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מבוא
כבן  ולגדול  הנבחר  לעם  בן  להיות  וזיכני  תורתו,  את  לנו  ונתן  בנו  בחר  אשר  עולם  לבורא  השבח 

למשפחה הקוראת בשם ה'. בבית הוריי חונכתי לשאוף לקדש שם שמים ולהאהיבו ברבים, ומתוך אהבת 

ה' ויראת שמים להיות דבק בלימוד התורה ובנעם הליכותיה. מכאן ברכה והודאה להוריי ולהורי הוריי 

וכן להורי אשתי  על העמל בגידולי ובחינוכי בדרך ישרה שהיא תפארת לעושיה ותפארת מן האדם, 

שעמלו בגידולה ובחינוכה וזיכוני באשת חיל הבונה את ביתנו בחכמת נשים. 

לפני כארבע מאות וחמישים שנה, ערך מרן הבית יוסף את שולחנו, אחריו הגיע הרמ"א ופרש עליו 

ירידת הדורות,   גיסא ממשיכה  בימינו, מחד  והנה  מפה, האחרונים הוסיפו מעדנים ממעדנים שונים, 

החריפות מצטמצמת ועמה כח הזיכרון, ומאידך גיסא בחסדי ה' מתרבים הלומדים, ואף שכמותי נכנסים 

ועוסקים לא רק בחלקי אורח חיים ויורה דעה אלא אף בחושן משפט ובאבן העזר, שבעבר, ובפרט חלק 

אבן העזר, היו נחלת תלמידי חכמים בלבד. לכן לא באתי אלא להאיר ולהגיש בצורה ערוכה, תמציתית 

ובהירה את המעדנים שכבר הכינו לנו הקדמונים, שיהיו לעזר לכל מבקש תורה. אמנם בעבר רק גדולי 

הדור היו מוציאים לאור את חידושיהם, אך בימינו, עם קלות יכולות ההדפסה, גם לחיבורים מעין אלה 

יש מקום.

להימלט  יכול  שאינו  סיכום,  של  טבעו  כך  הזהירות, שהרי  בשער  להיכנס  אנו  מחוייבים  זאת,  עם 

מלפרש את דברי קדמונינו לפי מיטב הבנת המסכם. מלבד זאת, במקומות בהם קיימות סתירות או 

קושיות הוספתי את הנראה לעניות דעתי. דא עקא, רגילים אנו לתת למילה הכתובה חשיבות יתירה 

מאשר לזו הנאמרת, לכן בקשתי מן הלומדים שישימו לנגד עיניהם את העובדה שהספר הינו פרי סיכום 

אישי שנועד מתחילה להיות לעזר עבורי, אלא שראיתי שיש בו תועלת לרבים לאחר שלומדים רבים 

נסתייעו בו, ומתוך כך עודדוני וזרזוני לא למנוע טוב מבעליו ולהוציאו לאור כספר ערוך. הספר נועד 

להקל על הלימוד והשינון, ומובן שאין להכריע הלכה על פיו. 

בדברי הצוואה המובאים בפתיחה למורה נבוכים כתב הרמב"ם, שאם יגלה מי מהלומדים שיבוש לפי 

מחשבתו "ימציא לו הסבר וידין לכף זכות ואפילו על ידי הסבר רחוק", אך בספר זה הנני מבקש, שאם 

ימצא המעיין חשש שיבוש יחוש ויבדוק הדברים במקורם.

אופן הסיכום
א. הסיכום כולל את שיטות הראשונים המובאות בבית יוסף יחד עם דברי החלקת מחוקק והבית שמואל 

וחלק נרחב מדברי הפתחי תשובה. בעניינים מעשיים הוספתי פעמים רבות מדברי אחרוני זמננו. 

ב. מכיוון שמטרת הספר לסייע בזכירת הדינים ובהטמעתם וקשה לזכור את הפרטים הרבים, נדרשתי 

בשיטה  הולכים  רבים  ראשונים  בו  במקום  לקצר.  רשאים  והיכן  להאריך  ראוי  היכן  היטב  לשקול 

אחת הבאתי את המרכזיים שבהם. לא פעם נמנעתי מהבאת מחלוקות צדדיות שאינן מעשיות ואינן 

יסודיות, אף כי ידעתי שכל השמועות נאות, שכן קבעו חכמינו "תפסת מרובה לא תפסת". אודה כי 

לא עיינתי בכל דברי הפתחי תשובה על אבן העזר ולכן יתכן כי נשמטו דיבורים שראוי היה להביאם. 

בסימנים יסודיים או מעשיים השתדלתי להרחיב יותר, ולצורך כך נעזרתי בשאלות הרבנות הראשית 
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לנסות  כדי  שנשאלו,  הנושאים  של  הגדול  רובם  את  וסיכמתי  לדיינות  ההסמכה  במבחני  לישראל 

להקיף את הנקודות החשובות שבפתחי תשובה ובפוסקים המאוחרים יותר.

ולאחריו מופיע הסיכום. בתוך ציטוט דברי השולחן  ג. בראש כל סעיף מובא השולחן ערוך כלשונו 

ערוך הוספתי בסוגריים את המקורות בראשונים מהם נלקחו דברי השולחן ערוך, כך שכבר בקריאת 

השולחן ערוך מקבל הלומד תמונה כללית של שיטות הראשונים ומחלוקותיהם. הדבר מועיל מאוד 

עבור חזרות מהירות, כאשר רוצים לחזור על סימנים שלמים ולקרוא רק את דברי השולחן ערוך 

ברצף בלי להיכנס לגוף הסיכום.

ד. ספר זה ייחודי באופן החזותי של הסיכום המועיל מאוד גם למהירות החזרה וגם להטמעת הנלמד 

בזיכרון. כאשר ישנה מחלוקת, כל הדעות ההולכות בשיטה אחת מובאות יחד באותה שורה, והדעות 

החלוקות מובאות בפיסקה שתחתיה המתחילה באותו מיקום בשורה, ובשתי הפיסקאות יופיע סימן 

זהה – סימן ריבוע. כאשר מובאת מחלוקת המוסבת על המחלוקת הקודמת או על אחת מהשיטות 

ושתיהן  פנימה,  מעט  שתוכנסנה  פיסקאות  בשתי  שבתת-המחלוקת  הדעות  שתי  תופענה  שבה, 

תקבלנה סימן עיגול. מחלוקת פנימית יותר תקבל סימן מעוין. בהתאם לכך, כאשר דעה מופיעה בקו 

ישר מתחת לדעה הקודמת ובאותו סימן, משמעות הדבר היא שדעה זו חולקת על קודמתה, אבל 

אם היא מוכנסת פנימה ומופיעה לאחר סימן שונה, משמעות הדבר היא שהיא מסבירה את הדעה 

שמעליה. בדרך זו יכול הלומד לקבל תמונה כללית, עוד בטרם נכנס לפרטים, ולראות מיד שיש כאן, 

זו מסייעת  למשל, מחלוקת משולשת ובתוכה תת-מחלוקת שבה ארבע דעות. התבוננות מטרימה 

ישנה מחלוקת  כלל, כאשר  בדרך  ומסודרת.  בהירה  בצורה  כל השיטות  ולזכור את  להפנים  מאוד 

אחרונים בנוגע להכרעה, גם מחלוקת זו הוכנסה פנימה.

דוגמא: 

]ג[ סיום האות נעשה בכשרות

תרוה"ד, ב"י, רמ"א, ח"מ, ב"ש, ט"ז, בית מאיר:  חק תוכות בתחילת האות אך סיים האות בכשרות  �

– כשר.  הרמ"א הבין שכן דעת תרוה"ד, והח"מ כתב שתרוה"ד הסתפק בכך אולם מהרי"ו והב"י פסקו שכשר. 

y  ב"י, ב"ש:  וכן אם נפל מעט מהדיו על הקלף יכול להוסיף דיו ולהשלים מכך אות. הב"ש הסתפק

אם יש לדמות ולהכשיר גם במקרה שאדם פסול לכתיבה התחיל אות ואחר כשר סיימה.

y  ט"ז, בית מאיר:  דוקא במקרה של חק תוכות כשר, אך במקרה שנפל דיו פסול. הט"ז נימק שכל

תוכות  חק  זה  תרוה"ד  של  שבמקרה  חילק  מאיר  והבית  בכתיבה,  להיעשות  צריכה  האות  גוף 

מדרבנן ואילו במקרה שנפל דיו זה חק תוכות מדאורייתא. 

רד"ך, מהר"ם אלשקאר, פר"ח:  פסול. �

ה. חילקתי את כל הסיכום לשתי רמות של חשיבות, כאשר סוגיות ומחלוקות צדדיות יותר נכתבו בגופן 

קטן יותר.

ו. השימוש בגופנים שונים נועד לסייע ללומד להבחין בנקל בין בעלי השמועות. ציטוט השולחן ערוך 

נעשה בגופן מסויים ושאר הסיכום בגופן אחר בו נכתבו גם ציוני המקורות שהוספתי בתוך דברי 

דברי אחרונים המובאים בפתחי תשובה  השולחן ערוך, מתוך מטרה להבליט שזוהי תוספת שלי. 
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מסומנים בגופן בפני עצמו, וזאת על מנת להבדיל בינם לבין אחרונים אחרים שאינם מובאים בדברי 

נושאי הכלים,  בגלל התוקף ההלכתי שיש לאחרונים שהביאם הפתחי תשובה להלכה.

ז. כאשר ישנו יותר מנושא מרכזי אחד בסעיף, הוספתי ליד הכותרת שבסיכום הפנייה למיקום המדוייק 

בסעיף שבו עוסק הסיכום.

ח. במקום שהרמ"א הביא "יש אומרים" החולקים על השולחן ערוך, ציינתי שכך היא דעתו, משום שכך 

מקובל ברוב הפוסקים, אף על פי שלעניות דעתי אין הדבר מוכרח )עיין חוות יאיר סימן קסה, והובאו 

דבריו בפתחי תשובה חו"מ סימן כה סק"ב(.

ט. כשמצויין לדוגמא ב"ש עה, ט הכוונה לב"ש בסימן עה סעיף ט )בשולחן ערוך(, ואילו כשמצויין ב"ש 

עה, סק"ט הכוונה לב"ש בסעיף קטן ט. 

י. סימון חץ כפוף  או   מבטא שהנאמר בשורה זו מוסב על הנאמר בשורה הקודמת, ושני חיצים 

כפופים  מבטאים שהדברים מוסבים על הפיסקה שבה מסומן חץ כפוף אחד.

שער התודות
פתחתי בשבח לבורא עולם ובהודאה להוריי היקרים, ר' שלום ורינה וסרטיל, ולחמי וחמותי היקרים, 

ר' יונה ומירה רייכנברג, וכאן אוסיף תודה מיוחדת על העידוד, המאמץ והסיוע בכל דרך אפשרית מצד 

אבי מורי ר' שלום שליט"א, שהורתו ולידתו של הספר נזקפים לזכותו.

שעות אין ספור, ובעיקר בשעות הקטנות-גדולות של הלילה, השקיע אחי היקר חזי שי', שלא חסך 

עמל ועיצב את הספר בטוב טעם בהתמדה ובחריצות אופייניים. מעומק הלב אבקש להודות לו, ויהיו 

נא מילים מועטות אלו כמעט המכיל את המרובה. 

עוד אודה לראש הישיבה מו"ר הרב זלמן מלמד שליט"א שבצילו יכולתי לשקוד בנחת על תלמודי 

וזכיתי לשאוב תורה ממעיינותיו וללמוד מידות טובות מדרכיו. יחד עמו חב אני תודה לראש הכולל הרב 

ברוך פז שליט"א שיגע ועמל להצלחתנו בלימוד, וכן לידידי ורעי הרב ניר סיני שליט"א שעמו זכיתי 

ללבן את הסוגיות ואת ההלכות, לאחי היקר הרב רפאל וסרטיל שליט"א ולרב יוסף אפריון שליט"א ולכל 

החברים והסובבים שהוסיפו עצות מועילות ומחכימות.

תודה מיוחדת אבקש להוסיף למו"ר הגאון הרב אשר זעליג וייס שליט"א, אב בית דין וראש מוסדות 

וללמוד  דינו  בבית  "שימוש"  לעשות  ומזכני  לאור  זה  ספר  להוציא  והמריצני  תורה", שעודדני  "דרכי 

מתורתו ומהנהגותיו בקודש.

יחד עמו תודתי למו"ר הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, דיין לשעבר בבית הדין הגדול ואב"ד 

בבית הדין לממונות "הישר והטוב", שבמשך שנים זכיתי להימנות בין שומעי לקחו וליהנות ממנו עצה 

ותושיה בענייני הלכה רבים.

הנני הקטן מברכם שיצליחו כולם בכל מעשי ידיהם ויזכו לכל מילי דמיטב.

ברוחניות  רב  בעזר  אותי  ומלווה  ונפש  בלב  היקרה שרה שתח', השותפה  את אשתי  אברך  בסיום 

מגדלת  לחכמתה  הקודמת  וביראתה  בפרט,  זה  ספר  ובכתיבת  בכלל  ובלימוד  ה'  בעבודת  ובגשמיות, 

באמונה את ילדינו החביבים. תהי משכורתה שלמה מעם ה', ותמיד תמצא נחת וברכת ה' בכל מעשי 

ידיה. 



ב"ה כ"ח באייר, מ"ז שנים לשחרורה של ירושלים, תשע"ד

ברכת אב
"אמר רב חסדא: מאי דכתיב 'אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב' - אוהב ה' שערים המצויינים 

בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות" )ברכות ח ע"א(.

יום נושאים אנו תפילה לפני ריבונו של עולם, שייתן בלבנו ובלב צאצאינו וצאצאי צאצאינו,  מדי 

להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. מודה 

אני לבורא עולם שזיכני לגדל, יחד עם נ"ב שתח', בנים ובני בנים בדרך אבותינו ע"ה, העוסקים בתורה 

ובעבודה בלבב שלם, ובתוכם בננו אהובנו, חמדת לבבנו, הרב יאיר שי', אשר כשמו כן הוא, מאיר עינינו 

בתורה וביראת שמים, עמל בתורה ומרביץ תורה, ונברכו כי בעז"ה ימשיך בהארת פניו המיוחדת להגדיל 

תורה ולהאדירה.

בדור מיוחד זה זכינו ברחמיו הרבים לראות עין בעין בהתגשמות המשך תפילה זו של 'אהבה רבה'. 

צרובים בלבנו סיפורי הנוראות של דור האבות, אודים מוצלים מאש, שזכו להינצל מגיא ההריגה וללכת 

זקנינו שנספו על קידוש השם בשואת אירופה,  נוראות על אבות אבותינו,  קוממיות לארצנו. סיפורי 

הי"ד. והנה מארבע כנפות הארץ הביאנו ה' לשלום, והננו הולכים יותר ויותר קוממיות בארצנו, בנערינו, 

בדרך זקנינו הי"ד, בדרך אבותינו ע"ה ובדרך אמותינו תבלחטו"א. זכו אבותינו לראות בשוב ה' את שיבת 

נפלה  גדולה  זכות  ועתה,  וברוחניות.  בגשמיות  דור התחיה  היסודות של  בבנין  ולהיות שותפים  ציון, 

בחלקך בננו יאיר, להיות מהשותפים בביסוס הקומה הרוחנית, העמקתה והרחבתה. אשריך ואשרינו.

אשריך רבי יאיר ואשרי יולדתך, שזכית להסתופף מזה ח"י שנים באהלה של תורה, בישיבה הגדולה 

והמעטירה בית א-ל מיסודו ובראשותו של הגאון הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, לפנים בישיבת שעלבים, 

ולפני פנים בת"ת מורשה בתוככי ירושלים ת"ו, כולן אכסניות נפלאות של תורה עם דרך ארץ ישראל. 

לכולן הברכה.

מתוך שקידה ועמל הוספת נדבך על גבי נדבך - גפ"ת, יורה יורה, ידין ידין - ועתה מניח אתה את 

פרי ביכוריך "יאיר השולחן" על אבן העזר. ספר זה, על שני חלקיו, ודאי ישמש כלי עזר משובח ללומדי 

אבן העזר. 

יתן ה' ותזכה להמשיך לקדש שם שמים ברבים, בחן בחסד וברחמים, מתוך נחת ושמחה ובריאות 

איתנה, לאורך ימים ושנים, ובעזרת ה', מהרה תשוב תורה לאכסניה שלה בתוככי ירושלים, בחצר בית 

מקדשנו בלשכת הגזית, ומשם תצא הוראה לישראל.

ברכה אחת היא גם לכלתנו היקרה, רעייתך שרה שתח', בת מחותננו ר' יונה רייכנברג ונ"ב שי', אשת 

'אהבה רבה'  חיל, מנשים באהל תבורך, ועמה ברכה מיוחדת לנכדינו היקרים, שתתקיים בהם ברכת 

לאורך ימים טובים.

באהבת עולם

שלו' בן אמו"ר אשר וסרטיל



הסכמות
)לפי סדר הא"ב(
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כז: כיצד לשון הקידושין ושיאמר הוא ויתן הוא

כח: המקדש בגזל בפקדון או במלוה ובאיסור הנאה דאורייתא ודרבנן

או  במשכון  המקדש  ודין  שלימה,  במתנה  הכסף  ליתן  שצריך  כט: 
במנה ונמצא חסר או רע

ל: לאיזה מקום צריך ליתן הכסף, ודין אם קדשה בככר
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להביא ראיה אם נמצאו

מ: דין המקדש לאחר זמן, כגון לאחר שתלד ודומיו

מא: דין המקדש שתי אחיות, או הרבה נשים והיו בהם נכריות

מב: אין מקדשין אלא לרצון האשה ובפני שני עדים

מג: אין קידושין לקטן, ודיני קטן וקטנה אם הגדילו

מד: קדושי חרש שוטה וקטן עריות וחייבי לאוין

מה: שחוששין לסבלונות ולכתובה

מו: דיני קלא בקדושין ואם מבטלין הקול

מז: עדים המכחישין זה את זה בקדושין; או היא אומרת: נתקדשתי, 
וחזרה

מח: אמר לה קדשתיך, והיא אומרת: לא, או להפך

מט: קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש

נ: מתי חוזרין הקדושין והסבלונות, ודיני קנסות

נא: דברים שנקנו באמירה אם נתנו ליכתוב

נב: הפוסק מעות לחתנו ואינו רוצה ליתן לו

נג: דין הפוסק לבנו או לבתו, אם קנו, ודין אם נפלה לפני היבם, ודין 
מתה הבת

נד: דין הפוסק לבנו או לבתו, ומת

נה: דין הארוסה לענין מזונות וקבורה וירושה, ואם יש לה כתובה

נו: כמה זמן נותנים לארוסה

נז: היה לה חצר בדרך ונכנסה עמו

נח: כמה כסות יתן לבתו

נט: המשיא בנו גדול בבית, קנאו

ס: דיני השושבינות

סא: חופה לענין מה קונה

סב: מתי מברכין ברכת חתנים, ואם אוכלין בהרבה בתים.

סג: בעילת מצוה וברכתו

לעשות  רוצה  אינו  ואם  ואלמנה,  וברכתה,  בתולה  נשואי  זמן  סד: 
סעודה

סה: מצוה לשמח חתן וכלה, ודין מת וכלה 





פריה ורביה

פריה ורביה
סימנים א’ - ו’





סדאן מ,  סעדהדס מ - ג | 17דמדנ ישבלחן | הנדי בנודי

סימן א
דיני פריה ורביה ושלא לעמוד בלא אשה

סעיף א
חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות )יבמות סג ע”ב(. וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים וממעט 
את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל )סד ע”א(. הגה: וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה בלא תורה כו’ ולא נקרא אדם. 

וכיון שנשא אשה עונותיו מתפקפקים שנאמר: מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מאת ה’. 

תדירות החיוב

רמב”ם, שו”ע עו, ו:  חייב בכל עונה עד שיהיה לו בן ובת ועד אז לא מועילה מחילה של אשתו. �

 לאחר שקיים מצוות פרו ורבו

רמב”ם, שו”ע, חש”ל, ברכ”י:  מועילה מחילת אשתו. המ”מ הוכיח זאת מהגמ’ שהתלמידים יוצאים ברשות לכמה זמן שרוצים. הב”ש  �
דוחה שכמו שצריך להעמיד את הגמ’ לאחר שקיימו מצוות פרו ורבו כך יש להעמידה במקרה שאינו עובר על “אל תנח” כגון שיש לו עוד אשה 

במקום שאליו הולך. החש”ל דחה דברי הב”ש שאסור לאדם לישא אשה במקום אחד וללכת ולישא אשה נוספת במדינה אחרת. הברכ”י ביאר 

דברי הרמב”ם שהחיוב של מצוות חכמים “אל תנח” הוא שלא יניח לגמרי ומספיק שיקיים לעתים רחוקות1.

ב”ש:  אינה מועילה. �

כיבוד הורים בבחירת בני זוג
עזר מקודש – כאשר המשודכת אינה מוצאת חן בעיני ההורים לא שייך בכך כיבוד הורים משום שחן המקח על חלקו אמנם כאשר מתנגדים מסיבות ממוניות  �

שייך בכך כיבוד הורים.

סעיף ב
אין מוכרין ספר תורה אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה )מגילה כז ע”א(. 

חיוב אשה ב’ֶשֶבת’

תוס’ ב”ב יג ע”ב:  לאחד מתירוציו מצווה. וכן פסק הרד”ך. �

תוס’ חגיגה, רמב”ם, ש”ג:  אינה מצווה. הרמב”ם והש”ג כתבו שלא תשב בלא בעל משום חשד ודייק מכך הב”ש שאינה מצווה מצד שבת. הרמ”א  �
בסע’ יג נקט בטעמם וא”כ בפשטות גם לדעתו אינה מצווה.

y .ב”ש: הביא שתי הדעות

 למכור ספר תורה כדי להשיא יתומה

ח”מ:  לא מוכרים כיוון שאינה מצווה על פרו ורבו. �

ב”ש:  למ”ד שאשה מצווה בשבת מוכרים לפי פסיקתנו בסע’ ח )דלא כשו”ע( שמוכרים בשביל “אל תנח”. �

סעיף ג
מצוה על כל אדם שישא אשה בן י”ח )אבות ה, כא( והמקדים לישא בן י”ג מצוה מן המובחר )קידושין כט ע”ב( אבל קודם 
י”ג לא ישא דהוי כזנות]א[ )רמב”ם מיבמות קיב ע”ב דלא כתוס’ צו ע”ב(. ובשום ענין לא יעבור מעשרים שנה בלא אשה )קידושין 
כט ע”ב(. ומי שעברו עליו כ’ שנה ואינו רוצה לישא]ב[ ב”ד כופין אותו לישא כדי לקיים מצות פריה ורביה )רא”ש ביבמות(. 

1.  באוצר הפוסקים מובאת דעת הפני משה שצריך פעם בשלושים יום משום שזהו הגדר של דרך ארץ כמבואר בגמ’ שהיוצאים ברשות דרך ארץ שילכו לחודש ויחזרו לחודש. 

הובאה שם גם דעה ש”אל תנח” זוהי עיצה טובה ולא חיוב.
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מיהו אם עוסק בתורה וטרוד בה ומתירא לישא אשה כדי שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורה מותר להתאחר]ג[ 
)רמב”ם מקידושין שם(. הגה: ובזמן הזה נהגו שלא לכוף על זה. וכן מי שלא קיים פריה ורביה ובא לישא אשה שאינה בת בנים כגון עקרה 

וזקנה או קטנה משום שחושק בה או משום ממון שלה אעפ”י שמדינא היה למחות בו לא נהגו מכמה דורות לדקדק בענין הזיווגים. ואפילו 

נשא אשה ושהה עמה עשרה שנים לא נהגו לכוף אותו לגרשה אע”פ שלא קיים פריה ורביה וכן בשאר ענייני זיווגים]ד[. )ריב”ש סימן ט”ו( 

ובלבד שלא תהא אסורה עליו. 

]א[ קודם י”ג

סנהדרין עו ע”ב:  אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן והמחזיר אבידה לנכרי עליו הכתוב אומר 

למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה’ סלח לו. מיתיבי... המשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום 

אהלך ופקדת נוך ולא תחטא? סמוך לפירקן שאני.

רמב”ם, שו”ע:  הוי זנות. הב”י כותב שמקורו מיבמות קיב ע”ב שלא תיקנו לקטן נישואין וסובר שכיוון שלא תיקנו ממילא הוי זנות. לדעתו “סמוך  �
לפירקן” הכוונה לאחר י”ג.

רש”י, תוס’:  לא הוי זנות. והביאם הח”מ. “סמוך לפרקן” הכוונה בעודם קטנים שנה או חצי שנה קודם י”ג ואע”פ שלא תיקנו לו נישואין מ”מ לא  �
נחשב זנות2 ומוקדם יותר הוי כזנות משום שחוששים שתזנה עליו. הד”מ כתב שאפשר לפרש גם את הרמב”ם כרש”י ומה שאסר להשיא קטן כוונתו לשאינו 

סמוך לפירקו. והכנ”י כתב שרש”י ותוס’ עוסקים בהשיאו אביו ואז לא הוי זנות אלא אדרבה מצווה וכך אף נהגו דורות הראשונים ואנשי ירושלים 

ואילו הרמב”ם והשו”ע עוסקים בנושא בעצמו.

]ב[ בן עשרים ואינו רוצה לישא

מהריק”ש – משמע שאם רוצה אלא שמתעכב עד שימצא זיווג נאה וכד’ לא כופים אותו. ומ”מ אין להתאחר אלא עד עשרים וארבע.  �

]ג[ עוסק וטרוד בתורה

רמב”ם, רא”ש, שו”ע:  רשאי להתאחר. ב”י, ב”ש – דוקא כשאין יצרו מתגבר עליו. �

y  רא”ש:  הבין שודאי יש לכך קיצבה כי דוקא לבן עזאי שחשקה נפשו בתורה מאוד הותר להתבטל כל חייו ממצוות פרו ורבו

אמנם כתב שאינו יודע מה הקיצבה. 

y  רמב”ם, שו”ע:  אין קיצבה. אפשר להבינם שכל אדם יכול להיות כבן עזאי אולם הב”ש מבאר שגם לדעתם ודאי יש חילוק

ומדייק מדבריהם שלבן עזאי הותר להיבטל אף אם היתה לו אפשרות להינשא ללא טירחת מזונות ואילו שאר אדם רשאי רק 

אם מתיירא שטירדת המזונות תבטלו מהלימוד. 

]ד[ כפייה בזיווגים

הריב”ש נימק שאם היו בי”ד נזקקים היו צריכים לכפות את כולם )רווקים ע”ה שנשא בת ת”ח וכד’( ותרבה הקטטה והמריבה ולזה העלימו חכמי הדורות  �

את עיניהם בענייני הזיווגים. וכתב הב”ש שמ”מ אם שהה עשר שנים ללא ולד רשאי לגרש בעל כרחה משום שבכך לא גזר רבנו גרשום. אמנם עיין בסיכום 

לסימן קנד, י שהנו”ב חולק.

סעיף ד
ומי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון]א[ והוא שלא יהא יצרו מתגבר 

עליו )רמב”ם מיבמות סג ע”ב(. 

כיצד נפטר ממצוות פרו ורבו הרי זו מצווה שאינה יכולה להיעשות ע”י אחרים?
ערוך השולחן:  בן עזאי חשק בתורה כ”כ עד שאם היה מתבטל ממנה היה מסתכן בנפשו. �

2.  וביבמות סב ע”ב לשונו שלענין שלא תהא בעילת זנות תיקנו לו נישואין.
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קובץ הערות3:  בן עזאי נחשב אנוס משום שמרוב חשקו לא היה מסוגל להינשא.   �

דרך פקודיך:  בן עזאי היה אנוס מבחינה מציאותית משום שמרוב חשקו בתורה לא היה מצליח להכניס בליבו תאוות נשים ולשמש. �

מהר”ם שיק4:  מהות המצווה היא משום לשבת יצרה וזה יכול להיעשות ע”י אחרים. �

מנחת אשר5:  פרטי מצוות פרו ורבו נמסרו לחז”ל והם קבעו שבאופן זה אין חיוב כפי שקבעו שבן ח”י לחופה ולא יתאחר מגיל עשרים. והקשה על ערוך  �

השולחן שהרמב”ם פסק הלכה זו גם לשאר אנשים ואין זה דין מיוחד רק לבן עזאי.

באהלה של תורה6:  אפשר לקיים המצווה במשך כל חייו ואינה נחשבת כמצווה עוברת שחייב כל רגע לקיימה ורק מטעם זריזים מקדימים יש להקדים.  �

ומצווה שיכול לעשותה בעצמו לאחר זמן אינה דוחה לימוד תורה ק”ו ממצווה היכולה להיעשות ע”י אחרים. 

]א[ לכתחילה

ט”ז, נחל”צ:  אין בידו עוון אך לכתחילה יש לישא אשה. �

לבוש:  אף לכתחילה יכול ללמוד משום שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. �

סעיף ה
כיון שיש לאדם זכר ונקבה קיים מצות פריה ורביה )משנה יבמות סא ע”ב( והוא שלא יהיה הבן סריס או הנקבה איילונית 

)סב ע”ב(.

סעיף ו
נולדו לו זכר ונקבה ומתו והניחו בנים הרי זה קיים מצות פריה ורביה )יבמות סב ע”ב(. בד”א כשהיו בני הבנים זכר ונקבה 
והיו באים מזכר ונקבה אף על פי שהזכר בן בתו והנקבה בת בנו הואיל ומשני בניו הם באים הרי קיים מצות פריה 
ורביה. אבל אם היו לו בן ובת ומתו והניח אחד מהם זכר ונקבה עדיין לא קיים מצוה זו )ע”פ רמב”ם(. הגה: היה הבן ממזר]א[ 

או חרש שוטה]ב[ וקטן קיים המצוה )ב”י בשם הרשב”א(. 

שני זכרים

יבמות סב ע”ב:  סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא וכ”ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא. א”ל רבא לשבת 

יצרה בעיא והא איכא.

רמב”ם, סמ”ג, שו”ע:  דוקא כשבני הבנים הם זכר ונקבה. גרס בהו”א “אבל ברתא לברא וברא לברתא לא”. �

תוס’, ש”ג:  אף שני זכרים ובש”ג מבואר שה”ה לשתי נקבות. הח”מ והב”ש הביאו שתי הדעות. �

]א[ הוליד ממזר

רשב”א, רמ”א:  קיים המצווה. �

ספר חסידים:  לא קיים שהרי הגמ’ אומרת שממזרים אינם חיים ונמצא שלא יוליד והריהו כטריפה. �

y .ב”ש:  צריך להעמידו בממזר שאינו ידוע שהרי הגמ’ אומרת שממזרים ידועים כן חיים

]ב[ חרש ושוטה

המקור לכך הוא המהרי”ל וטעמו שלא גרע מהוליד בגיותו ונתגייר שקיים וביאר הב”ש סקי”ב שסובר שקיים אף אם בניו לא נתגיירו ואף שהשו”ע בסע’  �

הבא חולק עליו בכך כאן לגבי חרש ושוטה פסק הרמ”א כמותו מטעמים אחרים7. 

3.  )לר’ אלחנן וסרמן( הוספות אות א

4.  הו”ד באוצה”פ.

5.  פרשת בראשית

6.  חלק א אה”ע

7.  לגבי קטן נראה שזו ט”ס שהרי כל בן הריהו קטן בעת שנולד ואכן במהרי”ל לא מופיע וכן הגיה ביד אפרים ובראש פינה בשם רבו.
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נתעברה באמבטי

ח”מ:  מסתפק אם נחשב בנו של בעל הזרע לכל דבר ואם קיים מצוות פרו ורבו. �

ב”ש:  נחשב בנו וקיים. מוכיח כן מהב”ח בשם הגהת סמ”ק הפוסק שאשה מוזהרת לא לשכב על סדין ששכב עליו איש אחר פן תתעבר ממנו והולד  �
ינשא ללא ידיעה לאחותו מאביו משמע שמיוחס לאביו. הברכ”י והט”ז דחו הראיה לענין פרו ורבו שאף אם נחשב בנו לא כיוון להכניס זרעו באשה ומנין 

שקיים בכך מצווה שהיא בקום עשה )עוד דחה הט”ז שמא דוקא לחומרא חוששים(. המנחת חינוך הביא מכך סיוע לשיטתו שמצוות פרו ורבו מתקיימת 

בלידה ואילו מעשה הבעילה הוא רק הכשר מצווה שהרי באמבטי לא עשה שום מעשה8.

מהר”ם שיק:  אף אם נחשב בנו לא נחשב שקיים מצוות פרו ורבו הואיל ונעשה מאליו. וכן באהלה של תורה כתב שנחשבים בניו אך לא  �
קיים והוסיף שמ”מ נפטר בכך מחיוב פרו ורבו. ועיין מנחת אשר שכתב לגבי גוי שהוליד ונתגייר שאין כוונת הגמ’ שקיים המצווה אלא שנפטר מהחיוב.

ברכ”י:  לא נחשב בנו וכל שכן שלא קיים. �

הפריה מלאכותית9

 ?האם נחשב בנו של בעל הזרע והאם קיים מצוות פרו ורבו

מהרש”ם, דברי מלכיאל, הר צבי:  נחשב בנו וקיים מצוות פרו ורבו. גם לדעות שבנתעברה באמבטי לא קיים יש אומרים שכאן  �

עדיף משום שעשה מעשה מיוחד להפרות את אשתו.

ברכ”י:  נראה שלדעתו לא נחשב בנו ולא קיים. לדעת המהר”ם שיק הסובר באמבטי שהוא בנו אלא שלא קיים כי נעשה מאליו יתכן  �

שבהפריה מלאכותית יודה שלא נחשב שנעשה מאליו אך לברכ”י שבאמבטי כלל לא נחשב בנו בפשטות אין לחלק.

 ?האם הבן ממזר והאם נאסרת לבעלה

אגרות משה10, שרידי אש11:  הוכיחו מהגהת סמ”ק12 שרק כשיש ביאת איסור הבן ממזר משא”כ באמבטי ובהפריה  �

מלאכותית. בהגהת סמ”ק כתב שיש ממזרות רק כשיש ביאת איסור. נראה שכן סוברים רובם המוחלט של הפוסקים.

ישכיל עבדי13:  נחשב ממזר. �

ציץ אליעזר:  הסתפק אם נחשב ממזר וכן אם נאסרה לבעלה ובעל שבא לשאול יש לייעץ לאשתו להתגרש. העלה סברא  �

לחלק מהגהת סמ”ק שכאן יש פעולה מכוונת ומחושבת להזרעת זרע זה מאיש אחר במעי אשת איש מכל הצדדים הנוגעים הן מנותן הזרע 

הן מהרופא שיכניס את הזרע והן מצד האשה בהכנה לקבלת הזרע. עוד הביא שהמהר”ש מלונדון חלוק על הגהת סמ”ק וכן הש”ג בשבועות 

ריש פ”ב.

 ?האם מותר – מזרע של זר

ישכיל עבדי, ציץ אליעזר, אגרות משה, יביע אומר – למעשה כתבו לאסור ואף האגרות משה שלהלכה התיר מגוי  �

למעשה לא רצה להתיר14.

8.  היה מקום לבאר בב”ש שהוכיח רק שנחשב בנו ואילו לגבי פו”ר לא פשט ספיקו ולפי”ז גם אין מכאן ראיה למנחת חינוך אולם כנראה היה לב”ש לציין זאת בפירוש ולכן 

האחרונים הבינו שפשט את שני הספקות.  

9.  הרבה מהמקורות המובאים כאן מובאים בצי”א ח”ט, נא קונט’ רפואה במשפחה פרק ד; בספר יד יהודה לרב יהודה פריס סימן ד סע’ יג; באנציקלופדיה הלכתית רפואית 

לרב פרופ’ שטינברג.

10.  אה”ע א, י ובמקומות נוספים

11.  ח”א סי’ עט

12.  הו”ד בב”ח יו”ד קצה וז”ל: “אשה נדה יכולה לשכב אסדיני בעלה ונזהרות מסדינים ששכב עליהם איש אחר פן תתעבר מש”ז של אחר ואמאי אינה חוששת פן תתעבר 

בנדותה מש”ז של בעלה ויהא הולד בן הנדה והשיב כיון דאין כאן ביאת איסור הולד כשר לגמרי אפילו תתעבר מש”ז של אחר כי הלא בן סירא כשר היה אלא דמש”ז של 

איש אחר קפדינן אהבחנה גזירה שמא ישא אחותו מאביו כדאיתא ביבמות”.

13.  ח”ה אה”ע סי’ י פרק ו ואילך

14.  ובספר צבי חמד להרב צבי הירש פרידמאן )ברוקלין תשכ”ה( נדפס שם מכתב שכתב האג”מ: ”דבר זריקת הזרע שכתבו בשמי שהתרתי מצאתי לנכון להודיע שאני לא 

התרתי אלא בשעת הדחק גדול שהאשה מצטערת טובא כמבואר בספרי אגרות משה אה”ע סימן ע”א שלכן פשוט לכל שאין לדון בענין זה כי אם רב מובהק גדול בתורה 

ומפורסם בהוראה שידון בזה מכל הצדדים ומחמת זה בשאלה החד פעמית שבא לידי אסרתי וחלילה לשום רב להורות היתר בנידון זה מתוך ספרי ויעוין מה שכתבתי 
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החששות:  א. זרע יהודי אנונימי: 1. יבמות מב ע”א: חשש לתקלות באיסורי ערווה כגון שמא ישא אחותו מאביו. 2. ציץ אליעזר מיבמות מב 

ע”א: חז”ל אסרו להביא לידי לידת בנים שלא ידוע מי אביהם הן בגלל שמן החובה שזרע ישראל ידעו ייחוסם לפי שאחרת אין 

השכינה שורה. 3. ציץ אליעזר: איסורי גזל ע”י ירושה שלא כדין. 4. לנשואה לפי חלק מהדעות אף נחשב ממזר וכן נאסרת 

לבעלה. האגרות משה חשש רק לחשש הראשון.

ב. יהודי ידוע: 1. אגרות משה: אסור משום הוצאת זרע לבטלה. 2. לנשואה לחלק מהדעות נחשב ממזר. 3. אם אותו יהודי תורם 

זרע נוסף או נושא אשה שייכת גם הגזירה שלא ישא נשים בשתי מדינות שמא ינשאו ילדיהם )יבמות לז ע”ב; שו”ע ג, יא(.

ג. גוי: 1. ציץ אליעזר: חשש שתתייבם האם ותותר בטעות לשוק בגללו )ע”פ החשש ביבמות מב ע”א עיי”ש(. 2. בגוי אנונימי: ציץ 

אליעזר מיבמות מב ע”א:  אסור להביא ילדים ללא ייחוס. 3. ציץ אליעזר: איסורי גזל ע”י ירושה שלא כדין.

וביחס לכל המקרים מוסיף הציץ אליעזר שמגונה להכניס בתוך רחם אישה זרע של איש זר והאריך בענין הכיעור וחוסר הקדושה והטהרה 

שבדבר15. והאגרות משה חלק גם על כך16. )חלק מהפוסקים לא דנו בכל המקרים אולם העתקתי טעמיהם השייכים מתוך שאר הדינים(.

 ?האם מותר – מזרע בעלה

כשכל  � גדול  דחק  בשעת  רק  התירו  הפוסקים  מותר.  גרשז”א17:   אומר,  יביע  יצחק,  מנחת  אגרות משה,  צבי,  הר  מהרש”ם, 
המאמצים הרפואיים האחרים כשלו.

דברי מלכיאל, משפטי עוזיאל, ישכיל עבדי:  אסור. בין טעמיהם: ברגע ההוצאה נחשב השחתה אף אם אחר כך יפרו בכך את אשתו  �
שמא יתקלקל ולא יפרו בכך האשה ונמצא לבטלה חלק מהזרע יוצא לבטלה. עוד חששו שהרופא יחליף בזרע אחר ויצא מכשול.

AAAבימי נידתה

מהרש”ם:  מותר. מוכח מהגהת הסמ”ק. �

דברי מלכיאל, חזון איש:  אין לעשות כן כי אף אם אין בכך איסור ממזר מ”מ נחשבים בני נידה. ואף בהגהת הסמ”ק  �
יש לבאר שהתיר לשכב על סדיני בעלה רק מכיוון שחשש רחוק שתתעבר מכך ואף אם תתעבר אין בכך איסור אך לכתחילה ודאי 

שאין לעשות כך.

y  הר צבי, אגרות משה, יביע אומר, גרשז”א, מנחת יצחק:  בימי ליבונה מותר. אין איסור משום שאין כאן ביאה
ואינם בני נידה משום שהיא כבר לא נידה. האגרות משה כתב שלא תטבול שמא תבוא גם לשמש ואילו הציץ אליעזר כתב שעדיף 

שתטבול.

 ?האם צריך בעלה לפרוש במשך ימי העיבור וההנקה
ברכ”י:  מסתפק לענין מעוברת באמבטי אם אסור לה להינשא במשך ימי עיבורה והנקתה או שלא גזרו בדבר שאינו שכיח. �

בהקדמתי לאגרות משה על או”ח. אכן מכיון שיש לחוש עדיין שיקילו בזה להורות אלה שאינם ראוים לדון בענין חמור ופן יצא מכשול להתיר גם במקום האסור צריך 

לגדור גדר שלא יתירו זה בשום אופן אף רב היותר מובהק”. והו”ד בצי”א.

15.  וז”ל: “כל עצם ענין זה להכניס לתוך רחמה של אשת איש שכבת זרע של איש אחר תועבה גדולה היא באהלי יעקב ואין לך חילול משפחתי גדול מזה במשכנות ישראל זה 

הורס כל המושגים הנעלים של טוהר וקדושת חיי משפחה ישראליים שעמנו מצטיין בהם מאז היותו לגוי ומנתק שרשראות היחוס מבנים לאבותם ובמקום ההתפארות של 

תפארת בנים אבותם יבוא חלילה אפר תחת פאר לראות למראה עינים דור כזה שיהיה בבחינה של אומרים לעץ אבי אתה. ומילידת בני ערבוביא כאלה סופם של דברים 

שבהרבה בתים בישראל יבואו רח”ל מסריחה זאת של עריסותיהם בש”ז שאינו שלהם גם לידי כך שיחליפו נשותיהם זה עם זה דפירצה קוראת לגנב... ומה נאמר כבר 

מבחינה זאת כשהמדובר בלקחת ש”ז של עכו”ם הרי כל הדיבורים מיותרים לתאר הכיעור והזוהמא שבדבר וכן החורבן הנורא והכליה הרוחנית  המבהילה שיביאו יצורים 

כאלה בקרב בית ישראל בכלל ובתוך הבתים הפרטיים שיעשו זאת בפרט. ומה נורא הרעיון להעלות על הדעת שיתכן להתיר התבוללות עם גויי הארצות דרך חדירת ש”ז 

שלהם אל רחם ישראלית”.

16.  באה”ע ח”ב, יא כתב כנגד טענה מעין זו: “אין בדברים שכתבתי ושהוריתי שום דבר שיגרום ח”ו איזה חלול בטהרת וקדושת ישראל אלא תורת אמת מדברי רבותינו 

הראשונים והערעור של כתר”ה על זה בא מהשקפות שבאים מידיעת דעות חיצוניות שמבלי משים משפיעים אף על גדולים בחכמה להבין מצות השי”ת בתוה”ק לפי אותן 

הדעות הנכזבות אשר מזה מתהפכים ח”ו האסור למותר והמותר לאסור וכמגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוא שיש בזה קפידא גדולה אף בדברים שהוא להחמיר כידוע 

מהדברים שהצדוקים מחמירים שעשו כמה תקנות להוציא מלבן. ואני ב”ה שאיני לא מהם ולא מהמונם וכל השקפתי הוא רק מידיעת התורה בלי שום תערובות מידיעות 

חיצוניות שמשפטיה אמת בין שהוא להחמיר בין שהוא להקל. ואין הטעמים מהשקפות חיצוניות וסברות בדויות מהלב כלום אף אם להחמיר ולדמיון שהוא ליותר טהרה 

וקדושה”.

17.  נועם א תשי”ח עמ’ קמה-קסו
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ישועות יעקב:  אסורה. אמנם בדבר לא שכיח חז”ל לא גוזרים אך זה דוקא כשהאיסור לא שכיח אמנם כשגזרו איסור כללי ויש מקרה מסויים  �

שאינו שכיח אדרבה אומרים שלא פלוג ולא באו והתירו את המקרה שאינו שכיח18. 

y  ציץ אליעזר:  בהפריה מלאכותית אסור כי שכיח שיוולד מכך ולכן נראה שאף הברכ”י יודה. לדעתו אין חילוק בין פנויה שנתעברה לבין נשואה

ולכן בנשואה צריך בעלה לפרוש בתקופה זו.

y .אגרות משה, גרשז”א:  כיוון שהיא כבר נשואה ובפרט שבעלה מסכים לא חלה גזירת כ”ד חודש

סעיף ז
היו לו בנים כשהיה עובד כוכבים ונתגייר הוא והם]א[ ה”ז קיים מצוה זו. אבל אם היו לו בנים כשהוא עבד ונשתחרר 

הוא והם לא קיים מצוה זו עד שיוליד אחר שנשתחרר )יבמות סב ע”א(. 

]א[ כשהבנים לא התגיירו

רמב”ם, רא”ש, שו”ע:  לא קיים. �

שו”ת מהרי”ל:  קיים. הח”מ והב”ש הביאוהו. �

סעיף ח
אע”פ שקיים פריה ורביה אסור לו לעמוד בלא אשה]א[ וצריך שישא אשה בת בנים אם יש ספק בידו אפילו יש לו 
כמה בנים; ואם אין ספק בידו לישא אשה בת בנים אא”כ ימכור ס”ת אם אין לו בנים ימכור כדי שישא אשה בת בנים 
)יבמות סא ע”ב(. אבל אם יש לו בנים לא ימכור אלא ישא אשה שאינה בת בנים ולא יעמוד בלא אשה )רא”ש ברי”ף(. וי”א 

שאפילו אם יש לו בנים ימכור ס”ת כדי שישא אשה בת בנים]ב[ )ריטב”א, טור ברא”ש(. הגה: מיהו אם מכיר שאינו בן בנים עוד 
ואינו ראוי עוד להוליד ישא אשה שאינה בת בנים )נ”י בפ’ הבא על יבמתו(. וכן אם יש לו בנים הרבה ומתירא שאם ישא אשה בת בנים 

יבאו קטטות ומריבות בין הבנים ובין אשתו מותר לישא אשה שאינה בת בנים. אבל אסור לישב בלא אשה משום חשש זו]ג[ )ת”ה סי’ רס”ג(. 

]א[ לעמוד בלא אשה

יבמות סא ע”ב:  מסייעא ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר אע”פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה 

שנאמר לא טוב היות האדם לבדו... אין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים. נפקא 

מינה למכור ספר תורה בשביל בנים.

רמב”ם:  זו מצווה מדרבנן שלא יבוא לידי הרהור. �

רמב”ן:  הסתפק אם מהתורה או מדרבנן. �

]ב[ מכירת ספר תורה עבור “אל תנח”

משנה יבמות סא ע”ב:  לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא א”כ יש לו בנים.

גמרא:  מתניתין דלאו כרבי יהושע דתניא רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים 

בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא’ בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך... אמר רב מתנא הלכה כר’ יהושע.

רי”ף:  לא גרס “מתניתין דלא כר’ יהושע”. �

y  רא”ש:  לדעת הרי”ף אינו מוכר משום שר’ יהושע אינו חולק על המשנה וצריך ליישב שהמשנה שאמרה שחייב רק כשאין לו

בנים כוונתה שצריך למכור ספר תורה לכך ואילו ר’ יהושע הוסיף שגם כשיש בנים חייב לשאת אשה בת בנים אלא שאז אינו 

מוכר ספר תורה לכך.

18.  מרש”י יבמות עו ע”א ד”ה בפסולין לא משמע כך שכותב שחכמים גזרו על חתנות עם נתינים אולם לפצוע דכא לא אסרו משום שלא שכיח וכעין זה מצאנו במקומות 

נוספים. 
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y .מלחמות:  גם לדעת הרי”ף מוכר ספר תורה

ריטב”א, טור ברא”ש:  גורסים כן ולדעת ר’ יהושע מוכרים ספר תורה אף כדי לקיים מצוות “אל תנח” וכן הלכה. הרא”ש הביא שתי  �
השיטות והב”י כתב שלא הכריע ואילו הטור הבין שהכריע משום שהביא הדעה השניה באחרונה.

y .שו”ע:  סתם כמ”ד שאינו מוכר וי”א שמוכר

y .ב”ש:  מוכר

 מכירת ספר תורה כדי לא לעמוד בלא אשה

מלחמות, ח”מ:  מוכר. הח”מ הביא לכך ראיה מדברי תרוה”ד שהובאו ברמ”א כאן שמחשש קטטה רשאי להיפטר מ”אל תנח” אך אינו רשאי  �
לעמוד בלא אשה משמע שיותר חמור לעמוד בלא אשה. הב”ש דחה שאמנם זה יותר חמור אך מכירת ספר תורה הותרה רק לצורך עשיית 

מצווה בדמיו ולא לצורך הינצלות מעבירה. 

נ”י:  אינו מוכר. הח”מ כתב שאע”פ שכך פשט דבריו יש לפרשו באופן שלא יחלוק על הרמב”ן אולם הב”ח והב”ש פירשו שחולק. �

y .ב”ש:  הביא שתי הדעות

כפייה ב”אל תנח”
מלחמות – לא כופים על “אל תנח” משום שאין זו תקנה אלא כעין יישוב דרך ארץ. �

]ג[ קטטה

ב”ש – מנמק שמשום חשש קטטה יכול להיבטל ממצוות “אל תנח” אך אינו יכול לעשות עבירה ובלא אשה יש לחוש שיתגבר יצרו. �

סעיף ט
נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו]א[ )יבמות סה ע”א(. ומ”מ נתנו חכמים עצה טובה שלא ישא אדם 
יותר מד’ נשים כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש )מד ע”א(. ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת אינו רשאי 

לישא אשה אחרת על אשתו )ריטב”א(. )ועיין לקמן ס”ס ב’ דאסור לישא שתי נשים בשני מקומות(. 

]א[ כשלא יכול להעמיד סיפוקה אך מוחלת

ח”מ, ב”ש – רשאי. הח”מ מדייק כך מהרמב”ם ומהריב”ש.  �

סעיף י
רבינו גרשום החרים]א[ על הנושא על אשתו אבל ביבמה]ב[ לא החרים )ריטב”א( וכן בארוסה]ג[ )מהרי”ק(. הגה: אם אינו רוצה 
לכנוס אלא לפטור )מהרי”ק שורש ק”א( וה”ה בכל מקום שיש דיחוי מצוה כגון ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה )מרדכי פרק 

החולץ אות נז ורשב”א ח”ג סי’ תמ”ו מהר”ם מפאדווה סי’ י”ט(. אמנם יש חולקים וסברא ליה דחרם ר”ג נוהג אפילו במקום מצוה ואפילו 

במקום יבום וצריך לחלוץ )הגהת מרדכי דיבמות והגהות מרדכי דכתובות וכ”כ נ”י פרק החולץ(. ובמקום שאין הראשונה בת גירושין כגון 

שנשתטית או שהוא מן הדין לגרשה ואינה רוצה ליקח גט ממנו יש להקל להתיר לו לישא אחרת )כן משמע בתשובת הרשב”א(. וכל שכן 

אם היא ארוסה ואינה רוצה להנשא לו או לפטור ממנו. ולא פשטה תקנתו בכל הארצות. הגה: ודוקא במקום שידוע שלא פשטה 

תקנתו אבל מן הסתם נוהג בכל מקום )תשובת ר”י מינץ סי’ ק"י(. ועיין בי”ד סי’ רכ”ח אם הלך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל. 

ולא החרים אלא עד סוף האלף החמישי. הגה: ומ”מ בכל מדינות אלו התקנה והמנהג במקומו עומד ואין נושאין שתי נשים וכופין 
בחרמות ונדויין מי שעובר ונושא ב’ נשים לגרש אחת מהן. וי”א דבזמן הזה אין לכוף מי שעבר חרם ר”ג )ב”י סי’ פ”ו( מאחר שכבר נשלם 

אלף החמישי )שם בשם מהרי”ק( ואין נוהגין כן]ד[. י”א מי שהמירה אשתו מזכה לה גט ע”י אחר ונושא אחרת]ה[ וכן נוהגין במקצת מקומות 

)פסקי מהרא”י סי’ רכ"ו(. ובמקום שאין מנהג אין להחמיר ומותר לישא אחרת בלא גירושי הראשונה )שם מנהגי רינו”ס(. 



הנדי בנודי | דמדנ ישבלחן 24 | סדאן מ, סעדף ד

]א[ במקום מחלוקת

ד”מ, ח”מ:  המרדכי19 כתב שטעם התקנה אינו משום דררא דאיסור אלא משום קטטה ולפי”ז במקום מחלוקת המיקל לא הפסיד  �

ובפרט לאחר האלף החמישי שכבר אין חרם אלא רק מנהג שנהגו להחמיר. באוצה”פ הביא מי שסובר שזהו איסור דאורייתא משום שיש 
כח לתקן חרמות.

]ב[ במקום מצוה

 יבמה 

ריטב”א, מרדכי, שו”ע:  בכך לא גזרו חרם. �

הגמ”ר, ר”י מינץ, או”ז:  אף בכך גזרו. �

y .רמ”א:  הביא גם את הדעה האוסרת

 השוהה עשר שנים 

הראשונים הנ”ל נחלקו אף בכך והרמ”א הביא את שתי הדעות. טעם המתירים הוא שבמקום דיחוי מצווה לא תיקנו. לגבי לגרש  �
בעל כרחה הב”ש בסי’ קנד, כא פסק שבשהה עשר שנים מותר והנו”ב חלק.

 סי’ קיט, ו – במקום מצוה 

הרמ”א הביא י”א שמותר לגרש בעל כרחה או לישא אחרת וציין לסי’ א, י ששם הביא הרמ”א גם את הדעה השניה.  �

הח”מ והב”ש שם הכריעו ע”פ המהרמ”פ שיכול לגרשה בעל כרחה אך אינו יכול לשאת אחרת אלא כשאינה בת גירושין 

ובהיתר מאה רבנים משום שיותר קל לגרש בעל כרחה. יתכן מאוד שאין כוונת הרמ”א להשוות בין המקרים אלא נחלקו הראשונים 
רק בנשיאת שתי נשים אך לגרשה בעל כרחה כשאינה נוהגת כראוי כגון זינתה ועוברת על דת מודים שאפשר וכן עולה מהפת”ש בסי’ קטו, ג 

לגבי עוברת על דת.

 עוברת על דת 

מהר”ם, רמ”א קטו, ד:  יכול לגרשה בעל כרחה. �

שב יעקב:  בכך לא הביא שתי דעות כמו ביבמה ושוהה עשר שנים משום שכאן היא פשעה ולכו”ע אין חדר”ג. �

גדול אחד )הו”ד בנו”ב(:  יותר קל לגרש בעל כרחה מלישא שתי נשים כדברי מהרמ”פ )ראה קיט, ו( ולכן לגרש בעל  �

כרחה לכו”ע אפשר במקום מצוה.

נו”ב:  היום עדיף לישא שתי נשים לפי שנגמר זמן התקנה ואילו לגבי גירוש בעל כרחה ר”ג לא קבע זמן אלא שדברי  �

המהרמ”פ לגבי עוברת על דת נכונים כי שם עדיף לגרש בעל כרחה שמא תחזור למוטב ויהיו לו שתי נשים כשרות 

ללא שום היתר. הב”ש קטו, סק”ז כותב שגם החרם לא לגרש בעל כרחה נקבע לזמן ורעק”א )פת”ש נג, סוסק”ב( כותב כנו”ב שזה ודאי לא 

נקבע לזמן.  

 ?לגרש בעל כרחה או לשאת שתי נשים
עיין עוד בסי’ קנד, כא לגבי שהה עשר שנים שהב”ש סובר שיותר קל לגרש בעל כרחה. עוד עיין בבאר היטב שהר”ם מטראני כתב שמי שעלה  �

לא”י ואשתו לא רצתה לעלות ורצה לשאת אחרת ישלח לה גט לגרשה בעל כרחה וכשמשער לפי הזמן שהגיע לידה ישא אחרת. ותמה כנה”ג מדוע 

חשש לחדר”ג לא לשאת שתי נשים ולא חשש לחדר”ג לא לגרש בעל כרחה ותירץ שיש לדחוק שעדיף לגרש בעל כרחה לפי שעובר רק בשעת 

הגירושין מאשר לשאת עוד אשה שכל חייו עובר על החרם.

19.  כתובות אות רצא
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מקרים נוספים בהם אין חרם דרבנו גרשום – לגרשה בעל כרחה או לשאת שתי נשים

1. מורדת: לראב”ן יכול לגרשה בעל כרחה או לשאת אשה נוספת ולרשב”א מהרי”ק ורמ”א אסור. מפשט הרמ”א משמע שאף לגרש אסור אך הח”מ והב”ש 

כתבו שדוקא לשאת נוספת אך לגרש בעל כרחה לכו”ע מותר. הרמ”א סייג שלאחר י”ב חודש מותר לשאת אחרת וכן מותר בארוסה המורדת 

והב”ש הוסיף שמותר גם כשבי”ד רואים שעוותה עליו ואינו מחפש תואנה משום שנתן עיניו באחרת )סי’ עז, ב(.  

2. חולה בחולי ארוך ואין לרפואתה קיצבה: לרש”ל וח”מ גם בכך אסור לגרשה בעל כרחה ולב”ש מותר )עט, ג(.

3. נכפית:  בשו”ת רא”ש שנפסק בסי’ קיז, יא כתב שאפשר כמו שאשה כופה איש נכפה לגרשה. לדעת הח”מ שם הרא”ש הסתפק; לדעת השו”ע והב”ש לא; 

ולדעת הנו”ב הסתפק אם אפשר לתת בעל כרחה אך החליט שאפשר לכופו בשוטים עד שיאמר רוצה אני.

4. נמצא פסול בגט:  כל בו, רמ”א קיט, ו – כופים לתת גט נוסף.

5. יש עדי כיעור:  רא”ם, ב”ש )יא, א( – יכול בעל כרחה. רש”ל – לא.

6. כשאביה לא משלם מה שפסק לנדוניא:  פני משה – יכול לגרשה בעל כרחה. מל”מ – הסתפק )נב, א(.

]ג[ ארוסה

השו”ע הבין שכוונת המהרי”ק שרשאי לישא אחרת בלי לגרש את ארוסתו )נראה שמדובר באינה רוצה להתגרש(, והב”ש חולק  �

ומבאר שכוונתו שלא כופים אותו לשאת אותה אך אינו רשאי לישא אחרת בלי לגרש את הראשונה. התשו’ מיימוניות והחכ”צ חולקים 
על המהרי”ק ואילו השבו”י מבי”ט ורשד”ם פסקו כמותו.

]ד[ בזמן הזה

מהרי”ק, שו”ע:  החרם היה רק לאלף החמישי ולכן היום אין לכוף על כך. מדברי השו”ע נראה שאף לכתחילה מותר. �

רמ”א:  אע”פ שהחרם הסתיים היום יש לכך תוקף מצד המנהג ולכן כופים על כך. �

 בשעת הצורך

כל בו:  בשעת הצורך כגון שנשתטית אין להתיר אלא ע”פ מאה אנשים משלוש ארצות. חת”ס – לא צריך דוקא רבנים היושבים  �
על כסא הרבנות שהרי לא יתכן שיהיו מאה רבנים בג’ קהילות ומאידך לא מספיק סתם אנשים שהרי לשון המהר”ם והכל בו שצריך שיהיה להם 

הדין מבורר ויסכימו עימו וא”כ צריך ראויים להוראה וכבר נהגו כמו שכתב הנו”ב לצרף מי שהסמיכוהו לסדר קידושין.

y  ד”מ:  בזמן הזה שכלה החרם ויש לכך תוקף רק מצד המנהג אין צורך במאה אנשים. וכן ברמ”א לא הזכיר מאה

אנשים.

ב”ש:  לדעת הרמ”א בנשתטית לא צריך ולכן כלל כאן את דין השוטה יחד עם הדין של השוהה עשר שנים )שמן  �

הדין צריך לגרשה( למרות שבכך כלל לא גזרו חרם מעולם וודאי שאין צורך במאה אנשים.

שב יעקב:  צריך, והרמ”א כלל כאן שני הדינים משום שאדרבה אף בשוהה עשר שנים צריך. ודברי הרמ”א בסי’  �

קטו, ד שיכול לגרשה בעל כרחה ולא חוששים לחרם נאמרו שם דוקא לגבי עוברת על דת שהיא פשעה משא”כ 

בשוהה ובנשתטתה.

y  ב”ח:  אף בזמן הזה יש להציע הענין בפני הגדולים שבאותו הדור ויסכימו בהיתר מאה רבנים. נראה שלכך נוטה הב”ש
שהביאו בסיום דבריו וכן משמע מדבריו בסי’ קיט, ו.

 השלשת גט לנשתטית

ב”ח סי’ קיט:  בנשתטית יש לתת גט ביד שליש שאם תשתפה מיד יתן לה כדי שלא יעבור על החרם. �

y  ע”כ שליח שיעשה למנות  מועיל  לא  יכול לעשותו כעת  דבר שאין המשלח  לפי שכל  מועיל  לא  הגהת מל”מ:  

בעתיד20. וכן הנו”ב לא התירה למעשה ללא גט נוסף אולם לא רצה לבטל המנהג להשליש גט.

y .ערוה”ש:  המנהג לא להשליש מטעם השגת המל”מ

20.  כפי שאמרה הגמ’ בנזיר יג שאדם ששלח שליח לקדש לו אשה ומת השליח אינו נאסר במי שלא היתה ראויה להינשא לו בשעת מינוי השליח הואיל ואין ביד השליח לקדשה.
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]ה[ המירה אשתו

תרוה”ד מנמק את המנהג ברוב המקומות לגרש משום חדר”ג ואילו הד”מ מנמק שמא ימות הבעל ואשתו תתייבם והרי נפסק בסי’ קעג, יא שצרת מומרת  �

חולצת ואינה מתייבמת כדין צרת אישה שזינתה שחולצת מחמת מחלוקת הראשונים אם נחשבת כצרת ערוה. ערוה”ש כתב נפק”מ בין הטעמים שלד”מ 

במקום שלא נוהגים לייבם )כמו בימינו( אין צורך לתת גט.

סעיף יא
טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו )שו”ת רא”ש(. 

סעיף יב
נשבע שלא ישא אחרת על אשתו ושהתה עשרה שנים שלא ילדה יתבאר בסימן קי”ח. 

סעיף יג
אשה אינה מצווה על פריה ורביה )כת”ק יבמות סה ע”ב(. )ועיין בסימן קנ”ד. ומ”מ יש אומרים דלא תעמוד בלא איש משום חשדא( 

)הגהות אלפסי פרק הבא על יבמתו בשם א”ז(. 

עיין בסיכום לסעיף ב לגבי חיוב אשה בשבת. �

סעיף יד

דין מי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יתבאר שם.
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סימן ב
שישתדל כל אדם ליקח לו אשה הגונה 

סעיף א
לא ישא אדם אשה שיש בה שום פיסול )קידושין עא ע”א(. הגה: כל הנושא אשה פסולה משום ממון, הויין לו בנים שאינם מהוגנים. 

אבל בלאו הכי, שאינה פסולה עליו אלא שנושאה משום ממון, מותר )תשובת ריב”ש סימן ט”ו(. מי שרוצה לישא אשה פסולה, בני משפחתו 

יכולין למחות בו )הר”ן פרק המוכר מט ע”א(. ואם אינו רוצה להשגיח בהם, יעשו איזה דבר לסימן שלא יתערב זרעו בזרעם )כתובות כח ע”ב(. 

ומי שפסקו לו ממון הרבה לשדוכין וחזרו בהם, לא יעגן כלתו משום זה ולא יתקוטט בעבור נכסי אשתו, ומי שעושה כן אינו מצליח ואין 

זיווגו עולה יפה, כי הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר, וכל העושה כן מקרי נושא אשה לשם ממון]א[, אלא כל מה שיתן לו 

חמיו וחמותו יקח בעין טוב ואז יצליחו. )ב”י21 בשם א”ח(. 

]א[ נושא לשם ממון

ח”מ, ב”ש – האיסור הוא דוקא לישא פסולה, לעגן כלתו או להתעכב מלהינשא בשביל ממון. �

סעיף ב
כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהם לכתחלה )רמב”ם ממשנה קידושין עו ע”א(, ואעפ”כ אם ראית ב’ משפחות 

שמתגרות זו בזו תמיד )או שני בני אדם שמתגרים זה בזה( )בפ”י יוחסין(, או ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, 

או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ועז פנים ביותר, חוששין להם וראוי להתרחק מהם, שאלו סימני פסלות 

הם )קידושין עא ע”ב(. וכן כל הפוסל אחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שהם ממזרים, 

חוששין לו שמא ממזר הוא. ואם אומר להם שהם עבדים, חוששים לו שמא עבד הוא, שכל הפוסל במומו פוסל )ע 

ע”א(. וכן מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששים לו ביותר שמא גבעוני הוא 

)יבמות עח ע”ב(. 

חזקת כשרות של משפחות מממזרות ומחללות

כתובות כד ע”א:  אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה... ]כה ע”ב[ בני זה וכהן הוא 

נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה.

משנה קידושין עו ע”א:  הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אימהות... גמרא:... זו דברי ר’ מאיר אבל חכמים 

אומרים כל המשפחות בחזקת כשרות.

קידושין עב ע”ב:  אמימר שרא לרב הונא בר נתן למינסב איתתא מחוזייתא. א”ל רב אשי מאי דעתיך דאמר רב יהודה 

אמר שמואל: זו דברי ר’ מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות, והא בי רב כהנא לא מתנו 

הכי?... אפילו הכי לא קיבלה מיניה. המפרשים נתקשו ביישוב הגמרות מדוע בכתובות זקוקים לעדות האב הרי לממזרות לא חוששים 
משום שכל המשפחות בחזקת כשרות ובחללות אין בעיה משום שמותר לבת כהן להינשא לחלל.

רש”י, רמ”ה:  צריך לבדוק כל משפחה שאינה ידועה מחשש ממזרות משום שמעלה עשו ביוחסין. רש”י בכתובות כה ע”ב מפרש  �
שהצורך בנאמנות הוא שמא הוא ממזר או נתין, ולדבריו לא מדובר דוקא בכהן אלא אחר כל אדם צריך לבדוק קודם שישיאוהו אשה. את דברי הגמ’ “כל 

המשפחות בחזקת כשרות” ביאר הרמ”ה שמשפחות שבחזקת כשרות אינן צריכות בדיקה אך משפחות שאינן ידועות צריכות ראיה ליוחסין. והרא”ש ביאר 

לגבי דף עב ע”ב שלא פוסקים כאמימר אלא כרב אשי שהוא בתרא.

21.  סימן סו
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ר”ת:  דוקא לכהונה צריך בדיקה כדי שבניהם יוכלו לשמש ע”ג המזבח. ביבמות מה ע”א מסופר שהציעו לאדם שנולד מגוי וישראלית “זיל  �
גלי או נסיב בת מינך”, ומוכח מכך שגם במשפחה שאינה ידועה לא חוששים ולא צריך לבדוק, וא”כ צריך להסביר את המשנה בקידושין שלא מדובר על 

חשש ממזרות אלא על כהן שבא לישא. עוד הוכיחו זאת מדברי הגמ’ שם בקידושין עו ע”א שהסבירה שדוקא האיש צריך לבדוק אחר האשה ולא להפך 

משום שלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים. הב”י סובר בדעת ר”ת שחוששים שהאשה חללה ופסולה מלהינשא לכהן ולכן יש לבודקה22, ואילו לדעת הב”ח 

גם לכך לא חוששים, ומטרת הבדיקה היא להכשירם למזבח, משום שהיו ממנים לעבודה רק כהנים המיוחסים בודאות ע”י בדיקה23.  

רמב”ם, שו”ע:  פסקו את דברי הגמ’ בכתובות כה ע”ב שהאומר בני זה וכהן הוא נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה  �

)הרמב”ם שינה מעט וכתב “אינו נאמן ליוחסין”(, ומאידך פסקו את דברי הגמ’ שכל המשפחות בחזקת כשרות. 

y  מ”מ א, ב”ש:  יישבו הגמ’ והרמב”ם כדעת הרמ”ה שדוקא משפחות ידועות אינן צריכות בדיקה אולם משפחות שאין להן

חזקת כשרות זקוקות לבדיקה מחשש ממזרות ועבדות. וכן פסק הב”ש. הב”ש הוכיח שכן עיקר ברמב”ם ובשו”ע מכך שבסי’ ג, א לגבי 
המסל”ת ציינו שצריך להזכיר שהוציאוהו מבית הספר כדי לשלול אפשרות שהיה עבד של כהן, משמע שחוששים שמא הוא עבד ולא מחזיקים אותו 

בכשרות, וכן מהרמ”א שם שלא השיג.

y  מ”מ ב, בית מאיר:  יישבו כדעת ר”ת שאין לחשוש לממזרות וחללות אלא מדובר על בדיקה לצורך המזבח, שאם רוצים

שמשפחתם תיחשב בדוקה וראויה למזבח יש לבדוק. והוסיף שבכך מובן מדוע הרמב”ם שינה מ”להשיאו אשה” ל”יוחסין”. 
לגבי אפשרות זו ברמב”ם גם כאן מצאנו מחלוקת כפי שמצאנו בדעת ר”ת. לדעת הב”ש במ”מ החשש הוא שמא היא חללה, ואילו לדעת הב”ח והט”ז 

אין כאן שום חשש בעצם הנישואין אלא רק בדיקה אם רוצים שהבנים יהיו בדוקים וכשרים למזבח, ולכאורה כך כתב בפירוש גם המ”מ, וכבר העיר 

על כך הבית מאיר. הב”י לא התייחס במפורש לשאלה זו ברמב”ם אולם כאמור למעלה בדעת ר”ת הסביר שחוששים גם לחללות, ולכן יתכן מאוד שכך 

סובר גם ברמב”ם.

 נאמנות לענין יהדות

תוס’24:  נאמן לומר שהוא יהודי ולכן גם נאמן במיגו לומר שהוא גר אא”כ ידוע שאבותיו גויים. כמוכח מיבמות מה ע”א  �
לגבי “זיל גלי”, והנאמר ביבמות מו ע”ב “מי שבא ואמר גר אני יכול נקבלנו תלמוד לומר אתך במוחזק לך” מדובר במוחזק באבותיו שהם גויים 

אחרת נאמן במיגו שיכל לומר ישראל אני.

רמב”ם25:  אם ידוע שאבותיו גויים אינו נאמן להינשא לישראל ללא עדים, ואם לא ידוע, בארץ ישראל נאמן ובחו”ל אינו  �

נאמן משום מעלה ביוחסין וצריך להביא ראיה ורק אחר כך יוכל להינשא לישראלית. מ”מ – בד”כ משפחות בחזקת כשרות 

אך אם בא מחו”ל אין לו חזקת משפחה26.

סעיף ג
משפחה שקרא עליה ערער )משנה קידושין עו ע”א וגמ’(, והוא שיעידו שנים שנתערב בהם ממזר או חלל או שיש בהם 

עבדות]א[ )ע”פ רמב”ם, דלא כרש”י(, ה”ז ספק. ואם משפחת כהנים היא, לא ישא ממנה אשה עד שיבדוק עליה ד’ אמהות 

שהן שמונה, אמה ואם אמה, אם אבי אמה ואמה. וכן הוא בודק על אם אביה ואמה, אם אבי אביה ואמה. ואם היתה 

משפחה זו שקרא עליה ערער לוים או ישראלים, מוסיף לבדוק עליהם עוד אחת]ב[ ונמצא בודק עשרה אמהות]ג[ 

)משנה(. אבל אשה הבאה לינשא אינה צריכה לבדוק]ד[, שלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים )גמ’(. 

]א[ ערער

משנה קידושין עו ע”א:  הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות.

22.  אך את הגמ’ בכתובות אי אפשר להסביר בחשש חללות כי מדובר בבדיקת החתן וכאמור בת כהנת מותרת בחלל, ושם יצטרך הב”י להודות שמדובר רק לענין ייחוס למזבח.

23.  מלשון התוס’ בכתובות כד ע”א בשם ר”ת משמע כב”י, ואילו מלשון הרא”ש בקידושין פ”ד, ד משמע כב”ח.

24.  פסחים ג ע”ב

25.  איסורי ביאה יג, ט-י

26.  נראה שהולך ע”פ תירוצו הראשון לעיל שלמשפחות ידועות יש חזקת כשרות ולשאינן ידועות אין, אך לפי תירוצו השני שם רק לענייני כהונה אינו נאמן, אך מלשון הרמב”ם 

כאן משמע בבירור שלכל ענייני נישואין אינו נאמן, וצ”ע.
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גמרא:  אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי ר’ מאיר אבל חכמים אומרים כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות. אמר 

רב חמא בר גוריא אמר רב: אם קורא עליו ערער צריך לבדוק אחריה.

רמב”ם, שו”ע:  ערער פירושו שהעידו שניים שנתערב ממזר במשפחה זו. �

רש”י:  פירושו ששני עדים מעידים שיצא קול על פסול, אך אין כאן עדות גמורה. �

]ב[ משפחת כהנים ומשפחת ישראלים

משנה קידושין עו ע”א:  הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות... לויה וישראלית מוסיפין עליהן עוד 

אחת.

רמב”ם, רש”י, שו”ע:  החילוק הוא בין הנושא אשה ממשפחת כהונה ששם מספיק ארבע אימהות אפילו אם בודק משום ערער  �

ממזרות לבין הנושא ממשפחת לויה וישראל ששם צריך לבדוק יותר משום שהעירוב שם מצוי יותר. 

יש אומרים27:  החילוק הוא בין הבודק משום ערער חללות שמספיק ארבע אימהות לבין הבודק משום חשש פסולי קהל ששם  �

צריך לבדוק יותר.

]ג[ עשר אימהות

ח”מ – המ”מ כבר תמה על הרמב”ם שמהגמ’ משמע שצריך שתים עשרה. �

]ד[ אשה

שו”ע:  אינה צריכה לבדוק. �

y  ,ח”מ:  דוקא בדיקת דורות, שבכך לא החמירו חכמים הואיל והתורה לא החמירה עליהן בפיסולי כהונה, אך בדיקה סתם צריך

שהרי מדובר לדעת הרמב”ם והשו”ע שיש עדות שנתערב ממזר במשפחה זו, ויש לחוש לספק דאורייתא.

y  ,ב”ש:  קשה למה לא צריך בדיקה לשיטת הרמב”ם והשו”ע שמדובר בעדות גמורה, ואולי משום שספק ממזר מותר מהתורה

ולכן לא החמירו כאן חז”ל, אך בעה”מ והמלחמות סוברים שבחשש ממזר צריכה לבדוק, וכך סובר גם רש”י ולפיכך פירש 

שמדובר כאן שאין עדות גמורה. ומסיים הב”ש להלכה שיש להחמיר.

סעיף ד
כל שקורין לו ממזר, ושותק; או נתין, ושותק; או חלל, ושותק; או עבד, ושותק; חוששין לו ולמשפחתו ואין נושאין 

מהם, אא”כ בודקין כמו שנתבאר )כתובות יד ע”ב(. הגה: וי”א דוקא משפחה שנתערב בה אחד מאלו הפסולים, אבל אדם אחר שקורין 

לו כך ושותק, אין בכך כלום. )טור בשם ר”י ובית יוסף בשם הרמב”ן והרשב”א(. ויש אומרים עוד דכ”ז דוקא בדורות הראשונים שהיו ב”ד 

נזקקים למי שחרף חבירו ומענישין אותו כראוי, לכן הוי שתיקה כהודאה. אבל עכשיו, השותק על המריבה הרי זה משובח, אא”כ קורין לו 

כך שלא בשעת מריבה )ב”י בשם השגות הראב”ד(. וי”א דלא אמרינן שתיקה כהודאה. אא”כ צווח על פיסול אחר, אבל אם שותק תמיד לא 

הוי כהודאה )הר”ן סוף פ”ק דכתובות(. וכל זה מיירי בפיסול הנוגע בעצמו, אבל אם רוצים לפסול זרעו בפניו ושותק, אין בכך הודאה, אבל 

למיחש קצת מיהא בעינן )תשובת ר”מ פדוואה סימן י”ד(. והשומע חרפתו בשאר דברים ושותק, סימן הוא שהוא מיוחס. 

מכנים אותו ושותק

כתובות יד ע”ב:  חוששים למשפחתו ויש לבודקם.

רמב”ם, שו”ע:  פסקו את דברי הגמרא. הח”מ סובר שמועיל אף לקולא, שאם נתערב פסול במשפחה ע”י שתיקת אחד מהם יודעים שהוא הפסול  �
ומכשירים את שאר המשפחה, אך הפרישה והב”ש חולקים ומדייקים מלשון השו”ע שחוששים לכל משפחתו.

27.  הו”ד בר”ן ובח”מ
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רמב”ן, רשב”א, ר”י:  דוקא במשפחה שנתערב בה פסול וכד’ אך לא במשפחה שהיא בחזקת כשרות. האחרונים מקשים שאם נתערב  �
פסול בין כה וכה צריך לבדוק, גם אם לא ישתוק. הב”ח מתרץ שמדובר כשאין עדים על כך שנתערב אלא יש רק חשש בעלמא, והב”ש מתרץ שאף שצריך 

לבדוק גם ללא שתיקתו מ”מ אם נישאת לא תצא ואילו כששותק צריכה לצאת, ועוד נפק”מ כשלא נתערב חלל אלא ספק ממזר, שאז מותר לישראל לשאת 

ממשפחה זו )רק לכהנים החמירו משום מעלה ביוחסין( ואילו כששותק אסור. 

ראב”ד:  דוקא בדורות הראשונים שהיו בי”ד נזקקים על החרפות ומענישים את המחרף, אך היום לא חוששים אא”כ קראו כך  �

שלא בשעת מריבה.

ר”ן:  דוקא אם צווח כשכינוהו בפסול אחר ואילו בפסול זה שתק. �

y .רמ”א:  הביא את דברי שאר הראשונים החולקים על הרמב”ם

סעיף ה
משפחה שנתערב בה ספק חלל, כל אשה כשרה שנשאת לאחד מאותה משפחה ונתאלמנה, אסורה לכהן לכתחלה]א[, 

נאמר שהוא  ואם  אינה אלמנתו;  אותו חלל, שמא  זו אלמנת  נשאת לא תצא, מפני שהם שתי ספקות, שמא  ואם 

אלמנתו, שמא אינו חלל )כר”ג בכתובות יד ע”א ע”פ תוס’ ורמב”ם, דלא כרש”י(. הגה:  וי”א דוקא האלמנה דהוה ליה חזקת כשרות, אבל 

בתה, אפילו נשאה, תצא )ב”י ברמב”ם(. ויש מקילין ואומרים דאין חלוק בינה לבתה )ר”ת( )ב’ הדעות בב”י בסו”ס ס”ז(. אבל אם נתערב 

בה חלל ודאי, כל אשה מהם אסורה עד שיבדוק, ואם נשאת תצא )קידושין עו ע”א(. והוא הדין אם נתערב בה ספק 

ממזר]ב[ או ממזר ודאי )כתובות יד ע”א(. הגה: וכל זה דוקא למי שיודע בדבר. אבל משפחה שנתערב בה פסול, ואינו ידוע לרבים, כיון 

שנטמעה נטמעה והיודע פסולה אינו רשאי לגלותה, אלא יניחנה בחזקת כשרות, שכל המשפחות שנטמעו בישראל כשרים לעתיד לבא]ג[. 

ומ”מ כשר הדבר לגלות לצנועין )כך משמע מהר”ן פרק עשרה יוחסין(. ודוקא משפחה שנטמעה ונתערבה, אבל כל זמן שלא נתערבה מגלין 

הפסולים ומכריזין עליהם, כדי שיפרישו מהם הכשרים )שם בהגהות אלפסי(. ועיין בחושן המשפט סימן ל”ה מי נאמן להעיד על משפחות. 

משנה כתובות יג ע”א:  ראוה מדברת עם אחד, ואמרו לה מה טיבו של איש זה? איש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל 

ורבי אליעזר אומרים: נאמנת, ור’ יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין. 

גמרא יד ע”א:  ורמינהו: העיד ר’ יהושע ורבי יהודה בן בתירא, על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה... לרבן גמליאל, 

אלים ליה ברי דאפילו בחד ספיקא נמי מכשיר, וקיל ליה שמא דאפילו בספק ספיקא נמי פסיל; לרבי יהושע, אלים 

ליה חד ספיקא דאפילו בברי נמי פסיל, וקיל ליה ספק ספיקא דאפילו בשמא נמי מכשיר. תנו רבנן: איזוהי אלמנת 

עיסה? כל שאין בה לא משום ממזרות, ולא משום נתינות, ולא משום עבדי מלכים... איזוהי אלמנת עיסה? כל שנטמע 

בה ספק חלל, מכירין ישראל ממזרים שביניהם, ואין מכירין חללין שביניהם. 

 פי’ אלמנת עיסה

רש”י:  אלמנת ספק חלל. אימו היתה ספק גרושה ספק אלמנה ונישאה לכהן, ונחשב בנה כספק ספיקא משום שהספק  �

נולד באימו ולא בו.

תוס’, רמב”ם, שו”ע:  אלמנה שבעלה ממשפחה שנתערב בה ספק חלל. ספק אם היה זה בעלה ואף אם כן עדיין ספק  �

אם אכן היה חלל.

AAAביתה

ב”י ברמב”ם:  אפילו אם נישאת תצא משום שאין לה חזקת כשרות. �

ר”ת:  כדין אימה שבדיעבד אם נישאת לא תצא. �

y .רמ”א:  הביא שתי הדעות
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y .28ח”מ:  כר”ת שלא תצא. הדיוק מהרמב”ם אינו מוכרח. ונראה שלכך נוטה דעת הב”ש

]א[ כשטוענת ברי

ב”ש:  בכל זאת אסורה לכתחילה. אע”פ שר”ג מתיר באומרת ברי קי”ל להתיר רק בתרי רובי כמבואר בסי’ ו, יז.  �

רעק”א:  מותרת. דוקא בסי’ ו, יז לא פוסקים כר”ג אא”כ יש תרי רובי משום שר’ יהושע חולק, אך כאן שגם ר’ יהושע מתיר משום שמיקל בספק ספיקא  �
לא צריך תרי רובי.

]ב[ ספק ממזר

רמב”ם, שו”ע:  אסורה לכתחילה ואם נישאת לא תצא. ובממזר ודאי אף תצא. �

y  ב”י:  מדובר אפילו בישראל, ואסורה לו לכתחילה. ב”ש – לפי זה מדובר דוקא בבא לישא בת ממשפחה זו ולא באלמנה, שהרי אלמנת ממזר
מותרת לישראל, אך קשה שהרי לדעת הב”י ברמב”ם מדובר כאן דוקא בנושא את האלמנה ואילו בביתה אף אם נישאת תצא, ויש ליישב שדוקא בכהן 

שנשא ביתה תצא, ולכן תחילת הסעיף עוסק דוקא באלמנה אולם בסוף הסעיף העוסק בממזר לגבי ישראל הדין כן דוקא בביתה ולגבי כהן דוקא 

באלמנה. 

y  רש”ל, ט”ז, ב”ש:  מדובר דוקא בכהן אך לישראל מותרת אף לכתחילה. כך משמע מכתובות יד ע”א שר”ג אומר אבל מה נעשה שהכהנים
שומעין לכם לרחק אבל לא לקרב, משמע שלישראל מותרת משום שהווי ספק ספיקא ורק לכהונה החמיר. 

ב”ש:  מדובר כאן דוקא כשיש עדים שנתערב, אך אם יש קול בלבד מותר אפילו לכהן לכתחילה. �

]ג[ משפחה שנטמע בה ממזר

קידושין עא ע”א:  א”ר יצחק: צדקה עשה הקב”ה עם ישראל, שמשפחה שנטמעה נטמעה... משפחת בית הצריפה 

היתה בעבר הירדן וריחקה בן ציון בזרוע, עוד אחרת היתה וקירבה בן ציון בזרוע, כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר, 

לרחק ולקרב; כגון אלו דידעין, אבל משפחה שנטמעה נטמעה... ]עב ע”ב[ ת”ר: ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא, 

דברי ר’ יוסי, ר’ מאיר אומר: אין טהורים... אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי.

רמב”ן:  הלכה כר’ יוסי ולדעתו לעתיד לבוא יטהרו אפילו ממזרים ידועים, שהרי אלו שנטמעו מותרים כבר היום. �

רמב”ם, ר”ן, רמ”א:  הלכה כר’ יוסי ולדעתו יטהרו רק אלו שנטמעו, והחידוש באליהו לעתיד לבוא הוא שאע”פ שהוא עצמו ידע  �

מיהם הפסולים הוא לא יגלה הואיל ונטמעו, ומכך אנו למדים שגם היום היודע לא יגלה את אלו שנטמעו. ב”ש – משמע מהגמ’ שדוקא 
ממזרים ונתינים לא מגלים לפי שאם יגלו לא יהיו ראויים לבוא בקהל, אך מגלים חללים הואיל ויש להם תקנה להתחתן עם ישראלים.

או”ז29:  יש להתרחק ממשפחות שאינן ידועות משום שהלכה כר’ מאיר. הואיל וכך משמע מדברי רבא ביבמות יז ע”א: “מאי הרפניא? אמר  �
ר’ זירא: הר שהכל פונין בו. במתניתא תנא: כל שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם. אמר רבא: והיא עמוקה משאול, שנאמר: מיד שאול אפדם ממות 

אגאלם, ואילו פסול דידהו לית להו תקנתא”. הב”י כתב שכל הפוסקים חלקו ופסקו כר’ יוסי ולכן אין הלכה כאו”ז, ואילו הד”מ ביאר שאינו חולק אלא 

כוונתו כדברי הר”ן שכתב שאמנם אין לגלות אך מי שיודע לא יתחתן עימם. אמנם צ”ע על הסברו שהרי בהגמ”ר שהביא דבריו נכתב בפירוש שטעמו 

הוא שפסק כר”מ.

סעיף ו
לעולם ישתדל אדם לישא בת תלמיד חכם]א[ ולהשיא בתו לתלמיד חכם. לא מצא בת תלמיד חכם, ישא בת גדולי 

הדור, לא מצא בת גדולי הדור, ישא בת ראשי כנסיות. לא מצא בת ראשי כנסיות, ישא בת גבאי צדקה. לא מצא בת 

גבאי צדקה, ישא בת מלמדי תינוקות ואל ישיא בתו לעם הארץ )פסחים מט ע”ב(. הגה: ועל בנותיהן הוא אומר: ארור שוכב 

עם בהמה. וכל זה בעם הארץ שאינו מדקדק במצות]ב[ )טור(. ומצוה לאדם שישא בת אחותו )גמרא בסנהדרין וביבמות(. וי”א אף בת אחיו 

)הרמב”ם פ”ב דהלכות איסורי ביאה(. 

28.  הב”ש מסתפק בכך אך נראה שסובר שכן עיקר, וכן הבאר היטב כתב שכן פסקו האחרונים, ובפשטות כוונתו גם לב”ש.

29.  הו”ד בהגמ”ר יבמות פ”ב סי’ צז.
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]א[ בת ת”ח

ברכ”י – אף לדעת מהרי”ו שבזמן הזה אין דין ת”ח לכמה עניינים, לענייננו נוהג דין ת”ח, ולא המדרש עיקר אלא המעשה שיהיה רשום ביראת חטא  �

כחכמי דורו החשובים והכל לשם שמים.

 בת עם הארץ
ט”ז, ברכ”י – אם הבת מבינה שהעוסק בתורה יועיל לה בעולם הזה ובעולם הבא אין איסור בכך שאביה עם הארץ, משום שלא תמשכנו  �

לעסוק בסחורה. וסיים הברכ”י שבלאו הכי אין העולם נזהרים בזה.

]ב[ עם הארץ

הטור כתב שמדובר דוקא בעם הארץ החשוד לעבור להכעיס, ומקורו מהרא”ש שכתב לגבי “עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים” שמדובר בכך, אולם  �

הב”י חלק וכתב שלענייננו מספיק שאינו בקיא בדקדוקי מצוות, וכך כתב הרמ”א.

אשה ששמה כשם אימו

צוואת ר’ יהודה החסיד:  לא ישאנה. �

y .נו”ב:  צוואתו היתה רק לזרעו

y .חכ”א:  האיסור הוא דוקא כשהשמות זהים שלושה דורות

y  ,חת”ס:  התיר להשיא לבחור בן טובים ששמו כשם חמיו משום שיש כאן זכות התורה ומאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה

אולם במקרה שלא היתה זכות התורה העיד עליו הכרם שלמה שהורה לשנות שם החתן ובכך בטל החשש.

סעיף ז
לא ישא אדם אשה לא ממשפחת מצורעין ולא ממשפחת נכפין, והוא שהוחזק שלשה פעמים]א[ שיבואו בניהם לידי 

כך )יבמות סד ע”ב(. 

]א[ שלוש פעמים

ברכ”י:  אע”פ שהווי ספק נפשות ובכך חוששים לאחר שתי פעמים, כאן שהחזקה נעשית ע”י אנשים שונים מהמשפחה זו חזקה חלשה יותר ואף  �

לרבי חוששים רק לאחר שלוש פעמים, אמנם בתוך המשפחה המצומצמת, כגון שהוחזקו כמה אחיות, יש לחוש אף לאחר שתיים.

רשב”א:  אף באחיות יש לחוש רק לאחר שלוש. �

סעיף ח
עם הארץ לא ישא כהנת, ואם נשא אין זיווגם עולה יפה שימות הוא או היא מהרה, או תקלה תבא ביניהם. אבל 

תלמיד חכם שנושא כהנת, הרי זה נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד )פסחים מט ע”א(. 

עם הארץ
חוו”י – אין לנו היום עם הארץ כזה שאליו התכוונו כאן. �

סעיף ט
לא ישא בחור זקנה, ולא זקן ילדה]א[ )יבמות מד ע”א(, שדבר זה גורם לזנות )פסחים עו ע”ב(. 

]א[ ילדה

ספר חסידים, ח”מ, ב”ש – אם הילדה מתרצית אין איסור בדבר. �
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סעיף י
לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה. ואם הודיע תחלה שהוא נושא אותה לימים ידועים, מותר )יבמות לז ע”ב(. 

סעיף יא
לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה אחרת במדינה אחרת, שמא יזדווגו הבנים זה לזה ונמצא אח נושא 

אחותו. ואדם גדול ששמו ידוע וזרעו מפורסם אחריו, מותר]א[ )יבמות לז ע”ב(.

]א[ אדם גדול

ב”ש – הרי”ף והרא”ש לא הביאו היתר זה, ונראה שלדעתם התירוצים בגמ’ חלוקים ולמסקנה לא קי”ל כהיתר זה. �
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סימן ג
דין בן שהוא ספק לכהונה 

סעיף א
מי שבא בזמן הזה ואמר: כהן אני, אינו נאמן. ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו, ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא 

את כפיו )רמב”ם(. הגה: וי”א דנאמן לקרות בתורה ראשון ולישא את כפיו בזמן הזה, שאין לנו תרומה דאורייתא שנחוש שמא יעלו אותו 

לתרומה )ב”י בשם הרמ”ך(. וכן נוהגין האידנא בכל מקום שאין נוהגין בתרומה בזמן הזה וליכא למיחש למידי]א[. ולא יאכל בקדשי 

הגבול עד שיהיה לו עד אחד )משנה כתובות כג ע”ב(. אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים, ואם 

נשא או נטמא לוקה]ב[, והנבעלת )לו אם היא פסולי כהונה( ספק חללה]ג[ )רמב”ם(. ואם היה מסיח לפי תומו, נאמן. כיצד, 

מעשה באחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר: זכור אני כשהייתי תינוק והייתי מורכב על כתפו של אבא, הוציאני מבית 

הספר]ד[, הפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול תרומה לערב וחבירי בדלים ממני והיו קורין אותי: יוחנן אוכל חלות, 

והעלה רבינו הקדוש לכהונה ע”פ עצמו )כו ע”א(. 

]א[ נאמנות לעליה בתורה

כתובות כה ע”א:  ת”ש: חזקה לכהונה - נשיאות כפים בבבל... ]כה ע”ב[ ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי, א”ל: מוחזקני 

בזה שהוא כהן, א”ל: מה ראית? אמר ליה: שקרא ראשון בבית הכנסת; בחזקת שהוא כהן או בחזקת שהוא גדול? 

שקרא אחריו לוי, והעלהו ר’ אמי לכהונה על פיו. 

רמב”ם, ר”ן, שו”ע:  הואיל ומעלים מעלייה לתורה ומנשיאות כפיים לתרומה אין אדם נאמן ע”פ עצמו לעלות כהן ולשאת כפיו. �

רמ”ך:  נאמן לעלות לתורה ככהן משום שאין לחשוש כל כך היום שתרומה היא מדרבנן. הר”ן ציין שהמנהג כרמ”ך, ויישב המנהג  �

שהיום אפי’ תרומה דרבנן אינה מצויה כל כך ביננו, אולם סיים שהעיקר כרמב”ם.

רמ”א:  נוהגים כרמ”ך בכל מקום שאין תרומה מצויה, אך במקום שהתרומה מצויה לא )כגון בא”י, כמבואר ביו”ד סי’ שלא(. �

 נאמנות לנשיאת כפיים

רמב”ם, ר”ן, שו”ע:  אינו נאמן. �

רמ”א, ב”ש, ישועות יעקב:  נאמן. הח”מ הקשה שהרמ”ך התיר דוקא לעלות לתורה משום שאין בכך איסור אך בנשיאת כפיים יש איסור  �
עשה לזר. הב”ש תירץ שלא חוששים שיעשה איסור בדבר שאין לו הנאה ממנו, והוסיף שהרמ”א למד זאת מהרמ”ך משום שאם לא היה נאמן 

לכך גם לא היינו יכולים להאמינו לעלות לתורה שהרי אם יעלה לתורה יוכל גם לשאת כפיו. והישועות יעקב תירץ שדוקא במקדש שמזכירים 

שם המפורש יש איסור עשה30. 

ח”מ:  אינו נאמן אף לדעת הרמ”ך.  �

נאמנות לקבלת ה’ סלעים של פדיון
באר היטב:  הסתפק והתקשה שלכאורה אין להאמינו כיוון שבכך יש הנאה, אך א”כ מדוע נאמן לעלייה בתורה ולנשיאת כפיים הרי יש לחוש שמכך יעלה  �

גם לפדיון.

ערוגת הבושם:  אם אינו מוכר וכעת בפדיון טוען שהוא כהן אינו נאמן, אך אם הוחזק ע”י עלייה לתורה ונשיאות כפיים נאמן, ואין לחוש שיחזיק עצמו  �

לנשיאות כפיים לצורך פדיון עתידי משום שפדיון זה דבר שאינו שכיח.

30.  תוד”ה אילו בשבת קיח ע”ב כותבים שלא ידע ר”י איזה איסור יש בעליית זר לדוכן אם לא משום הברכה, והרמ”א או”ח קכח, א כתב: “ואין לזר לישא כפיו, אפי’ עם כהנים 

אחרים... )ותוס’ פ’ כל כתבי לא ידע ר”י מה איסור יש בזר העולה, ואפשר דעם כהנים אחרים שרי וצ”ע(”. והמ”ב העיר שמ”מ ודאי יש איסור מצד הברכה. ובשדי חמד 

ערך נשיאת כפיים תמה עליו מדוע יש איסור בברכה הרי קי”ל שנשים יכולות לברך על מצוות שהזמן גרמא. ויש להתקשות בתמיהתו שהרי לגבי נשים יש שנימקו שיכולות 

משום שמ”מ מקבלות שכר אם יעשו ויש שנימקו שכחלק מעם ישראל יכולות לברך “וציוונו” באופן כללי על עם ישראל, וכאן שני הטעמים אינם שייכים שהרי ודאי זר 

לא יקבל ע”כ שכר וכן נוסח הברכה כאן הוא “אשר קדשנו בקדושתו של אהרון” וזה ודאי לא שייך בזר.
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]ב[ לוקה

רמב”ם, שו”ע:  אדם ששוויה אנפשיה שהוא כהן ונשא גרושה לוקה. �
y  מל”מ, שב שמעתתא ו, י:  מדובר דוקא בהוחזק שלושים יום ע”פ דיבורו אך רק מכח שוויה אנפשיה אינו לוקה, כמוכח מהרמב”ם בהל’ איסורי

ביאה א, כא: “איש ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי אם הוחזקו בעיר שלושים יום שהיא אשתו הורגין עליו 

אבל בתוך שלושים אין הורגין עליו משום אשת איש”. וכאן קיצר בדבריו לפי שסמך עצמו על דבריו שם. עיין עוד פת”ש סח סק”ד שלמהריב”ל 

בשוויה אנפשיה כופים שלא יעבור על דבריו ולמהר”י הלוי אפילו לא כופים. 

y  מ”מ, ברית אברהם:  מדובר אף בלא הוחזק שלושים יום, ולוקים אף על שוויה אנפשיה. וכן משמע בפשטות מהב”ח, ט”ז, ח”מ וב”ש בסי’ יט, ב

שנחלקו אם בלא הוחזק נאמן באמתלא, משמע שללא אמתלא לכו”ע הורגים.

]ג[ ספק חללה

רמב”ם, שו”ע:  הנבעלת ספק חללה. �

תוס’, גר”א:  אינה חללה כלל. הגר”א תמה על השו”ע מיבמות מז ע”א שאדם טען שהוא גר ואמרו לו “נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול  �

את בניך”, וכן התוס’ שם כתבו שאם בא על בת כהן לא פסלה. וכן הב”ש ד סקנ”ג כתב שהאומר ממזר אני ובא על בת כהן לא פסלה. נראה ליישבם ע”פ 

המל”מ לעיל שמדובר כאן בהוחזק שלושים יום ע”פ דיבורו, ולכן כאן כן נפסלת.

]ד[ הוציאני מבית הספר

פרט זה מוזכר בגמ’ ובטור השמיטו ובשו”ע חזר וכתבו. הב”ש ביאר שלדעת הטור הואיל וקי”ל שכל המשפחות בחזקת כשרות  �

אין לחשוש שהוא עבד, ולכן איננו זקוקים לעדות שהיה בבית הספר, אך לדעת השו”ע במקרה שאין משפחתו ידועה לנו יש 

לחשוש שהוא עבד, ומכך שהרמ”א כאן לא השיג מוכח שכן גם דעתו.

סעיף ב
)רמב”ם  )כג ע”ב( ולקרות בתורה ראשון ולישא את כפיו  היה עד אחד מעיד עליו, נאמן להאכילו בתרומה בזמן הזה 

מכד ע”ב(, ואפילו אביו נאמן עליו]א[ )כרבי כה ע”ב(. ואפילו משטרות מעלין לכהונה בזמן הזה]ב[. כיצד, הרי שהיה כתוב 

בשטר: פלוני כהן לוה מפלוני מנה, ועדים חתומים עליו, הרי זה בחזקת כהן ככהני זמן זה. וכן מעלים מנשיאות כפים 

ומקריאה בתורה ראשון להיות כהן ככהני זמן זה )רמב”ם מכד ע”ב(. )וי”א דאם חתם עצמו: אני פלוני כהן עד, מהני בזמן הזה]ג[( 

)הר”ן פרק ב’ דכתובות(. 

]א[ אביו

רמב”ן:  נאמן עליו דוקא כשלא ידוע שהוא אביו שאז נאמן מטעם מיגו. �

רמב”ם, שו”ע:  נאמן אף כשידוע שהוא אביו. הב”ש הביא את שתי הדעות. �

]ב[ משטרות ליוחסין

נחלקו האמוראים אם מעלים משטרות ליוחסין, וקי”ל שלא מעלים, אך משמע שלתרומה דרבנן ודאי מעלים. �

 לשון העדים

רא”ה, רשב”א:  הגמ’ עוסקת כשהנוסח הוא בלשון הכהן “אני פלוני הכהן” ועדים חתומים על כך, אך בלשון העדים  �

“פלוני כהן קנה וכו’” לכו”ע מעלים ליוחסין, כי העדים מעידים על כל מה שבשטר.

y  רשב”א, רמ”א חו”מ מט, ז:  פסקו עפי”ז שבשני יוסף בן שמעון שאביו של אחד מהם חי מועיל לכתוב שליט”א כדי

שיהא סימן להבדיל ביניהם.

רמב”ם, שו”ע כאן:  אף בלשון העדים לא מעלים ליוחסין. יתכן שכתבו כהן רק משום שהוא עולה לתורה ככהן. �
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y  ח”מ א:  מיישב את הסתירה בין השו”ע לרמ”א ע”פ תוס’31 האומרים שבמקום שיש שני יוסף בן שמעון מועיל לכתוב

כהן על אחד מהם, משום שבמקרה זה פרט זה נצרך לצורך העדות וא”כ על כך ודאי העדים מעידים, ומעלים עפי”ז 

ליוחסין.

y  ”ח”מ ב:  לדעת הרמב”ם והשו”ע אף בשני יב”ש אם כתוב על אחד מהם “כהן” לא הווי עדות, אך אם כתוב “שליט”א

מועיל משום שודאי לא יכתבו כן העדים על אדם שמת. לכן הרמב”ם והשו”ע לא ציינו שבשני יב”ש הווי עדות. בתירוצו הראשון 
כתב שיתכן שהרמב”ם מודה לתוס’ ולא ציין זאת משום שהדין פשוט.

y  ש”ך, ב”ש:  הרמב”ם והשו”ע מודים לעיקרון של התוס’ שבשני יב”ש ודאי העדים מעידים, אלא שלדעתם עדיין לא

יועיל ליוחסין שהרי טעמם הוא שמא כתבו “כהן” רק בגלל שעולה לתורה ככהן, ומ”מ לענין סימן להבדיל ביניהם 

מועיל.

]ג[ חתם עצמו ככהן

הר”ן מנמק שלא גרע ממסיח לפי תומו. וכתבו הח”מ והב”ש שאם כתב כן בחו”ל לא מועיל לא”י, כי אולי כתב כן רק בגלל שבחו”ל עולה לתורה ככהן. �

סעיף ג
ואין חוששין שמא אמו עובדת  אם יעיד אחד מהאנוסים שאחד מהם מוחזק בכהונה, מעלין אותו לקרות בתורה 

כוכבים )רשב”ש(. 

והב”ש  � הח”מ  פריש.  מרובא  דפריש  שכל  משום  למיעוט  חוששים  ולא  בגויים  מלהתחתן  נזהרים  שהאנוסים  מנמק  הרשב”ש 

מבארים שמדובר שע”א מעיד על אביו שכהן הוא, אך לא מדובר שמעיד עליו כי אז לא זקוקים לנימוק הרשב”ש, ומקשים 

מהרמב”ם והשו”ע בסע’ ו, האומרים שאם ע”א מעיד שאביו כהן עדיין חוששים שנשא גרושה ובנו חלל, וא”כ מדוע אצלנו לא 

חוששים שאביו נשא גרושה. ועונים שבסע’ ו לא מעלים דוקא לנשיאות כפיים ותרומה שיש בכך איסור לזרים אך אצלנו מדובר 

לענין קריאת התורה, ולכך מעלים ולא חוששים משום שאין בכך איסור לזרים. משמע שהב”ש נוקט בכך כשו”ע אמנם הח”מ ציין גם את 
דעת רש”י והראב”ד החולקים על הרמב”ם והשו”ע וסוברים שכשיש עדות כהונה על אביו לא חוששים שאביו נשא גרושה והוא חלל, והוסיף שבפרט בזמן 

הזה שכל המשפחות בחזקת כשרות אין לחשוש לחללות.

סעיף ד
אפילו באו שנים, וכל אחד מעיד על חבירו שהוא כהן, נאמנים, ולא חיישינן לגומלין )משנה כג ע”ב(. 

סעיף ה
נאמן הגדול לומר: זכורני, כשהייתי תינוק, שראיתי לפלוני טובל ואוכל תרומה, ומעלין אותו על פיו להיות כהן ככהני 

זמן זה )כח ע”א(. 

מבואר שם שאף יכול לאכול תרומה דרבנן. ראה בסיכום לסע’ א שלדעת השו”ע חוששים גם לעבדות במי שאין משפחתו ידועה לנו ולכן צריך להעיד גם  �

שלמד בילדותו בבית הספר, וביאר הח”מ שהשו”ע כאן סמך על דבריו שם.

31.  בכתובות כד ע”ב



סדאן ג, סעדהדס ב - ט | 37דמדנ ישבלחן | הנדי בנודי

סעיף ו
מי שבא ואמר: כהן אני, ועד אחד מעיד שיודע באביו שהוא כהן, אין מעלין אותו לכהונה על פיו, שמא חלל הוא, עד 

שיעיד שזה כהן הוא. אבל אם הוחזק אביו כהן, או שבאו שנים והעידו שאביו של זה כהן הוא, הרי זה בחזקת אביו 

)רמב”ם(. )ובכל דבר הולכין אחר החזקה, שהרי שורפין וסוקלין על החזקה(. 

עדות עד אחד שאביו כהן

כתובות כו ע”א:  הכא במאי עסקינן דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא, ונפק עליה קלא דבן גרושה או בן חלוצה הוא 

ואחתיניה, ואתא עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא ואסקיניה...

רמב”ם, שו”ע, ב”ש:  עד אחד נאמן להכשיר כהן דוקא כשמעיד עליו אך כשמעיד על אביו עדיין חוששים שאביו נשא גרושה  �

ובנו חלל. המ”מ מבארו שאין לחדש מעבר לנאמר בגמ’ שעד אחד נאמן כשמעיד עליו, ולכן כשמעיד על אביו אינו נאמן. הב”ש מנמקו ע”פ המבואר 
בסימן ב, ב שבמשפחה ידועה אין לחשוש לחללות ובמשפחה שאינה ידועה יש לחשוש, ולכן כאשר אביו הוחזק או שיש עליו שני עדים אין לחשוש, אך 

כשיש רק עד אחד הואיל ונחשב כמשפחה שאינה ידועה יש לחשוש.

y  ח”מ, ב”ש:  הקשו על השו”ע מכך שבסע’ ג פסק את דברי הרשב”ש, שאם יעיד אחד מהאנוסים שאחד מהם מוחזק בכהונה

מעלים אותו לקרות בתורה, ותירצו שדוקא לנשיאות כפיים ותרומה לא מעלים משום שיש בכך איסור לזרים אך לקריאת 

התורה מעלים.

רש”י, ראב”ד, ח”מ:  רק כשיוצא קול חוששים לחללות, ולכן אם עד אחד מעיד על אביו גם בנו בחזקת כשרות ואין לחשוש  �

לחללות. הח”מ הביא שיטתם והוסיף שבפרט בזמן הזה שכל המשפחות בחזקת כשרות אין לחשוש לחללות.

סעיף ז
מי שהוחזק אביו כהן, ויצא עליו קול שהוא בן גרושה או בן חלוצה, חוששין לו ומורידין אותו. בא עד אחד אחר כך 

והעיד שהוא כשר, מעלין אותו לכהונה על פיו. באו ב’ עדים אחר כך והעידו שהוא חלל, מורידין אותו מכהונה. בא 

עד אחד והעיד שהוא כשר, מעלין אותו לכהונה, שזה האחרון מצטרף לעד ראשון והרי שנים מעידים שהוא כשר, 

ושנים מעידים שהוא פסול, ידחו אלו ואלו וידחה הקול, שהשנים כמאה, וישאר כהן בחזקת אביו )כתובות כו ע”א(. 

תרי ותרי

המ”מ כתב שנחלקו הראשונים אם נאמן אף לתרומה דאורייתא או רק לדרבנן, והרשב”א והר”ן כתבו שאמנם מקילים כאן לענין  �

תרומה דרבנן משום שתרי ותרי הווי ספיקא דרבנן, אך לענין תרומה דאורייתא אין להקל, וכתב הב”ש שיש לפרש כך גם ברמב”ם 

ובשו”ע.

סעיף ח
אשה שלא שהתה שלשה חדשים אחר בעלה, וילדה, ואין ידוע אם בן ט’ לראשון או בן שבעה לאחרון, והיה אחד 

מהן כהן והשני ישראל, ה”ז ספק כהן. וכן אם נתערב ולד כהן בולד ישראל, והגדילו התערובות, כל אחד מהם ספק 

כהן ונותנים עליהם חומרי ישראל וחומרי כהנים; נושאים נשים הראויות לכהונה, ואין מטמאים למתים, ולא אוכלים 

בתרומה, ואם נשאו גרושה מוציאים ואין לוקים )משנה יבמות ק ע”א(. 

סעיף ט
שני כהנים שנתערבו ולדותיהם, או אשת כהן שלא שהתה אחר בעלה ג’ חדשים ונשאת לכהן אחר, ואין ידוע אם בן 

ט’ לראשון או בן ז’ לאחרון, הרי זה כהן ונותנים על הולד חומרי שניהם, הוא אונן עליהם והם אוננים עליו, הוא אינו 



הנדי בנודי | דמדנ ישבלחן 38 | סדאן ג, סעדף ט

מטמא להם והם אינם מטמאים לו )משנה יבמות ק ע”א(. בד”א, בזמן שבאים מכח נשואין. אבל בזנות, משתיקין אותו מדין 

כהונה]א[, הואיל ואין ידוע ודאי מי הוא אביו. כיצד, עשרה כהנים שפירש אחד מהם ובעל, אע”פ שהוא ודאי בן כהן 

ואם נטמא למת או נשא גרושה לוקה, ואינו עובד ואינו אוכל בתרומה )ק ע”ב(. הגה: זנתה עם כהן אחד, ובתוך שלשה נשאת 

לכהן אחר, הולד פסול לכהונה]ב[ )תא”ו נכ”ג(. כהן הבא על הפנויה ומודה שהוא בנו, הבן כהן לכל דבר ולא חיישינן שמא הפקירה נפשה 

לאחרים]ג[ )תשובת הרא”ש כלל ל”ב(.

]א[ ולדות שנתערבו

יבמות ק ע”ב, שו”ע:  אם נתערבו בזנות משתיקין אותו מדין כהונה, אך אם נתחלפו הולדות לא משתיקין. �

y  ט”ז:  החילוק בין זנות ללא זנות הוא רק בנישאה או זנתה תוך ג’ חודשים, אך אם נולדו ולדות ואחר כך נתערבו מכיוון

שבלידתם נודע ייחוסו של כל אחד שוב לא פסלוהו חכמים.

y .פרישה:  אף בנתערבו לאחר שנולדו

]ב[ זנתה ואחר כך נישאה

רי”ו, רמ”א, ב”ש:  כיוון שיש צד זנות הולד פסול לכהונה. הח”מ יישבם שאולי לא אומרים כאן “רוב בעילות אחר הבעל” משום שלכהונה  �
החמירו, והב”ש תירץ שאומרים כן דוקא בזנתה תחת בעלה שאז בעלה מצוי לה יותר באותה שעה, אך כשקודם זנתה ויתכן שכבר נתעברה ורק אחר כך 

נישאה לא תולים בבעל. 

פרישה, ח”מ:  לדעת רש”י תולים בנשואין משום שרוב בעילות אחר הבעל. רש”י העמיד ביבמות ק ע”ב שמדובר בשניהם מזנות ודייקו  �

הפרישה והח”מ שדוקא בכך נפסל, אך המהרש”א והב”ש כתבו שלאו דוקא וה”ה בנישאת לאחר שזנתה. 

 נישאה ונתאלמנה ואחר כך זנתה 

ח”מ:  דינו כמו בזינתה ואחר כך נישאה, שלדעת הרמ”א פסול לכהונה. �

ב”ש:  אינו מוכרח. �

]ג[ חשש שזינתה גם עם אחרים

עיין בסיכום לסימן ד, כו שלדעת הרא”ש לא חוששים אפי’ באיסורי דאורייתא, ואילו לדעת הרמב”ם חוששים, ונחלקו בדעתו. לדעת המהרי”ו חוששים  �

אף בדרבנן ולדעת הב”ח והב”ש רק בדאורייתא. השו”ע שם פסק כרמב”ם וצ”ע על הסתירה ברמ”א ששם הסכים וכאן פסק כרא”ש. הח”מ נשאר בצ”ע, 

והב”ש תירץ שאולי מדובר כאן שכולם כהנים, והספק רק אם להשתיק מכהונה כדין ספק מזנות, וזהו רק איסור דרבנן, ורק בכך פסק כרא”ש, אך בספק 

שמא זינתה עם ישראל ודאי יש לחשוש.
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סימן ד
מי הם אסורים לבא בקהל ואיזה הנקרא ממזר 

סעיף א
ממזרים ונתינים אסורים איסור עולם עד סוף כל הדורות, בין זכרים בין נקבות )משנה יבמות עח ע”ב(. 

נתינים
רמב”ם, רש”י, שו”ע סע’ ט:  הלכה כלישנא הראשונה של רבא שז’ אומות מותרים בחיתון לאחר שנתגיירו והלאו “לא תתחתן” מוסב על גיותן. ודוד גזר על  �

הנתינים שאפילו לאחר גירותם אסורים בחיתון לעולם.

רמב”ן, רשב”א:  הלכה כמסקנת רבא שהלאו מוסב על גירותן, שהרי בגיותן כלל אין להם חתנות, אמנם מהתורה בני המתגיירים מותרים ודוד גזר בנתינים  �

אף עליהם לעולם.

סעיף ב
עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם; אבל נקבותיהם מותרות מיד )משנה יבמות עו ע”ב(. 

סעיף ג
מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, שאחר שנתגייר הוא ובנו שנולד לו אחר 

שנתגייר, אסורים, ובן בנו מותר )משנה יבמות עו ע”ב(. 

סעיף ד
מצרית מעוברת שנתגיירה, בנה מצרי שני )יבמות עח ע”א(. 

סעיף ה
ישראל שבא על אחת מאלו, הולד כמותה )משנה קידושין סו ע”ב(. ואחד מאלו, חוץ מממזר שבא על בת ישראל, הולד 

כשר לקהל )יבמות מה ע”ב( אלא שפגום לכהונה]א[ )רא”ש, דלא כרמב”ם(. 

]א[ גוי שבא על בת ישראל

יבמות מה ע”ב:  הולד כשר. בדף מה ע”א נאמר שכל האמוראים מודים שפסול לכהונה ק”ו מאלמנה לכה”ג, ולא מובא שם אף חולק, 
אך בדף מה ע”ב נכתב בסתם שכשר ולא הוזכר שפגום לכהונה.

רמב”ם:  כשר אף לכהונה. �

רא”ש, שו”ע:  אינו ממזר אך פגום לכהונה. מהב”ש משמע שלשיטתם אף בדיעבד אם נישאת תצא, אמנם הח”מ בסימן ז, יז כתב שלשון פגום  �
משמע שלא תצא.

רי”ף, רמב”ן:  הסתפקו אם כשר לכהונה, וכתב הרמב”ן עפי”ז שלכתחילה לא תינשא אך אם נישאת לא תצא. המל”מ תמה מדוע  �
לא החמיר הרי זה ספק דאורייתא. שעה”מ תירץ ע”פ שו”ת מהריב”ל שהסתפק אם במחלוקת לגבי היתר אשה לבעלה יש להחמיר או שיש להקל 

שמא יהא זה גט מעושה. עפי”ז יש לומר שהרמב”ן חשש לגט מעושה, ומ”מ בספק במציאות כגון ספק קרוב לו כן כופים לגרש כיוון שזהו ספק 

דאורייתא ומהתורה עליו לגרשה32.

y .שו”ת רש”י, ח”מ ז, יז, ב”ש:  פגומה אך אם נישאת לא תצא

32.  נראה שסובר כמ”ד שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא אך דוקא בספק במציאות ולא בספיקא דדינא.
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ציץ אליעזר33:  כשיש צירופים נוספים אפשר להקל אף לכתחילה וכן לצרף דעת הרשד”ם )הובא בבאר היטב סי’ ו, ורבים חלקו עליו( שבימינו  �

הכהנים הם רק ספק כהנים.

 ולד זכר 

רמב”ן:  למ”ד שהולד פגום לכהונה ה”ה שאם הולד זכר הריהו חלל ונפק”מ שביתו תהא פסולה לכהונה. �

רש”י:  אם הולד נקבה הריהי פגומה ואסורה לכהן אך אם נולד זכר אינו פגום כלל וביתו תהא מותרת לכהונה. השו”ע  �

בסי’ ז, יז כתב שאם נולדה בת פגומה לכהונה ומשמע בפשטות כרש”י.

האם הולד זקוק לגיור

פסקי תוס’34, יערות דבש:  הולד גוי )למ”ד שאינו ממזר( ורק לאחר הגיור כשר. אמנם המהרש”א יישב וביאר במקור בתוס’  �

שהולד ישראל. ברש”י בפשטות יש סתירה בכך35, ושעה”מ יישב שדבריו שהווי גוי הם רק להו”א שם.

הגאון מליסא:  נחשב גוי אך לאחר הגיור נחשב יהודי מתחילה ולא גר, כיוון שגוי מיוחס אחר אביו אך יהודי אחר אימו, וא”כ  �

לאחר הגיור מיוחס אחר אימו. בכך מתרץ מדוע חייב בפדיון.

רי”ף, רמב”ם, ט”ז, ש”ך, ב”ש, נו”ב, חמד”ש:  הולד ישראל. החמדת שלמה מוכיח זאת מהנאמר בבכורות מז שחייב בפדיון. הפת”ש כותב  �

שהרי”ף והרמב”ם ודאי סברו כן כי לדעתם הבת אפי’ לא פגומה לכהונה, וגיורת פסולה לכהונה. 

סעיף ו
נתגיירה אחת מאלו ונשאת לישראל, או שנתגייר אחד מאלו ונשא אשה ישראלית, הולד הולך אחר הפסול. לפיכך גר 

עמוני או מצרי שני שנשא בת ישראל, הבת כשרה )קידושין סו ע”ב( אפילו לכהונה, שאחר איזה מהם שנלך היא כשרה 

)כר’ יוחנן ביבמות עז ע”א(. אבל מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, הולד שני )יבמות עח ע”ב(. מצרי ראשון שנשא מצרית שניה, 

י”א הולד שלישי )רמב”ן(, ולהרמב”ם הולד שני]א[. 

]א[ מצרי ראשון שנשא מצרית שניה

רש”י, רמב”ן, טור:  הולד שלישי. הגמ’ מנמקת שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנו שני שנאמר “אשר יולדו” – תלאן הכתוב בלידה. רש”י והרמב”ן  �
מבארים שבלידה הולכים אחר האם, ולפי זה במקרה שלנו הולד שלישי.

רמב”ם:  הולד שני. ביאר את הלימוד שאי אפשר ללידה בלא אב ואם ולפיכך צריך שיהיה שלישי לשניהם כדי להתירו. �

y .שו”ע:  י”א שלישי ולרמב”ם שני

סעיף ז
עמוני שנשא אשה מצרית, הולד עמוני. ומצרי שנשא עמונית, הולד מצרי, שבאומות הלך אחר הזכר. אבל אם נתגיירו, 

הלך אחר הפגום שבשניהם. לפיכך גר עמוני שנשא גיורת מצרית, הולד, אם הוא זכר, דינו כעמוני להיות אסור לעולם. 

ואם היא נקבה, דינה כמצרית )יבמות עח ע”ב(. הגה: גר מצרי שנשא גויה עמונית הבן הוא עמוני והבת היא מותרת]א[ )גירסא אחרת 

מצרית( )טור(. 

]א[ הבת מותרת

הדרישה, הב”ח והט”ז קיבלו את הגירסא “מצרית” והסבירוה, ואילו הח”מ כתב שהגירסא היא “מותרת”. �

33.  ח”ז סי’ מ

34.  פרק עשרה יוחסין סי’ קמב

35.  מרש”י בקידושין סח ע”ב ד”ה לימא משמע שהולד גוי ומדף עו ד”ה ופרכינן משמע שלא.


