע,   ולכאורה תמוה.להחמיר

, ח' סי, שם(ש בגיטין "ברא' א דאי"ובאמת בכללי נאמנות ע.  להחמיר על פיו

ש "א נאמן לאסור מכ"דע, האשה רבה כן מבואר' ובמרדכי ריש פ) אות א

ע דאין "שפירש בדעת השו) ק כג"שם ס(ך "ש' ועי.  ממה דנאמן להתיר

כיון ', אלא דלא משכחת לי, א נאמנות לאסור בעצם"כוונתו לומר דאין לע

דהיכא דאתחזק היתירא אינו ממילא יוצא , א נאמן נגד חזקה"דפוסק דאין ע

נאמן והיכא דלא אתחזיק לא איסורא ולא היתירא היינו מחמירים מספק ולא 

דאין חזקה מרומזת כלל , ק"ודברו לכאורה ק.  בעינן נאמנות העד לאסור

להם לפרש חילוק זה ' דהי, ולא משמע שזה כוונתם, ם"והמהר' בדברי תוס

ק למה אין "ך צע"דלפי הש, ועוד.  בתירוצם במקום לחלק בין היתר לאיסור

דבהם היינו מקילים מספק היכא דלא , המחבר מתייחס לאיסורי דרבנן

.  א נאמן לאסור"ע, ך"ולכאורה לדעת הש, אתחזיק לא איסור ולא היתר

, הקשה דלשון המחבר קשה להבין) א בליקוט"ק כ"ס(א שם "ובאמת בבהגר

ונגד חזקה אינו נאמן , לאדהלא שלא כנגד חזקה נאמן בין לחומרא ובין לקו

  .לכ לחומרא ולא לקולא, כלל

א נאמן הוה כדי "ולפי דברינו אולי יש ליישב דאם כל הסיבה דע

יש סברא לומר דכל , ואין לו נאמנות גמורה, לאפשר לן לחיות שלא בספק

אבל .  א ואין צריך לחשוש לספיקות" על העדמותר לסמוך, הדין הוא קולא

א כשלולא דבריו היינו "פ ע"וח אם נצטרך להחמיר עיש לומר דלא חשיבא רו

אם רק היינו מחמירין מתורת ספק ועכשיו מכח העד ' מקילים מספק או אפי

א מקרא ולא "ם שניהם למדו נאמנות ע"ומהר' ג דתוס"ואע  .נכריע לחומרא
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ג "דמותר לסמוך עליו אע, יש לומר דהקרא רק מגלה ההגדרה הזאת, מסברא

ונראה שזה ).  ד"לקמן מה שהבאנו מהחוו' ועי(לו נאמנות דאין ראוי להיות 

א נאמן "והא דע, ל"וז, דכתב, ש"ם שברא"מדוייק קצת בדברי המהר

, א"פ ע" עלהחמיר לא מחמירינןאבל '  וכולסמוך עליו להתירמ "באיסורין ה

  9.ל"עכ

ייסד דלא ) ה אמר אביי"באמצע ד: סה(א בקידושין "הרשב' בחי) 2

ב ואין "א אומר אכלת חלב וכיו"ע היכא דע"היתירא ולכן לכאמרינן אתחזיק 

א נאמן "אף לפי הצד דאין ע, א נאמן באיסורין"האחר מכחישו נאמן מתורת ע

ה ולענין "ד. פח(א ביבמות "הרשב' חי' עי, אמנם.  להתיר אם אתחזיק איסורא

ג "והסיק דאע, א נגד חזקה"דדן בענין פסק ההלכה לגבי נאמנות ע) פסק

והסביר , ההלכה היא דנאמן, דיבמות לא איפשיטא אי נאמן נגד חזקה' גדבסו

אם ' על שיטת רבנן דסוברים דאפי' דעמדו שם בגמ. פ הסוגיא בכריתות יב"ע

.  אינו חייב, אם הוא מכחישם, עדים אומרים לאדם שאכל חלב וחייב קרבן' ב

או , ר ממאה אישתונסתפקו אי טעמא דרבנן משום דאדם נאמן על עצמו יו

ל "דר' ופירשו במסקנת הגמ(משום דאמרינן מיגו דאי בעי אמר מזיד הייתי 

דסוגיא דיבמות אזלא לפי הצד , א"וסובר הרשב).  'דמתרצינן דיבורי

או "מ:) פז(ולכן מה דדרשינן ביבמות , נגד עדים' דהמכחיש נאמן בעצם אפי

שום מעיד דאכל חלב והלה שותק חייב הוי רק מ' דכשעד א" הודע עליו

ל כצד האיבעיא דאינו נאמן "אבל אנן קיי.  שתיקה כהודאה כדמבואר התם

ולכן היכא דשותק ממילא חייב , נגד עדים ורק פטור כשמכחישם משום מיגו

א "ל דדרשינן מקרא דגם בע"ומבואר בברייתא הנ, מטעם נאמנות העדים

א "זה דעאיך חזינן מ, ע"ולכאורה צ.  א מהני נגד חזקה"כ חזינן דע"וא, חייב

א בקידושין הגדת עדות לחייב קרבן " הלא לדעת הרשב–נאמן נגד חזקה 

  .  א"ויוצא שיש סתירה בדברי הרשב, אינה נחשבת עדות כנגד חזקה

                                                                                                                       
ו נגד חזקה דמהני רק להתיר ולא לאסור דמחלק לגבי נאמנות דביד) ס לו"ס(מ "נתה' יעו  .9

  .ש עוד בזה"וע, דחזקה אין אדם חוטא ולא לו, מטעמא אחרינא
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א ביבמות לומר "דאולי אין כוונת הרשב, ד נראה דיש לתרץ"ולענ

א "אלא דאילו ילפינן מקרא דע, דהעד שאומר אכלת חלב מעיד נגד חזקה

דיש ) 'כ לעיל בדעת התוס"דלא כמש, לדעתו(סורין הסברא נותנת נאמן באי

דחזקה אינה , כ מסתבר דיהא נאמן אפילו נגד חזקה"וא, לעד נאמנות גמורה

ואם נאמן לגמרי יהא נאמן , בירור שמכחישתו או הוה סברא שלא להאמינתו

ד דאדם נאמן על עצמו וכל החיוב הוא מטעם שתיקה "למ, אמנם.  בכל גווני

ובגדר , א יהא נאמן באיסורין והוא רק מסברא"אין מקור בקרא דע, ודאהכה

.  פ דברינו דרק נאמן היכא דאין הכרעה אחרת"הסברא הזאת יש מקום לומר ע

א כי "ומתניתין דע' אבל לאידך לישנא וכו, ל"וז, דכתב, א"לשון הרשב' וע

ן בעיי, 'דרחמנא הימנישתיק אידך דחייב משום נאמנותו של עד הוא 

א נאמן בהם אפילו בדאתחזיק איסורא "ומינה לכל האיסורין דע, איפשיטא

  .כ"ובוודאי יכולים דבריו להתפרש כמש.  ל"עכ', וכו

א לומר דמת "ם דן בענין נאמנות ע"ל כשמביא המהר"ש הנ"ברא) 3

ם סובר דלא פשוט דיש "והמהר.  אדם בנוגע לחיוב אבילות של קרוביו

, א לא מהימן"דהא מסקינן בפרק האשה רבה דע, ל"וז, א"להתאבל על פי ע

א אכלת חלב והוא אומר לא "אמר לו ע, :)כריתות יא(אמרו לו ' והא דתנן בפ

טעמא דאמר לא אכלתי הא אי ] רבה[האשה ' ודייקינן בפ, אינו נאמן, אכלתי

אמרינן שתיקה ]ו[' לו לידע וכו' שתיק מהימן היינו טעמא התם משום שהי

ולבסוף הביא החילוק דמה .  ל"עכ', וכו] שם' הגמ' א תידהו[כהודאה דמיא 

' ע דכנראה לא הסיקו בגמ"ולכאורה צ.  א נאמן היינו רק להתיר"דמצינו דע

מודה ' כ בסוג"דמיד אח, ועוד.  מחלב' רק דדחו שם הראי, א נאמן"דאין ע

אלא .  א לומר על חתיכה שיש בה ספק דברי לו דשומן הוא"דנאמן ע' הגמ

א נאמן "היא דאין ע' דמסקנת הגמ,  כוונתו ליסודו שלבסוףכ עיקר"ע

מחיוב קרבן על אכילת חלב מביא ' ועדיין קשה איך דחיית הראי, להחמיר

ל דרק נאמן "דר, ך"ם הוא כדעת הש"ואם כוונת המהר.  (לידי מסקנא זאת

ז גופא "דהלא ע' זה בוודאי לא איפשיטא בגמ, היכא דאינו מעיד נגד חזקה

  .).ולא הכריעו' משך הסוגדנו שם בה
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דבוודאי ; ם"כ דברי המהר"יש לבאר ג, א"כ לדעת הרשב"ולפמש

, אבל כמו שביארנו לעיל.  א נאמן להתיר"דפשוט מסברא דע' הסיקו בגמ

' אמנם כשבגמ.  ם רק יש סברא שנאמן להקל ולא להחמיר"לדעת המהר

לחומרא מבואר דגם , "או הודע אליו"א נאמן מ"א מנסים להוכיח דע"בהו

ממילא אין מקור מקרא ורק , מהתם' אבל לאחר שדוחים דאין ראיי.  נאמן

ורק סומכים עליו " מהימןא לא "דע"ולכן המסקנא היא , נאמן מכח הסברא

  .להתיר

ק "ס, צח' סי(לכאורה אפשר דיסוד זה מבואר כבר בחוות דעת ) 4

 להעיד על צח דנאמן גוי מסיח לפי תומו' ד ריש סי"ע ביו"דנפסק בשו).  א

, ע"ולכאורה צ.  תבשיל שנפל בו איסור שטעמו ולא טעם שום טעם איסור

בו ששים ' פסק דבנשפך התערובת ויש ספק אם הי' ב' דהרי המחבר שם בסע

לכאורה משום דחושש לדעת הראשונים דטעם כעיקר הוי , אזלינן לחומרא

פי תומו דאין נכרי מסיח ל:) קיד(ק "ב דב"ומבואר בהדיא בפ; מדאורייתא

איך פסק המחבר , כ קשה"וא).  חוץ מבעדות אשה(נאמן בדינים דאורייתא 

ק "שם ס(ז "פ הט"ד ע"וביאר החוו.  ת בנוגע לטעם כעיקר"דנאמן גוי מסל

שבעינן שיעיד : וסימן לדבר(א "אפילו אם די בע, עדותדכל היכא דבעינן ) 'ב

ת לא "גוי מסל, )וד על פי"שאחר יעיד בב] כמו בעדות אשה[פ "ד או לכה"בב

לא בעי ", בין אם נלמד מסברא ובין אם נלמד ממקרא, אבל באיסורין, מהני

, ת אפילו בדינים דאורייתא"ג נאמן הנכרי מסל"ובכה, "הוכחהעדות כלל רק 

, א נאמן באיסורין מדין עדות"חזינן דסובר כדברינו דאין ע.  דסגי בהוכחה כזו

כי לא ,  אלא דאינו מדין נאמנות כלל,ל דאינו בפרשת עדות"ומשמע דלא רק ר

ולכאורה בזה אין , ורק הוי מדין הוכחה בעלמא, מצינו דלגוי יש נאמנות

אלא כדברינו , ל"כנ, ע"א יהני גם בדשב"כ ע"דא, כוונתו דהוי הוכחה גמורה

פ "או לכה(דהוה קצת טעם להכריע על ידו ושלא ייחשב עוד כספק שקול עוד 

  ).סברא קרובה לזה

הדברים צריכים להעיר דמהלך זו לא פשוט בדעת כל בסיום 

  :הראשונים
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א הרי "נחלקו הפוסקים אי אמרינן כל מקום שהאמינה תורה ע) 1

' אי) ה והא אמר"ד: פח(א ביבמות "בריטב.  א הנאמן באיסורין"בע' כעין ב

ה "ד(י שם "וכן משמע לכאורה מרש, בהדיא דלא אמרינן הכי בעדות איסורים

ק בשורש לג סובר דגם בעדות איסורין אמרינן "המהרי, אמנם).  הרי כעין

.  שדנו בזה) ק יד"קכז ס' שם סי(ך "ובש) ק כג"א ס' ד סי"יו(ז "בט' ועי; הכי

ל "אפשר לבאר דהוא מטעם הנ, א באיסורין אין דינו כשנים"ואי אמרינן דע

ג "אע(דשאני הכא דאין ראוי להאמינו , ן גבי חיה בענין הזה גופא"דכתב הר

פ משום דאינו "לכה, א לא משמע דנחית לזה הטעם"דבאמת מלשון הריטב

ש "ך דכן משמע ברא"ומעיר הש(ק וסייעתו "לדעת המהרי, אמנם).  צריך לו

ולכאורה אין זה , ל דהאמינוהו בתורת וודאי"צ]) 'אות ו', ט' הניזקין סי' פ[

, א"האמין עראוי ל' ג דלא הי"אולי יש לדחות דאע, אמנם.  מתאים לדברינו

כ "ולכן ג, וטעם הדבר דמאמינים אותו הוא רק כדי שיבואו דברים לידי בירור

מ היכא "מ, אולי לא נאמרה ההלכה במקום שיש הכרעה אחרת כגון חזקה

ת הפסק הוא בתורת וודאי וממילא אפשר "דלמעשה מכריעים על פיו מה

  ".א הרי כאן שנים"כל מקום שהאמינה תורה ע"דיהא שייך הכלל ד

) ו"ה, ז"סנהדרין פט' הל(ם המפורסמת "יש שיטת הרמב) 2

א על חפץ דאסור "דאם מעיד ע,  כלומר–א יוחזק "דהאיסור עצמו בע

אכל ' אם א: למשל(ז "ושוב עונשים עפ, מחשיבים אותו כאיסור בתורת ודאי

כ מבואר דחשבינן "מזה ג).  א הוא לוקה"חתיכת חלב דהעיד עליה ע

כי יש פוסקים שסוברים , ל"גם בזה יש לדחות כנ, נםאמ.  הנאמנות כוודאי

כ "א מקודם וכבר נפסק הדין על פיו ואח"ם היא דרק כשבא הע"דכוונת הרמב

א "ת רעק"שו, למשל', עי(אכל אז עונשים אותו כיון דכבר הוקבע הדין 

ג דאין מכריעים על פי העד מטעם "ל דאע"כ י"וא) ד"קכ' ק סי"מהדו

  .ההכרעה היא בתורת וודאי, כרענומ לאחר שה"מ, נאמנותו

כן משמע (יש דעות בראשונים דנשים פסולים להעיד באיסורין ) 3

ה "ד. א בכתובות עב"כ הריטב"וכ, ה ותחומין"ד. בעירובין נט' בתוס

ולפי דבריהם יוצא שדינים שנלמדו פרשת ).  ומשמשתו בשם יש מדקדקים



  א נאמן באיסורין"בענין ע
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 דהא ראיה דסוברים ,א נאמן באיסורין"עדים שייכים גם בע' עדות של ב

וכן נפסק , רוב ראשונים חולקים על זה, אמנם.  א נאמן בתורת עדות"דהע

 .לקולא) 'ג' קכז סע' ד ס"יו(א "בהדיא ברמ



  ב" תשס●' קול צבי ד

  הרב חיים תנחום כהן
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ת בשב ואל תעשה"עקירת דבר מה

נחלקו רב חסדא ורבה אי יש כח ביד חכמים לעקור :) פט(ביבמות 

  ובהמשך הסוגיא מודה רבה 1.כלומר להקל בדין דאורייתא, דבר מן התורה

ים מן גווני דהוו יוצא' או ד' מ איכא ג"מ, ג דבעלמא אין כח לעקור"דאע

, :פט(דבר הדומה , :)פט] (ד הפקר"מטעם הפקר ב[והם ענייני ממון , הכלל

ולמיגדר מילתא , .)צ(בשב ואל תעשה , )א"ובמק] ה כיון"ד[שמה ' לפי תוס

  :).צ(

ג דחייב "ל פטרו סדין של פשתן מציצית אע"דהא דחז:) צ(' ואי

ר ונטילת וכמו מה שעקרו תקיעת שופ, ת"מדאורייתא הוא מדין עקירה בשוא

 הסדין שאינו מצוייץ תיהוי לבישתהקשו ד) ה כולהו"ד(' ובתוס.  לולב בשבת

ללבישת כלאים ' דחשבי, בסוגיא דכבוד הבריות.) כ(וכדמצינו בברכות , ע"קו

דהמחייב בהטלת ציצית אינו , ש שתירצו דשאני ציצית מכלאים"ועיי.  ע"כקו

לאותו מצב הרי הוא ומשהגיע , מעשה הלבישה אלא מצב הבגד כבגד לבוש

ואילו .  דלאחר שכבר לבשו שוב אינו עושה שום מעשה, ת"שפיר שוא

  .ע"וזהו ודאי קו, עיקר האיסור הוא מעשה הלבישה, בשעטנז

                                                                                                                    
' סי[ובארץ הצבי ] ה וראיתי בירושלמי"ד: צ[א הכא "בקר' הו, ב"ד ה"פ(גיטין ' ובירוש .1

' דהכריע הירוש) שם(א "ח שליט"והבין מו, דהיא מחלוקת התנאים' פי]) 'ט אות א"י
ה "ד. קי(ולקמן ) ה תינח"ד: מח(ב "ב' ובתוס.  ע"בקו' ד יש כח לעקור אפי"תמן כמ
ב דיש כח לעקור "ב' כ תוס"ואין לדחות דמש.  [א"דנו מהי הכרעת הבבלי במק) לפיכך

שמה הזכירו הא דההיא ' דהלא בתוס, זה אינו.  רבה מודי בה' דאפי, היינו בדבר הדומה
וכן .]   כח לעקורדיש.) פט(וזהו עיקר מימריה דרב חסדא ביבמות , גריוא דהדר לטיבליה

בקשר ) ה קטן"ד: סח(סנהדרין ' ותוס) ה מטבילין"ד. יא(כתובות ' איפלוג בזה תוס
  .לסוגיא דגר קטן

ש שילהי "דלכאורה זוהי נמי נקודת המחלוקת שבין הרא, ארי שלמה זץ' והעירני ידידי ר
בשם ] א"קע' ד סי"יו[ע טור "וע, ה וטעמא"ד. עב(א שמה "והריטב) ז"נ' סי(איזהו נשך 

ש "המעיין ברא, ובאמת.  ש"עיי, כ נתגייר"בקשר לדין נכרי שלוה ברבית ואח) ה"הרמ
וזה לכאורה עולה בקנה עם , יראה דלא הזכיר להדיא הא דאין כח לעקור) 'ב' סי(לסוגיין 

 .16' ע לקמן בסוף הע"וע. ש לנזיר אשר יובא בסמוך"הרא' ע מפי"אולם צ.  מ"כ בב"מש
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הביא ) ב"א וי"ט אותיות י"ס' סי(והנה בקובץ הערות הכא 

, שהניח יסוד) ה וכבר כתבתי"ד: ע כח"וע, ה למה"ד. טז(ה "א בר"מהרשב

, בל תוסיף ובל תגרע אלא במה שהאדם מוסיף ומגרע מדעת עצמודלא נאמרו 

א כן מהא דעקרו "והכריח הרשב.  ל"ולא שייכי הני לאוין כלל לתקנות חז

ל דעקרו בל "די, ולכאורה אין ראיה משם.  שופר בשבת ולא חשו לבל תגרע

ת "ל דהגדרת שוא"אלא צ.  ע"וצ, ת כמו שעקרו מצות שופר"תגרע נמי בשוא

ולא , )ע דגדרו עבירת איסור"בניגוד לקו(א היא ביטול מצוה "שבלפי הר

כ "כ.  ת"ולכן ניחא מאי דלא חשיב בל תגרע כשוא, סבילות והעדר מעשה

א בסוגיין "ונראה דכן משמע נמי מלשון תלמידו הריטב.  ע בהבלעה"בקובה

או אפילו , ד עוקרין" בשב ואל תעשהוכן הלכתא ד, ל"וז) ה ונגמר"סוד: צ(

, או הפקר ממון לעולם, ]למיגדר מילתא, כלומר[לצורך השעה תעשה לא 

  2.ל"עכ,  לדורות אין להם רשותת"לאבל לעקור 

 דלפי חכמי ספרד אין להקשות קושיות 3,ל פליגי"הנ' ונראה דתוס

, ת כיון דהוא ביטול מצוה"דפשיטא להו דסדין בציצית הוי שוא, כלל' התוס

נקטי בקושיותיהם ובתירוצם '  ואילו תוס. ע הואיל והוא איסור"ושעטנז קו

הביא שיטה כזו רק מדברי ) ג"אות י(ע "ובקובה.  ת היינו העדר מעשה"דשוא

כתב דמניעת הנזיר ) ה סברי דקנסינן"ה וב"ד: יט(דבפירושו לנזיר , ש"הרא

ג דקעבר אאיסורא דבל "ואע, ת"מלהביא קרבנותיו בזמנם הויא עקירה בשוא

  4.תאחר

                                                                                                                    
ה "ד(י במלואם "י לדברי רש"והשוה מה שציטט מרש, )ה וכיון"סוד. צ (ן"ע ברמב"וכן ע .2

 ).ד"לג ריש ע, ב"ל' סי(א "ה נמי שיטת השאג"וכ).  שב
 ).ה ועתה"ט ד"קכ' סי(ת בית יעקב "ה נמי שיטת שו"וכ .3
בקשר למחלוקת זו אלא בקשר לחקירתו ' על דברי התוס) ד"אות י(ע "אך לא עמד בקובה .4

) 'אות ב(ש "דעיי, ת"ותה חקירה לאו היינו המחלוקת הזו בהגדרת שואוא.  [שמה' הא
מ "מ שאוכל לע"ובין ע, דלגבי חקירתו יש לחלק בין שבועה שאוכל לשבועה שלא אוכל

והמעיין שמה יראה .  ג דכל אלו ודאי לאוי נינהו ולא ביטול מצוות"ואע, שלא אוכל
י עבירת עצם "אי נקבע עפ, שהאינה אלא בפרטי ענין העדר מע' בעליל דחקירתו הא

וזה לא דמי .  ש"עיי, י הדרך שבו מכניס את עצמו לידי מצב של עבירת הדין"הדין או עפ
 .13' ע בזה להלן הע"וע.]  לדידן
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כלומר , רק להחמיר' מי ספרד פליגי אבעלי התוסושמא תאמר דחכ

כ "שהרי נחלקו כמו, זה אינו. ע"ליה כקו' דחשבי, רק באיסור שאין בו מעשה

הנה .  ג דקעביד מעשה"ת אע"ל דהיא שוא"וס, י מעשה"במצוה שביטולה ע

ומת אביו של ', הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח וכו, .)וד: ג(תניא בכתובות 

, כ חלה האבילות על האבל"דאל, י"פירש[ניסין את המת לחדר מכ', חתן וכו

ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ] ושוב לא יוכל לכנוס

דיקברו את המת ) ה ופורש"ד(י "ופירש.  כ"ע', וכו, ונוהג שבעת ימי המשתה

א "וברשב) ה מכניסין"ד: ג(ן "והקשו שמה ברמב.  מיד לאחר שבעל

, מכאן דאבילות יום ראשון לאו דאורייתא' דחזי) ה ובועל"ד. ד(א "ובריטב

.  הלא הוא יום המיתה והקבורה, דהיאך יתירו אבילות דאורייתא בו ביום

אלא דכאן , ל דבאמת אבילות יום ראשון דאורייתא"די, והציעו כולם לתרץ

דאיסור ) ריב' עמ(ן בתורת האדם "והנה דעת הרמב.  ת"ל בשוא"עקרוה חז

ר דאורייתא "ושאבילות יו, ש המטה הוא בכלל דיני אבילות דאורייתאתשמי

דמה , כ לכאורה יוצא"וא.  ג דאכתי לא נקבר"נוהגת משעת המיתה אע

ע "וצ, ת"שהתירוהו לבעול בעילת מצוה הויא נמי בכלל הך עקירת דבר מה

ל "דצ, )ה אלא"ב ד"שמ' סי(ד "א ליו"בגליון מהרש'   ועי5.ע"דהא הויא בקו

צ שכטר "ח הגר"ושמעתי להסביר ממו, ת היינו ביטול מצוה"תם דשואדדע

דשפיר ליכא בבעילתו , )א"סיון תשס, ל אבילות"עה' בשיעור ט(א "שליט

  .ת לעיל"וכמשנ, וזהו לשיטתם.  א ביטול מצות לה יטמא בלבד"כ

                                                                                                                    
דהא , לגבי הסוגיא בכתובות) ריב וריג' עמ(ן בתורת האדם שמה "כ הרמב"מש' אולם עי .5

ואפשר .  ת"ן ולא משום עקירה בשואדשרי לבעול הוא משום מצות ביאה ראשונה דחת
בהסבר היתר , כלומר[ן בחידושיו מסתמא חזר בו בנקודה זו "ש איגר דהרמב"דהבין הגר
ימי המשתה דהוי ' ל ליישב בחידושיו את היתר ז"כ הו"דאל, א"כ בתוה"ממש] הבעילה

ן "ל דבתורת האדם תפס הרמב"אלא צ.  ת"י עקירה בשוא"ולא עפ, משום קיום המצוה
.  ש"ז דברינו א"ולפי, ת"דעקירה בשוא' דמותר במקום מצוה ובחידושיו נקט תי' תי

' ש עמ"עיי(ת "דעקירה בשוא' ש נמי מה שבתורת האדם לא הזכיר כלל הך תי"ז א"ולפי
 .זה' דרק בחידושיו אית ליה תי, )ריב וריג, עד ועה
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  ם"שיטת הרמב
ובין ' ל שבין בעלי התוס"ם בפלוגתא הנ"ויש לברר דעת הרמב

ג "בהקדמה לפ(המשנה ' ם בפי"הנה כתב הרמב.   מדרשון ובית"הרמב

, כ מזהירין"אין עונשין אא' דגם בכרת אמרי, )ה החלק הראשון"דמכות ד

' ותי.  מ אין בהם לאו אלא עשה בלבד"ג מפסח ומילה דיש בהם כרת ומ"וצע

דגבי אזהרת כרת כוונת ) ז"ה ועפי"ד' י ג"רס(בעקבי הצאן ' א בס"ח שליט"מו

אלא דאין לוקין עליו הואיל (דבאמת איסור הוא ,  לאיסור עשהם גם"הרמב

ם דפסח ומילה הוו גם קיום "ל לרמב"ל דס"  וצ6).ולא דמי ללאו דחסימה

ולכן , ה חייבי"ד: יג(ז בערוך לנר מכות "מ כעי"ושו.  עשה וגם איסור עשה

  ).'ל וכו"נ

ת הוא "מן הדברים שעקרו בשוא' בשמעתין דיבמות דא' והנה אי

ימים לפני הפסח שלא יקריב פסח באותה ' שגזרו על גר שנתגייר תוך ז, לער

, פ"איסורא נמי איכא בביטול ק, ם"וכבר נתברר דלפי הרמב.  השנה

ת היינו "דשוא, ש"והרא' ל דתפס כדעת תוס"ת צ"מ כשוא"ליה מ' ומדחשבי

  .העדר מעשה ולא ביטול מצוה

ה "ד' ט' ה הל"רה פיסודי התו' הל(ד "אגרות הגרי' ועתה ראיתי בס

ם שיש כח ביד "ל לרמב"שהבין דס, אשר מקרוב יצא לאור) ם"והנה הרמב

, ת"חכמים לתקן שיהרג ואל יעבור על דינים אחרים כיון שהיא עקירה בשוא

ז נעקרו איזה איסורים "ג דעי"דאע, ם בזה לשיטתו"ואזיל הרמב.  ד רבנו"עכת

השמר לך ושמור , )ד"י' א הל"רוצח פ' בהל' הו(כגון לא תעמוד על דם רעך [

יסודי התורה ' בהל' הו (8וחי בהם ולא שימות בהם, )'ד' א הל"שם פי (7נפשך

                                                                                                                    
 שאמרתי כאן ומה, ל"ם שמה להדיא וז"ונראה דבאמת כן מבואר במה שהקדים הרמב .6

או שהיה לאו ] לא השמר פן ואל[לשונות ' מד' בין שהיה בא, לאוין כוונתי בכך האזהרה
שאין  לאויןסוגי ה' מו' ש נמי דמנה איסורי עשה כא"וכן עיי.  ל"עכ, הבא מכלל עשה

כ דכרת בעיא לאו מיוחד היינו איסור "הרי דשפיר יתכן דגם מש.  חייבים בהם מלקות
 .עשה

ושהוא כולל גם מי שאינו מסיר סכנת , שהוא איסור) ב"ו אות י"מצוה תקמ(ח "מנ' עי .7
 .עצמו
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ת כיון שהאדם סביל "ם כשוא"מ שפיר חשביה הרמב"מ, )]'וד' א' ה הל"פ

  .ואינו עושה מעשה בידים

  ת בסוגיא דכבוד הבריות"הגדרת שוא
ת לגבי "שואוחכמי ספרד בהגדרת ' וכאשר נחלקו בעלי התוס[

הנה .  ת לגבי סוגיא דכבוד הבריות"כן נחלקו נמי בהגדרת שוא, :)צ(יבמות 

' ר יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי"א, :)יט(בברכות ' אי

ג דיש "ואע, והיינו דאסור לעבור ולהמשיך בלבישת בגד של שעטנז, בשוק

יה הולך לשחוט את הרי שה, מדתניא' ולהלן פרכי.  בזה משום כבוד הבריות

.  פ משום בזיון המת"והיינו דשרי לבטל ק, מטמא הוא למת מצוה' פסחו וכו

ע "ת כגון ביטול הפסח אבל לא קו"ולבסוף משני דכבוד הבריות דחי רק שוא

הקשו :) צ(יבמות ' דבתוס, ובריש דברינו כבר הובא.  כגון לבישת כלאים

ותירצו דשאני , ע"שיבא קות ובברכות היא ח"ללבישה כשוא' דביבמות חשבי

ז מוכח "ומכ.  דלבישת כלאים שפיר חשיבא מעשה בידים, סוגיא דברכות

.  דבתרוייהו היא העדר מעשה, ת שוה בשתי הסוגיות"דנקטי דהגדרת שוא

דאיסור לא תוכל להתעלם הוי , )ה אבל"ד: ל(שבועות ' כ נמי בתוס"וכ

מ שכבר הרגיש "שו  [9.ת לגבי כבוד הבריות הואיל והוא בהעדר מעשה"שוא

).]  ה ודע דשיטת"ריש ד' כלל ו(שושנת העמקים ' ז בס"ג בכעי"הפרמ

ה "ד. כ(א ברכות "דמלשון הרשב, גם חכמי ספרד השוו מדותיהם, ומאידך

ת פירושו ביטול "משמע טובא דשוא) ש"ה ת"סוד: יט(א שם "והריטב) שב

) ה שב"ריש ד. כ(י ברכות "רש' ועי.  מצוה גם אצל סוגיא דכבוד הבריות

ז "ולפי, ת"ת בשוא"ת מכח לתא דעקירת דבר מה"דכבוד הבריות דחי בשוא

למר כדאית ליה ולמר כדאית , ת שוה בשניהם"מובן היטב הא דהגדרת שוא

  .]ם בזה"הרמב' ולקמן נדון קצת בשי.  [דהרי הא בהא תליא, ליה

                                                                                                 
 ).ם דהרי זה מתחייב בנפשו"ש ברמב"עיי(מסתמא הוא איסור עשה  .8
א "ס(ש ביד אברהם "עיי.  'בעלי התוס' ב בשי"שע' ד סי"וגם עמדו מקצת הפוסקים ביו .9

' סי(ובפרט מה שנדחק התומים , א"וכן במה שליקט בגליון מהרש, )ה אסור להמתין"ד
 .'התוס' כדי לעמוד בשי) א"נה ע, ב"ח סקי"כ
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גבי .) לח(במנחות ' אי.  י מחלוקת זו יש להבין מרדכי מפורסם"ועפ

כ "צ להסירו אא"דא, מר בר רב אשי דאיפסיק קרנא דחוטי ציציותיו בשבתא

דאין להתיר חילול שבת דאורייתא , ר"יעביר את הציצית הפסולות דרך רה

אבל בכרמלית שרי הואיל וכבוד הבריות דוחה איסור , משום כבוד הבריות

למיסר אף ל "י דהו"העיר הר) ד"תתקמ' קטנות סי' הל(ובמרדכי שמה .  דרבנן

דהיאך דחי כבוד הבריות לאיסורא דאורייתא דלבישת טלית שאינה , בכרמלית

כלל ללבוש טלית בלי ציצית  איסורומזה הוכיח דליכא .  מצוייצת כהלכתה

ובשבת אין בלבישת הטלית משום ביטול , אלא ביטול מצות הטלה בלבד

י על "ג הרומכח דיוק זה השי.  א להטיל את הציצית בשבת"המצוה הואיל וא

, ש דאיכא נמי איסור עשה בלבישת טלית שאינה מצוייצת"ש מדרו"שיטת הר

) ה ולתרץ שיטת"ג ד"כ' סי(י שמה "בקה' כבר הו, ברם.  בשבת' ואפי

להדיא בסוגיין דיבמות דסדין בציצית הוי ' דהלא אי, י"להקשות אדעת הר

,  מצוייצתכ נימא דבאמת איסורא נמי איכא בלבישת טלית שאינה"וא, ת"שוא

ונסתלקה לגמרי , ת"מנחות משום דהוי שוא' אלא דדחייה כבוד הבריות בגמ

  .י"ע על הר"וצ, ש"י על הקדוש מדרו"תלונת הר

, י האמור לעיל"ש לבאר עפ"ש מדרו"י והר"והנראה במחלוקת הר

כ המשכת הלבישה שפיר הויא "וא', ל כדעת בעלי התוס"ש ס"ש מדרו"דהר

י כבוד "מנחות ע'  ושפיר נדחית בגמ10, מעשהת הואיל והיא בהעדר"שוא

ג ריש "י' א סי"א(ג "ר בפרמ"ז שו"וכעי.  [ל"י הנ"וכמו שהביא בקה, הבריות

י אית ליה גבי כבוד הבריות כשיטת חכמי "ואילו הר).]  'ל וכו"דשם י, ח"סק

ש "שפיר הקשה על הרלפי דעתו כ "וא, ת היינו ביטול מצוה"ספרד דשוא

ושוב אינו , ע"ז קו"דאי איכא איסור עשה בציצית ה, תמנחו' ש מגמ"מדרו

דבעצם כבוד הבריות דחי לדינא י "ואמנם מודה הר.  [י כבוד הבריות"נדחה ע

ל לדידיה דאית בה "דס, )ח באמצע דבריו"ג סק"י' סי(א "כ במג"וכמש, ציצית

  .]י"ת אף לשיטת הר"וזהו שוא, רק קיום מצוה בלבד

                                                                                                                    
' בזה בתוס' ועי(דתחילת הלבישה היתה בהיתר , ועוד.  וכמו בקיום העשה דציצית .10

 ]).ט"אות י[ע "ה נמי בקובה"וכ, ל"וביד אברהם הנ] ה או"ד. יז[שבועות 
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ת היינו ביטול "מי ספרד דשואל כחכ"י ס"כ דהר"אלא דלפמש

ש מסוגיא ערוכה "י להקשות על הקדוש מדרו"ל לר"כ הו"ע דא"הרי צ, מצוה

ונראה .  י היינו מצוה גרידתא"ולפי דברי הר, ת"ציצית כשוא' דיבמות דחשבי

ק "ובאמת כה.  נ דהוה מצי להקשות כן נמי"ל דאיה"י, חדא.  לתרץ תרתי

ש דאפשר דדברי השיטה " ויעויי11,)'סוף אות ה: לז(בשיטה מקובצת שמה 

ת "י לחלק בין הגדרת שוא"ל לר"ל דס"י, ועוד.  י"הם כעין השלמת דברי הר

העדר [ת "לבין הגדרתו גבי עקירת דבר מה] ביטול מצוה[גבי כבוד הבריות 

כ שוב אין להוכיח דציצית הויא מצוה לחוד ממאי דביטולה "וא, ]מעשה

ג "י' סי(ח "א לאו"  והכי משמע נמי ברעק.ת בסוגיא דעקירת דבר"חשיב שוא

ת גבי כבוד "ה דלא עלה על דעתו דציצית הויא שוא"דיעוייש, )מ שרי"ה מ"ד

ת לגבי עקירת דבר "להדיא ביבמות דהויא שוא' ג דאי"ואע, י"הבריות לפי הר

ת שוה בשתי "י אין הגדרת שוא"דלפי הר, א"ומזה מוכח דנקט רעק.  ת"מה

י "סוס(לך הזה יתיישב נמי מה שהקשה השאגת אריה ולפי המה.  [הסוגיות

דהרי במרדכי , ש"עיי, יבמות' י שבתוס"י שבמרדכי והר"סתירה בין הר) ב"ל

ולשיטת , ת דעקירת דבר"איירי בשוא' ת דכבוד הבריות ובתוס"איירי בשוא

  ].]ת"וכמשנ, י לא קרב זה אל זה"הר

  ת"ביאור עקירה בשוא
ע "בקובה' עי.  ת"בי עקירת דבר מהת ג"ונחזור עתה לסוגיין דשוא

, ת"דיש לחקור בביאור הא דמודי רבה דיש כח לעקור בשוא) 'וד' אותיות ג(

אלא , או דאין כאן עקירה כלל, ת דהוא קל וניתן ליעקר"אי שאני שוא

ל יוצרים ומציגים "חז] וכגון תקיעת שופר[' דלעומת המצוה דאורייתא הא

בתר ' ת עדיף וממילא לא אזלי"שוא'  אמריושוב, ]כגון שלא לתקוע[' מצוה ב

י סברא "דעפ, א"מ רוזנצוייג שליט"והציע הגר.  הדין דאורייתא דמעיקרא

ל "הראשונים הנ' ת קשורה היא במח"עקירה בשוא ביאורהלא הך חקירה ב

                                                                                                                    
יטה מחמת הנחתו דדעת השיטה לומר ז מה שהוקשה לו בדברי הש"ש בחי הגרי"עיי .11

, כ ניחא"ואילו לפמש.  ת היינו העדר מעשה"דשוא, ביבמות ובשבועות' כדעת התוס
 .י וכחכמי ספרד"דדעת השיטה אינה אלא כר
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' דרק לפי חכמי ספרד יתכן לומר כצד הא, ת"עקירה בשואהגדרת  ומהותב

ת "ואילו עבירה בשוא.  י איסורים ממצוותדשפיר חמיר, דתלוי בחומר הדין

ם יוכרחו להבין "והרמב' כ בעלי התוס" וא12,ע"איננה קלה בעצם טפי מקו

  13.ת עדיף"דהיא מדין שוא' כצד הב

י גמרא יש להוכיח דחכמי ספרד מוכרחים "דעפ, ונראה להוסיף

הנה מקור .  'ם מצו למימר כצד הב"והרמב' ורק בעלי התוס', לומר כצד הא

דאיירי התם במי שיש לו תרתי , :)כח(ה "ר' ת עדיף הוא בגמ"א דשואדינ

דמוטב לעבור על בל , ת עדיף"ל דשוא"וקיי, דסתרי בין בל תוסיף ובל תגרע

ת "הרי מוכח דהגדרת שוא.  י מעשה"תגרע בלי מעשה מלעבור על בל תגרע ע

 דהרי בל תוסיף, ת עדיף היא העדר מעשה ולא ביטול מצוה"לגבי דין שוא

ת עדיף איננו מקביל "כ כללא דשוא"וא.  ובל תגרע תרוייהו איסורי נינהו

ושפיר יוכרחו לבאר עקירה , ת לפי חכמי ספרד"ומתאים לעקירה בשוא

דמה , ]'צד ב[ת עדיף "ולא מדין שוא] 'צד א[י חומרא וקולא "ת עפ"בשוא

ירה דעק' ואילו לפי בעלי התוס.  ת עדיף אצל עקירה בביטול מצוה"ענין שוא

ת "שפיר אפשר לומר דהעקירה היא מכח שוא, ת היינו בהעדר מעשה"בשוא

  ].'צד ב[עדיף 

ת הוא "ל דביאור עקירה בשוא"פ נמצינו למדים דחכמי ספרד ס"עכ

ל דליכא עקירה כלל "ס' ואילו בעלי התוס, ת הוי דבר קל וניתן ליעקר"דשוא

ז עולה שפיר  "ולפי.  ת עדיף"והגברא הפרטי הוא דקאמר שוא, ל"י חז"ע

ת "ביבמות דשוא' העתיקו והדגישו לשון הגמ) ה אם"ד. בסוטה ח(' שהתוס

                                                                                                                    
דרק במצוות נאמר ) ג"סק(ך "ובש) א"ז ריש ס"קנ(ד "א יו"רמ' דעי, ונראה לדון בזה .12

ולכאורה .  בירות חייב לאבד כל הון ביתוואילו בע, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
ה "סוד' י ג"רס(בעקבי הצאן ' ובס) ד"סק(ת "ש בפ"ועיי, חילוק זה מורה על חומר הדין

במה שנחלקו האחרונים אי החילוק הוא בין איסורים למצוות או בין ) 'ה ועי"וכן וד
 .מעשה בידים לבין העדר מעשה

שמה ' ל אלא בחקירתו הא"הנ' תלה חקירה זו במחלא ) ד"וי' אותיות ה(ע "ואילו בקובה .13
) ה ומוכח"ב ריש ד"אות י(איהו נקט , ואדרבה).   דלאו היינו הך4' כ לעיל בהע"ועמש(

 .ת עדיף"ת הויא מטעם שוא"ל דעקירה בשוא"א הוא דס"דהרשב
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  14).ת שאני"דשוא, התם' תחת אידך לישנא דגמ(לאו מיעקר הוא 

' בס' דיעוי, וכדברים הללו מצינו מכבר גם בדורות הראשונים

ורב האי , ל"וז, ברכות' בקשר לסוגיא דכבוד הבריות בגמ) 'ערך שב ב(הערוך 

 מצותהוה ליה פסח ', האי בריתא של הולך לשחוט את פסחו וכו' גאון פי

 מצות עשהולפי שהיא , ולענין מת מצוה נאמר לו שב ואל תעשה פסח עשה

ומפורש בהאשה רבה דיבמות .  דחינן לה בשביל כבוד הבריות קלהשהיא 

מצות לא שב ואל תעשה אינון ולא קשין על ' דסדין בציצית וכבשי עצרת וכו

להכי יכול לבטל מצות פסח משום , שב ואל תעשה שאני, מגנצא' פי.  תעשה

דלא עביד כלום אלא , הוא עביד בידיםכבוד מת מצוה דלאו איסור גמור ד

אין דוחין אותו עביד בידים אבל כלאים ד, ממצות עשה דפסח יושב ומתבטל

ז דכבר עמדו קדמוני אשכנ, ונמצא דבר נפלא.  ל הערוך"עכ, משום כבודו

ת ולגבי "ת לגבי עקירת דבר מה"בהגדרת שוא, ל"ובבל על המחלוקות הנ

ואף הוסיף רבנו האי לבאר , וגם על הקשר שבין שתיהן, כבוד הבריות

' ואילו בעלי התוס, ן כדעת הגאון"ותפסו בית מדרשו של הרמב.  לשיטתו

  .הלכו בעקבות מסורתם העתיקה

  ם"השמטות הרמב
ם בקשר " קושי גדול בדברי הרמבי האמור נראה נמי ליישב"ועפ

וכגון שאין תוקעין , אמנם הביא את הדינים הנובעים ממנה.  ת"לעקירה בשוא

אולם השמיט עיקר כללא ).  'ו' ב הל"שופר פ' הל(ה שחל להיות בשבת "בר

הכריע כשיטת רבה דבדרך כלל ) 'ד' ב הל"פ(ממרים ' דבהל, ת"דעקירה בשוא

והזכיר רק אידך יוצא מן הכלל , ן התורהאין כח ביד חכמים לעקור דבר מ

                                                                                                                    
ואף כתב .  כלל' ואילו חכמי ספרד נמנעו ביבמות שמה מלהזכיר אותו לשון הגמ  .14

ל אליביה דלשון "ולכאורה צ, ת הויא עקירה"דשוא, שמה כמה פעמים איפכאא "הריטב
, )ה סוף סוף"ד. צ(א "ל הריטב"וז', והביאו בדוקא את אידך לישנא דגמ.  לאו דוקא' הגמ
 . ל"עכ, ת"ע של תורה בשוא" מלעקורכלומר יכולים הם , שאנישב ואל תעשה ' ופרקי
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' ד הפקר הא הובא לעיל בהל"והפקר ב.  [ת"דמיגדר מילתא ולא הזכיר שוא

  .ז"ולא מצאתי באחרונים שיעירו ע, ג"וצע).]  'ו' ד הל"פכ(סנהדרין 

מיד :) צ(יבמות ' דהנה בגמ, ובמושכל ראשון יש ליישב בפשיטות

ולבסוף משני דמיגדר , ברייתא אחרתשוב מ' ת פרכי"דשאני שוא' אחרי  התי

או [' שהביאו פי) ה ונגמר"ד(א "וריטב) ה הכל"ד(ן "רמב' ועי.  מילתא שאני

והם אמנם .   מיגדר מילתא שאניאלאל "דבמקום מיגדר מילתא שאני צ] 'גי

, זו כפשוטה' ם הבין גי"אבל אפשר לומר שהרמב, הבינוה באופן אחר

, תירצו הא דמיגדר מילתא שאני ובמקומה, ת שאני"דשוא' דלמסקנא נדחה תי

ם כתב להדיא "דהרמב, אך תירוץ זה ליתא.  ת"כ שפיר השמיט דינא דשוא"וא

דהא דיש כח ביד חכמים לעקור למיגדר מילתא זהו רק ) ממרים שם' בהל(

ת שנזכרו בסוגיין הלא כולן "ואילו העקירות בשוא, לעשות דין להוראת שעה

  .דמיגדר מילתא' כ לא יוכללו בתי"וא',  ולולב וכווכגון שופר, לדורות נינהו

ח "וביניהם הצל, והנה בדין כבוד הבריות כתבו כמה אחרונים

ח "כ' סי(והתומים ) 'והנה כאשר שמתי עיני וכו, ה שאני"ד. כ(בברכות 

והא דתירצו הכי בסוגיא , ת כלל"דשוא' ם תי"ל לרמב" דל15,)ג"נה ע, ב"סקי

  אולם אין 16.ל כוותיה"ד ולא קיי"ב לפי חד מדכבוד הבריות הוא רק לייש

 הנובע דיןם את ה"דשאני התם דאף לא הביא הרמב, לומר הכי גבי דידן

שלא הזכיר בשום מקום שההולך לשחוט את פסחו חייב , ת"מתירוצא דשוא

                                                                                                                    
שהובאו ) 'ח' ג הל"פ(אבל ' ולהל) ט"כ' הלי "פ(כלאים ' ע במפתח פרנקל להל"וע .15

 .אחרונים בזה לרוב
  הרואה כלאים בבגד חבירו    .16

ל ביאור פשוט במחלוקת הידועה בין "ם י"י הבנת הני אחרונים בדעת הרמב"עפ, אגב
ם "לפי הרמב.  בשוק' ש בהא דתניא דהמוצא כלאים בבגדו פושטו אפי"ם והרא"הרמב

, דצריך לפושטו הימנו בשוק, נ במוצא בבגד חבירו"והה) ט"כ' י הל"כלאים פ' הל(
ג וישתוק ולא "ל דכבוד הבריות דחי בכה"פליג וס) 'י ו"כלאי בגדים סוס' הל(ש "והרא

וזהו או משום , ת"ע מודו דהאי גוונא חשיב שוא"דבאמת כו, ב בפשיטות"ונל.  יפרישנו
, ע כיון דהוא שוגג" קות ולא"או משום דהלובש גופיה חשיב נמי שוא, ת"דהרואה בשוא

וכן משמע בשלטי הגבורים , ה והנה למען"ה ד"י ל"ח רס"קמא או(י "כ הנוב"וכמש
דכבוד הבריות , ש"ולכן ישתוק לפי הרא.  ש"בדעת הרא) 'ר אות ה"בדפה: ברכות יא
ל לדינא הא דכבוד הבריות דחי איסור דאורייתא "ם ל"ואילו הרמב.  ת"דחי בשוא

 .ייב להפרישוולכן שפיר ח, ת"בשוא
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ובפרט .  וכמו שהזכרנו לעיל, כ גבי עקירת דבר"משא.  ליטמא למת מצוה

 הדין דאין תוקעין מקורם להדיא גם את "ציטט הרמב) שם(שופר ' דבהל

' שהוא גזירה מדרבנן תחת מסקנת הירוש:) כט(ובחר במסקנת הבבלי , בשבת

אלא ודאי .  שאין תוקעין בשבת מדאורייתא מדכתיב זכרון תרועה) א"ד ה"פ(

  .ע בהשמטתו"וצ, ת"דאית ליה לדינא הא דיש כח לעקור בשוא

ם היא "והרמב' עלי התוסב' דשי, כ לעיל"ואפשר דיש ליישב לפמש

וכלשון , ל"י הנהגת הגברא ולא בעקירת חז"ת נפעלת באמת ע"דעקירה בשוא

ויש להגיד אותו הביאור גם .  ל בסוטה דלאו מיעקר הוא"הנ' שהובא בתוס

ת מהניא מכח לתא דדין "ל להני ראשונים דעקירה בשוא"דס, בנוסח אחר

ואפשר .  כח החכמים' ם להלואינו דין המסויי, ת עדיף"כ דשוא"כללי שבכהת

אך   [17.ז מקומו הראוי"דאי, ממרים' ם כלל בהל"ה לא הזכירו הרמב"דמשו

ע בדרכו של "יל, ועוד.  כללת עדיף כ"מ גם במקום אחר שיזכיר שוא"ל

אי תמיד , ם בכל ענין כללי הנזכר ונידון בתלמוד גבי סוגיא פרטית"הרמב

                                                                                                                    
  ש"השמטת הרא  .17

, )'ב' י סי"פ(ת בסוגיין דיבמות דאין כח לעקור "ש השמיט עקירה בשוא"הנה גם הרא
ד הפקר מחוץ "גם מעניין דהביא הפקר ב).  ['אות ד(וכן הרגיש בזה קצת בקרבן נתנאל 
' סנהדרין ולא בהל' ם בהל"וכמו שהביאו הרמב, ת"לציטוט סוגיין דעקירת דבר מה

ש "דגם הרא, ם יועיל לדידיה נמי"ל אליבא דרמב"והתירוץ הנ.]  והלא דבר הוא, ריםממ
  .ל"וכנ, ת היינו העדר מעשה"ל דשוא"ס

דהנה , ש באופן אחר"דמשמע דבא ליישב השמטת הרא) 'אות ד(ש בקרבן נתנאל "ועיי[
ות ולא לעבור על דברי תורה אלא לעש, ל"גבי מיגדר מילתא וז:) צ(תניא התם ביבמות 

) לעשות סייג לתורה(' נ דרק הבבא הב"והבין הק.  ש שמה"ברא' והו, כ"ע, סייג לתורה
ת "ע הוא דאין לעבור על ד"דרק בקו, דייקינן' ואילו מהבבא הא.  קאי אמיגדר מילתא

כ באמת שפיר "וא, ש הביא שתי הבבות"והרי הרא.  ת יש כח לעקור"אבל בשוא, לדורות
, ם"זה אינו עולה לפי הרמב' תי, פ"ועכ.  מיטו כללולא הש, ת"ציטט עקירה בשוא

אך המעיין בדקדוק לשונו שמה , דאמנם איהו נמי הביא הא דולא לעבור על דברי תורה
בית דין שראו , ל"ת בזה"יראה שציטט הא דולא לעבור על ד) 'ד' ב הל"ממרים פ' הל(

' והיינו דאין כאן ב.  כ"ע, שלא יעברו העם על דברי תורה כדילחזק הדת ולעשות סייג 
אלא חד בבא , כמו שהבין בקרבן נתנאל] ולעשות סייג, שלא לעבור[בבות נפרדות 

  .]ם"נ אליבא דרמב"כ לא יתכן ליישב כדברי הק"וא.  בלבד

אין להקשות כלל על השמטת ) ד אולי"ע(כ שמה "ולפמש.  1' ע לעיל בסוף הע"וע
כ שפיר לא הוצרך "וא, ע"בקו' ל לדינא דיש כח לעקור בכל אופן ואפי"דס, ש"הרא

 .ת"להזכיר במיוחד הא דיש כח לעקור בשוא
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וכמו שהביא ענין כבוד הבריות , יצטטנו גם במשנה תורה אצל אותו דין פרטי

  .]כלאים' בהל

  ת עדיף"בביאור שוא
ל בביאור דין עקירת "השתא נשוב לעיקר מחלוקת הראשונים הנ

, ת עדיף ובאמת לאו מיעקר הוא"אם הוא מכח שוא, ת"דבר מן התורה בשוא

נראה לבאר עוד .  ת הואיל והוא דבר קל"או דמודה רבה דיש כח לעקור בשוא

גבי .) פ(תנן בזבחים .  ת עדיף"ברי הראשונים בסוגיא דשואי ד"בזה עפ

כגון דם , י"פירש[מתן ארבע במתנה אחת , ל"תערובת דם מקרבנות שונים וז

יהושע אומר ינתנו במתנה ' אליעזר אומר ינתנו במתן ארבע ר' ר] עולה בבכור

 אליעזר הרי הוא' ל ר"א] 'במתנה א' וידי עולה יצא שלא בשלמותה אפי[אחת 

יהושע הרי הוא ' ל ר"א] מדם העולה' כשנותן רק מתנה א[עובר על בל תגרע 

אליעזר לא ' ל ר"א] כשנותן שתים שהן ארבע מדם הבכור[עובר על בל תוסיף 

ולא כשהוצרך לעשות כן מחמת [נאמר בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו 

ר "א ועודיהושע לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו ' ל ר"א] התערובת

הושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך כשלא נתת עברת על י

ת "דהיינו שוא.) ק(עלה בעירובין ' ואי[בל תגרע ולא עשית מעשה בידך 

והוקשה לראשונים שמה , :)כח(ה "ר' והובאה בגמ.  ל המשנה"עכ, ]עדיף

אמאי איצטריך ליה , ג"יהושע דליכא בל תגרע כלל בכה' ל לר"דמאחר דס

ת "יישב בפשיטות דשוא) ה ועוד"ד(ש "הרא' ובתוס.  ת עדיף"דשואטעמא 

ד "קמא ואיכא בל תגרע גם בנד' תימא דליתיה לתי' דאפי, הוא תירוץ שני

ואפשר דזוהי נמי .  [ע"ת מלעבור בקו"מ טוב לעבור בשוא"מ, שהוא מעורב

  .]ש"עיי, )ה לא נאמר בל תגרע"סוד(שמה ' כוונת התוס

, ל"וז' ובמקומו פי, הזה' תירוץ בעלי התוסא נשמר מ"אולם הריטב

וכי אין בזה , כשתימצי לומר דבתרוייהו ליכא למימר הכי אלא כשהוא בעצמו

מוטב לגרוע בשב ואל תעשה , אלא מפני מראית העין שנראה כמוסיף או גורע

יהושע ' דלא אמר ר, כלומר.  ל"עכ, שנראה כעובר בקום עשה, מלהוסיף

ד ליכא בל תוסיף ולא בל תגרע וליכא תרתי " דבנדת עדיף אלא על הצד"שוא
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כמגרע ואם יתן יותר  נראהיהא ' דאם יתן א, דסתרי אלא במראית עין בלבד

רק ' ת עדיף נזכר בגמ"א כללא דשוא"והרי לפי הריטב.  כמוסיףנראה יהא 

ולא , ג"ומדדחיק לפרש בדוקא דקאי רק בכה.  גבי תרתי דסתרי במראית עין

ת "שוא' ל דבאמת לא אמרי"אולי משמע דס, ש"הרא' בתוסכ "בפשיטות כמש

ת "ונמצאת מחלוקת יסודית בגדר שוא.  עדיף כלל גבי תרתי דסתרי בדינים

דמוטב לעבור על דיני התורה , כ"דין הוא בכהת' דלפי בעלי התוס, עדיף

ת "ושוא, ל הך דינא"א לכאורה ל"ואילו הריטב.  ע"ת מלעבור בקו"בשוא

ע גרע "דמראית עין בקו, מראית עין לחוד'  אלא פרט בהלעדיף אינו איפוא

  18.ת"טפי ממראית עין בשוא

                                                                                                                    
  א"הריטב' בסוגיא דעירובין ומקור לשי    .18

ת "רצו לדמות ולומר שוא.) ק(דבעירובין , ע מתלמוד ערוך"א דצ"ח שליט"הקשה לי מו
ולא דחו אלא דשאני התם דשתי , כ גבי איסורא דמשתמש במחובר בשבת"עדיף כמו
ביה ' נ דאמרי"איה, ת באמת"ומשמע דאילו בדבר שהוא שוא.  ע"ויות הוו קוהאפשר
ת "א דשוא"ל לריטב"ו דס"כ היאך אפשל"וא.  ס של דינים"ת עדיף ואף בתרד"שוא

  .ע"וצ, ס של מראית עין בלבד"כ כי אם בתרד"עדיף איננו כלל בכהת

י שיושב בראש התם איירי במ.  ונראה ליישב בהקדם קיצור מקצת הסוגיא בעירובין
, ת"אי מוטב שישאר שמה ויעבור אהשתמשות במחובר כל השבת בשוא, האילן בשבת

' אליעזר ור' ד דזה תלוי במחלוקת ר"וקס.  ע לשעה קלה"או שירד בשבת וישתמש בקו
' א דמוטב ליתן מתן ד"ל לר"דס[א דאמר התם קום עשה עדיף "לר', ל הגמ"וז, יהושע

] ג דבהאי מצוה איכא צד עבירה"קום עשה מצוה עדיף אעד, לקיים מצות העולה כתיקנה
כ "ע, דילמא לא היא, נ לא ירד"יהושע דאמר התם שב ואל תעשה עדיף ה' לר, נ ירד"ה

, כלל[ע עדיף אלא דקא עביד מצוה אבל הכא דלא עביד מצוה "א התם קו"לא קאמר ר
כ "ואי נמי ע, ירדנ לא "ה] אלא פרישה מאיסור בלבד, דליכא שום קיום המצוה בירידתו

ת עדיף אלא דלא קא עביד איסורא אבל הכא דקא עביד "יהושע התם שוא' לא קאמר ר
זבחים לא קעביד ' ובמה שדחו לבסוף דהתם במש.  'ל הגמ"עכ, נ דירד"איסורא ה
אלא האיסור דבל תגרע בידים דהיינו דלא קעביד איסורא ) ה דלא"ד: ק(י "פירש, איסורא

דמזה , א"ח שליט"וזהו שהביא מו.  ע"שיבה באילן דחשיבא קוכ י"משא, ת"הוא בשוא
  .ת עדיף"שוא' ת שפיר אמרי"דאילו בכל איסור דקעביד בשוא' חזי

אליעזר לא קעביד מצוה ' דמה שדחו אליבא דר, י"ע על פירש"ואען ואומר דהלא קצת צ
ורא יהושע דלא קעביד איס' ואילו מה שדחו אליבא דר, כללהיינו דלא קעביד מצוה 

ע "וצ, ת"נ דקעביד איסורא בשוא"אבל איה, בידיםהיינו רק דלא קעביד איסורא 
א הבין הני "ואפשר דהריטב.  מ המובנים והכוונות שונים"י דהלשונות שוים ומ"אפירש

וכן , כללאליעזר דחינן דשאני אילן דלא קעביד מצוה ' דאליבא דר, דחיות כפשוטן
כלומר דליכא שום עבירה , כללא קעביד איסורא יהושע דחינן דשאני דם דל' אליבא דר

.  א"הריטב' ת לעיל דזהו פי"וכמשנ, אליבא דאמת אלא תרתי דסתרי במראית עין בלבד
ת עדיף נובעת באמת מדיוק זה "א ודעימיה בשוא"ל עוד דכל שיטת הריטב"י, ואדרבה
 היכא אלא) ת עדיף"שוא(יהושע ' דעירובין משמע דלא נאמרה שיטת ר' דמגמ, גופא
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דהנה פיקוח , חדא.  ולפי יסוד זה יש לבאר תרתי פלוגתתא רברבן

ח "הגר' בחי' ועי, בהו דיעבור ואל יהרג' נפש דוחה שאר מצוות התורה ואמרי

 19,)'ד אות הח ע"י מ"רס(ויותר מבואר בקובץ הערות , )יסודי התורה' הל(

ן בגדר הא דיהרג ואל יעבור בגילוי עריות ובשפיכת "והרמב' דנחלקו תוס

, שקוליןנ "ע ופקו"ג) א"כ במק"וכ, ה והא"ד: עד(בסנהדרין ' לפי תוס.  דמים

ע "דאילו ג' ל לתוס"ולפיכך ס(ת עדיף "ויהרג ואל יעבור הוא מחמת דשוא

ואילו ).  ע"ולם גבי גוזהו דינא דקרקע ע, ת הוי יעבור ואל יהרג"בשוא

 חמורע "ל דג"פליג וס) ה אביי"ר ריש ד"בדפה: יז(ן במלחמות שמה "הרמב

דהא דיהרג ואל , ת"ע ולא לעבור בשוא"ולכן חייבין אף ליהרג בקו, נ"מפקו

ל "א נמי ס"א והריטב"ונראה להוכיח דהרשב.  [ת עדיף"יעבור אינו מכח שוא

דרק בעלי , ת מובן היטב"פמשנול]  20.ל"ואכמ', ן נגד בעלי התוס"כרמב

ורק אינהו מצו לבאר , ת עדיף גבי תרתי דסתרי בדינים"אית להו שוא' התוס

א "ואילו הריטב.  ת עדיף"דדינא דיהרג ואל יעבור הוא מחמת דינא דשוא

  .נ"ע חמור הוא מפקו"ודעימיה הוכרחו להסביר אחרת ולחדש דג

לומר דעקירה דלכן הוכרחו חכמי ספרד , וכן נראה לבאר בדידן

ממרים שנתחדש דקיום מצוות ניתן ליעקר ' ת היא דין מסויים בהל"בשוא

דלדידהו אינו אלא דין , ת עדיף"דהרי לית להו דינא דשוא, )מפאת קלותן(

אית להו דין כללי ' ואילו בעלי התוס.  מראית עין' מסויים אחרינא בהל

היינו העדר ת "ושפיר מצו למימר דעקירה בשוא, כ"ת עדיף בכהת"דשוא

  . כ לאו מיעקר הוא"וא, ת עדיף"י כללא דשוא"מעשה ושהיא עפ

                                                                                                 
כ גבי אילן דקעביד "משא, דאין כאן אלא מראית עין לחוד, כללדלא קעביד איסורא 

 .ת עדיף"איסורא ולפיכך לא שייך שוא
ו שהביא בעילום "ע' כ בסי"וכמו.  ח בעילום שם"ע קצת במה שהביא דברי רבו הגר"יל .19

 .מ טובא"בתוספת ביאור ונפק) ד"יבום וחליצה פ' הל(ח "הגר' שם מחי
אות (ע "ע בקובה"וע).  שם(' והשוה לתוס, )ה ולדרוש"ד: ג(א כתובות "ן ורשב"רמב' עי .20

והרי כדברי , ן"הרמב' אתי כשי) ת אמאי"ה וא"ר ד"בדפה: יז(י סנהדרין "דהנמוק) 'ה
כ "והוא לכאורה דלא כמש).  [ה ואתיין"סוד: ג(א כתובות "י כתב נמי בריטב"הנמוק

 ).]ה מה"ד: כה(חים פס' א בשמו בחי"תלמיד הריטב



  

  ב" תשס●' קול צבי ד

 חיים תנחום כהןהרב 
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ביסוד דין כתותי מיכתת שיעוריה

  בהגדרת כתותי מיכתת
' ואי.  אתרוג של אשרה ושל עיר הנדחת פסול, :)לד(תנן בסוכה 

בדוכתי ' וכן אי.  ט כיון דלשרפה קאי כתותי מיכתת שיעוריה"מ, .)לה(עלה 

, גבי סנדל של חליצה וגבי לולב) :לא(ובסוכה :) קג(וכגון ביבמות , טובא

ב פסולין למצותם ולדינם "דשל עיר הנדחת ושל תקרובת עבודה זרה וכיו

וכתבו כמה ראשונים דזהו כלל גם בשאר .  משום דכתותי מיכתת שיעורייהו

' כן כתבו התוס.  [דכמיכתתי דמו, וכגון כלאי הכרם, דברים הטעונים שריפה

ד "ובהשגות הראב) ה והנכון"ריש ד(שמה א "ובריטב) ה לפי"ד. לה(בסוכה 

ובריש ) ד"ר בסוה"בדפה. טו(ן לעיל במלחמות "כ הרמב"וכ, )ר"בדפה. יז(

ה "ה ואם תאמר וד"ד, על ענין גזול בשני(ד "לולב להראב' השגותיו על הל

ה המצויין להלן "ד בראבי"הו(ה והרוקח "וכן הסכימו הראבי).  א"וי

  ).] בסמוך

) ה חליצתה כשרה"ד: וכגון ביבמות קג(מות י בכמה מקו"רש' ובי

דכל :) קב(שמעון במנחות ' דהוא משום שיטת ר, ש"בהך דינא דכתותמ

העיר ) נ"ה ושל עיה"ד: סוכה כט(ובערוך לנר .  העומד לשרוף כשרוף דמי

ה בשלמא "ה של אשרה וד"ד: כט(א נמי פירש כן להדיא בסוכה "דהריטב

  . ואליביה נאמר, שמעון' ר' הוא שיש "דכתותמ, )ה והנכון"ד. לה, יבש

י "אולם נראה דרבים מן הראשונים חולקים על דעתם של רש

חייא בר אשי ' איתמר ר, :)פ(בעירובין ' הנה אי.  ש"א בגדר כתותמ"והריטב

' ובתוס.  אבל קורה לא כתותי מיכתת שיעוריה', וכו, אמר עושין לחי אשירה

, טפחים'  לחי בעי שיעור גובה יג דגם"דאע, רבינו אברהם' בי) ה אבל"ד(

דשאני לחי דכשר אי נעשה מגל , ש כמו בקורה"מ לא אמרינן ביה כתותמ"מ

ש שייך רק להלכות "דדין כתותמ', כלו.  ז"של כתיתים המפורדים זמ' גבוה י
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ויוצא דזהו גדר דינא .  דבעו חדא חפץ מחובר הצריך איזה שיעור מסויים

פרר ונהפך מגוף שלם לגל של כתיתים ליה כאילו נת' דחשבי, ש"דכתותמ

ובסוף הדיבור .  [שנפסדה צורת החפץ לגמרי אך החומר שלו קיים, דקים

חצרות ' ש בסולם המצרף ב"כתותמ' דלא אמרי, :)עח(דלעיל ' הביאו מגמ

היינו רק ' דהא דסולם בעי רוחב ד, י בזה"הר' ובי.  'ג דבעי רוחב ד"ואע, יחד

' ש אלא היכא דבעי"כתותמ' ולא אמרי, עלות בוא ל"כדי שבמציאות יוכלו בנ

' ד דברי ר"והביאור בזה הוא לכאורה ע.  שיעור של חשיבות כמו בקורה

ולא , י דין"ש אלא אשיעור עפ"ולכן לא יתכן לומר כתותמ, ל"אברהם הנ

) ז"שבת פי' הל(ח "הגר' בחי' ועי.]  רק ראויות לאיזו מציאות' היכא דבעי

' ש היינו רק דחשבי"דכתותמ, ד שמה"ם והראב"מבשהבין כן נמי בדעת הר

ונראה .   אבל לא דנחסר כלום מן החומר, ליה כאילו נעשה גל של פירורין

, נ"גבי כיסוי הדם בעפר עיה:) פט(פ כיסוי הדם "ס' דבאמת כן מבואר בגמ

הכי , ומשני, ז"ש וכמו גבי שופר ולולב של ע"ד לפסול משום כתותמ"דקס

, לכיסוי] טפי[הכא כל מה דמכתת מעלי ', וכו,עינן השתא התם שיעורא ב

לפירורים ' ש היינו רק דנהפך מגוש א"דכתותמ, ל"והיינו לכאורה כנ.  כ"ע

אבל לא , .)]פח(וכמשנה , כיון דדק טפי[ולכן שפיר הוי עדיף לכיסוי , דקים

שכתב ) א"ד ביאורים סק"קכ' סי(שוב מצאתי בתורת גיטין .  דנחסר החומר

וגם הביא , ש היינו דהוי כאילו הוא כתות ומפורר"דכתותמ,  להדיאהגדרה זו

ה בחולין "א דקדמו הראבי"מ רוזנצוייג שליט"והעירני הגר.  ל"חולין הנ' מגמ

, ל"וז, בין בהגדרה ובין בהוכחה) ה והא דקשיא למר"מ ד"אלף וק' סי(

דאין לפרש מוכתת דלהוי כמאן דליתא אלא כשבור ', מצטרף לכביצה וכו

  .ל"עכ, בשילהי כיסוי הדם כמה דמיכתת מעלי טפי' ג אמרי"ובכה', וכו, מיד

ל דטעמא "וס, ל"א הנ"י וריטב"והני ראשונים ודאי פליגי ארש

דאי הוי כשרוף גם , ש אינו משום כל העומד לשרוף כשרוף דמי"דכתותמ

ה "ד: כה(סוטה ' וכן חילקו להדיא בתוס.  החומר היה נפסד ולא רק הצורה

ש אינו מדין כל "דכתותמ, )ה שלחו מתם"ר ד"בדפה. גיטין י(ן "ברו) לאו

ל "ש ול"ג דפליגי אר"ש אע"שמעון אית להו כתותמ' ולכן רבנן דר, העומד

  . כל העומד
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ל ודאי ניחא אליבא דהני ראשונים "פ כיסוי הדם הנ"ס' ואיברא דגמ

ך גוף א].  ה"ן וראבי"ר, ד"ם וראב"רמב, בעירובין ובסוטה' הלא המה תוס[

, א"י והריטב"רש' וכשי, ש אינו מפאת כל העומד"דאי כתותמ, ב"שיטתם צ

סוטה ' והן אמת שכתבו בתוס.  מכח איזה ביאור אחרינא נימא באמת דמיכתת

ן בארוכה קצת במלחמות "כ הרמב"וכ, ש הוא משום איסור ההנאה"דכתותמ

ש "מ צריך להסביר היכי תלוי דינא דכתותמ"אלא דמ, ל"ובהשגותיו הנ

הלא , שיהא טעון שריפה' ז אמאי אכתי בעי"דלפי, ע"ועוד צ.  באיסור ההנאה

דנפסדה ונחסרה , גם צריך להבין מנא לן הך פשרה.  מ"הוא אסור בהנאה מ

  .רוב הראשונים' ב טובא בשי"ונמצא דצ.  מ חומרו קיים"צורת החפץ ומ

יסודות בתורת איסורי ' י ב"ונראה לבאר וליישב שיטה זו עפ

בפלוגתת ' והב, ביסוד החילוק שבין תרי גווני איסורי ההנאה' הא, אהההנ

  .הראשונים בבעלות באיסורי הנאה

  נ הנשרפין והנקברין"איסוה
, דאיכא תרי גווני איסורי הנאה:) לג(הנה תנן בשילהי תמורה 

איסורי הנאה הנשרפין ].  כגון בשר בחלב[ונקברין ] כגון כלאי הכרם[נשרפין 

ואילו שאר איסורי הנאה אינם טעונים אלא קבורה מדרבנן , פהכתיב בהו שרי

לאחר שנשרפו ונעשו [התם דנשרפין אפרן מותר ' ואי.  מחמת חשש תקלה

ש "ועיי.  דלא פקע איסורם אף אי שרף אותם, ואילו נקברין אפרן אסור, ]אפר

דטעמא דנשרפין אפרן מותר הוא משום דנעשית ) ה הנשרפין"ד(' בתוס

ואילו .  ו גבי קדשים דמשעה שנעשית מצותן יצאו מידי מעילהוכמ, מצותן

ולכן שפיר , נקברין לית להו מצות שריפה ולא שייכא בהו נעשית מצותו

והנה גבי .  'ד התוס"עכת.  נשארים באיסורם גם לאחר שנשרפו ונעשו אפר

ושפיר הוו כתשמישי , כל טעם איסורם הוא מפני שעומדים למצוה, קדשים

ע היאך דימו לזה את "וצ.  בהו קדושה לאחר שעבר זמן מצותםמצוה דלית 

הלא עיקר איסורם ודאי אינו משום דקיימי , איסור ההנאה של הנשרפין

).]  א"י כ"ב רס"ח(ומצאתי שכן תמה בקובץ שיעורים .  [למצות שריפה

דאם אמנם מצות שריפה איננה טעם איסור ', והנראה לומר בכוונת התוס
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דינים נפרדים אלא הם קשורים ' ר וחובת השריפה אינם במ האיסו"מ, ההנאה

, והיינו.  דאיסור ההנאה של הנשרפין מביא לידי איבוד לבסוף, בהדדי הכי

ואילו עצם האיסור .  דהנה האיסור של הנקברין הוא איסור בעלמא גרידא

דלא רק דהתורה , דהאיסור הוא חלק ממהלך נרחב וכולל, דנשרפין חמיר טפי

כ דלבסוף צריך "אלא דהתורה ריחקה להך חפץ כ, אה ובתשמישיןאסרתו בהנ

כ בנקברין דטעונים קבורה רק מדרבנן ומשום חשש "משא.  שיכלה לגמרי

  .ואיסורם אינו חלק ממהלך ומסילה העולה עד לאיבוד, תקלה

דעצם האיסור של הנשרפין מביא גם לידי כליון , והיוצא מזה

ונמצא דעצם איסור ההנאה שלהם , ]ת"שנוכמ, ולכן הוא דאפרן מותר[ואיבוד 

  .חמור מאיסור ההנאה של הנקברין

  בעלות באיסורי הנאה
וכגון לגבי דין [נחלקו הראשונים בענין בעלות אאיסורי הנאה 

י "דרש, )ב"ו סק"ת' סי(ח "קצוה' עי].  ב דינים אחרים"וכיו, מינים' שלכם בד

ה של "ריש ד: לד(כה א בסו"והריטב) א"ובמק, ה אינו מוקדש"ד. ק מה"ב(

ל דאיסורי הנאה הוו שלו אלא דאינם "ס) ה והנכון"סוד. ע לה"וע, ערלה

ן "הוסיף דזוהי נמי דעת הר) ו"ג סק"רכ' סי(ד "יד שאול על יו' ובס, ברשותו

ש "עיי.  אולם רוב הראשונים פליגי עלייהו).  ה ואני מסתפק"ד. פה(בנדרים 

ה הא "שם ד(א בנדרים "והרשב) ל"א הנ"הובא בריטב(ד "ביד שאול דהראב

וכן הביא , ל דאיסורי הנאה אינם שלו"ס) ה בחייו"ד. ולעיל מז, ר משלם"דא

.  'מכמה בעלי התוס) 'ריש מאמר א(ש "ת הריב"ס שו"בקונטרס הנדפס בסו

' הו(ה "ודעת הרא, )ה אלא כך"ד: ד(ן להדיא בפסחים "ה דעת הרמב"וכ

דאין בעלות כלל אאיסורי , )ערלהה המקדש ב"סוד: א קידושין נו"בריטב

, א מובנת היטב מפאת תורת דיני ממונות"י והריטב"והרי שיטת רש.  הנאה

ל דכיון דנאסרו הימנו כל תשמישי החפץ שוב אין החפץ בהישג של "די

ודמי שפיר לחפץ הגזול דהוי שלו ואינו ברשותו של , הבעלים למעשה

דאיך ואמאי פקעה בעלותו , ג"אך דעת רוב הראשונים לכאורה צב.  הבעלים

  . מכל וכל
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ל דאיסורי הנאה מופקעים הם "דדעה זו ס, ל סברא"ונראה דצ

שהופקעו מן החפצים הללו איזו תכונות יסודיות של , במקצת מן הטבע הרגיל

, מן התכונות שנחסרו מדבר הנאסר היא היתר השתמשותו' ואמנם א.  חפצים

והיא מה שחפצים רגילים , יתכ הועדרה ממנו עוד תכונה יסוד"אבל כמו

  .ואילו הך חפץ הנאסר לא שייך ביה מושג הבעלות, ניתנים לבעלות

.   שוב מצאתי דבסברא כזו כבר נחלקו המרחשת ושערי יושר

שדן בארוכה בענין הבעלות באיסורי ) 'א' א סי"ח(ת מרחשת "הצצתי בשו

) שוםה מ"ד' אות ו' ענף א(אשר ביאר שמה , ואפס קצהו ראיתי, הנאה

דכיון דנאסרו כל , דהשיטה דאיסורי הנאה אינם שלו היא מדין זוטו של ים

והופקעה בעלותו , תשמישיו שוב הוי למעשה בגדר אבודה ממנו ומכל אדם

והרי ביאורו של המרחשת הוא מכח לתא .   לגמרי מכח דינא דזוטו של ים

אולם בשערי .   איסורי הנאה' ולא מפאת שום דין המיוחד להל, דדיני ממונות

דייק והוכיח מדברי ) ה וביסוד"כ ובד"ה וע"ובעיקר בד, ט"א ספ"ש(יושר 

ז מכח "דהא דליכא בעלות אאיסורי הנאה אי.) נדרים פה(ל "א הנ"הרשב

, ותורף ראייתו.  ידיעת והנהגת הבעלים למעשה ולא שום לתא דדיני ממונות

, לים למפרעא דשאלה על האיסור מהניא גם לשווייה בע"ל לרשב"מהא דס

ולמעשה היה אבוד ממנו , ג דלמעשה כבר נהג בו אז כדבר האסור"דאע

ומצד דיני ממונות ודאי לא נעקרו דעתו , באותה שעה כאילו שטפו נהר

  .]י דלדעתו זוהי ראיה שאין עליה תשובה"ש בשער"ועיי.  [והנהגתו למפרע

רוב הראשונים דאיסורי הנאה אינם ' י אחרת בשי"השער' ולכן בי

ז מכח דעת הבעלים להפקיר ולא מפאת שום הלכה בדיני "ל דאי"דצ, שלו

דמה , זהו דין מחודש באיסורי הנאה, אלא.  וכמו שהוכיח לעיל, ממונות

באמת קאמר , שהגידה וצוותה התורה על דבר מסויים שהוא אסור בהנאה

וטבעו לקוי במקצת והוי , רחמנא ביסוד דחפץ זה הוא חפץ גרוע וזר ומרוחק

מהנפקותות בחלות שם הזו היא דלפיכך נאסר ' ואמנם א.  פרא בעלמאכע

וכגון דהופקע , מ אחריני"נ דאיכא בזה גם נפק"אבל איה, תשמישו של החפץ

כ על איזה "דהיכא דאיכא גזיה, ת לעיל"והיינו כמשנ.  החפץ ממושג הבעלות
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לקוי יסודו וטיבו של גוף הדין הזה הוא דהדבר הזה , חפץ שהוא אסור בהנאה

ואמנם דין זה נאמר בתורה רק .  ומופקע במקצת מן הטבע של חפצים רגילים

וכגון , מ אחרים"אבל שפיר יתכנו נפק, מ שלו"מן הנפק' בנוסח של הזכרת א

  . הפקעת תכונת הבעלות מחפץ זה

דאיסורי , )שם. מז(א בעצמו  בנדרים "ונראה דזהו שכתב הרשב

א "וכך הבין הרשב.  [י דין"מא עפהנאה אינם שלו משום דחשיבי עפרא בעל

והיינו .]  דלשון זה קאי אהא דאינו שלו, דעפרא בעלמא.) פה(לקמן ' הגמ' בל

דגוף שם החפצא כחפץ מופקע ומרוחק הוא דגורם שאין , לכאורה כסברתנו

כ "וזש, )ת"וכמשנ, וכמו ששם זה הוא שגורם דהחפץ אסור בהנאה(בו בעלות 

  .דהוי עפרא בעלמא

) ה בביטול"ד: פסחים ד(י "דהנה ידועה שיטת רש, יףויש להוס[

אלא דמקיים מצות , ל דאינו הפקרה"דס, והגאונים  בהגדרת ביטול חמץ

והרי מושג זה קרוב לדידן .  ז דמחשיב את חמצו כעפרא בעלמא"תשביתו עי

ה אלא כך אני "ד(ן שמה "והרמב.  עפרא בעלמא' דתרוייהו נוסחו בל, בשמא

ומה , הא דביטול הוא שוויי כעפרא[ענינים ' דהני בכתב בהדיא ) אומר

קשורים ] שנתבאר דליכא בעלות באיסורי הנאה משום דהופקעו והוו כעפרא

ש דענין ביטול כעפרא הוא דמסכים דעתו לדעת המקום "עיי.  ז ביסוד"זב

י הא דעצמיות החפץ "ז מדין הפקרה אלא ע"ושאי, דאיסורי הנאה אינם שלו

, ן"ד הרמב"עכת.  ז מענין דיני ממונות" ושלכן אי,אינה חשובה אצלו

  .]ת למעלה בהא דאיסורי הנאה אינם שלו"מדבריו כמשנ' ולכאורה חזי

  ביאור חדש בכתותי מיכתת
דחפץ שיש בו איסור , ל עוד"י האמור י"עפ.  השתא נשוב לדידן

דחומר איסורו הוא סימן , הנאה חמור הלא הוא מופקע ומקולקל ולקוי טפי

כ שפיר יתכן דהופקעה הימנו עוד תכונה "וא.  דל ליקויו והפקעתועל גו

' כ בתוס"דהוא דין באיסורי הנאה וכמש, ש"ונראה דזהו ענין כתותמ.  יסודית

ובפרט בנשרפין דאיסורם חמיר טפי וכמו שהוכחנו , ל"ן הנ"סוטה וברמב
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הופקעה מהנשרפין , כיון דאיסור הנאתם חמור יותר.  בתמורה' לעיל מתוס

והיא כל ענין צירוף וחיבור כל החומר שבגוש מסויים , עוד תכונה אחרת

וכיון .  'להיות לחפץ וחתיכה א) 'החומר שבצדו הצפוני ושבצדו הדרומי וכו(

הנוהג ' דגבי איסורי הנאה החמורים לא שייך כל המושג דגוף וחתיכה א

 לפי ש"ממילא הוא דחשיב חומר בלי צורה וכהגדרת כתותמ, בחפצים רגילים

דאיסורי הנאה הנשרפין הוו כמפוררים ומפורדים וכגל של [רוב הראשונים 

  ].כתיתים דקים

', א.  י החשבון הזה יתיישב ויבואר כל מה שהקשינו למעלה"ועפ

דהוא מדין הליקוי והפקעת , ש"השתא מובן ביאור עצם הענין דכתותמ

ענין י ב"וכמו שביאר השער, התכונות של חפצים שאסרם התורה בהנאה

ז דנפסדה צורתם ואילו חומרם "ש עפי"וא.  הפקעת בעלות מאיסורי הנאה

דהופקעה תכונת חיבור החפץ אך ודאי , ז פשרה אלא שורת הדין"אי.  קיים

ש אינו משום כל "ל דכתותמ"ג דהני ראשונים ס"אע', ב.  לאו כשרוף דמי

ור דחמיר איסורייהו מאיס, מ שפיר נוהג רק בנשרפין"מ, העומד לשרוף

והא דהחפץ נשרף , ש הוא דין באיסור הנאה חמור"והיינו דכתותמ.  הנקברין

ושוב מורה שיעור תוקף איסורו על מדת ליקויו (הוא סימן לחומר איסורו 

, ש"ל דהא דנשרף הוא סיבת כתותמ"א ס"י והריטב"ואילו רש).   [והפקעתו

  .]דהוי כשרוף משום דעומד לשרוף

כתותי , ל"וז, ל"בסוטה הנ'  התוס'ונראה דביאור זה מדוייק בל

משום דאיסור הנאה הוא ולא הוי אלא כעפרא דארעא ' מיכתת שיעוריה וכו

דהניסוח הזה של הכח , והלא דבר הוא.  כ"ע, בעלמא וליכא שיעורא

ל "ן בפסחים הנ"א בנדרים והרמב"ש שוה לניסוחם של הרשב"דכתותמ

כ שפיר יתכן "וא.  אדהוא משום דאיסורי הנאה הוו כעפר, בהעדר בעלות

וכמו שנתבאר דתרוייהו הוו הפקעת תכונה גבי איסורי הנאה מפני , דהיינו הך

סוכה ' והנה יש מקשין סתירה בין תוס.  דהוו עפרא בעלמא, ליקוי טבעם

ש נוהג רק בדברים הטעונים "דבסוכה הניחו דכתותמ, סוטה' ותוס.) לה(

ו דאינו תלוי בעומד לשרוף ואילו בסוטה הרי כתב, לעיל' שריפה וכמו שהו
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, מ"ולפי האמור לק.   ומשמע דגם נקברין בכלל, אלא במה שאסור בהנאה

דהא דטעון שריפה , ש נאמר רק בנשרפין"דכתותמ' ל לתוס"דגם בסוטה ס

  .ת"וכמשנ, מגלה על חומר איסורו

ל בכלל יסודו "דל, א אזדו לשיטתייהו"י והריטב"אולי דרש, ומאידך

ר הנאה אינו גילוי על הפקעת טבעו ותכונותיו של החפץ ואיסו, י"של השער

ל דאיסורי הנאה "ולכן שפיר ס.  אלא איסור שלא ליהנות כפשוטו, במקצת

ש אינו דין מסויים שנתחדש גבי "וגם הוצרכו להסביר דכתותמ, הוו שלו

כ דכל העומד לשרוף כשרוף "שמעון בכהת' אלא דהוא שיטת ר, איסורי הנאה

  .דמי

  ]'מ א"נפק[ויה בדבר  שריפה התל
: קג(יבמות ' ונראה דביסוד הזה נחלקו הראשונים פעמיים גם בתוס

  ).ה סנדל"ד

ז של נכרי כל זמן "ש בע"כתותמ' ת אי אמרי"י ור"דנחלקו רש, חדא

ז של נכרי וקודם "דמיירי בע' בקונט' פי', ל התוס"וז.  שעדיין לא נתבטלה

.  כ"ע, פ שלא נתבטל עדיין" אעביטול דכיון דראוי לבטל לא מכתת שיעוריה

ונראה דנקודת .  ש קודם ביטולה"בה כתותמ' ל דאמרי"ת וס"ובהמשך פליג ר

ש היינו כל "אי כתותמ, ש"ל בהגדרת כתותמ"המחלוקת היא הפלוגתא הנ

או דאין השריפה אלא סימן , ש"העומד לשרוף והשריפה היא סיבת כתותמ

ת "ר.  ש"כתותמ'  הוא דאמריה"בעלמא דאיכא כאן איסור הנאה חמור ומשו

דהפקעת חיבור ) בעירובין ובסוטה' וביניהם בעלי התוס(ל כרוב הראשונים "ס

ז הוא איסור חמור כיון דבעצם "והרי איסור הע, החפץ קשורה לאיסור ההנאה

י "ת בהא דאפשר לסלק האיסור ע"ולא איכפת ליה לר.  הוי מן הנשרפין

א סימן לחומר " דהרי אין השריפה כ,ביטול ואינו עתיד לישרף בפועל ממש

והחפץ עומד באיסור , ז זו בעיא שריפה בעצם"ולזה סגי במאי דע, האיסור

ש הוא מדין כל "י אזיל לשיטתו דכתותמ"ואילו רש.  החמור הזה טרם ביטולו

, י שיהא עומד לשריפה בפועל ממש"כ שפיר בעי רש"וא, העומד לשרוף
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י להדיא "כ רש"כ, ובאמת.  ומד לכךז של נכרי דלמעשה אינו ע"לאפוקי ע

לאו לשריפה , ל"ש וז"בטעמא דלית בה כתותמ) ה חליצתה כשרה"ד(הכא 

  .קיימי דאית להו תקנתא בביטול

דעבודה , י"אית ליה כדעת רש) ר"בדפה. סוכה יז(וגם בעל המאור 

ואיהו נמי אזיל .  קודם ביטול' זרה דאית לה ביטול לא מיכתת שיעורה אפי

דכמאן , ל"ש וז"ש מה שכתב איהו בגדר כתותמ"דיעויי, כ"יה כמובזה לשיטת

  . א"י והריטב"והיינו כדעת רש, מ"ל בעה"עכ, דליתא כל עיקר דמי

  ]'מ ב"נפק[קבורה דאורייתא  
ל "ס' הדעה הב.  ז של ישראל"שמה לגבי ע' עוד נחלקו בעלי התוס

' אך הדעה הא.  צ שריפה אלא גניזה בלבד"ש נוהג בה הואיל וא"דאין כתותמ

ותמהו .  כ"ע, כיון דטעונה גניזה אין כתותי שיעור גדול מזה, ל"פליגא וז

ואמאי נימא , דהלא אינה טעונה שריפה אלא קבורה, האחרונים על הדעה הזו

, אית לה שיטה מחודשת' ל דהדעה הא"דצ, ונדחקו לפרש.  ש"בה כתותמ

ל "הנ.) לה(כה בסו' כ התוס"ודלא כמש, ש נוהג אפילו בנקברין"דכתותמ

ה "ד: קג(נ הכא "כ בערול"כ.  [ש נוהג רק בדבר שחייבין לשורפו"דכתותמ

וכן הוא כבר בקרני ראם , )כ"ח סק"שאילתא פ(ובהעמק שאלה ) אין כתותי

ס סוטה "נמי במנחה חריבה עמ' וכך הו).  'אות ב(א לסוכה שמה "על המהרש

  ).]א"קכא ע, ה והא דאמר גבי שופר"ד: כה(

דעות נחלקו במחלוקת ' דהני ב, כ נראה לבאר בשופי"אך לפמש

ש הוא "א דכתותמ"י וכריטב"ל כרש"ס' הדעה הב.  ש"ל בהגדרת כתותמ"הנ

ז של ישראל מאחר ואינה עומדת "כ אינו נוהג בע"וא, מדין כל העומד לשרוף

בעירובין ובסוטה ורוב ' ת והתוס"ר' ל כשי"ס' ואילו הדעה הא.  לאיבוד

רק סימן המורה על חומר ' דבעי, שריפה ואיבוד לאו דוקאכ "וא, הראשונים

כ חלק "דהרי הך איסור הנאה הוי ג, ש"ולכן יתכן כאן כתותמ.  האיסור

ממהלך נרחב וכולל העולה ומביא לבסוף לידי מה שנעלם החפץ מלפנינו 

ז "שוב ראיתי כעי.  [ש"ביה כתותמ' והוי איסור חמור ושפיר אמרי, לגמרי
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ש "ל דכתותמ"ס' דהדעה הא, )'שמיטה ויובל אות ד' הל(ד "באגרות הגרי

  .]ש"עיי, תלוי באיבוד ולא בשריפה

', ולפי הבנה זו אפשר דמתיישב היטב גם לשונה של הדעה הא[

, ש"ולפי האמור א.  ולא רק דשוה, דהרי כתבו דגניזה עדיפא משאר כתותי

ונבלע כקרח מאחר והוא מביא לידי שהחפץ נעלם , דאולי איסור זה חמור טפי

.  שאין נשאר ממנו בעולם שום זכר וחלק, ואינו מניח אחריו שריד ופליט

ובאמת היה .  דאפרם מיהא קיים בעולם לאחר שריפתם, כ בנשרפין"משא

  .]ז של ישראל יהא חמור משאר איסורי הנאה"שאיסור הנאת ע, מסתבר כן

  ]'מ ג"נפק[נשרפין מדרבנן  
 עוד פלוגתא בראשונים על הנקודה מ רוזנצוייג דמצינו"העירני הגר[

ש נהיג רק במידי "שהניחו דכתותמ) ה לפי"סוד. לה(סוכה ' תוס' דיעוי, הזו

והלכך צידדו לומר דערלה טעונה שריפה רק , דבעי שריפה מדאורייתא

פליג ) ה של ערלה"סוד: לד(א שמה "והריטב.  מדרבנן ולכן לא מיכתתא

ל "וז.  עון שריפה מדרבנןש נוהג גם בדבר הט"ל דכתותמ"להדיא וס

, ג דתרומת אתרוג שהיא תרומת פירות מדרבנן בעלמא היא"ואע, א"הריטב

כל היכא דקאי לשריפה מאיזה טעמא להוי כתותי מיכתת שעורא ופסול מן 

א דזה נובע מהגדרתו בדינא "הרי מבואר בדברי הריטב.  ל"עכ, התורה

הרב רוזנצוייג ' דך ביומאי.   דלמעשה עומד לשריפה וסגי בזה, ש"דכתותמ

דדרגת איסור הנאת ערלה היתה האיסור הקל של ', נמי אזדו בזה לשי' דתוס

ולא איכפת לן לגבי זה במאי , )אילו היתה טעונה שריפה רק מדרבנן(נקברין 

כ שפיר אין בה משום "וא, ל מצוה דרבנן בעלמא לשורפה"דיוסיפו חז

  .]ש כיון דבאמת היא מן הנקברין"כתותמ

  ]'מ ד"נפק[ן הטעונים שריפה  נקברי
התם דבגד המנוגע ' אי:).  קג(י האמור יובן נמי סוגיין דיבמות "ועפ

ושני .  ג דתרוייהו טעונים איבוד"ש אע"ובית המנוגע לית בהו דין כתותמ

.  קרא דהבגד וקרא דהבית, כ"היוצאים מן הכלל הללו נלמדים משתי גזיה
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' כ בדוקא בב"ם איבוד מצינו ימהדבכל הדברים הטעוני, וקצת צריך להבין

  .הדברים המנוגעים

דפרשת שריפת בגד המנוגע ,  והנה גם עולה התם מתוך הסוגיא

ולכאורה .   אינה בכלל דיני איסור והיתר אלא היא חלק מדיני טומאה וטהרה

ז וכלאי הכרם "דשריפת ע, כ"היא חלוקה בזה משאר דיני שריפה דבכהת

נקודות עולות ' הני ב, ולפי דברינו.  ה"בכלל אוב ודאי הוו מצוות והן "וכיו

ל דבאמת דמי לשילוח "וי, איבוד המנוגעים אינו מפאת איסור הנאתם.  בקנה

פ חובת האיבוד בדברים המנוגעים אינה מכח לתא "ועכ.   מפאת הטומאה

וכיון דחובת .  דאיבודם חשיב טומאה ולא איסורא' וזהו דאי, דאיסור הנאתם

ונמצא , אין השריפה מורה כלל על חומר האיסור, ן האיסורהשריפה חלוקה מ

, ש"כ שפיר נתמעטו מכתותמ"וא.  דדרגת איסורם הויא של הנקברין

, ש נובע מאיסור הנאה חמור לפי רוב הראשונים"ת דדינא דכתותמ"וכמשנ

  .והכל עולה כפתור ופרח. ואילו במנוגעים אין כאן אלא איסור הנאה קל

ות להך יסוד דשריפת בגד המנוגע נפרדת הוכח' ונראה להביא ב

אי אפר בגדים ) 'א' ב הל"צ פי"טומ' הל(מ "דהנה חקר המל, חדא.  מאיסורו

דהניח ) 'ב אות ה"מצוה קע(ח "מנ' ועי.  המנוגעים מותר לאחר שנשרפו

.  דמאי שנא בגד המנוגע משאר איסורי הנאה הנשרפין, מסברא דאפרן מותר

דדרגת האיסור היא של הנקברין מאחר , ראת הלא איפכא מסתב"אך לפמשנ

.  ל דאפרו אסור"כ צ"וא, שהוא איסור גרידא שאינו מביא לידי איבוד הבגד

, ה"בהגה' י ג"א סוס"ח(ת ראשית ביכורים "ר בצלאל הכהן מווילנא בשו"והג

ש "וא.  דאפרו אסור) ז"ערלה ה(הביא תוספתא ערוכה ) ה והנה באמת"סוד

דגם ) ה עוד"ד ד"ק' ד סי"חיו(ת משיב דבר "בשו' ועי [. ת"וכמשנ, לפי דברינו

ח ריש "שאילתא פ(ולכן יצא בהעמק שאלה .  ח"ב תפס בדרכו של המנ"הנצי

דלפי , ב הכהן"ל אשר הביא הגר"התוספתא הנ' ובתשובתו לשבש גי) ז"ק י"ס

דברי התוספתא ברורים כפי , אולם.  אאפר הבגד כלל' ב לא קאי התוספ"הנצי

  .]צ שום הגהה"ת וא"ו לפמשנשהם לפנינ
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הא דשער נזיר , ל נזירות"סוה(ז "הגרי' שוב מצאתי סברא זו גם בחי

כ צידד "וכמו.  ד דטעון שריפה תחת הדוד"גבי שער נזיר טמא למ)  'טהור וכו

ד "עפי[יהודה ' גבי חמץ בפסח אליבא דר) ז"ה וכ"ג ד"י' סי(י פסחים "בקה

הו כתבו דחובת השריפה שבדברים תרויי)].  א"חמץ ומצה פ' הל(ח "הגר

חלק מסדר [אלא הויא דין מסויים , הללו אינה קשורה לאיסור הנאתם כלל

ושלכן אפרן אסור כיון דדרגת עצם , ]וענף של בל יראה, הקרבת קרבנות הנזיר

מ רוזנצוייג "כ למה שביאר הגר"וזה דומה ג.  [האיסור היא של הנקברין

דחומר , ש"מדרבנן אין בו משום כתותמדהטעון שריפה ' למעלה בדעת התוס

  .]ל מצות שריפה"איסורו הוא של הנקברין אלא דהוסיפו בו חז

דלפיכך , ועוד יש להוכיח דאיבוד נכסים המנוגעים חלוק מאיסורם

ש לנגעים "ש ורא"בר' הו, א"ד הי"תזריע פי(שפיר הוצרכו למילף בספרא 

ולא למדוהו ממה , נאהמדרשה מיוחדת להא דבגד מנוגע אסור בה) א"סוף פי

כ אסורים בהנאה מהא "דכלאה.) קטו(דטעון שריפה כדרך שדרשו בחולין 

דדרשה כזו ניתנה , י האמור"חילוק זה מובן היטב עפ.  דטעונים שריפה

, כ"וכמו גבי כלאה, ליאמר רק בחובת שריפה שהיא חלק ממהלך איסור הנאה

     .כ בשריפת בגד המנוגע שהיא טומאה ולא איסורא"משא

  

*  *  *  

  

דנחלקו הראשונים בגדר הך דין התורה דחפצים , נמצינו למדים

גדר וטיב הדין הוא באמת , לפי רוב הראשונים.  מסויימים אסורים בהנאה

שצוותה וגילתה התורה על החפצים הללו שטבעם משונה וגרוע במקצת 

הופקעו מהם איזו , מחמת ליקוי טבעם הזה.  מטבעם של חפצים רגילים

והתורה הזכירה בפירוש רק .  ות יסודיות של שאר חפצים שבעולםתכונ

כ הופקעו מהם גם תכונות אחרות כתוצאה "אבל כמו, שנאסרה השתמשותם
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ז יש לבאר דעת רוב הראשונים דאיסור הנאה אינו ניתן "ועפי.  [מהליקוי הזה

  .]לבעלות

כ "כמו, וכמו שכל איסור הנאה הוא סימן המורה על ליקוי החפץ

ל לרוב הראשונים דאצל איסורי "ולכן ס.   חומר האיסור על גודל הליקוימורה

הופקעה ) בתמורה' וכדמשמע מדברי התוס, והיינו הנשרפין(הנאה החמורים 

והוא עצם המושג דכל החומר שבחתיכה נחשב לגוף מחובר , עוד תכונה אחת

זהו ואליבייהו , וממילא יוצא דאיסורי הנאה חשיבי כגל של פירורים.  'א

  .הגדרת כתותי מיכתת שיעוריה

ל דאיסור הנאה אינו גילוי על ליקוי "א ס"י והריטב"רש, מאידך

ל דאיסורי "להכי ס.  אלא איסור גרידא שלא ליהנות, וגריעותא בעצם החפצא

ל דהוא רק "ש אלא צ"ל דאין לבאר הכי בדין כתותמ"ולהכי ס, הנאה הוו שלו

  .וף כשרוף דמיכ דכל העומד לשר"שמעון בכהת' שיטת ר

) והם א, ש"מ בהך פלוגתא בהגדרת כתותמ"ומצינו ארבע נפק

) ב; ז של נכרי קודם ביטול"וכמו ע, נשרפין שאפשר לבטל ולסלק איסורם

וכגון , י איבוד"היכא דאיסור ההנאה מביא לידי שעובר מן העולם אך לא ע

שריפה איסורי הנאה הטעונים ) ג; ז של ישראל שטעונה גניזה מדאורייתא"ע

והיינו שאינם טעונים שריפה מפאת , נקברין הטעונים שריפה) ד; רק מדרבנן

וכגון גבי בגד ובית המנוגעים , איסור הנאתם ומכח חוזק האיסור וההפקעה

 ]. וכמו כן נמי גבי שער נזיר טמא וגבי חמץ בפסח[
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 ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ם"בענין אפקריה רחמנא לזרעיה דעכו

  הדינים המבוארים בברייתא' ב. א
ש שני אחים תאומים גרים וכן משוחררים "ת":): צז(יבמות ב איתא

היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא ' לא חולצין ולא מייבמין וכו

 אי ידעינן שבאו אפילוד.) צח(' ומבואר בגמ  ".'וכוחולצין ולא מייבמין 

ויליף .  דאפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה, אין חולצין ואין מייבמין' מטיפה א

בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים ) "כ:כג(יחזקאל ' מקרא דס' ס דין הב"הש

היא דאין מייבמין כיון דיבום תלוי בשאר ' בדין הב' וכוונת הגמ" .זרמתם

אין היבם שאר האב דאחיו , סים אחר אביהםחהיות דשניהם אינם מתייו, האב

ס למינקט פטור חדש דאינם שאר "ל להש"י אהא דמיבע"ועמד רש.  המת

, ד"ת דגר שנתגייר כקטן שנול"האב ולא פשט ליה מכלל דאית לן בכה

. צח(י "ולכך פירש.  האחים קרובים' ט לחוד שפיר איכא למימר דאין ב"דמה

הדינים המבוארים ' טעמים איכא לב' דב) ג"ה ה"אמור רבנן ובדה הא ד"בד

אחים גרים אינם מייבמין הוי משום ' נ הא דמבואר ברישא דב"אה.  בברייתא

תאומים ' הא דסיפא דבבאבל .  דהתם איכא גירות, ד"דגר שנתגייר כקטן שנול

 )שהיתה קודם לידתן (אין גירות האם, לידתן בקדושהכיון ד, שנתגיירה אמם

גר הדין ד משום ן הפטור מיבום אי,וממילא.  קרויה גרות לגבי התאומים

   1. דזרמת סוסיםהחדשדין האלא משום ' וכושנתגייר 

  ותןר בגיא דדוקא"י והרשב"שיטת רש. ב
.  ם יורש את אביו"דדבר תורה עכו:) קידושין יז(ל "הנה קיי

                                                                                                 
דאמאי נקט , י דהכא"דיישבו קושיית רש) ה נתגיירה"בד. בכורות מו(' בדברי התוס' עי  .1

ומשמע דפליגי אדברי .  א"בע',  וכוס טעמא דזרמת סוסים ולא טעמא דגר שנתגייר"הש
  .ל דבהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה גירות אמם הויא גירות גם לגביהם"י וס"רש
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דדוקא , משמעו הוא כ' וכודהדין דגר שנתגייר' ובפשטות מבואר בדברי הגמ

ם אית ליה קורבה "ז שהוא עכו"אבל כ, כשנתגייר הוא דהוי כקטן שנולד

ל "יוחנן ור' דפליגי ר, .)סב(לעיל ' כ המשמעות דהגמ"היינו גו.  לקרוביו

י דקיים "ל לר"דס.  ר"אי קיים פו, ם שהיה לו בנים בגיותו ונתגייר"בעכו

יוחנן מהא ' קשה עליו רוה.  ד"דגר שנתגייר כקטן שנול, ל"ופליג ר, ר"פו

בהיותן ", ל"והשיב ר" ,בלאדן בן בלאדן) "ב" י,'כ' ב(בקרא דמלכים ' דאי

דדוקא בנתגיירו , ל"והוא כנ." נתגיירו לית להו חייס, ם אית להו חייס"עכו

, ם" שהם עכומןזל אבל כ.  כלל דגר שנתגיירה משוםהוא דפקע חייס שלהם 

ל ככללו "י ס"דגם ר) ה רבי יוחנן"ד(שם '  התוסבריומבואר בד.  סיןחמתיי

ר "כ קיים מצוות פו"י דאעפ"ל לר"והא דס, להו חייסנתגיירו לית ל דב"דר

סגי בזה , דכיון דנתייחס אחריו בגיותו, ר"הוא משום פרט בדין דמצוות פו

אי לידתו מוציא , כ לענין בכורה"שם דפליגי ג' ומבואר בהמשך הגמ(.  ר"לפו

  .)מתורת בכורה לנחלהבן הנולד לאחר גירות 

דגם דין זה לא אמרה , פ בדין החדש דהכא דזרמת סוסים"ז יל"וכעי

אבל , דהוא אינו מתייחס אחר אביו, ם שהוא עכשיו ישראל"רחמנא אלא בעכו

.  א דזרמת סוסים זרמתם"ג ל"ובכה, ם"ם דעלמא מתייחס אחר אביו עכו"עכו

ם אית להו חייס נאמרו "דבהיותן עכור וירושה "ס לגבי פו"דדברי השג "ואע

ר גם "ל דפו"י בהדיא כל הסוגיא הנ"נקט רש, ' וכודגר שנתגיירלגבי הכלל 

גר אין לו "ד) ה גר"ד. ק פח"ב(י "רש' דעי.  ' וגולגבי הכלל דזרמת סוסים

מ "הנ, ג דכתיב בלאדן בן בלאדן"ואע, חייס מדכתיב וזרמת סוסים זרמתם

." הבא על יבמתו' בפ,  אחר אביהםבגיותן אבל נתגיירו הבנים לא נתייחסו

וכתב , י קרא דזרמת סוסים עם הדין דגר שנתגייר"דכלל רש, ל"ומבואר כנ

ל "ופשוט דס.  אבל בגיותן נתייחסו אחר אביהם, דשניהם קאי דוקא אגירותן

  .ם"ם מתייחס אחר עכו"דעכו

ם " דאם בא עכו:)עח( לעיל ' בגמ'כ מבואר הא דאי" גלהאמורו

.  באומות הלך אחר הזכרד נקטינן, אשה מאומה אחרתמאומה אחת על 

ורק , בתר אביהםביוחסיהם ' ואזלי, הם מתייחסים בנכריותן ,ת"דכמשנ
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  . כלל מתייחסו ישראל הוא דאינהולדכש

לפרש :) מה(ס שם "דנקט הש.  א ליבמות"וכן מבואר בדברי הרשב  

ב האי וגרס הר.   הולד כשרשראלית ם ועבד הבא על ב"ד דעכו"טעמא דמ

, מאשת אב' דילפי' בדברי הגמ) א"ן והרשב"הביאו הרמב(גאון בתשובה 

אף כל שזרעו מיוחס אחריו שייך ביה , דמה אשת אב זרעו מיוחס אחריו

ותמה .  לא שייך ביה ממזרות, ם דאין בנו מתייחס אחריו"הא עכו, ממזרות

אדן בן בל...לקמן' כדאמרי, גוי זרעו מיוחס אחריו הוא"הא , א"עליו הרשב

דבן , א דבבא על בת ישראל הוא דאינו מיוחס אחריו"הרשב' ותי." בלאדן

א "הרשב לל" דסשייתוומבואר מתוך קו.  בתך הבא מן הגוי קרוי בנך

  .עדיין מתייחסין אחר אביהם, דכל זמן שלא נתגיירו, ל"י הנ"כפירש

  ד מסברא" כקטן שנול שנתגיירגר. ג
א "וגם בפירוש דברי הרשב, ד"טעם הדין דגר שנתגייר כקטן שנולב

יק 'ד סולוביצ"הגרי' פי, ם הבא על בת ישראל אין הולד מתייחס אחריו"דעכו

 יחס בין ישראל שיהיהא "אד, דהוא מסברא )קיג' עמץ הצבי אר' ד בס"הו(

פ הא דילפינן "ע) 'ד' שם הע(צ שכטר לפרש "ר הגר" והוסיף מו2.ם"ועכו

דניתן להאמר .  ם"ופסין בין ישראל ועכודאין קידושין ת:) קידושין סח(' בגמ

דגדר הדין דאי תפיסת קידושין הוא דאין שום קורבה או יחוס בין ישראל 

אינו בר יחוס לגבי אבל , חוסל י"ם משכח"ם לעכו"בין עכו דנ"אהו.  ם"ועכו

ד לפרש דסברא זו היא היסוד להא דגר שנתגייר כקטן "והוסיף הגרי.  ישראל

                                                                                                 
' ד מהל"פי(ם "דכתב לדייק מדברי הרמב.) מז(ח דבכורות "ז ריש פ"הגרי' ע חי"וע.  2

ז "ריוממילא נקט הג. (דשאני פרשת עריות דבן נח מפרשת עריות דישראל) ז"ב הי"איסו
דאין הכלל שייך . גר שנתגייר גבי עריות' ט דאמרי"דה, י בבכורות שם"לפרש דברי רש

ז אשכחן טעמא "ולפי.) ונוהג רק בהיותו ישראל, ם"אלא בדין דאינו נוהג בהיותו עכו
' דאין פרשת יוחסין וקורבה של א, ם מתייחס אחריו"אחרינא להא דאין ישראל בן עכו

ל עוד גדר לכלל "ז משכח"ד הגרי"צ שכטר דלפי"ר הגר" מווהעיר לי.  שוה לשל חבירו
א "א, דכל היכא דהדינים שונים בפרטיהם לגמרי, והוא, ד"דגר שנתגייר כקטן שנול

. ומצוה ששייכת דוקא בהיותו ישראל, שיהיה שום המשך בין מצוה ששייכת דוקא בגיות
  ).4הערה (ק כל הקושיות דלקמן בסמוך "ד ל"ולפי
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.  מיד פקע ממנו כל היחוס לגבי קרוביו,  דנתגייר הגר דכיון3.ד בכלל"שנול

ט "ומה.  ואינו חוזר וניעור, כבר פקע היחוס, ואף אם שוב נתגיירו הקרובים

דכולם עניני יחוס , .)יבמות כב(ופסול עדות , ירושה, ר"פו, הוא דלגבי עריות

   4.ד"ל דכקטן שנול"קיי, או קורבה

                                                                                                 
ס דגר שנתגייר "כלל השדחפש מקור ל) ה אקילו ביה רבנן"בד: ז סג"ע(ס "תח' חי' עיו  .3

בירושה אמר קרא ד) ז שם"ע(' פ הא דאיתא בגמ"עוכתב דאולי מקורו , ד"כקטן שנול
 אבל פקפק.  שאין לו גואלל אחד מישראל"משכחורק בגר הוא ד" ,ואם אין לאיש גואל"

דברים (ואתחנן '  ובמשך חכמה לפ.ע"והניחו בצ, ס כן"ל להש"מנד,  גם בזהס"החת
נשאו שיצאו ממצרים י " הרבה מבנת" קודם מדהמקור הוא מהא דמסתמא' כ) כז:ה

שובו לכם " אמר קרא ת"לאחר מ, כ"ואעפ, אסורין לישראלונ "קרובים שהיו מותרין לבנ
ת הוא דהיו מותרין "ל דכיון דנתגיירו בשעת מ"וצ. שהיו מותרים לנשותיהן" ,לאהליכם

מפראג כמילתא דפשיטא ל "שב שמעתתא בהקדמתו דהביא דנקט מהמהר' ועי( .להם
 ד" אבל לפי.)והאריך בטעם הדבר, ת"מדלא היו ישראל כקטן שנולד בשעת , להיפוך
ס דקידושין מקראי דאין קידושין תופסין "בשליה ' לפיוי, ל"הוא סברא כנד "הגרי

  .)ר בספר ארץ הצבי שם"כך נקט מו. (ביניהם

ס "ה דקרא דהביא הש"דנקט מהרא:) יבמות מח(ל "יוסי הנ' א אדברי ר"יטבע בר"וע
יוסי דגר שנתגייר כקטן ' הוא המקור לדבר ר" אשר באת לחסות תחת כנפיו"כ ד"אח
יוסי ' דכוונת ר) 4ל סוף הערה "הו(ישנים ' כ תוס"ואם ננקוט כמש. ד לגבי עונשין"שנול

  .ד"רא למקור דגר שנתגייר כקטן שנולל עוד ק"אז משכח, ת"לדין דגר שנתגייר דכה

' יוסי דלא נענש גר אהא דלא קיים ז' דאמר ר:) סוף מח(ל דהא דאיתא ביבמות "ז צ"ולפי  .4
ד אינה אלא מליצה בעלמא למימר "נ בגיותו משום דגר שנתגייר כקטן שנול"המצוות דב

 בעניני יוחסין ד אינו אלא"דעיקר הדין דגר שנתגייר כקטן שנול. דפנים חדשות באו לכאן
ס "דלא איירי הש) ה בן"בד: סנהדרין עא(' והכי משמע מהא דכתבו התוס. וקורבה

דלפעמים כן מענישין , וכדמוכח מסוגיא דסנהדרין שם(דיבמות אלא בלצאת ידי שמים 
ז "ע אהע"א סוף שו"בהגר' אלא דעי. ס לדינא כלל"ואין כוונת הש, )אותו לאחר שנתגייר

דאשת איש שנבעלה לנכרי ) כ"והוא מהמרדכי לסנהדרין אות תש (יחיאל' שהביא דעת ר
דמה ענין גר , ופלא הוא. ד"מותר לה מטעם דגר שנתגייר כקטן שנול, והדר נתגייר הנכרי

יוסי ' ומשמע דנקט דברי ר. (דאיסור לבועל אינו דין ביוחסין, להתם' שנתגייר וכו
ז שעשה תשובה "שראל עובד עג די"דכתב דאע:) כח(ע במאירי לפסחים "וע.) לדינא

ומשמע קצת דהוא משום דגר . ז בגיותו"שאני גר שעבד ע, פסול לקרבן פסח לעולם
ד "א גר שנתגייר כקטן שנול"דל, ל"ע לאור הנ"כ צ"ודין זה ג. ד"שנתגייר כקטן שנול

.) ש"ר הגרצ"ז שמעתי מפי מו"כ. (ולא לגבי איסורים, לדינא אלא בעניני יוחסין וקורבה
וכמו כן אינו אסור : "יוסי' ישנים ליבמות שם דכתבו בהדיא אמימרא דר' תוס' ועי

יוסי ' ולכאורה מבואר בדבריהם דהכלל דנקט ר" ,ד"בקרובות מטעם הזה דכקטן שנול
ה גר "בד(מ מדברי המאירי ביבמות שם "וכ .ד"ודלא כדברי הגרי, כ"ה לכהת"ה

נין קורבה ולענין דאינו נענש על ד לע"דגר שנתגייר כקטן שנול' שכתב פה א) שנתגייר
  . מה שעבר בגיותו

כתובות (ש "והיש) ה משום"בד: ג(א לכתובות "הריטב' כ בחי"יחיאל הובאה ג' ודעת ר
' ז נקט תוס"וכעי, )יחיאל מפריז' ל ר"ולכאורה צ, יואל מפריז' ה בשם ר"א סוס"פ

כ "ה ומת"בד: ות גכתוב(ש "וכיון לזה הרש, )ד"ה והא אמר בסוה"בד: סוטה כו(ש "הרא
) 'ל' סי(שרגא פייוויל פארעצקי ' ג ר"מתורתו של הרה, ע בספר נר למאור"וע). ת"התיר ר

  .שהאריך בענינים אלו
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והערוני לזה  (ל כסברא זו"לא סי כאן ד"מבואר מדברי רשלכאורה אלא ד

הורתו ב ד:)צז(ל דיבמות " בברייתא הני"פירשד.  ) רייכמןאבר ז"הרידידי 

כיון דליכא (א דמתייחס הבן אחר האב "הו, שלא בקדושה ולידתו בקדושה

  קרא דזרמת סוסיםל"קמאלא ד, ז"אחין תאומים מייבמין זא' ודב, )גירות

 ד"א דכקטן שנול"ל, והבן ישראל, ם"ג דהאב עכו"דאע, נווהיי.  א כן"דל

  .א מסברא שיתייחס אחר אביו אי לאו קרא אחרינא דזרמת סוסים"ודא

דאהא דאיתא .  י"ד גם אליבא דרש"אולי יש ליישב דברי הגריאלא ד

מקרא דזרמת   דמקור הדבר הואי" נקט רש,דגר אין לו חייס) שם(ק "ס דב"בש

לכאורה היא משום ו.  ד"נולשן ט דגר שנתגייר כקכללמהולא הביאו , סוסים

 ולא היכא ,נתגיירהיכא דאלא אינו ' דכללא דגר שנתגייר וכו, ל"ל כנ"דס

ישראל בן לכלול גם , קרא דזרמת סוסיםמ י" רשולכך הביא.  דנולד בקדושה

 הגםד, י" משמע מדברי רשפ"עכ בלא.  ם שלא עבר מעשה הגירות"עכו

, ר לחוד וזרמת סוסים לחוד גר שנתגיי:)צח(יבמות ס ד"ד דהש"דבסלק

 להא ם ג כמקורי קרא דזרמת סוסים"דהביא רש.  היינו הך, ס"למסקנת הש

שני , זרמת סוסיםד  הדין דגלתה רחמנאדהשתא.  ד" כקטן שנולדגר שנתגייר

י "דהבין רשא למימר  איכשפירז "ולפי.  הדינים הם חלקים מדין אחד

 הכלל דגר שנתגיירד, סוסיםל קרא דזרמת "אחר דדרשו רז, למסקנת הדברים

5.ם"א שיהיה שום יחוס בין ישראל ועכו"ד הוא משום דא"כקטן שנול

איכא למימר דהאי קרא דזרמת סוסים הויא גופא המקור , ז"ולפי  

והגם דהאי קרא קאי .  ד"וגילוי לסברת הגרי, ד"לדין דגר שנתגייר כקטן שנול

, )יינו זרע שיורה כחץה זרמת סוסים דה"י שם בד"וכדפירש(דוקא על אביו 

אם אמו היתה , נ"אבל אה.  ומישראלית, היינו דוקא משום דנולד בקדושה

  .כ"אינו מתייחס אחר אמו ג, ם"עכו

                                                                                                 
דנקט דאינו בכור לנחלה משום ) ה נתגיירה מעוברת"בד. מו(י לבכורות "ע פירש"וע  .5

י למימר "ל לרש"דיותר ה) ה נתגיירה"בד(שם ' והקשו התוס. דזרמת סוסים זרמתם
  .מ"ק ול"ל, ת דשניהם דין אחד"אבל לפמשנ. 'דטעמא משום דגר שנתגייר וכו
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  ן דאפילו בגיותן"שיטת הרמב. ד
שכל שאר האם ",דכתב )הברייתא' ה ופי"בד. יבמות צח( ן"רמב' עי

בל בשאר האב לא א, אסור לבני נח כדדריש בסנהדרין לאמר שזה גילוי עריות

וכי כתיב זרמת סוסים , ואפילו בגיותן מרבינן משום דרחמנא אפקריה לזרעיה

, ל"א הנ"י והרשב"ן אשיטת רש"דפליג הרמב, דהיינו." בגיותן כתיב זרמתם

.   רק בגירותו אלא אפילו בגיותואינו  לאביום חייס"דהא דאין לעכול "וס

ן אהא דלדבריו קשין דברי "דעמד הרמב) ה ודכולי עלמא"בד(ש עוד "אלא ע

ם מתייחס אחר "דבכולם משמע דבגיותו עכו, ר בכורה וירושה"ס בפו"הש

והוא יורש את , ואין לאביו עוד בכור לנחלה, ר"ט אביו מקיים פו"ומה(אביו 

ולענין ירושה נמי אמרינן גוי יורש את , ג דאית להו חייס"ואע", ל"וז).  אביו

, אבל לענין עריות לית ליה.   ביה רחמנאהתם שאני דגלי, אביו דבר תורה

והיינו נמי דאיצטריך לרבויה , דרחמנא אפקריה לזרעיה בין בגיות בין בגירות

  ."בירושה

' סי(ע "קוהאלחנן ב' ן על דברי עצמו הקשה ר"וכעין קושיית הרמב

 דיןהא , ס לאביווחי דאיך אפשר לומר דגר אפילו בגיותו אין לו ,)ג"א סק"נ

אית דמבואר ד, ר ובכורה"ל דפו"הנסוגיא , חדא.  ס" סוגיות בש' נסתר מבהז

 דבאומות 'גמדאיתא בהא , ועוד.  ל"י ובין לר"ם חייס בגיותו בין לר"עכול

ם יורש את אביו דבר "הא דעכוכ "גויש להוסיף דקשה .  הלך אחר הזכר

  .תורה

ע בשאר האם נתרבו בהן כל "דכו"ן כדי ליישב דבריו "הרמבוכתב 

' והיינו דגרסי...כ" אלא משום גזה6 אבל בשל אב אין להם שאר כללהעריות

.  משום דאין חוששין בהם לזרע האב' פי, ר הונא גוי מותר בבתו"התם א

                                                                                                 
אבל עדיין , דזרמת סוסים זרמתם' ן דדוקא ביוחסי האב הוא דאמרי"מבואר בדברי הרמב  .6

דינים נפרדים דזרמת סוסים זרמתם ' ד אולי לא אשכחן ב"ולפי. מתייחס הבן אחר אמו
' ולגביה הוא דאמרי, ם לאביו"לעולם ליכא יחוס בין עכוד. ד"וגר שנתגייר כקטן שנול

בין בגיותו ובין , ולגבי אמו לעולם הוא כן מתייחס אחריה, ד"דהוא כקטן שנול' בגמ
ל דגר שנתגייר כקטן "דמנ) 3הערה (ז לא קשה קושיית האחרונים דלעיל "ולפי. בגירותו
  .דהוא מהכא, ד"שנול
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התם , ת"גוי יורש את אביו ד' ולענין ירושה נמי אמרי, ג דאית להו חייס"ואע

זרעיה דרחמנא אפקריה ל, אבל לענין עריות לית ליה.  שאני דגלי ביה רחמנא

 ראה פשוטונ." והיינו נמי דאיצריך לרבויה בירושה, בין בגיות בין בגירות

אלא , תלויים בייחוס  דאין כל הדינים השייכים בין אב לבן,ן"בכוונת הרמב

.  דמקצת הדינים תלויים במציאות שהוליד האב את הבן ונקרא הבן על שמו

דינים , בנו על שמואבל כיון דנקרא , ם התייחסות לאביו"נ דאין לעכו"ואה

  .ן את הכללים בזה"ופרט הרמב.  התלויים בזה יש להם

 ה תלויה דאינ,ל"כוונתו כנו, כ" גזהן דהיא"כתב הרמב, דבירושה

אלא דקבעה רחמנא , דאינה ענין קורבה גמורה, פ"ויל.  בשאר הגדרת יוחסין

בדין פ "ז יל"וכעי.   כיון דהולידו במציאותקם תחתיו דאביופ "עכ ם"דבן עכו

  .ולאו דוקא המתייחס אחריו, ש"דהוא תלוי בבכור הנקרא ע, בכור לנחלה

ג דלא "אע, תלוי בהולדת בן שהיה מזרעו איכא למימר דר"פווגם 

 ל" קיילפי רוב הראשוניםפ הא ד"ויש להביא סמך לזה ע.  יתייחס הבן אחריו

 .) ם"מבודלא כשיטת הר.  ( נשארו בנכריותן בניואם' את המצוה אפי  קייםדגר

,   מאידך גיסא8. וסגי בזה7,אלא שהוא נקרא על שמו' דלא בעיוהוא משום 

  9.ולא סגי בקריאה על שמו , תלויים ביחוסדיני עריות

                                                                                                 
ל דעבד "דכיון דקיידכתב כמילתא דפשיטא ) ח"וג בדפ"אות י' מצוה א(ח " מנ'ועי  .7

ם על ישראלית בגיותו "אם בא עכו, ומתייחס אחר אמו, י הולד כשר"ם הבא על ב"ועכו
 בדברי ל"אבל להנ. דאין בנו מתייחס אחריו, ר"ם פו"לא קיים העכו ,רכ נתגיי"ואח
ן " יסבור הרמבולכאורה לא. ר"כ קיים פו"ואעפ, גם בגיותו אינו מתייחס אחריו, ן"הרמב

וכעין הסברא , ח"ל כדברי המנ"אבל גם איכא למימר דכולי עלמא לא ס. ח"כדברי המנ
והא . ג קיים את המצוה"בכה' אולי אפיו, ר תלוי בקריאתו על שמו"דפו, שכתבנו

ר בבניו שהוליד בעבדותו הוא משום דאפילו קריאה "דעבד לא קיים פו' דמבואר בגמ
  .מה לחמורעם הדו' כדילפי, ש ליתא"ע

ואולי   ..)סב(ע בקרן אורה "וע, )'ב אות ד"י' יבמות סי(רבי שמואל ' בחי כ"ראיתי דכו  .8
) ל"דהכי קיי(יוחנן ' ר' בשי' דפי) ה רבי יוחנן"בד. יבמות סב(' התוס' פ ד"ז יל"עפי

מ מסתברא "ד מ"גר שנתגייר כקטן שנול' ג דלענין כמה דברים אמרי"אע", ר"דקיים פו
וחנן הכא כיון דבנכריותו קיים דזרעו מיוחס אחריו באותה שעה מפטר נמי י' ליה לר

  ."כשנתגייר

ז "ד כעי"והאריך הגרי. ן"כן נראה להגדיר את החילוק בין הדינים כדמדויק בלשון הרמב  .9
לחלק בין הדין דשאר בשר והדין דקורבה לגבי גר שנתגייר , ביתר ביאור וביתר פרטים

' ובארץ הצבי סי) חוברת כג-א"תשנ(נדפס בקובץ בית יצחק ד ברשימות שיעורו ש"הו(
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  ן"באומות הלך אחר הזכר להרמב. ה
באומות הלך אחר ל ד" דקיי האן" לדברי הרמבע"אלא דעדיין צ

פ " לקבוע אומתו עא"א, אם אין הולד מתייחס אחר אביו, דבפשטות.  הזכר

ת איכא למימר דגם קביעת האומה אינה תלויה בדין יחוס "אבל לפמשנ.  אביו

פ יחס זה הוא "וע.  ש אביו"דלקביעות דין זה סגי בהא דנקרא הבן ע.  ממש

  .  והוא מאביו, דקבעינן אומת הולד

' בגמי "רשפיד.  כ"גא "הא דקביעת האומה בע יש לתרץ בל באמתא

' זאלא רק ל, אינו שייך בכל אומותת הלך אחר הזכר  דבאומוכללדה שם

אבל .  )דשייך להם בלבד (איסור דלא תחיה כל נשמה ודוקא בנוגע ל,העממין

והגם דכתבו .   בתר האב אלא בתר האםנןלא אזלי,  וכדומהלגבי מצרי ואדומי

דברי לפי פ "ועכ.   עדיין טעון ביאור10,האחרונים לדייק כן מדברי הגמרא

בתר ' דבאמת מובן אמאי לא אזלי.  ניחא, דאין שום יחס לאב כלל, ן"הרמב

חידוש הוא לגבי איסור זה , דלהיפך.  יואבהאב לקבוע דאין לו להבן יחס ל

אינו תלוי ביחוסו לאביו אלא ' ואולי האיסור דלא תחיה וגו. (בתר האב' דאזלי

  .)דכל החיוב הוא לאבד את שם האומה, בקריאת שמו מאביו

   בדין באומות הלך אחר הזכרם"רמבלשון ה. ו
גר עמוני שנשא  ":)א"ב הכ"איסו' ב מהל"פי(ם "רמבעיין בדברי ה

באומות , זה הכלל.  וגר מצרי שנשא עמונית הולד מצרי.  מצרית הולד עמוני

ם סתומים מתחילתן " ודברי הרמב."נתגיירו הלך אחר הפחות, הלך אחר הזכר

, דמבואר דהאב גר.  ם" דאיירי בו הרמבוקשה אפילו לקבוע הציור.  ועד סופן

מבואר בגמרא דבהולד , ודאי נתגיירה האם.  אבל לא ברור אם האם נתגיירה

ם לכתוב בהדיא "אין להרמב, כ"וא.  אמרינן כללא דנתגיירו הלך אחר הפחות

                                                                                                 
' ע בחי"וע. כ"ונראה כמש, ן לפרש כן"אבל אין הכרח מדברי הרמב). 'ו הערה ז"ט

  ).ט"ב ה"איסו' ו מהל"פט(ם "ח על הרמב"הגר

' ב מהל"פי( ש" האותבוכ, )שם (ס דקידושין"דייק כן מפשטות דברי השנ ד"ערול' עי  .10
  . כנגד הירושלמיהוא פשטות כוונת הבבליד) א"ב הכ"איסו
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, דלנקבה.  דהדין תלוי באי הולד זכר או נקבה, דהולד עמוני או הולד מצרית

ב למה "וצ.  גרוע יותר להיות עמוני, כ לזכר"משא,  מצריפגם גרוע הוא להיות

ואם ננקוט .  ם וכתב ברישא דהולד עמוני ובסיפא דהולד מצרי"סתם הרמב

אין שום ציור ז "לפד,  דבריו תמוהיםעדיין, דלעולם לא נתגיירה האם

ועמדו האחרונים .   האב ישראל הציוריםדבשני, דבאומות הלך אחר הזכר

עות נפלה ונקט דט, האריך בזהשש "באו' ועי, ם"של הרמבאדברים הנעלמים 

 ,"ם מצרי"עכו"ו" ם עמוני"עכו"ל "אמת צהאופנים ב' ובב.  ם"בדברי הרמב

ל דטעו הסופרים וכתבו "כוונתו דר' ולכאו (."גר מצרי"ו" גר עמוני"במקום 

רק ם הוא "וכוונת הרמב.)  ש"ל רי"ד היה צ"ו יו"והוא, "י- ו- ג"ם ובמק" ר-ג"

ם " הרמבשוןבללפרש כן אבל דחוק הוא .  לל דבאומות הלך אחר הזכרלכ

' ם ב"ק הא דכתב הרמב"ועו ."עמוני"אלא " גוי עמוני"דהא אין דרך לומר 

  .מהם' וצייר רק א, כללים

גר ל היא וכוונתם כפשוטם נראה יותר ד"פ דיוק בדברי הרמב"וע

גר מצרי "וכן " ריתגר עמוני שנשא מצ", והיינו דברים ככתבן.  שנשא נכרית

 כבכל מקום ולד נכריהדהוי ,  אין בנו מתייחס אחריו,ג"ובכה." שנשא עמונית

 נקבע הפגם ,כ"אעפד ם"ומשמע מדברי הרמב.  ם"דבא ישראל על אשה עכו

, פ לגבי קביעות האומה"עכ, ם"בן בעכולג דאין יחוס בין אב "ואע.   האבאחר

, ולא ביחוס ממש, קריאת שםדקביעות האומה תלויה ב.   האב בתרנןאזלי

דקביעות האומה תלויה באב , ן" הרמבפ בדעת"ילנ "והה.  דהא ליתא התם

  .ת"וכמשנ, ם כלל"ג דאין יחוס בין אב לבן עכו"אע



  ב" תשס●' קול צבי ד

  הרב מאיר יעקב הלוי סולוביציק
  ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

  השתלת עובר ברחם של אחרת

השתלת עובר ברחם של "כבר דנו הרבה מפוסקי זמנינו בנושא של 

כשאיש ואשתו מתקשים ללדת באופן : תהליך של נתוח זה ידוע."  אחרת

- י הפרייהמוציאים ביצי האשה ומזריעים אותם עם זרע בעלה על יד, טבעי

ואז משתילים את העובר ברחמה של אשה , גופית בכדי ליצר עובר-חוץ

מה קובע : היא, שעליה דנו הפוסקים, השאלה ההלכתית הבסיסית.  אחרת

באיזה שלב של יצירת הולד צריכה האשה להשתתף כדי ?  האמהות בהלכה

מי מהן נחשבת , וכששתי נשים משתתפות ביצירת ולד?  אםכלהיות נחשבת 

פ שמעולם לא דנו "אע?  או אם היולדת, )נטית'אם הג(אם ההורה ?  אםכ

' מ יש סוגיא בגמ"מ, ל במקרה של שתי אמהות שביחד יוצרות ולד"חז

איתא .  אשה אחת שיש לה שתי זהויות רוחניות: שעוסקת בנושא מאד דומה

היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן ...שני אחים תאומים:): "צז(ביבמות 

  ."א חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אחבקדושה ל

כ כששני אחים נכריים "וע."  גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", כידוע  

מה על אחים : שואלת' כאן הגמ.  אין עוד קורבה ביניהם מן התורה, מתגיירים

נטית 'ג-כשיש להם אם ?  ילודי אשה שנתגיירה כשהיתה בהריון, תאומים

פוסקת ' הגמ?  מי האם ההלכתית שלהם, ודיתלידה יה- ואם, נכרית

לכאורה מוכח מכאן .  בני אם ישראלית, שהתאומים נחשבים כאחים ישראלים

  .  שהלידה קובעת האמהות בהלכה

מעוברת : "אחרת בפרק הערל' שלנו סותרת גמ' הגמ, אמנם  

  ."שנתגיירה אין בנה צריך טבילה

 בהריון נחשב היא שבן גיורת שנתגיירה כשהיתה' משמעות הגמ  

ן יבמות "ועיין ברמב.  טבילת אמו עלתה לוואינו צריך טבילה מפני ש, גרכ
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מ צריך שמילתו תהיה לשם "מ, פ שבנה אינו צריך טבילה"שכתב שאע: מו

וגם משמעות הסוגיא , ן"דברי הרמב.  ולא רק לשם מצות מילה, מצות גירות

לאשה  נולד ששכל מי: דורשת: בדף צז' סותרים המסקנא שהגמ, בהערל

  .  פ שהורתו לא היתה בקדושה"ואע, אלא יהודי גמור, ישראלית אינו גר

הראשון נמצא .  פתרונות אפשריים לסתירה שלנו' נראה שיש ג  

שפסקה ' חיים תירץ שהגמ' ר.  ח מבריסק"רשום בספר קובץ הערות בשם הגר

ימים ' שהלידה קובעת יהדות הילד עוסקת באשה שנתגיירה בתוך מ

כל זמן , אמנם".  מיא בעלמא"כשבנה נחשב רק כ, שונים של הריונההרא

.  שהאם לא נתגייר בתוך ארבעים ימים אלה אין הלידה קובעת יהדות הולד

שהביאו את שתי הגמרות , ע"ם והשו"אבל פתרון זה נגד משמעות הרמב

  .  ל"ח זצ"ולא חלקו בין שלבי ההריון כהגר, להלכה

ט הציע "הגרנ.).  כתובות יא(ט " הגרנהפתרון השני נמצא בחידושי  

קדושה ) ב, ייחוס ישראלי) א: שתהליך הגירות יוצר שני דברים שונים

טוען , אבל נולד לאם ישראלית, למי שהורתו היתה שלא בקדושה.  ישראלית

אבל , )הישראלית משפחתהוא נכלל ב, כלומר(יש ייחוס ישראלי , ט"הגרנ

.  כ צריך גירות לקבוע בו קדושה זאת"עו,  הישראליתקדושהעדיין חסר לו ה

ולידתם היתה , ולפיכך שני אחים תאומים שהורתם היתה שלא בקדושה

ולמרות זה הם ; נחשבים כאחים מבחינה משפחתית וייחוסית, בקדושה

שנובע מהעובדה שהורתם לא היתה , קדושתם- צריכים גירות בגלל אי

  .  בקדושה

מי , לידה- נתי ואם'ג- אם, במקרה שיש שתי אמהות:  שאלנו מקודם  

שתיהם נחשבות כאמהות , ט"פ דברי הגרנ"ע.  פ ההלכה"נחשבת כאם ע

הולד מקבל ייחוס ישראלי מאם , כ במעוברת שנתגיירה"וע.  הלכתיות

כ אין לו קדושת "וע, דהיינו אם ההורה, אבל יש לו גם אם נכרית, היולדת

  .  ישראל עד שיתגייר
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ג שנסתפק אם אחים "מ סימן ל" בחוי"י זה יש לבאר דברי הב"ועפ  

או רק לגבי , תאומים שהזכרנו נחשבים לאחר לידה כאחים לגבי דיני עדות

כיון דפסקינן דהוו אחים וחייבים על אשת : "ז"ך ססק"ושאל הש.  דיני עריות

כ פשיטא דפסולין לעדות זה "וא, אלמא קרובים הם מדאורייתא, אח כרת

שסובר שהתאומים נחשבים אחים רק , ט"פ הגרנ"ויש ליישב ע."  לזה

כ יש להסתפק אם הם "וע, אבל הם גם נחשבים כגרים, מבחינה ייחוסית

  .  נחשבים כאחים לשאר הלכות התורה

י מוכח דהתאומים נחשבים "הדגול מרבבה העיר דמלשון רש, אמנם  

ואחותו דלידת שניהם בקדושה .): "יבמות צח(י "ל רש"וז.  כאחים גמורים

י דברי "ע שלא הביא הב"וצ."  אם היא כישראלית שילדה בן ובתמן ה גמורה

  . י"רש

שכתב , י"פ שיטה אחרת מפורסמת של רש"ונראה לתרץ ע  

וכבר תמהו הפוסקים .  בקידושין דכשנכרי בא על בת ישראל הולד צריך גרות

ם הבא על בת ישראל "דפטר רחם של עכו' דהרי מפורש בגמ, י"על דברי רש

, ל"אהרן סולוביציק זצ' ג ר"הרה, וסבי מורי.  ייב פדיון הבןנחשב כישראל וח

ם הבא על בת "י דבעכו"דבאמת סובר רש") כבוד הרב"במאמרו בספר (ביאר 

, אמנם.  ואין האב נחשב כלל כאבי הולד, הולד מתייחס רק אחר אמו, ישראל

של האב  "פסול קהל"הולד יורש ה, כיון שהאם השתתפה ביצירת הולד

  .סור להולד לבא לקהל עד שיתגיירוא, הנכרי

): קדושין קמד(המעורפלים ' ז יש להבין דברי פסקי התוס"ל דעפ"ונ  

וקשה לתרגם ."  ם הבא על בת ישראל הולד כשר הוי עובד כוכבים"אם עכו"

פ דברי סבי מורי יש להציע שכוונת תוספות היא דהולד "אמנם ע.  דבריו

  . ם מדין איסורו לבא בקהל"וכעכ נחשב, פ שהוא יהודי"אע, במקרה זה

י יש להציע פתרון שלישי להסתירה "פ שיטת רש"ונראה דע  

הסוגיות ביבמות מוכח שולד מעוברת שנתגיירה נחשב ' מב.  שהבאנו מקודם

ט דאם ההורה הנכרית וגם "ראינו ביאור הגרנ.  כ בעי גירות"ואעפ, כישראל
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ל "י י"פ דברי רש" עאבל.  אם היולדת הישראלית נחשבות כאמהות הלכתיות

י ביבמות דהתאומים "כ כתב רש"וע, דבאמת רק אם הלידה נחשבת כאם

נטית שלהם היתה 'כיון שאם הג, אמנם."  אחים גמורים מן האם"נחשבים כ

ג שאינם מתייחסים כלל אחר אם "כ אע"א, והיא השתתפה ביצירתם, נכרית

ז נוכל להבין "ועפ.  שלה עד שיתגיירו" פסול קהל"מ הם יורשים ה"מ, ההורה

שמהם מוכח שהתאומים נחשבים (י ביבמות "י את דברי רש"למה לא צטט הב

י תלויים לשיטתו בקידושין "י סבר דדברי רש"ל דהב"שי, )כאחים גמורים

י בעצמו פסק דולד "וכיון דהב.  ם הבא על בת ישראל צריך גירות"דולד עכו

כ לא הביא "ע,  בקהלומותר לו לבא, ם הבא על בת ישראל כשר לגמרי"עכו

  . י לחושן משפט"י בב"דברי רש

, י לשיטתו"מה היה מקורו של רש: והנה סבי מורי שאל במאמרו  

פ שאינו "ם הבא על ישראל יורש הפסול לבא בקהל שלו אע"שולד עכו

י כשאר הראשונים שסוברים שולד כזה "ולמה לא פסק רש, מתייחס אחריו

י יסד "ל דרש"פ דברינו י"אבל ע, ץש מה שתיר"ועיי?  נחשב כישראל כשר

שממנה מוכח שיש ישראלים שנחשבים , פ הסתירה ביבמות"שיטתו ע

  .  כ צריכים גירות"כישראלים ואעפ

' הציעו הפוסקים ג, "השתלת עובר"והנה במקרה המודרני של   

רק אם היולדת נחשבת ) ב, רק אם ההורה נחשבת כאם) א: פסקים אפשריים

פ דברינו יוצא שיש פסק רביעי "אבל ע.  ת כאמהותשתיהם נחשבו) ג, כאם

, שאם היולדת נחשבת כהאם הבלעדית לגבי כל הלכות התורה: אפשרי

במקרה שהשתלו , כ"וא.  נטית'כ הולד פסול לבא בקהל מחמת האם הג"ואעפ

ל שהולד נחשב כישראל "י, ביצי אשה נכרית ברחמה של אשה ישראלית

כ הוא יורש הפסול קהל של אם " ואעפ;והבן של האם היולדת בלבד, גמור

וכן במקרה שהשתילו ביצי ישראלית .  ואסור לבא לקהל עד שיתגייר, ההורה

ל שהולד נחשב רק כהבן של "י, ממזרת ברחמה של אשה ישראלית כשרה

  . נטית שהשתתפה ביצירתו'כ יורש הממזרות של האם הג"ואעפ, האם היולדת
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 בעניני חרש

ענין של :) קיג- :יבמות קיב(הנה מצינו במשנה ובסוגיות הגמרא ) א

דמן התורה , ל"ומבואר שם שנשואין אלו הוי מכח תקנת חז.  נשואין לחרש

ומהסוגיא .  ורק מדרבנן יש להם קידושין, אין אפשרות לחרש לפעול קידושין

יהיו נפקאי מינה להא דנשואי חרש ', וגו, ותרומה, יבום, שלענין גיטיןיוצא 

  . הוי מדרבנן ולא מן התורה

' דמצד א. מה טיבם, והנה לכאורה יש לחקור בענין נשואי חרש) ב

ואין קנינו , שלהלכה נחשב כאינו בר דעת, חרש, דמסיבה טכנית, אפשר לומר

, אין לו היכולת לפעול קידושין.) אוגיטין ע: חגיגה ב' סוגיות הגמ' וע(, קנין

ל נשואין לו "וכיון שכן תיקנו חז, אבל לולא זאת היה מן הראוי לו לישא אשה

דבעצם , אפשר לומר אחרת' או מצד ב.  כדי שיהיה אפשר לו לקיים ענין זה

שהחרש והשוטה כקטנים הם בלא , .י שבועות מב"ברש' וע(חרש אין לו דעת 

כגון שלא , ורק מסיבה אחרת.  לל וכלל לענין נשואיןואין לו שייכות כ, )דעת

ה "ד, :י קיב"לשון רש' וע(או כדי שיהיה אפשר לו להוליד , יצטרך לגור בודד

] כג:הלכות יבום ה[ם "ל כדי שלא יבטל וברמב"וז, רבנן נשואין' תיקנו לי

ל "תיקנו חז, )לעולם' וחרשת תיקנו לה נשואין כדי שלא תישאר פנוי, איתא

אפילו , אבל אין זה בעצם קידושין,  שיהא אפשר לו לקחת אשה בהיתראופן

  .  מדרבנן

.  ת בחרש"ל היא השאלה אי ביאה קונה מה"ולכאורה נוגע להנ) ג

אי בעצם יש , אפשר לשאול בזה, דכיון דביאה פועלת בלי דעת, כלומר

או דאין שום , אלא דחסרון דעת שלו מונע אותו, אפשרות לחרש לישא אשה

) פ חרש"ר(א "וברשב.  אפילו מלבד שאלת הקנין, ן של אישות לחרשעני

הביא מן הירושלמי דהא דתנן במתניתן כשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא 

אבל קדשה , מוציא ברמיזה דוקא בקדשה בכסף דאינן אלא קידושי דרבנן
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ובספר קונטריסי שיעורים .  בביאה קדושין מהני מן התורה ואינו יכול לגרשה

ל "וכוונת הירושלמי הוא כנ, ל"כתב וז) 'אות ו' שיעור א, כת קידושיןלמס(

דביאה שזהו עצם חפצא דקידושין והתייחדות לאישות אינו בגדר קנין ] ש"ע[

כמו כסף ושטר ולא שייך למעטו מכי יקח איש פרט לקטן שאין זה כי יקח 

א מה שאין כן בביאה שהוא מעשה וחפצ, שהוא רק אמצעי לתכלית הקדושין

ונראה דלדעת הירושלמי בעצם יש ענין של אישות .  ל"עכ, דקדושין ממש

' וע . 'ופומא הוא דכאיב לי, אלא דחרשותו מונע אותו מלפעול קנין, לחרש

  ).'ב חקירה ד"ח, ר יחזקאל אליעזר חפץ"להר(כ בזה בספר מלאכת חרש "מש

ל היא שאלת ברכת אירוסין בנשואי "והנה לכאורה נוגע להנ) ד

  שהנה אפשר לומר שאם בעצם יש כעין קידושין כאן במדרגת דרבנן .חרש

ומאידך אפשר לומר דאם באמת אין כאן ענין של , אפשר דשייך בזה ברכה

' וע .ע בזה בספר מלאכת חרש"וע.  קידושין אז לכאורה אין לברך עליו

ועוד . שדן בברכה לאדרוגינוס) א' ז סי"תנינא אהע(ת נודע ביהודה  "בשו

ם "והרמב, דברכת אירוסין על החתן לברך, ם להסתפק בנשואי חרשכתב ש

אלא , ז ברכה לבטלה רק החתן בעצמו יברך"בתשובה כתב שאם אחר מברך ה

) ב:לד(ש "והטעם כתב הב, שמנהג ישראל אינו כן והמסדר קידושין מברך

, פ עיקר הברכה להוציא את החתן"ועכ.  שלא לבייש מי שאינו יכול לברך

ואם היה , א חרש שאינו שומע אינו יוצא בברכה ואיך יברך המסדרוכיון שהו

, ל דמוציא המסדר את הכלה"מקום לומר שגם הכלה שייכת בברכת אירוסין י

ש "ת מהר"ע בזה בשו"וע. ש"אמנם חרש שנשא חרשת ודאי דליכא ברכה ע

  ). קג:ז(ת להורות נתן "ובשו )כח:ב(ענגיל 

לכה ונישאת לחרש והנה בנדון אשת פקח שנתגרשה וה) ה

שמותרת ) טו:גירושין יא(ם "ברמב' וע, יש בזה מחלוקת הראשונים, ונתגרשה

ל "ואפשר שנחלקו בהנ, ד בהשגות שם אסורה"ולהראב, לחזור לבעלה הפקח

ובאשת . אם יש בנשואי החרש כעין נשואין ממש לאסרה לבעלה הראשון

רושלמי ם שם ובי"חרש שנתגרשה ונשאת לאחר ונתגרשה מצינו ברמב

) ב:יבמות יד(אמנם בים של שלמה , שאסורה לבעלה הראשון) א:יבמות יד(
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העלה דמותרת לו שאף על פי שתיקנו לו נישואין מכל מקום כשמגרשה הלכו 

  .  להם הנשואין ואינה נחשבת כגרושתו

אם היא , ונחלקו האחרונים בענין חרש שנשא פיקחת וזינתה) ו

וכמו כן נחלקו באם , איש שזינתה או לאכדרך שאמרו באשת , אסורה לשניהם

' עיין באינציקלופידי(ילדה מחמת זנות זו אם הולד ממזר מדרבנן או לא 

ובפרט , שמביא דעות בזה ובעוד כמה ענינים', ערך חרש אות ד, תלמודית

ולכאורה דיונים אלו נוגעים ).  ש לענין אשה שהלכה בעלה למדינת הים"ע

  .ל"בספק הנ

ל לכאורה אפשר לומר דתלויים ענינים אלו בעצם "והנה בכל הנ) ז

דהנה הא דמצינו שחרש אינו בר דעת לגבי קנינים ולגבי חיוב .  גדרו של חרש

האם הכוונה היא שבעצם יש לחרש דין . לכאורה יש לחקור בגדרו, מצוות

, וחרשותו הוא סימן לדבר יותר, פ הלכה הוא אינו בר דעת"שע, אחר מפקח

ובעצם אפשר דיש , או אולי הכוונה אינו כן.  ין בו דעתדהיינו שבעקרון א

ודבר חיצוני מעכבתו להשיג , א לחנכו מפני חרשותו"אלא שא, דעת בחרש

כלומר , ל"וזה כעין שאלת הנ. את דעתו השלימה ואז אין בו בקנינים ומצוות

ורק , ולא שייך ענין זה לו כלל וכלל, האם החרש בעצמותו אינו בר קידושין

, או שבעצם אפשר לו לקדש, ו"ל אופן לקחת אשה ולקיים פ"לו חזתיקנו 

  . ל תיקנו לו קידושין דרבנן"וחז, אלא דיש חסרון במעשה הקנין

החרש כיצד נושא , ל"וז) ב:הלכות מכירה כט(ם "והנה כתב הרמב

ונותן חרש שאינו שומע ולא מדבר או מדבר ואינו שומע כלום מוכר ולוקח 

ואף במטלטלין לא יתקיימו מעיו עד , לא בקרקעהמטלטלין ברמיזה אבל 

מ "חו(ע "וכן פסק השו, ל"עכ, שבודקין אותו בדיקות רבות ומתיישבין בדבר

ולא ביאר , ובמגיד משנה כתב, ד כתב זה לא ידעתי למה"ובראב).  יז:רלה

ש שהקשה אמאי כך במדבר "וע', וגו, ל איזה פרט מן הבבא הוקשה לו"הרב ז

ובנתיבות ].  דמדבר ואינו שומע דינו כפקח' אר בגמדמבו[ואינו שומע 

כ לאו "כיון דע' תירוצים א' ותירץ ב' י וגו"ל בב"כתב וז) כ:רלה(המשפט 

כפקח ממש קאמר דהוא צריך בדיקה וכיון דקתני מדבר ואינו שומע זהו חרש 
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שאינו ' ס בפי"משמע דדינו כחרש גמור לכל הדברים שלא נאמר בו בש

ם מיירי כששומע קצת אבל אם אינו שומע כלל דינו כחרש דש' ב' ותי, כחרש

חרש שדיברו ' תנן בהד:) ב(ושני התירוצים תמוהין דהא בחגיגה .  ש"גמור ע

מ כשמדבר ואינו "דבכ' מ כשאינו שומע ואינו מדבר מוכח בהד"חכמים בו בכ

בשומע קצת תמוה דהא כששומע כשמדברין ' גם מה שתי.  שומע דינו כפקח 

ש "רם אפילו אינו מדבר חשיב כשומע ואינו מדבר דהא כתב הראלו בקול 

מ שהזכירו חרש אצל שוטה היינו שאינו מדבר "ל כ"בתשובה הביאו הטור וז

.  ה כפקח"ואינו שומע כלל ומזה משמע דכשמדבר אף שאינו שומע כלל ה

מ שהזכירו חרש אצל שוטה היינו שאינו "ל כ"ועוד בתשובה הביאו הטור וז

ה "ו שומע כלל ומזה משמע דכשמדבר אף שאינו שומע כלל המדבר ואינ

כ גבי גירושין וקידשוין דאם הוא "כ היה לו לכתוב ג"ועוד קשה דא.  כפקח

י לקדש "ש דא"י להקנות קרקע דדינו כשוטה ומכ"חרש ואינו שומע כלל דא

ם דהא דתנן בחגיגה חרש שדיברו בו "ד דדעת הרמב"לכן נלפענ.  ולגרש

י "כ רש"מ שהזכירו חכמים חרש אצל שוטה וקטן וכ"וקא בכמ היינו ד"בכ

אינו שומע ואינו מדבר ' ל שהשוו אותו לשוטה אז בעינן דוקא שיהי"שם וז

אבל כאן שלא הזכירו אלא חרש לבד הוא אפילו מדבר ואינו שומע וכדתנן 

ג "בגיטין מדבר ואינו שומע זהו חרש והטעם דקרקע גרע דהא קטן אחר י

ּי "ל להרבה פוסקים דאפילו קרקע שלו א"גדול לקדש ולגרש וסשנים שדינו כ

למכור אם לא שהוא חריף וכיון דבקרקע בעינן חריפות ולכך אפילו חרש 

ל דהיה קים להו "י למכור קרקע די"שמדבר ואינו שומע ואינו חריף וא

י למכור קרקע ונראה דאם צריך למכור קרקע "ל שאינו חריף וא"לחכמינו ז

ין לו אפוטרופוס כמו שמעמידין לשוטה דיש לו דין שוטה לזה ד מעמיד"שהב

, ד יגבוה לפרעון"יכול למכור קרקע אם לו שילוה תחלה והב' ה לא יהי"דאלת

) כז' ח סי"או(ת קרן לדוד "ובשו.) גיטן נט(א "ע במהרש"וכן ע. ל"עכ

חרש המדבר ואינו ) ו:ד א"יו(ע "בשו' וע).  קס' ב סי"ח(ם "ת מהרש"ובשו

ז "בהערות בנין שלמה ע' וע,  לא ישחוט מפני שאינו שומע הברכהשומע

  . ה כפקחין לאו כללא בכל בדברים"שה) שכז' ב עמ"ת ח"בשו(

דאלם מתולדה הוי כפקח ) יט:מ רלה"חו(והנה איתא בפרישה ) ח
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כ נשתתק דאינו מוכר במטלטלין עד שיבדקו "ועדיף מפקח ואח, לכל דבריו

ולכאורה משמעות דבריו הוא שבעצם חרשות .  דחולי מורה על שטותו, אותו

כתב ) ב"כ ח"פ(ג "ובפרמ.  אפילו אם היה חינוך קודם, מפקיע מדין בר דעת

ל דהני מילי "י, ּה כשוטה"דהא דחרש שאינו שומע ואינו מדבר ה, להיפך

ומשמע מדבריו שחרשות .  כ נתחרש ספק הוי"ופקח ואח, בחרש מעיקרו

, כגון שמעיקרו היה פקח, היכא דאפשר לחנכואבל , מונע את האדם מחינוך

  .עוד בזה בספר מלאכת חרש בפתיחה' וע . אין לו דין חרש

שכתב בדברי ) סד' ז סי"אהע' ק(ת נודע ביהודה "בשו' והנה עי) ט

וכתב , י ברזולי שבקטן אפשר לתקן לו קידושי תורה שיקדש אחר בשבילו"הר

למה תיקנו רבנן כלל נישואין מחרש ד' ל ובזה נדחה נמי מה שהבאת ראי"וז

י "לחרש כיון דמשכחת לתקן לו קידושי תורה שיקדש אחר בשבילו כדבר ר

י בר ברזולי אלא בקטן "מ דעד כאן לא קאמר ר"כ לק"ולפי מש.  בר ברזולי

' והוא בתורת קידושין אבל חרש דלעולם לא אתי לכלל הוי' דאתי לכלל הוי

היות שליח במקומו לזכות לו ולקדש אינו בתורת קידושין ואי אפשר לאחר ל

ע בדבריו "וע, ל"עכ', לשמו דכיון שאינו בתורת אותו דבר אין לו זכי

י בר ברזולי "ולכך סבר הר, ל"שהוסיף וז) סח' ז סי"אהע(במהדורא תנינא 

כ חרש לא מיקרי "דקטן מיקרי בתורת קידושין וזכין לו לקדש לו אשה משא

מ גירות "אף דעביד דמיגייר מ' י בר הויבתורת קידושין כשם שלא מקרי כות

', כ לא שכיח כלל ולכך אין לו זכי"ופשיטא דפקיחת החרש ג' לא שכיח וגו

ע "וע, קיד' ו סי"ח(ת להורות נתן "מה שהרחיב בדבריו בשו' וע.  ש"ל עי"עכ

  ). טו' ג סי"בדבריו בח

שכתב ) קסב' ב סי"ח(ג "ת מהרש"בשו' וע, אמנם יש שהבינו אחרת

אבל לדעתי החילוק כן , ל"ו לענין בר כריתות וכתב וז"ם לחש"בין עכולחלק 

הוא דבחרש ושוטה וקטן יוכל להיות שמעצמם בלי שום מעשה בידי אדם 

יהיו בני כריתות הקטן כשיגדיל והחרש והשוטה אם מן השמים ירחמו עליהם 

ממילא יתהוו וייעשו בני כריתות לכך גם עכשיו חשיבי בני , וירפאו אותם

  .ש בדבריו"ע' וכו, כריתות דאינו חסר משלהם ומעשיהם ורצונם שום דבר
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י "ת נ"כ מעכ"ל ומש"שכתב וז) יט' א סי"ח(ת משיב דבר "בשו' וכן ע

ג והאיך "ג שאין שליחות לעו"ואע, ג"להמציא היתר לעשות שותפות עם עו

רש לענין ח.) ח(מ "ג כמו דאיתא בב"מ מיגו דזכי לנפשיה זכי גם לעו"זוכה מ

והביא , ג"נ בעו"מ אמרינן מיגו ה"ג דחרש לא אתי לכלל זכיה מ"ואף ע

ואינו דומה ' ל הכי דחרש מיקרי לא אתי לכלל זכי"ח ס"ת שהקצוה"מעכ

דהא דקטנה , .)פה(בגיטין ' אבל לא נראה לדעתי כלל מהא דאי, לקטן

והרי כמו כן רשות ' הוא משום דאתי לכלל הוי' מתגרשת בקידושי אבי

' כ נמי משום האי טעמא משום דאתי לכלל הוי"וע',  בקידושי אבימתגרשת

ידעתי שהוא מהא ' כ שי"ומקור דעת מע.  כשתתפקח וכן שוטה כשתשתפה

דקטן אתי לכלל דעת וחרש לא מקרי אתי לכלל דעת :) קנג(דאיתא בשבת 

למי יתן ' להגמ' לענין מי שהחשיך לו בדרך ויש לפניו חרש וקטן מבעי לי

:) קיב(ש וכן ביבמות "חרש משום הך סברא דלא אתי לכלל דעת עלקטן או ל

לענין חרש תקינו רבנן נשואין ולקטן לא תקינו רבנן נשואין משום דחרש לא 

מ אינו סתירה לדידן דהתם לענין תקנת "מכ) דאורייתא(אתי לכלל נשואין 

כ חרש שמא אתי "רבנן ודאי יש חילוק בין קטן דודאי אתי לכלל דעת משא

ט נמי גבי תקנת "ומה.   עדיפא ליתן לחרש שיחלל שבת מליתן לקטןלכך

רבנן ובחרש ' נשואין משום דקטן ודאי אתי לכלל נשואין לכך לא תקינו לי

ד ולא "ת שוין חרש שוטה וקטן לכ"תקינו משום ספק אבל לענין שהוא מה

שר ואפ.  ל"עכ' וגו, לכשיתגייר' ג דלא מיקרי אתי לכלל קנין או הוי"דמי לעו

, שליחות, קנין', אם בעצם יש לחרש פסול ואינו נחשב כבר זכי, ל"דפליגי בהנ

', ופומא הוא דכאיב לי, או דבאמת בחרש רק יש לו עכוב משום חרשותו', וכו

, )סה' א סי"ח(ת דבר יהושע "בשו' וכן ע.  'אבל בעצם כן נחשב כבר קנין וגו

  ).לב' ומתנה סי' זכי(ע בספר מחנה אפרים "וע

ע "ובשו.  י הדחק מהו דינו"וכן דנו הפוסקים לענין שומע ע) י

כלל (ש "ת הרא"וכן נפסק בשו, פסק דהוי כפקח לכל דבריו) יט:מ רלה"חו(

ת בית "ובשו, )יג' א סי"ח(ת ויען דוד "בשו' י הדחק ע"ולענין מדבר ע).  סה

ת דברי חיים "ובשו.  שהעלה דמדבר קצת מיקרי מדבר) צה' ח סי"או(שלמה 

ולענין , דינו כחרש המדבר, כתב שבלמד להיות מובן) עב' ז סי"ב אהע"ח(
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ל אי חרשות הוי ענין של "ולכאורה כל זה שייך לדיון הנ.  דאורייתא הוי ספק

  .  ד"ויל, מציאות או שמורה על גדר משונה בעצמו

, והנה הרחיבו הפוסקים לדון בשאלת חרש שיכול ללמוד) א"י

.) גיטין עא(ש "וברש, מהו דינם, ך את החרשיםז שיש אופנים לחנ"בפרט בזה

בזמנינו נמצא בווין הבירה בית תלמוד על הכתיבה לחרשים , ל"איתא וז

דאם כל פטורו של החרש נובע , ל"כ נוגע להנ"ולכאורה זה ג.  ל"עכ, מלידה

אז אפשר לומר שאם יש אשפרות לחינוך אז ישתנה , מהא דאי אפשר לחנכו

אז אפילו חינוך , דחרשותו בעצמותו הוי הפסולאבל אם אמרינן .  הדין

נישטת לא יוציא , :גיטין עא' סוגית הגמ' וע.  לכאורה לא ישנה את הדבר

ג דיכול לדבר "נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית מאי עולמית לאו אע

ג "יוחנן הוה אמינא רשב' מתוך הכתב אמר רב פפא אי לאו דאשמועינן ר

' דחריף וגו' ג דחזינא לי"א דאתא ומאי עולמית אעק הו"לפרושי טעמא דת

ויש שכתבו להוכיח מכאן שאפילו אם החרש נתחנך לדבר אין זה .  ש"ע

ה "ד: חגיגה ב(י "ועוד העירו מדברי רש.  מועיל יותר ממדבר מתוך הכתב

, כ נתחרש"תחילתו היה פקח עד שלמד לדבר ואח, ל"וז, )מדבר ואינו שומע

אמאי לא כתב , י למוד"פשר לחרש לצאת מכלל פטור עואם כן הוא שא, ל"עכ

וכן יצאו כמה מהפוסקים . בפקח שנתחרש' י כזה ולא צריך לאוקמי"רש

ת "בשו' וכן ע.  כחרשים גמורים, אפילו אלו ילמדו לדבר, להחשיב לכל חרש

כגדול עומד על , שמעשיו כמעשה קוף בעלמא) עט' ז סי"אהע(ם שיק "מהר

כתב באריכות לפטור חרשים ממצוות ) עב' ב סי"ח(יים ת דברי ח" ובשו.גביו

.  עג' ש בדבריו שם ובסי"ע) אם אינם שומעים כלל(אפילו אותם שלומדים 

ת צמח צדק החדש "ובשו) ט:פט:ז ב"אהע(משפטי עוזיאל ת "ע בשו"וע

  ). לה' ז סי"אהע(

ת נחלת "ובשו. ויש שחילקו וסברו שחרש שיכול ללמד דינו כפקח

ח "או(ת בית שערים "וכן בשו', איתא דחרש מצרפין אותו לי)  לא'סי(בנימין 

קובץ  וב.פסק דחייב בכל המצוות) צה' ח סי"או(ת בית שלמה "ובשו). צח' סי

ד אין מכאן "ולפענ, ל"י ווינברג זצ"כתב הגרי) 125' ה עמ"תשכ(שנה בשנה 
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דאפשר דהכתב לא מהני משום שאינו מוכיח ', ראי] דברי הגמרא בגיטין[

אבל ', שאפשר גם לשוטה ללמוד מלאכת הכתיבה וגו, שיצא מכלל שוטה

בלמד בבית הספר לדבר יש הוכחה שיש בו דעת מכיון שלמד מלאכת 

כ בספר תפארת יעקב "א וסברא זו מצאתי אח"הכתיבה והדבור כשאר בנ

', ל בודאי אין ראי"י חגיגיה הנ"מרש.  'וגו, ל"י הנ"לפירוש רש' לגיטין ראי

לא היה בית , בימיהם, שנית, י נקט דברי הרגיל ושכיח ביותר"שר, ראשית

ל דמיירי בקטן "י הנ"לדברי רש' ל גיטין עא שכ"במהרש' ע, ספר לחרשים

?  דאם היה חרש מילדותו איך למד לכתוב, שלמד לכתוב קודם שהגיע לדעת

ג וסוברים "דלפי משמעות האחרונים פליגי חכמים על רשב, ל להעיר"ועוד נ

כ לחכמים גט חרש שיכול "וא, הכתב מוכיח ואין מוציאו מכלל חרשדאין 

ל "ת דברי חיים הנ"אולם ראיתי בשו.  לדבר מתוך הכתב פסול מדאורייתא

דטעמם של חכמים ' ש אות ד"ג פתיחה כוללת ח"מביא בשם הפרמ) קמ' סי(

אבל לא לענין חיוב מצוות שראינו .  ג היא משום לא פלוג"החולקים על רשב

ת "וראיתי בספר שו.  א"היא בר דעת גמור ויודע לכתוב ולדבר כשאר בנבו ש

נה בשם ספר נחלת בנימין ' וכן בספר לקט הקמח החדש סי) ז' סי(קרן לדוד 

וטעמו דהוא רק ספק , דחרש שלמדוהו לדבר מותר לצרפו למנין) לה' סי(

ביא וכן ה.  דהוא מדרבנן מותר לצרפו' כ בצרוף י"ג בפקח ונתחרש וע"לפרמ

מביא ' ובאות ב, דחרש כזה מותר אף להעלותו לתורה, ץ בספרו"בשם היעב

.  י"ל בשם אחרונים לאסור ואין הספרים המובאים שם תח"בלקט הקמח הנ

ל כל הפסול של חרש היודע "דלפי הנ, ולפי שקול דעתי יש לצרפו לעשרה

 יש ,שמתירים' ומכיון שיש כמה מגדולי האחרונים וגו, לכתוב הוא מדרבנן

  .'לסמוך עליו וגו

שהחולקים בזה חולקים בשאלה , לכאורה נראה] ל"והמשיך וז[

האוסרים חושבים שהחרשות היא לקוי אורגאני במוח ולקוי זה גורם : מדעית

ואף שלמד לדבר בבית הספר אינו אלא דבור מלאכותי והוא .  גם לחסרון דעת

והמתירים , חרש גמורחיקוי תנועות כלי הדבור ודבור כזה אינו מוציא מכלל 

ש "סוברים שהטפשות של חרש הוא מפני שאין לו ממי ללמוד כמו שכתב הר

אבל אין .  אבל זה שלמד בבית הספר יצא מכללה, בריש מסכת תרומות
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שמדת הדעת , לסמוך בזה על הרופאים ואנשי המדע שהם יפתרו שאלה זו

' וע, דעל מאשר לחכמי המ"הצריכה לאדם לקיום המצוות היא אחרת לחז

דחרש דעתא ' א מיפשט פשיטא לי"א וחכמים דלר"מחלקות ר, בימבות קיג

' אי דעתא צילותא אי לאו דעתא צילותא וכו' קלישתא מיהו מספקא לי

ל דעות אחרות בנושא זה ויש לי לפלפל עוד "וראינו שלחז, וחכמים חולקים

' סי(י שטייף "ת מהר"ע בשו"וע. ל"עכ, ע קצרתי"ומפאת חולשתי ל, בזה

הביא הרבה שיטות וסיים והדברים ) ג:א:א:טו(ת ציץ אליעזר "ובשו). רלט

ת שבט סופר "ע בשו"וע.  ש"פ לא יצא הדבר מידי ספק ע"ארוכים ועכ

ל "ג זצ"ר מאוה"ל ושמעתי כמה פעמים מאאמו"שכתב וז) כא' ז סי"אהע(

וכאשר היה בויען בקשו , שאמר שהוא מסופק אם אינם מחוייבים במצות

 המורים בבית חנוך החרשים שיכבד אותם בכבודו לראות בעיניו מעשה ממנו

והיה משתומם מהדברים אשר ראה שם מה שלמדו אלו , אומן נפלא שלהם

עד שעלה ספק זה בלבו אם אינם בר דעת גמור , החרשים ואינם מדברים

א "ח(ת מנחת שלמה "הצדדים בשו' מה שדן בב'  וע. ל"ומחוייבים במצות עכ

ל סוף דבר נראה לענין חרש שלמעשה קשה מאד להכריע "וסיים וז) לה' סי

בדבר שגדולי תורה אשר מימיהם אנו שותים כבר האריכו בזה אבל גם קשה 

  .  ו מקיום מצוות"מאד לדחותם ח

יצא שאם חרשים , שבו התחלנו כל הדיון, והנה לענין קידושין) ב"י

יהם יהיו קידושין לכאורה גם קידוש, שבזמנינו שלמדו נתחייבו במצוות

, ל"שהביא דברי הבית שלמה הנ, )מו:טו(ת ציץ אליעזר "בשו' וע.  דאורייתא

והוא שהקדושין בין בני , וכתב ואם כן גם בנידוננו יש לקבוע להנדרש לנו

ואפילו אם לא נרצה .  והיא אשת איש דאורייתא, הזוג המה קדושי תורה

סתמן כאילו פוסקים להסכם כודאות מסקנתו של הבית שלמה בטענה שמ

אבל זאת מיהת לקבוע שעל כל פנים ספק קדושין , שדעתם עומדת בניגוד לו

ושיש לילך בזה לחומרא , ודאי שיש לקבוע כזאת, דאורייתא ממש יש כאן

ושם . ש"ע' וממילא אין לצרף דעת מיעוט בכדי להקל וגו, ככל ספק דאורייתא

גם אני בעניי הבאתי , ל"וז, ע יוסף בנדון"בציץ אליעזר נדפס דברי הגר

, ש הגאון בעל שבט סופר"והבאתי מ', ו' ב סי"ת יחוה דעת ח"דבריהם בשו
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ס לקנות להם תפילין ולחנכם "שאביו הגאון בעל כתב סופר ציוה למנהל ביה

ולא חשש דהויא חומרא הבאה לידי קולא אם אינם יודעים לשמור (במצוה זו 

גם , ט"רל' י שטייף סי"ן מהרת הגאו"כ בשו"וכ) עצמם בקדושת התפילין

שנראה לו להלכה שחייבים , ה כתב"סוף סימן ל' ת דברי מלכיאל חלק ו"בשו

אלא ששוב ).  בשמיעה' חוץ ממצות שופר שתלוי(הם בכל המצות מן התורה 

ע בספר שער "וע, ש"ס והפוסקים יע"ע מסתמות דברי הש"הניח הדבר בצ

ת משפטי "ובשו', ט' ה סית זכר שמח"ובשו, ד"ה ע"ב דף קל"הזקנים ח

ד נראה שאף החולקים ודנו "פ בנ"עכ.  ל"ט ואכמ"ז סימן פ"עוזיאל חאהע

ד גם הם יודו שקדושיהן מדאורייתא "מכל מקום בנ, דינם כחרשים גמורים

י וולדינברג בפסק דינו וצדקו דברי "כמו שנסביר לנכון ידידנו הגרא

וראה עוד בספר , התורהד הקדושין הם מן "ד האיזורי שקבעו שבנ"ביה"כב

  .  ש"ל ע"ו עכ"ט' ת נושא האפוד סי"ד ובשו"ד ע"שבט שמעון דפ

, שכתב לחלק) תשע' א סי"ח(ת תשובות והנהגות "בשו' אמנם ע

יש לומר שאין לו רצון , קידושין וקנינים שצריך רצון, מיהו לענין גיטין, ל"וז

ל גביו וכמבואר ו גדול עומד ע"ולכן דוקא לענין כוונה מהני בחש, פנימי

ואינו יכול לקדש או , אבל לגבי רצון לא מספיק, )ה והא"ד. (יבמות קד' בתוס

ל "וכמו שחילק בזה הגאון רבי חיים מבריסק זצ, ג"לגרש בגדול עומד ע

אמנם לכאורה אינו מוכרח לחלק כן לגבי .  ש"ל ע"עכ, בספרו הלכות חליצה

  .ע"ויל, חרש



 

  ב" תשס●' קול צבי ד

  חיים אברהם שיוביץהרב 
  ש וקסנר "חבר הכולל העליון ע

  בענין אין מאכילין איסור לקטן

  .א
רב יצחק בר ביסנא אירכסו , ל"וז, ).קיד- :קיג(ביבמות '  בגמאיתא  

אתא לקמיה דרבי פדת אמר , דבי מדרשא ברשות הרבים בשבתא ליה מפתחי

אלמא , יתי להוליה זיל דבר טלי וטליא וליטיילו התם דאי משכחי להו מי

לא תאכלום כי "ש "ת.  . .ד מצווים להפרישו "קסבר קטן אוכל נבילות אין ב

מאי לאו דאמר להו לא , לא תאכלום להזהיר הגדולים על הקטנים" שקץ הם

להזהיר " כל נפש מכם לא תאכל דם"ש "ת, לא דלא ליספו להו בידים, תאכלו

,  לא דלא ליספו להו בידים,מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו, גדולים על קטנים

מאי לאו דאמר להו לא , להזהיר גדולים על הקטנים" אמור ואמרת"ש "ת

  . כ"ע, 'וצריכי וכו, לא דלא ליטמו להו בידים, תיטמו

  ן"וכתב הרמב.  זו דאסור להאכיל איסור לקטן' ומבואר בגמ  

 הפסוקים'  ליה כל גוריכטאיצבסוף הסוגיא מבואר דדכיון ד) א:ויקרא כא(

וכן .  לסייע לקטן לעבור איסורילפינן מכאן לכל התורה כולה דאסור , האלו

ונראה לכאורה .  ג"ם והסמ"בשם הרמב) ח סימן שמג"או(כתב הבית יוסף 

 קטן ,)ז"מאכלות אסורות הכ' ז מהל"פי(ל "וז, ם"דיש לדקדק בשיטת הרמב

ים שאכל אחד ממאכלות אסורות או שעשה מלאכה בשבת אין בית דין מצוו

א בשעשה מעצמו אבל להאכילו בידים "בד.  להפרישו לפי שאינו בן דעת

וכן אסור להרגילו בחילול .  אסור ואפילו בדברים שאיסורן מדברי סופרים

ומפשטות לשונו .  ל"עכ, שבת ומועד ואפילו בדברים שהן משום שבות

וגם .  משמע דדין זה נוהג רק לגבי מאכלות אסורות ואיסורי שבת ומועד

שאסור ) ב"ג הי"פ(אבל ' בהללגבי טומאת כהנים ם דין זה "זכיר הרמבה

.  ת אחרהלכה זה לגבי שום איסורם "ולא מצאתי ברמב.  לטמא כהן קטן

 שייך רק בהני האיסור להאכיל קטן בידיםם היא ד"ונראה לומר דדעת הרמב
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  ומה דהזכיר . מיוחדתמהם דרשה' דיש לכל א',  בגמודאיתמרענינים 

ג דרק דרשינן מקראי "אע,  האיסור לגבי מאכלות אסורות בדרך כללם"הרמב

, היינו משום דמוכח בסוגיא דאסור להאכיל טבל, שנאמרו לגבי דם ושרצים

ם דכל מאכלות "ל דסובר הרמב"וי; והיוצא מן הטמא לקטן, תרומה טמאה

דידן לא הוזכר מקור בשביל ' ג דבסוג"ואע.  אסורות ילפינן מדם ושרצים

דדרשינן במכילתא בפרשת יתרו ל דהמקור הוא ממה "י, י שבת ומועדאיסור

, ז ניחא אמאי בעינן דרשה זו"ולפי.  להזהיר גדולים על הקטנים" אתה ובנך"

  1).ז על התורה"הט' ועיין בזה בפי(.  ס" שבשפסוקים' ולא ילפינן ליה מהג

מצוה רנב (ולפי דברינו נראה דיש ליישב את קושיית המנחת חינוך   

, רב הונא ורב אדא' דנח:) נז(נזיר ' מהא דאיתא בגמ' שהקש, ])ח) [ז(אות 

דאיתקיש מקיף , ולרב אדא פטור, איש המקיף את הקטן חייב, דלרב הונא

.  פ שהוא גדול"אע, לא חייב המקיף,  הניקףוכיון דלא חייב הקטן, לניקף

 בל דהוקש, )ואת הגדול( מותרת להקיף את הקטן השא,  הונאבלראפילו ו

ומבואר .  ליתנהו נמי בהקפה, והואיל וליתנהו בהשחתה, תקיף לבל תשחית

                                                                                                                    
ל שטעם הדבר היא דהעיקר במצוות הללו הוי המעשה ולא "וייג דיצ רוזנבני הרווהעיר  .1

.  ואין להאכילם בידים, ולכן חשיב המעשה כמעשה עבירה אף לקטנים, דעת הגברא
, ולהכי אין מעשה הקטן בהם כלום,  תלויים בדעת האדםדיותר, כ שאר האיסורים"משא

 .וליכא איסור להאכילם בידים
דהלא נחלקו .  ז יש ליישב קושיא אחרת"יעקב ווערבלאווסקי דלפ' עוד העירוני ר

אם יש איסור להאכיל קטן דבר ) א שם"מאכ' הל(ם "והרמב.) יבמות קיד(א "הרשב
ל "שם וז' דאי. דשבת דף קלט' א איסור מסוגא הוכיח דליכ"והרשב.  דאיסורו רק מדרבנן

לתינוק ' וליתן לי].  כלאי הכרם[' פרוטה לתינוק נכרי וזרע לי' רב משרשיא יהיב לי
, "לתינוק ישראל' וליתן לי"' ע קושית הגמ"ולכאורה צ.  כ"ע,  אתי למיסרך–ישראל 

כ "ריעת כהדכיון דאיירי בז, א"וכתב הרשב".  לא תאכילום"למה אין זה אסור מטעם 
א בתשובה "וכתב הגרע.  ליכא איסור להאכיל בידים, דהוא רק איסור דרבנן, ל"בחו

, ן שם"והר' י ותוס"ש רש"פ מ"א ידחו הראייה ע"דהחולקים על הרשב) טו' ק סי"מהדו(
ומעיקר הדין הוה מותר לזרוע , )לעיל מיניה' דהוזכר בסוג(דהתם איירי בזריעת כישות 

ורק הקפיד , ל"י הלכה כמותו בחו"ל כל המיקל בא"י וקיי"ר גם באט התי"בידים כיון דר
לאיסורי דרבנן ' ולכן אין להביא ראייה מקושיית הגמ, רב משרשיא מכח חומרא בעלמא

ולא חש לאיסור אמירה , ממה דנתן פרוטה לתינוק נכרי' זה בגמ' והוכיחו פי.  בעלמא
) ג"ח הי"כלאים פ' הל(הוא פסק ד', ם לא הבין כן הסוג"כנראה הרמב, אמנם.  לנכרי

,  אלמא–ההיא ' ל ליכא איסור אמירה לנכרי ולכאורה מקורו מסוג"דבכל כלאים בחו
למה התירו , כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, ההיא לא איירי בחומרא בעלמא' דסובר דסוג

ם בעצמו סובר שליכא איסור "דהרמב, ולפי דברינו ניחא.  להאכיל איסור לתינוק ישראל
  . להאכיל בידים בשאר איסוריןכלל
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ח דאמאי אין כאן " והקשה המנ;דלכולי עלמא אשה המקפת את הקטן פטורה

דאיסור , ם ניחא"ולפי דברינו בדעת הרמב.  ע"והניח בצ, משום לא תאכילום

ורים איסאלו לרק ,  תאכילום לא שייך לבל תקיפו ולכל התורה כולהאל

 2.ע"ן צ"אך לפי הרמב.  פ הפסוקים"ע'  בגמדהוזכרו

  .ב

מצווים ד "באין קטן אוכל נבילות ל ד"קשו הראשונים בזה דקינת  

הנימוקי יוסף ' ותי.  אמאי ליכא חיוב דרבנן להפרישו מדין חינוך, להפרישו

א ממיץ דאין "בשם הר.) יומא פב(והתוספות ישנים ) ף"בדפי הרי. יבמות מב(

, .)סוכה מב(' וקצת משמע הכי מלשון הגמ.  מצות עשהבינוך אלא חיוב ח

 שם הלא הזכירד, ל"עכ', להתעטף וכו, ר קטן היודע לנענע חייב בלולב"ת

דיש מצות חינוך ) ח"כ-ז"הכשם (, ל"ם הנ"אך כתב הרמב.  אלא מצוות עשה

  להפרישיןהבית דין מצוואבל אין , מצוות לא תעשהבאף על האב דווקא 

' והתוס.) יבמות קיד(ן "ה בשם הרמב"א בשם הרא"  וכן כתבו הריטב.הקטן

  .בשם רבו) ל"הנ(ישנים 

אם כונתו לומר דמצות חינוך , א ממיץ"ולכאורה יש לדון בשיטת הר  

 דוקא היכא כתאו דשיי, ת לא תעשהות עשה ולא למצוו דוקא למצוכתשיי

 ומבואר . מ ללאו הבא מכלל עשה"ונ, שב ואל תעשהלולא , דיש מעשה

י שם "וכתבו התו, כ" חינוך למצות עינוי ביוכתדשיי )שם(סוגיא ביומא ב

חינוך שייכת , אלמא.  "'תענו וכו"דהוא מטעם דיש בזה מצות עשה של 

ס "על הש' חי(ז "הגרי' והקש.   בשב ואל תעשהוג דהו"מצוות עשה אף בכהל

 הוצאהדת התיר דמבואר דרב פ, דידן' על זה מגמ) ה בנו"ד' על תוס: נזיר כח

בעקבי ' ע בס"וע.  ע"והניח בצ, פ שיש עשה לשבות" אע,י תינוק"בשבת ע

                                                                                                                    
והעירוני ידידי הרב אברהם צרפתי דזה לא קשה אם נניח דאין שום איסור לניקף היכא   .2

' ועי, ד שם"א ובהשגות הראב"ם ה"עכו' ב מהל"ם בפי"ברמב' ועי.  דלא מסייע למגלח
ע בספר "וע.  ם ליכא איסור על הניקף מצד עצמו"מ שם דהבין דלדעת הרמב"בכ

ד שם כתב "שמנה רק הלאו שלא להקיף ובהשגות הראב) ת מג"ל(ם " להרמבהמצוות
  .ל"ואולי זה תלוי בנקודה הנ, כ לאו לניקף"שיש למנות ג
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לתרץ דליכא קיום מצוה והעלה , שדן בשאלה זו) ד בהערה"ע' עמ(הצאן 

יעקב ' והעלה ידידי ר.  ליזהר ממלאכת הוצאה כיון דהוי מלאכה גרועה

איסור לאו ד דבעיקרו הוי, שבתאיסור סקי דאולי יש לחלק בין אוורבלעוו

רק ד, כ"יוד לבין עינוי, ליזהר מן המלאכהרק  יוהקיום מצוה הו, מלאכה

איזהו מצות עשה , .)לד(קידושין '  בגמדאיתא.   מצות עשהמפורש בקרא

והקשו הראשונים שהרי בלאו .  ושילוח הקן, אבידה, מעקה, שלא הזמן גרמא

א תשים דמים ל" : דבכולהו אית בהו לאו במצוות אלוהכי נשים חייבות

ה "ד(' התוס'   ותי".לא תקח האם על הבנים"ו, "לא תוכל להתעלם", "בביתך

ולכן איצטריך למימר דהוו , ני דליכא לאו אלא עשהוודבכולהו איכא ג) מעקה

דבכולהו הוי ' ן שתי"הרמב' אך עיין בחי.  ג" לחייב נשים בכהאין הזמן גרמא

ואין בלאו , יזהר לקיים העשהנש בא אלא אינו הוהלאו שב,  עיקרהמצות עשה

, וזאת היא כוונת התורה במה שכתבה.  מעשה אחר אלא קיום העשה שבו

, "לא תשים דמים בביתך"והדר כתבה , תחילה" 'ועשית מעקה וכו", למשל

אילו היו נשים פטורות ,  ולכן. לא תעכב שלא תעשה מצוה זו, כלומר

 עשה שיש בהם לאו אבל בשאר מצוות.  היו פטורות אף מהלאו, מהעשה

 שבתון עשה ):כד(כדאמרינן בשבת , חייבות הן בשניהןהדין הפוך ו, ועשה

.   ואיש ואשה שוין בדבר זה,הוא ולא אתי עשה ודחי עשה ולא תעשה

עשה דשבתון משום דתלויה מצות בנשים ן דחייבות "ומבואר בדברי הרמב

, א ממיץ"עת הרל בד"והיינו דברינו הנ.  והעיקר הוא הלאו, בלאו דמלאכה

אבל , דשבתון הוי בעיקרו איסור, דשאני עשה דשבתון מעשה דועיניתם

ת דלא כתיב הלאו מפורש בתורה "הוי בעיקרו לכ "עינוי יולכאורה אין לומר ד

    3.)ת קצו"ם ל"המצוות להרמב' בזה בס' ועי(כלל 

                                                                                                                    
כ משום "יוצא דנשים מוזהרות בעינוי יוה) ה ויום"ד(י שם "ולפי פרש, .סוכה כח' עי  .3

  .ל"ויש ליישב ואכמ, ת שבו"הל
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  .ג
דמאי שנא מצות עשה , א ממיץ"ולכאורה יש לעיין בסברת הר  

 ,הקשו עליו הראשוניםועוד .  לאויןבואמאי ליכא חינוך , עשהממצות לא ת

 סובר למהו,  על הלאוין שיהא מצווה שכןלכ, אם מצווה בחינוך על העשין

  .א ממיץ דבאמת מצווה על העשין ולא על הלאוין"הר

יגרום דגדר מצות חינוך הוא שדביאר ) שם(עקבי הצאן בועיין בספר   

ולא שייך להתנדב , "נו מצווה ועושהאי"יתנדב הקטן במצוות בתורת ש

 ליכא שום קיום מצוה,  על איזה דברדאם אינו מצווה, במצות לא תעשה

לפי [  וכתב דמשום כך לא קיימו האבות אלא מצוות עשה 4.להזהר ממנו

ל לכמה אחרונים "ומשום כך ס.  משום שהיו בתורת מתנדבים, ]ל"המהר

ש שכתב "וע.  מצוות עשהשהמתים לאחר תחיית המתים לא יקיימו אלא 

 ת חינוךדעיקר מצוכיון , אינשיאין האב חייב יותר משאר מובן למה ז "דלפי

א ממיץ לפי שיטתם במה "ם וגם הר"ז הולכים גם הרמב"ולפי.  הוי מצד הבן

מצות א ממיץ ד"סובר הרכיון ד, כלומר.  אחר כתירוץ הכל אחדשלא תירץ 

ממילא , ע"ו קיום מצוה בעשיית משיש ל,  מצות הבןטעםחינוך בעיקר הוי מ

 כדי להרגיל אם היא שמצות חינוך הי"אך דעת הרמב.   דוקא לאבכת שייהאינ

אבל אין לחלק בין , וממילא שייך לחלק בין אב לאחרים, את הילד במצות

  .ת"ע למצוות ל"מ

שהניח שאין לקטן , בעקבי הצאן' כ בס"משאך לכאורה יש לדון ב  

דלכאורה יש לומר דאף , ע" רק קיום מצוה במויש לו, מעשה עבירה כלל

ד "דידן דאף למ' שהרי מבואר בגמ, חדא.  מעשה עבירה דקטן הוי עבירה

ולכאורה היינו .  מ אסור להאכילו איסור בידים"מ, ד מצווים להפרישו"דאין ב

כ "וע.  אסור להאכילו אמאי ה"י לאדא, משום דמעשה קטן הוי מעשה עבירה

                                                                                                                    
  בענין קטן)ז"קרבן פסח ה' ה מהל"פ(ם " ברמבעיין, בנוגע למעשה המצוה של הקטן  .4

ברי ד במה שכתב לבאר ם"על הרמב ה"רח' בחישם ועיין , הפסחים' שהגדיל בין ב
ם מעשה המצוה של קטן חשיב כמעשה מצוה לגבי "דבריו דלפי הרמביוצא מו, ם"הרמב

 מצותי בלגאך אין מעשיו ככלום , כיון שלא הופקע מעיקר הדינים, מצות קרבן פסח
  .ש בדבריו"וע, כיון שאינו מחוייב בדבר, אכילת מצה וכדומה
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דדין אין ) סב' סי, י"פסקי מהרא(ב התרומת הדשן יצטרך לומר כמו שכת

אך .   בגדלותוותמאכילין הוי רק כדי להרגיל את הקטן כדי שלא יעשה עביר

כמו , ולפי הפשטות באמת יש לקטן מעשה עבירה, נראה דאיהו הוי דעת יחיד

  .  שנבאר

שייך כיון ד, דממיתים בהמה הרובע קטנה:) נה(סנהדרין ' איתא בגמ  

והא דלא , י הבהמה"דהקטן נתקל בעבירה ע, תקלהגם קלון ום גבקטנים 

דלא שייך עוד מבואר שם ו.  שים לקטן היינו משום דחס רחמנא עלויהימענ

; כ כמעשה עבירה"דאין עבירתו בשוגג נחשבת כ, בשוגגשנרבע תקלה בגדול 

ולכאורה מבואר מכאן .  משוגג דגדולחשיב מזיד דקטן טפי כתקלה , אלמא

  ועיין בקובץ הערות.  עשה עבירה דקטן הוי מעשה עבירהלהדיא דמ

 נקראת עבירתומ "מ, מוזהר על עבירותאין קטן פ ש"אר דאעידב) ד- א:עה(

.   ורק פטורים משום דאינם בני אזהרהתקלה משום דטעם האיסור שייך להם

 יםדמופקע, אפילו טעם העבירהדלא שייך להם , ם"לעכו, למשל, וזה בניגוד

 וכל זה רק מובן אם נאמר דמעשה דקטן יכול להיות נחשב . תלגמרי ממצוו

  5.כמעשה עבירה

' בן ט, דכתב, )ז"הי, איסורי ביאה' ג מהל"פ(ם "רמבבעוד עיין ו  

והשיג .  היא לוקה והוא מביא קרבן, שבא על שפחה חרופה' שנים ויום א

  הואזה שבוש שלא מצינו קטן בר עונשין וקרבן זה מן העונשין, ל"ד וז"הראב

ם דמעשה עבירה של קטן הוי "ח מדברי הרמב"והוכיח הגר.  ל"עכ, 'וכו

יורה דעה (ועיין באגרות משה .  דאחרת לא שייך לחייבו קרבן, מעשה עבירה

ם הללו דמחוייב הקטן "שכתב דאין להוכיח מדברי הרמב) 'י' ב סי"ח

, לפ שלא חטא כל"אעלמצוה ביא קרבן שיכ "כ דין זה הוי גזה"וע, במצוות

בא משום  הקרבן דאין דבריו יםנראש ףאו.  דלא שייך בכלל לענש קטן

ח "מכל מקום נראה דמוכח לומר כמו שאמר הגר, כגדולבאיסורין דמוזהר 

                                                                                                                    
  .ג"ס שמ"ח ס"א או"והעירוני הרב צרפתי שכן העיר בביאור הגר  .5
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 שום מעשה עבירה לא ליכאדאם , דמעשה עבירה של הקטן הוי מעשה עבירה

  . קרבןשיביאשייך 

אביו או  וקטן שהכה ל,ל" וז,שכתב) א:ח שמג"או(א "ועיין ברמ  

מ טוב לו "מ, צ תשובה כשהגדיל"פ שא"אע, עבר על שאר עבירות בקטנותו

פ שעבר קודם שנעשה בר "שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה אע

א שבאמת חייב הקטן "ולכאורה מבואר להדיא בדעת הרמ.  ל"עכ, עונשין

) שם(באגרות משה ' יאך ע.  איסורכ הקטן מעשהוחשיב , מצוותב) במקצת(

י "וע,  בשבילוסימן רעבעבירתו אלא שיש , כ אין לו שום חטא"שכתב דע

אך נראה גם כאן לומר דאם אין כאן שום .  רעה את הסימן לקתשובה יס

  6.מעשה עבירה לא הוי חשיב כסימן רע

יורה דעה (מ בזה הוא במה שכתב השלחן ערוך "ולכאורה עוד נ

שוחט ,  עומדים על גביואם אחרים, קטן היודע לאמן ידיו, ל"וז, )ה:א

ז "שהרי כתב הט, ולכאורה קשה.  ל"עכ, ומותר לאכול משחיטתו, לכתחילה

אותו , "וזבחת ואכלת"ם פסולה מדכתיב "ש ששחיטת עכו"בשם הרא) א:ב(

דהלא , כ אמאי לא ממעטינן קטן מטעם זה"וא.  שהוא בר זביחה אכול מזבחו

שכתב , אי שנא מתפיליןומ.  גם הוא אינו מוזהר שלא לאכול בלי שחיטה

אפילו הגיע , תפילין שכתבן עבד או אשה או קטן, )א:ח לט"או(השלחן ערוך 

וקשרתם "פסולים משום דכתיב , או מוסר, א"או כותי או מומר לע, לחינוך

 ואמאי ;ל"עכ, אינו בכתיבה, או אינו מאמין בה, כל שאינו בקשירה, "וכתבתם

את דעת ) כז:א(ך "  והביא הש.א כבר קשירהלחשיב הקטן כבר זביחה ו

, ג"ושאני היכא דאיכא גדול עע, הלבוש דבאמת שחיטתו פסולה מהאי טעמא

ע לדידיה אמאי לא "אכתי צולכן  ,ך את דבריו"אך דחה הש, דהוי כשלוחו

                                                                                                                    
א דהורגים קטנים בעיר הנדחת "ד שעוד יש להביא ראייה משיטת ר"ושמעתי בשם הגרי  .6

ע " וע;ו"ד ה"ז פ"ע' ם הל"רמב' ועי, א"ד ה"תוספתא סנהדרין פי(כשהודחו עמה 
וכן הוכיח .  כ מעשה עבירה של קטן נחשב עבירה"דע) ז"במרדכי סנהדרין אות תשט

פ ירושלמי בתרומות דקטנה זרה שאכלה "דכתבו ע) ה ומקבל"ד. י(בקידושין ' עוד מתוס
: ל(בכתובות ' ג דהחומש בא לכפרה כדהוכיחו תוס"אע, תרומה בשוגג חייבת בחומש

  ).ה בין"ד
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ולכן , ך שקטן אסור לו לאכול נבילה"וביאר הש.  אמרינן הכי לענין תפילין

ך דכונתו היא "דים שהבין בדעת השועיין שם בפרי מג.  חשיב כבר זביחה

ובטעם החילוק בין שחיטה .  דחשיב בר זביחה משום דאין מאכילין לו בידים

ל "צ, ל"וז) 'אות ג' חלק ב(כתב הפרי מגדים בפתיחה הכוללת , לתפילין

ת קטן חייב "כ ל"משא, ע קום ועשה אמר רחמנא פטריה לגמרי לקטן"דמ

מ אחרים אסורים ליתן לו הוה בר "מל פטור "ואת, אלא דלאו בני דעה הוה

ה ל דמעשה עבירה של קטן דמי טפי לעבירה ממ"ומבואר דס.  ל"עכ, זביחה

  .   דמי למצוהעשה המצוה שלודמ

ל דקשה מאד לומר דליכא חינוך לקטנים "וממילא נראה לפי כל הנ

ומעשי ,  מצוהיכמעשמעשיהם  יע מטעם דרק במצות עשה חשיב"אלא במ

ובאמת נראה דמעשה עבירה של קטן חשיב .  כלום הםעבירה שלהם לאו 

כ צריך עיון אמאי חייבו החכמים לחנך קטנים דוקא במצות עשה "וא, עבירה

  .ל הכי"לפי אלו הראשונים דס

  .ד

ל דנחלקו כאן הראשונים "די, והיינו, ואולי יש לפרש בענין אחר  

פרשת (ן "כתב הרמב, וכידוע.  מצוה עשה או מצות לא תעשה, איזהו חמור

, בחינת יראהבות לא תעשה הוו וומצ, בחינת אהבהבות עשה הוו ושמצ) יתרו

ל "ולכאורה לא ס.  ולכן עשה דוחה לא תעשה,  מיראהאואהבה עדיפ

שהרי חיובי לאוין לוקין ,  ממש יותר חמור מלאואן דמצות עשה הוי"להרמב

 חומרם ובכל מקום אנו מודדי, ע" מ ביטולעלד "בואין שום עונש , עליהם

) שער השלישי(יונה בשערי תשובה ' וכן כתב להדיא הר.  ה לפי עונשההמצו

יבמות (' הרי מבואר להדיא בגמ, ועוד.  בביאורו על חומר המצוות והאזהרות

אטו עשה דדוחה לא , ל"וז, בענין עשה דוחה לא תעשה שיש בה כרת.) ז

, י חומרא זוטאמה ל, וקאתי עשה ודחי ליה, תעשה לאו לא תעשה חמור מיניה

ועיין בגליון .  לק בסברא זוו ולא מצינו מי שח,ל" עכ',מה לי חומרא רבה וכו

דברים (ועיין במשך חכמה .  ל"ן הנ"א שם שציין לדברי הרמב"ס לרעק"הש

,  מביטול עשה לאוה עבירתרודחמג "אעד, ן"שביאר את דברי הרמב) יב:לד
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 בכלום כיון דדין תורה דהתם אינו עובר, ת"מ שאני היכא דעשה דוחה ל"מ

אך .  מדרגת אהבהבעשה שהיא שיקיים ה עדיף לתורה לבחור ג"ובכה, הוא

ובזה הפירוש יסיר מלבך ספק , ל"וז, שכתב.) שבת קלג(נסים גאון ' עיין בר

והוא שאומרין מאחר שאנו יודעין , גדול שמספקין בו בני אדם ושואלין אליו

 עשה וידחה האזהרה של לאו היאך יבא, שאזהרת לאו קשה מציווי עשה

והתשובה הוא מה .  . .ומדרך הידוע שהחמור דוחה הקל , שהיא חמורה ממנו

שהקדמנו שאזהרה של לאו כך נאמרה מיוחדת וכי הציווי של עשה תנאי הוא 

מחלליה מת יומת וביום השבת שני )  תצא'ספרי פ(ל "וכך אמרו רז, בה

ל "ומזה העיקר אמרו רז.  . .דיבור אחד נאמרו בכבשים בני שנה שניהם 

אם אתה יכול לקיים את , בתלמוד כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה

והרי לפנינו .  ל"עכ, ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה, שניהם מוטב

נסים גאון ' דר, נסים גאון בדין עשה דוחה לא תעשה' ן והר"נחלקו הרמבד

שהלאו חמור , לאומודה לסברת העולם דלא מסתבר שידחה העשה את ה

 במקום תנאי בלאו דלא נאמר שדוחה משום דירק כ "וע, ממנו ועדיף ממנו

ועיין .  דאהבה עדיפא מיראה, ל דשפיר מסתבר"ן ס"אך הרמב.  מצות עשה

בענין , קלח בדפוס מוסד הרב קוק- קלז' עמ(ן "בספר תורת האדם להרמב

קא היכא דעל שכתב דדו) לה יטמא, אמור' ה תורת בהנים פר"הכהנים סד

אז אמרינן , כמו יבום ואיסור אשת אח, כרחך יש סתירה בין העשה והלאו

 רהורק במק,  בלי סתירהיתכןאבל אם ,  במקום העשהת"לכ לא נאמר ה"דע

אלא שהלאו נדחה , אז אמרינן דשניהם נאמרו,  נמצא שיש סתירהמסויימת

, הם נאמרול דשני"די, ן לפי שיטתו"ונראה דהלך כאן הרמב.  מפני העשה

אבל לפי .  שהעשה הוי מדין אהבה, רנו לעילביאכמו ש, אלא דעדיף העשה

ל דכל מקום שיש סתירה בין עשה "כ צ"וע, באמת עדיף הלאו, נסים גאון' הר

  7.היה הלאו דוחה את העשה, דאם היה נאמר, כ לא נאמר הלאו"ע, ולא תעשה

                                                                                                                    
דאין עשה דוחה לאו אלא אם בעידנא ' דמבואר בגמ, ה בדין בעידנאמ בז"ולכאורה יש נ  .7

גדר הדבר הוא דהא דלא נאמר הלאו , נסים גאון' ולפי הר.  דמעקר הלאו יקיים העשה
אף שאין זה מוכרח להיות לפי (היינו דוקא בזמן שעושה העשה , במקום שיש עשה

להבין אמאי בעינן ן באמת קשה "אבל לפי הרמב).  אבל מובן הוא שפיר, שיטתו
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ות חינוך נסים גאון יש לומר דאם יש מצ' וממילא יוצא דלפי הר  

דכיון .  ן אין שום הכרח לומר הכי"אך לפי הרמב.  ש בלאוין"כ, במצות עשה

 אדאהבה עדיפ, עדיף להיות מצווה בעשה, כל היכא שלא יעבור על לאוד

ג " אעקטנים אינם מצווים כלל על לאויןשייך לומר דמטעם חינוך , מיראה

ש לומר דהוא די, כךאך לא מוכרח לפי זה לחלק .  עשיןבחייבום חכמים ד

דיש חיוב ) ל"הנ(ן בעצמו "ל להרמב"ובאמת ס, ויןאללדיש חיוב חינוך הדין 

ישנים ' עיין בלשון התוסד.  ו" אך לא מדין ק–מצוות לא תעשה לחינוך אף 

, אפרושי מאיסורא מיבעיא, השתא חנוכי מחנכינן, ל"וז, שכתב) יומאב(

ן יש "לפי הרמבשינו ומובן לפי דבר, מכח קל וחומר'   ומשמע דהקש.ל"עכ

היאך , ל"וז ,שכתב) .יבמות קיד(א "בלשון הריטב' יאך ע.  לדחות סברא זו

ומשמע דלא   .ל"עכ, נבילות וטריפות אכוליחנכנו במצות עשה ויניחנו ל

וסברא זו קיימת אף , אלא סברא בעלמא דלמה לנו לחלק, ו"הקשה מכח ק

 לחייב קטנים בכל מים החכדאולי לא רצו,  חזקהיא קושהאך אינ, לפי דברינו

  .שהם יותר חשובים, ע"ובחרו במ,  ממשיםגדולל םותוהמצוות ולהש

                                                                                                 
אמאי לא , הרי אם נמצא אדם במצב שאין לו בידו אלא לעשות העשה או הלאו, בעידנא

והרי לא מצינו שום .   מיראהאועדיפ, א כנגד אהבהואמרינן שיש לו לבחור העשה שה
ל כמו "כ צ"ונראה דע.   תיתי לומר סברא כזאתאומהיכ, אלא הוא מסברא, מקור לדין זה

שיש לחשוש שמא יעבור על הלאו , א כעין גדרושה:) קלב(נאל בשבת שכתב הרבינו חנ
והעירוני .  דרבנןמדאורייתא או מ אם זה הוי יש לעייןו  (.כ לא יקיים את העשה"ואח

ה שכן במה שכתבו בשם רבינו חננאל דהוא "ד. ביבמות ו' הרב צרפתי דמשמע מתוס
) ה אתי"ד. פסחים נט(' ו התוסויש להביא ראיה לזה ממה שכתב)  .סובר דהוי דאורייתא

ולא דמי , משום דהוי יותר חמור, דלא בעינן בעידנא היכא דעשה רבה דוחה לעשה קל
ומבואר מדעה .)  'ע בנקודת המח"וצ', בתוס' ויש שם דעה ב.  (לעשה דוחה לא תעשה

עשה י בלגודוקא , אין שום צורך להיות בעידנא,  דהיכא דאיכא דחיה מחמת עדיפותאתז
שייך ל ד"אז י, ג" הלאו בכהדלא נאמרמשום עדיפות אלא מטעם דאינו ,  לא תעשהדוחה

  .דוקא היכא דבעידנא דמעקר לאו יקיים העשה
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