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הקדמה
נאמר בתורה : 1״ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה
כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו״ .ודורשת הגמרא ביבמות :2״תניא :מנין
לעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל ועל כהנת ולויה שפסלוהז שנאמר :״ובת כהן כי
תהיה אלמנה וגרושה״ וכו׳ מי שיש לו אלמנות וגירושין בה ,יצאו עובד כוכבים ועבד
שאין לו אלמנות וגירושין״.
ועוד במשנה ביבמות :34״חכמים אומרים :אין זונה אלא גיורת ,ומשוחררת ,ושנבעלה
בעילת זנות״.
וברמב״ם* :״מפי השמועה למדנו ,שהזונה האמורה בתורה היא כל שאינה בת ישראל
או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להנשא לו איסור השווה לכל ,או שנבעלה
לחלל אע״פ שהיא מותרת להינשא לו״.
ולרוב המפרשים ,גם הנבעלת לחייבי מיתות בי״ד ,לחייבי כריתות ואפילו לחייבי
לאווים — נפסלה מהכהונה .״אמר רב יהודה אמר רב :אמר קרא :״ובת כהן כי תהיה
לאיש זר5״ ־ כיון שנבלעה לפסול לה ־ פסלה6״.
בסוף פרק קמא במסכת כתובות ,אנו מוצאים מחלוקת תנאים ,בין רבן גמליאל ורבי
אליעזר לבין רבי יהושע .הנדון :אשה פנויה ,שיש לנו חשד שנבעלה לפסול .אנו חושדים
שנהפכה ל״זונה״ מדאורייתא ,ואם כך — אסורה מעתה לכהונה .המקרים הם :אלמנת
עיסה ,פנויה שנבעלה ותנוקת שנאנסה.
מטרת המאמר היא ,להסביר את מחלוקת ר״ג ור״י ,לבחון את שיטות הראשונים
במקרים השונים המוזכרים בגמרא ,ולהבין איך נובעות מחלוקות ראשונים אלו מתוך
הסוגיא ,ומתוך הבנה עקרונית בענין היחס בין ס״ס לרוב ,ותוך כדי הבאת הנפקא מינות
ההלכתיות.
המאמר הוא פרי למוד בחברותא עם יששכר ארנון.

חלק  :1פתיחה.
א .המקורות.
במשנה בכתובות )דף י״ג ,ע״א( :״ראוה מדברת עם אחד״) ,למסקנה :מתיחדת — יש
חשש שאשה פנויה זנתה עם איש זה .השאלה היא ,מה יחוסו של איש זה ,וכך נדע אם
האשה שלגביה יש חשש שזנתה — אם מותרת היא להתחתן עם כהן או לא .אותה שאלה
קיימת גם כשלא ראו את האשה מתיחדת אבל רואים שהיא מעוברת ,וברור שזנתה(.
״ואמרו לה :מה טיבו של איש זהי איש פלוני וכהן הוא״ )עונה האישה( .האם נקבל את
דבריה? רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים :נאמנת .ורבי יהושע אומר :״לא מפיה אנו
חיין ,אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה״ )אנו חושדים
שנבעלה לאדם שביאתו פוסלת את האשה לכהונה — אין אנו סומכים על דבריה(.
בגמרא שם )דף י״ג ,ע״ב( :רבי יהושע בן לוי מבהיר את המחלוקת .האם עובדה זו
שרוב האנשים שנמצאים בסביבה ,כשרים או פסולים — משפיעה על הדיון .״אמר רבי
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ויקרא פרק כ״ב ,פסוק י״ג.
דף ס״ח ,ע״ב.
דף ס״א ,ע״א.
פרק י״ח מהלכות איסורי ביאה ,הלכה א׳.
ויקרא פרק כ״ב ,פסוק י״ב.
יבמות דף ס״ח ,ע״א.

יהושע בן לוי :לדברי המכשיר )רבן גמליאל( — מכשיר אפילו ברוב פסולים ,לדברי
הפוסל)רבי יהושע( — פוסל אפילו ברוב כשרים.
ובגמרא שם )דף י״ד ,ע״א( פסק שמואל הלכה כרבן גמליאל .ברם ,הפסק מסויג:
״אמר ליה שמואל לרב יהודה :שיננא! הלכה כר״ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכה רוב
כשרים אצלה״ .והכוונה :״הא לכתחילה ,הא בדיעבד״) .לכתחילה — להתירה להנשא
לכהן .בדיעבד ־ אם נשאת לכהן ,אם תצא מבעלה או לא( .זאת אומרת :אמנם נכון שר״ג
עצמו מכשיר לכתחילה אפילו כשיש רוב פסולים .אך שמואל לכתחילה מחמיר ,ודורש
שיהיה רוב כשרים ,כדי להכשיר את האשה לכהונה .ברם ,אם כבר נשאת לכהן ,ואנו
דנים עכשיו אם להוציאה מבעלה — הלכה כר״ג שהאשה כשרה לכהונה ,אפילו אם יש
רוב פסולים.
מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע מופיעה שוב בהמשך )דף י״ד ,ע״ב( :״א״ר יוסי:
מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה .אמר רבי יוחנן בן נורי :אם רוב
אנשי העיר משיאין לכהונה )כשרים להתחתן עם כהן( — הרי זו תנשא לכהונה״.
לכאורה ,נקט ר׳ יוחנן בן נורי לא כר״ג ולא כר״י ,ואכן זו שאלת הגמרא :״אמר ליה
רבא לר׳ נחמן :ר׳ יוחנן בן נורי דאמר כמאן? אי כרבן גמליאל אפילו ברוב פסולים נמי
מכשיר ,אי כרבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסול״4א .עונה ר׳ נחמן :״הכי אמר רב
יהודה אמר רב :בקרונות של צפורי היה מעשה״ .באור הדברים :במקרה המדובר ,היו
שני רובים .רוב אנשי העיר כשרים ,ורוב סיעה של בני אדם שעברו במקום)בצפורי( —
היו אף הם אנשים כשרים .וב״תרי רובי״ — מכשירים את התינוקת שנאנסה לכהונה.
ומדוע צריך תרי רובי דווקא? ומשיבה הגמרא ״מעלה עשו ביוחסין״.
ומסקנת הסוגיא שם )בדף ט״ו ,ע״ב( :״אתמר רב חייא בר אשי אמר רב :הלכה כר׳
יוסי״.
ב .בעיות בסוגיא דף י״ד ,ע״ב ־ דף ט״ו ע״א.
הראשונים מעוררים מספר בעיות בסוגיא.
לכאורה נראה ,שאין מקום לשאלת הגמרא :״ריב״נ כמאן״ שכן התשובה פשוטה:
.1
ריב״נ כר״ג .נבאר .תוס׳ לעיל 7הבהיר את שיטת רבן גמליאל .יש להבחין בין מקרים
שונים ,כשהמכנה המשותף להם הוא שהאשה טוענת ״ברי לי שנבעלתי לכשר״ ,ורבן
גמליאל מאמין לה ומכשירים אפילו כשיש רוב פסולים .א .אם ברור לנו שנבעלה)כגון
שראוה נבעלת אך לא ראו את הבועל ,או שרואים שהיא מעוברת( — יש חזקה ש״אשה
מזנה בודקת ומזנה״ — וניתן לסמוך על דבריה כשטוענת שזנתה עם כשר .ב .אם לא
ברור לנו שנבעלה ,ויש לנו רק חששות כתוצאה מכך שראינו שנתיחדה עם איש :נאמנת
האשה ,לפי ר״ג במיגו שהיתה יכולה לטעון :״לא נבעלתי כלל״ ,והיינו מאמינים לה
)בספק ספיקא( ,וא״כ כשטוענת :״ברי לי שנבעלתי לכשר״ — נאמנת במיגו .ובתינוקת
שנאנסה ,ברור לנו שנבעלה — וממילא אין מקום למיגו שיכלה לומר ״לא נבעלתי״ .מצד
שני — א״א להסתיע ב״חזקה אשה מזנה בודקת ומזנה״ שהרי לא מדובר על אשה
שזנתה ,אלא על אשה שנאנסה שלא מרצונה)ואין מקום לומר שבודקת מי אונס אותה(.
וא״כ במקרה זה לא קיימות הסברות שבגללם סמך ר״ג על דברי האשה אפי׳ נגד רוב.8
6א .לא מסתבר לומר שר׳ יוחנן בן נורי הוא דעה שלישית ,כי כשמביאים מעשה במשנה ,אז לא מקובל
שהמעשה יסתור את הדעות הקודמות שהובאו .כשזה קורה  -מיד שואלת הגמרא ״מעשה לסתור?״.
כאן הגמ׳ לא שאלה .א״כ היה ברור לאמוראים בגמרא שהמעשה בא לסייע או לר״ג אן לן־״י _ ןא״ כ .
״ריב״ן כמאן?״ )ראשונים על אתר(.
 .7דף י״ג ,ע״ב ד״ה ״השבתנו״.
 .8וכשאין רוב פסולים — ר״ג מכשיר בטוענת ברי ,בלבד ,ללא מיגו וכדו׳ .אא״ב זה נגד חזקת ממון.

וא״כ בתינוקת שנאנסה מסתבר שר״ג יכשיר רק ברוב כשרים ,וכדברי ריב״נ ,וא״כ צ״ע
בשאלת הגמרא ״ריב״נ כמאן״.
 .2תוס׳י מישבים קושיה זו ,ומעמידים את המשנה בתנוקת שראוה מתיחדת ,אך לא
ראוה נאנסת ,ולא ברור לנו שאכן נבעלה .וכשהתינוקת מספרת שנאנסה ,טוענת שהיה
האנס כשר .במקרה זה יש מקום למיגו שהיתה יכולה לומר :״לא נבעלתי״ ,ותאמו
כשאומרת ״לכשר נבעלתי״ .ר״ג מכשיר אפילו ברוב פסולים )בגלל מיגו( .ורבי יהושע
פוסל ,אפילו כשיש רוב כשרים .לא זה ולא זה סוברים כר׳ יוחנן בן נורי המכשירה רק
ברוב כשרים .וא״כ שואלת בצדק הגמרא — ״ריב״נ כמאן?״ אולם עדיין צ״ע .דהרי
הגמרא ענתה שמדובר במשנה במקרה שיש ״תרי רובי״ .אך עדיין לא ברור ריב״נ כמאן
ס״ל.
 .3בעיה נוספת שמתעוררת :״קשיא הלכתא אהלכתא״ .דלעיל פסקנו כרבי יוסי ,קרי:
ר׳ יוחנן בן נורי ,שמכשיר אשה לכהונה בתרי רובי דכשרות .אך לעיל פסק שמואל
שלכתחילה אשה שזנתה כשרה לכהונה — אפילו אם יש רק רוב אחד של כשרות
)ובדיעבד ־ אפילו ברוב פסולים ,כר״ג!(.

חלק  :2שיטות חדאשונים בטוגיא דף י״ד ,ע׳׳ג — ט״ו׳ ע״א והפטיקה.
א .השיטות השונות
ר״ן10
 .1דרך הרמב׳׳ן ,רא״ה ועוד )מובא בשטמ״ק עמ׳  ,( 148ת׳ ראשון בתוס׳ יא 9
ורא״ש11:
מסקנת הגמרא היא להעמיד את ה״תינוקת שנאנסה״ ,בתינוקת שאינה יודעת ע״י מי
נאנסה .היא טוענת שמא :״שמא לכשר נבעלתי״ .12במקרה זה של טוענת שמא ,לא רק
רבי יהושע פוסל ,אלא אפילו רבן גמליאל מודה שהאשה פסולה לכהונה ,שכן תנאי יסודי
לכך שר״ג יכשיר ,היה שהאשה טוענת ״ברי״ י א״כ ״לא שייכא הא בדר״ג ורבי יהושע״
)לשון הרמב״ן( .מובן מדוע לא פרשה הגמרא למסקנה ״כמאן״ — שהרי למסקנה
המשנה היא אליבא דכו״ע ,ומחדשת הגמרא :אם יש תרי רובי דכשרות — כו״ע יסכימו
שכשרה האשה לכהונה ואפילו לכתחילה.
מעתה גם לא ״קשיא הלכתא אהלכתא״ :במשנה מדובר בשמא — ואפילו ר״ג מודה
להכשיר בתרי רובי ,בין לכתחילה ובין בדיעבד ,וזה מש״כ בדף ט״ו הלכה כר׳ יוסי .ואילו
שמואל לעיל פסק כר״ג בטוענת ברי — )ר״ג עצמו הכשיר אפילו ברוב פסולים ,ר״י פסל
אפילו ברוב כשרים אא״כ יש תרי רובי( .ושמואל פסק שאם יש רוב כשרים ־ כשרה אפילו
לכתחילה ,ובדיעבד הכשירכר״ג אפילו ברוב פסולים.
הקושי בשיטה זו :בגמרא אין זכר למעבר שבין ההו״א בה העמדה המשנה בתינוקת
שטוענת ״ברי״ ,ובין המסקנה בה העמדה המשנה בתנוקת שטוענת ״שמא״.
יוצא לפי שיטה זו :בטוענת ״ברי״ די להכשירה לכהונה ברוב אחד של כשרים אפילו
לכתחילה.
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דף י״ד ,ע״ב ד״ה ״כמאף׳.
דף י״ד ,ע״ב ד״ה ״כמאן״.
סוף פרק ראשון ,על הרי״ף.
סוף פרק ראשון — סימן ל׳.
בראשונים נקראת טענה וו כ:״לא טוענת״ .כדי למנוע בלבול נקטנו להלן בלשון ״טוענת שמא״.

 .2דרך תוס׳ ״ בתרוצו השני ,והובאה גס בר״י מיגש״:
בין בהו״א ,ובין במסקנה ,מעמידה הגמרא את המשנה ״תנוקת שנאנסה״ ,בתינוקת
שיודעת למי נאנסה וטוענת :״בדי לי שע״י כשר נאנסתי״ .לא מדובר כלל בסוגיא על
מקרה של אשה הטוענת :״שמא נבעלתי לכשר״ .תשובת הגמרא היא ,שהמשנה ״תנוקת
שנאנסה״ מדברת אליבא דרבי יהושע ,ומביאה סיוע לשיטתו .ריב״נ — כרבי יהושע.
ומחדשת הגמרא :אם יש תרי רובי דכשרות — אפילו רבי יהושע מודה שהאשה כשרה
לכהונה לכתחילה .אמנם ,אם לא יהיו תרי רובי דכשרות ־ האשה פסולה לכהונה .ממילא
יוצא ,שהמעשה הוא סיוע לשיטת רבי יהושע.
הקושי בשיטה זו :לא כתוב בגמרא ״לעולם כרבי יהושע״ ,א״כ מנ״ל שמסקנת הגמרא
היא דווקא אליבא דרבי יהושע?15
נוסף על כך ,מתעוררת פה ביתר חריפות ,הקושיא דלעיל — ״קשיא הלכתא
אהלכתא״ :כאן פסקה הגמרא כרבי יוחנן בן נורי ,שמתברר לנו עתה שנוקט כשיטתו של
רבי יהושע ,ולעיל 14פסק שמואל הלכה כרבן גמליאל! על כך באה התשובה :״כאן
לכתחילה ,כאן בדיעבד״ .אמנם ,ההלכה כרבן גמליאל ,אך רק בדיעבד )רק בדיעבד
מועילה טענת ״ברי״ להכשיר אפילו כשיש רוב פסולים( .אבל לכתחילה ההלכה נפסקה
כאן כר׳ יהושע .כדי להכשיר אשה לכהונה ,אפילו כשטוענת ״ברי לי שנבעלתי לכשר״ —
בעינן תרי רובי דכשרות .תרוץ זה מעורר לכאורה בעיה חדשה .לעיל נקט שמואל בלשון:
״ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה״ .להלכה די ברוב אחד של כשרות
להכשירה לכהונה לכתחילה ולא שניים כדרישת רבי יהושע וריב״נ אצלנו — ועדיין
קשיא הלכתא אהלכתא! וצריך להדחק ולומר :״ומוקמינן לה להא דאמרינן לעיל :ואת
לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה ־ דווקא בדאיכא תרי רובי״ )לשון ר״י
מיגש(.17
יוצא לפי שיטה זו :באשה הטוענת ״ברי״ :לכתחילה צריך תרי רובי דכשרות )כר״י(
3
)כר״ג(.
בדיעבד :כשרה אפילו ברוב פסולים
 .3שיטת ה״כסף משנה״ בדעת הרמב״ם18
שיטה זו דומה בעיקרה לשיטת התוס׳ לעיל .בין בהו״א ובין במסקנה ,מעמידה
הגמרא את המשנה ״תינוקת שנאנסה״ ,בתינוקת שיודעת למי נאנסה ,וטוענת :״ברי לי
שע״י כשר נאנסתי״ ,לא מדובר כלל בסוגיה על מקרה של אשה הטוענת :״שמא נבעלתי
לכשר״.
כמי מעמידים את מסקנת הגמרא? כאן שונה שיטת הכס״מ משיטת תוס׳ .תשובת
הגמרא היא שהמשנה ״תינוקת שנאנסה״ מדברת אליבא דרבן גמליאל .רבן גמליאל
מודה בסוגיתנו שכדי להכשיר אשה שזנתה לכהונה לכתחילה — צריך תרי רובי .״וה״ק:
לעולם ריב״ן כר״ג .והא דמכשר ר״ג אפילו ברוב פסולים — היינו מדינא ,אבל משום
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דף י׳׳ד ,ע״ב ד׳׳ה ״כמאן״ .וכן כתרוץ שני בתוספות הרא״ש ,שם ד״ה ״כמאן״.
שיטת מקובצת כתובות ,עמ׳ ) 148לדף י״ך ,ע״ב(.
ובשיטה הקודמת ,של הרמב״ן ,זה לא היה קשה ,שכן לדעת הרמב״ן מסקנת הגמרא היא אליבא דכו״ע.
וברשב״א מובא תרוץ לקושי זה :״מכיון דמיניה סליק)רבי יהושע הוזכר לאחרונה בגמרא( ,לית ליה
לפרושי״.
דף י״ד ע״א.
נקטנו כאן ישוב הסתירה ,ע״י העמדה בדברי שמואל לעיל בגמרא ,וכפי שהעמיד הר״י מגאש .ודוחק.
בבאור הגר״א סימן ו׳ אות נ״ב ,מבאר הגר״א בדעת הרמב״ם שאמנם יש סתירה בין הפסיקות — ואנו
מכריעים כסוגיין ע ד שמואל .ולא נדחקים בדברי שמואל .לענין לכתחילה הלכה כר׳ חייא בר אבין ולא
כשמואל .וכן משמע מתרוץ תוספות ותוספות הרא״ש בתרוצם השני שם.
פרק י״ח מהלכות איסורי ביאה ,הלכה י״ג— י״ד.

״מעלה עשו ביוחסין״ ,מודה ר״ג דלא מתכשרא עד דאיכא רוב כשרים ...ולא רוב אחד
בלבד קאמר )לעיל בדברי שמואל( 17אלא תרי רובי נמי מצרכי ר״ג ,וריב״נ משום מעלה
עשו ביוחסין״.
הכס״מ פתר בזאת את הבעיה של ״קשיא הלכתא אהלכתא״ .הפסיקה היא כר״ג .וכן
ס״ל ריב״ן .לעולם לכתחילה בעינן תרי רובי גם לפי ר״ג .ושמואל שפסק לעיל שדי ברוב
אחד התכוין לומר ,לא רוב אחד אלא תרי רובי .זהו הסבר זהה להסבר לעיל בתוסי ,אלא
שהכס״מ מעמיד סוגיין אליבא דר״ג ,וההשלכות שיש לזה נראה בהמשך.
הקושי בשיטה זו :לא נאמר במסקנת הגמרא :״לעולם כר״ג״י1
יוצא לפי שיטה זו :באשה הטוענת ״ברי״ :לכתחילה צריך תרי רובי דכשרות — אפילו
לר״ג .בדיעבד כשרה אפילו אם יש רוב פסולים — כר״ג.
הרשב״א20
19
 .4דרך
מסקנת הגמרא היא להעמיד את המשנה ״תינוקת שנאנסה״ בין בתינוקת הטוענת
״ברי לי שנאנסתי ע״י כשר״ ובין בתינוקת הטוענת ״שמא נבעלתי לכשר״ .21הדין של
המשנה — נכון ,בין לכתחילה ובין בדיעבד.2322
דבר אחד מוסיפה תשובת הגמרא :שהמשנה היא אליבא דרבי יהושע .25רבי יהושע
מכשיר אשה לכהונה כשיש תרי רובי דכשרות ,בין בברי ובין בשמא ,בין לכתחילה ובין
בדיעבד .אם נשאל עכשיו• קשיא הלכתא אהלכתאי כאן נפסק כרבי יהושע שצריך תרי
רובי להכשיר לכהונה ,ולעיל פסק שמואל שדי ברוב אחד להכשיר לכהונה ,ובדיעבד
אפילו ברוב פסולים — כר״ג!
העולה מתוך דברי הרשב״א :אה״נ יש סתירה .אך הסתירה היא רק בענין אשה
הטוענת ״ברי לי שלכשר נבעלתי״ .כאן אנו מכריעים כשמואל ,נגד סוגיתנו ,ופוסקים
הלכה שברוב אחד כשרה לכתחילה ,ובדיעבד אפילו ברוב פסולים — כר״ג ולא כרבי
יהושע .לענין שמא ,לעומת זאת ,לא דיבר שמואל .כאן אנו פוסקים כפסק סוגיתנו —
כריב״ן ,כרבי יהושע ,שמועיל תרי רובי ,ועל כך ביתר פרוט בהמשך ,בחלק .243
יוצא לפי שיטה זו :באשה הטוענת ״ברי״ :לכתחילה די ברוב אחד של כשרות,
ובדיעבד כשרה אפילו אם יש רוב פסולים — כר״ג.
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ולכאורה ,לולא דבריו המפורשים של הכס״ם :״לעולם ריב״ן כר״ג״ ,היה ניתן לומר שו־יב״נ הוא גס לפי
רבי יהושע וגם לפי ר״ג ,שמודה עכשיו לר״י שמעלה עשו ביוחסין .וצ״ע.
דף ט״ו ע״א ד״ה ״א״ל הכי אמר רבי יהושע״ .הרשב״א טוען שגם רש״י והרי״ף נוקטים כשיטתו.
בנגוד לרמב״ן שהעמיד רק בשמא .בנגוד לתוספות ולכס״מ שהעמידו רק בברי .ואמנם הגר״א בשו״ע
אה״ע סימן ו׳ סוס״ק נ״ב אומר ,שהרשב״א ס״ל כשיטת הרמב״ן שמעמיד את הסוגיא בטוענת שמא.
ודבריו צ״ע ,שכן אע״פ שמבחינת המסקנות ההלכתיות בטוענת ברי או שמא בתרי רובי — מסקנת
הרמב״ן ומסקנת הרשב״א זהות ,אך ברור הוא שפרושם בסוגיא שונה ...הרמב״ן מעמיד את מסקנת
הגמי בין לר״ג ובין לר״י ,ולעומת זאת הרשב״א מעמיד את הגמרא דווקא כרבי יהושע ש״לא מפליג בין
טוענת לשותקת״ .ואדרבה ,הרשב״א מביא את שיטת הרמב״ן ומקשה עליו קושיות .ובין שאר
קושיותיו אנו מוצאים שמקשה :לפי הרמב״ן לא ברור מדוע הגמרא לא אמרה במפורש שבמסקנתה
מדובר בטוענת שמא .שמע מינה — שהרשב״א בעצמו לא הסביר כך את מסקנת הגמרא ,ולא כמו
שהביא הגר״א!
בנגוד לתוספות ולכס״מ שהעמידו רק ב״לכתחילה״.
וכמובן ששוב קשה :מדוע לא נכתב בגמרא :״לעולם כרבי יהושע״ .וכבר הזכרנו בהערה  15תשובת
הרשב״א לשאלה זו.
ע״ע בעל המאור ,סוף פ״ק דכתובות ,שנקט בשיטה דומה אך לא זהה :שפוסקים כשמואל ולא כריב״ן.
זאת אומרת :את הסתירה מישבים ע״י שמכריעים כצד אחד .וע״ע ב״שב יעקב״ לר׳ יעקב הכהן ,סימן
מ״ח)מובא סוף פנ״י הוצאת ״בני תורה״ ,חלק תשובות סימן י״ב עמי ל״ב ד״ה ״א״כ״( שהסביר ג״כ
שהרשב״א כבעל המאור — לענין זה שאין הלכה כריב״ן.

ב .פסיקת ההלכה באשה פנויה שנבעלו? וטוענת ״ברי לי שלבשר נבעלתי״
העולה משיטות הראשונים בסוגיא הוא :שישנן שתי דעות עיקריות :א .דעת תוס׳
והרמב״ם לפי הכס״מ — שצריך לכתחילה תרי רובי) ,אך אם נשאת לא תצא אפילו יש
רוב פסולים( .ב .דעת הרמב״ן והרשב״א — שצריך לכתחילה רוב אחד בלבד כדי להכשיר
לכהונה ,כפשט פסקו של שמואל ,אך מסכימים שבדיעבד אם נשאת לא תצא אפילו אם
יש רוב פסולים.
שתי הדעות מובאות בשו״ע :25״פנויה שראוה שנבעלה 26לאחד ,והלך לו הבועל ,ואמרו
לה :מי הוא זה שבא עליך ,ואמרה :אדם כשר)ברי( .הרי זו נאמנת ותהיה — היא ובתה
מותרת לכהן״.
זה המקרה והדין היסודי .אלא שמסתייג המחבר :״במה דברים אמורים...״ ומביא
את שתי הדעות שלעיל :דעה א׳ :״ ...חכמים עשו מעלה ביוחסין והצריכו שני רובים...
)אבל ברוב אחד( לא תנשא לכהן לכתחילה ,ואם נשאת לא תצא״)אפילו ברוב פסולים —
בית שמואל ס״ק ל״ב( — דרך תוס׳ ורמב״ם .דעה ב׳ :״וי״א דבאומרת לכשר נבעלתי
בחד רובא לכתחילה מכשירין ,ובדיעבד אפילו ברוב פסולים״ — דרך הרמב״ן והרשב״א.
וכתב ״בית שמואל״ :27ונראה בפלוגתא אלו יש לחוש לדעת הרמב״ם — אפילו
אומרת לכשר נבעלתי בעינן תרי רובי״ .ובנו של ה״חלקת מחוקק״ :28״ואתה המעין ממנו
תבין :היכא דהרב ב״י מביא שני סברות בש״ע ,והסברה השניה מביא בשם י״א — אין
הדבר כמסופק אצלו בין הסברות ,רק דעתו לפסוק כסברה הראשונה ,והי״א מביא רק
לחלוק כבוד לבעל הסברה ההיא .ואתה דע לך״ .לעומת זאת הגר״א  2,פסק כשיטת
הרמב״ן שברוב אחד מכשירים לכתחילה בטוענת ברי ,שכן ״שיטתם יותר נכונה״.
ומוכיח זאת עיי״ש.
ובענין תינוקת שנאנסה )שזהו המקרה במשנה( מעיר ״בית שמואל״ :30״וכל זאת
איירי שזנתה .אז בודקת ומזנה .אבל בנאנסה וידוע שנאנסה ,אף ר״ג מודה דלא מהני
ברי דידה ,א״כ שמואל דאמר הלכה כר״ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים ־
לא אמר בנאנסה כשאין לה מיגו״ .כסיוע מביא את דברי התוספות שציינו בפתיחה ־
שבנאנסה ואין לה מיגו״)כשראוה שנאנסה( לא מהני תרי רובי לכתחילה אפילו אומרת
ברי לי שנבעלתי לכשר .וכן פסק גם ה״חתם סופר״ סימן י״ח .אך ב״ערוגות הבושם״ לר׳
מיכאל בכרך  31חולק וסובר ,שלשון הרמב״ם והשו״ע״ ...כתבו סתמא דנאמנת לכתחילה
בתרי רובי — משמע אפילו בנאנסה ,דאם לא כן הוה ליה לחלק בהדיא בין זנתה ברצון
לנאנסה״ .וע״יש נמוקיו לדין זה) .וע״ע שם לעגין פנויה שראוה שנתיחדה(.

חלק  :3שיטות הראשונים והפשיקה בשוענת ״שמא״
א .הקדמה
עד עכשיו עסקנו בעיקר במקרה של אשה פנויה שזנתה ,וטענה :״ברי לי שנבעלתי
לכשר״ .וצריך לברר מה הדין כשאשה זנתה וטוענת :״שמא לכשר נבעלתי״ ,או ששותקת
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אבן העזר סימן ו׳ סעיף י״ז.
לגבי ראווה שנסתרה אך לא ראוה שנבעלה — המקרה המקורי של המשנה לפי זעירי ,יתכן וישתנה
הדין .עיין באור הגר״א אות נ׳ ,וב״ערוגת הבושם׳׳)לר׳ מכאל בכרך בעריכת מכון שלמה אומן ,שעלבים(
סימן ו׳ סק״נ שם דן באורך בענין זה.
סימן וי ,סוף סעיף קטן ל״ד.
סימן א׳ ,סעיף קטן י״א :״אמר המגיה והכותב ,בנו של המחבר...״
סימן ו׳ ,סעיף קטן נ״ב.
סימן ו׳,סעיף קטן ל״א.
סימן ו׳ ,סעיף קטן נ״ב.

ולא טוענת כלל ,או שהיא אילמת או קטנה וכדומה? וצ״ע בשני מקרים :א .טוענת
״שמא״ ויש תרי רובי דכשרות המסייעים לאשה .ב .טוענת ״שמא״ ויש ספיק ספיקא
לקולא לסייע לאשה) .המקרה של אלמנת עיסה(.
ב .טוענת ״שמא״ ויש תרי רובי לטובתה — בטוגיא
)דעות הראשונים בעניו זה ,תלויות בפרשנותם בסוגיא דף י״ד ,ע״ב — ט״ו,ע״א ,כפי
שכבר הבאנום לעיל בהרחבה(.
 .1שיטת הרמב״ן וטיעתו
ראשונים אלו העמידו את מסקנת הגמרא אליבא דכו״ע — ובטוענת ״שמא״ — א״כ
מפורש נאמר בגמרא שבטוענת שמא ,מועיל תרי רובי להכשירה לכהונה .אין חילוק בין
לכתחילה ובין בדיעבד) .אדרבא — פשט המשנה היא ש״תנשא״ — לכתחילה .וכ״ש
בדיעבד שלא תצא( .אין חילוק בענין זה בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל .״הלכך ,על זה
הפירוש אין אנו צריכים לחלק הכא בין לכתחילה ובין לדיעבד ,אלא לעולם כיון דאיהי
גופא לא ידעה למי נבעלה ,אם לכשר אם לפסול ,בין לכתחילה בין דיעבד לא מכשירינן לה
אלא עד דאיכא תרי רובי כדאמרינן״.33
 .2שיטת ה״כטף משנה״ בדעת הרמב״ם
מסקנת הגמרא היתה שמדובר באשה הטוענת ״ברי״ שלכתחילה בעינן תרי רובי
להכשירה לכהונה — אפילו לרבן גמליאל — משום מעלה עשו ביוחסין .ציינו כבר לעיל,
ששיטת הכס״מ דומה מאד לשיטת התוספות)בתרוצם השני( ,אלא שהכס״מ העמיד את
הגמרא אליבא דרבן גמליאל והתוספות מעמידים לפי רבי יהושע.
רבי יהושע ,שאינו מחלק בין טוענת ברי לטוענת שמא )״לא מפיה אנו חיים״( ,בפשטות
יתיר אשה הטוענת שמא לכהונה ,אפילו לכתחילה אם יש תרי רובי ,כמו בטוענת ברי .אך
סוגיין היא אליבא דרבן גמליאל .ידוע לנו שלדעת רבן גמליאל ״ברי״ היא טענה יותר
טובה מ״שמא״ .וכמו״כ דורש תרי רובי דכשרות בטוענת ברי כדי להכשירה לכתחילה.
לפי״ז יצא לנו :כמו שברי ורוב אחד לא מועיל לפי ר״ג ,כך גם שמא ותרי רובי לא מועיל
לר״ג להכשירה לכתחילה ,שכן ברי יותר טוב משמא ,״דלא עדיף אינה טוענת )טוענת
שמא( בתרי רובי ,מטוענת)״ברי״( בחד רובא״ .א״כ בטוענת שמא ־ תרי רובי יועילו רק
להכשירה בדיעבד אם נשאת .אך לכתחילה ,אפילו בתרי רובי לא תנשא.34
 .3שיטת הרשג״א
מסקנת הגמרא היא אליבא דרבי יהושע ,בין בברי ובין בשמא ,בין לכתחילה ובין
בדיעבד .יוצא שלרבי יהושע גם בטוענת ״שמא״ מכשירים אשה לכהונה אפילו לכתחילה
בתרי רובי ,ע״פ הכלל ״לא מפיה אנו חיים״ ואין הבדל בין טוענת ברי לטוענת שמא.
לעומת זאת ,דעת רבן גמליאל היא ההפך הגמור .״קיל להו שמא״ :35״לעולם קיל להו
שמא ,ולא מכשר בה כלל״ — אפילו אם יש תרי רובי .ומשמע אפילו בדיעבד .והוכחתו:
אם רבן גמליאל פוסל באלמנת עיסה ,שזהו מקרה שיש בו ספיק ספיקא וגם רוב )רוב
 .33לשון ר״י מגאש המביא שיטה וו למסקנה ,הוו״ד בשטמ״ק כתובות חלק א׳ עמי .148
 .34וכך הסכים לדינא בדעת הרמב״ס ה״מגיד משנה״ ,אם כי נקט בסוגיא בדרך אחרת ,כפי שנבאר
בהרחבה בחלק .5
 .35דף י״ד ,ע״א.

משפחת עיסה כשרים( — כ״ש שיפסול רבן גמליאל בתרי רובי)שני המקרים הם בטוענת
שמא(  -שכן לדעת הרשב״א ס״ס עדיף מרוב4נ ולכן המקרה של אלמנת עיסה יותר קל
מהמקרה שלנו ,ואעפ״ב ר״ג פסל .כל זה בדעת רבן גמליאל .ברם ,ההלכה ,לפי הרשב״א,
נפסקה בענין טוענת שמא כרבי יהושע .שמואל שפסק כר״ג — דיבר רק לענין ברי ,לענין
ברי פוסקים כשמואל נגד סוגיין .אך לעניין שמא — פוסקים כריב״ן שצריך תרי רובי.
וז״ל :״השתא דאתית להכי ,קיי״ל בטוענת שמא כר׳ יוחנן בן נורי ,דבעי תרי רובי,
וכדפסיק רב בהדיא כוותייה ,ולא קיי״ל בהא כר״ג דפסיל אפילו בתרי רובי .דלא אפסקא
הלכתא כר״ג אלא בדטענה )ברי( — בין ברוב כשרים בין ברוב פסולים ,ולכתחילה
דווקא ברוב כשרים״.57
 .4שיטת תוספות)תרוץ ב׳( והוו״ד בר״י מגאש.
בשיטה זו צ״ע .שלר׳ יהושע שס״ל ״לא מפיה אנו חיים״ ,א״כ אין הבדל בין ברי לשמא
ולעולם בעינן תרי רובי .אולם לדעת ר״ג צ״ע .וא״ת שס״ל לר״ג שתרי רובי לא מהני,
כיוון שטוענת שמא ,עדיין צ״ע כמי ההלכה!
 .5טיפום פטיקת הראשונים בטוענת שמא ויש תרי רובי דכשרות
לדעת הרמב״ן והרשב״א :בין לכתחילה ובין בדיעבד ,מועיל תרי רובי .בדיעבד מועיל
תרי רובי.
לדעת הרמב״ם לפי הכס״מ :לכתחילה לא מועיל תרי רובי ,בדיעבד מועיל תרי רובי.
בדעת תוספות :צ״ע .ולכו״ע רוב אחד לעולם אינו מספיק.
ג .טוענת שמא ויש טפיק טפיקא לטובתא — בטוגיא
 .1הקדמה
משנה בעדויות פ״ח משנה ג׳ :״העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא על אלמנת
עיסה 59שהיא כשרה ...אמר להם רבן גמליאל :קבלנו עדותכם אבל מה נעשה ,שהרי גזר
רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בי״ד על כך ,שהכהנים שומעים לכם לרחק אבל לא
לקרב״ )וא״א להתירה לכהונה(.
והגמרא בכתובות)דף י״ד ,ע״א( מקשה מכאן סתירה דרבי יהושע אדרבי יהושע שפסל
פנויה שזנתה ,וסתירה ר״ג אדר״ג שהכשיר פנויה שזנתה .ותירץ רבא :״דר״ג אדר״ג לא
קשיא :התם ברי הכא)באלמנת עיסה( שמא .דר״י אדר״י נמי לא קשיא :התם חד ספקא
הכא תרי ספיקי :הלכך :לר״ג אלים ליה ברי דאפילו בחד ספיקא נמי מכשיר ,וקיל להו
שמא דאפילו בס״ס נמי פסול .לרבי יהושע אלים ליה חד ספקא דאפילו בברי נמי פוסל,
וקיל ליה ס״ס דאפילו בשמא נמי מכשיר״ .וצ״ע לפי השיטות שהובאו לעיל בטוענת שמא
ויש תרי רובי לטובתה ,מה יסברו כאן — בטוענת שמא והווי ס״ס .365,
.36
.37
.38

.39

גם אין הבדל לדעתו ,בין רוב אחד לתרי רובי מדאוריתא .דין רוב אחד כדין תרי רובי .לכן אם ס״ס עדיף
מרוב ממילא עדיף גם מתרי רובי .סברות והוכחות לקביעות אלו ,יובאו להלן בחלק .4
לשון רשב״א סוף ד״ה ״א״ל הכי אמר רבי יהודה״ דף ט״ו ע״א.
אלמנת עיסה לפי תוספות ורוב הדעות :אשה שהתחתנה עם בן למשפחה שנתערב בה ספק חלל .הבן
הזה הוא ס״ס חלל ,ספק שמא אביו היה אותו ספק חלל שנתערב במשפחה .לאחר מכן אותו בן מת,
ואלמנתו מבקשת עכשיו להינשא לכהן .הדיון הוא האם נבעלה לחלל — ופסולה לכהונה ,או נבעלה
לכשר — וכשרה לכהונה.
לא נתיחס לשיטת תוס׳ בתרוצם השני)שהובא גם בר״י מגאש( בשל מיעוט נתונים.

 .2שיטת הרמב״ן וסיעתו
לעיל גבי תרי רובי הסבירו שמדובר בטוענת שמא ,והסבירו שאף ר״ג מודה לכך .א״כ רבן
גמליאל ס״ל :בטוענת שמא ואיכא תרי רובי — כשרה אפילו לכתחילה וטוענת שמא
וס״ס — פסולה .״לא אמרינו קיל להו שמא לר׳׳ג אלא בס״ס״ .40מובן שהרמב״ן וסיעתו
פוסקים בענין תרי רובי ושמא כסוגיתנו ,שהיא לכו״ע אף לר״ג .וא״כ מסתבר .שהם
יפסקו כר״ג אף באלמנת עיסה :קודם כל כיון שבסוגיא בקדושין)דף ע״ה ,ע״א( כ׳ ״הכל
מודים באלמנת עיסה שפסולה לכהונה״ — משמע שזה אליבא דכו״ע .מה עוד שהרמב״ן
ודעימיה התאמצו להסביר את סוגיתינו גם אליבא דר״ג כדי שההלכה תהיה כמותו בין
בברי ובין בשמא ,ולכן מסתבר שגם בס״ס ,יאמר שזהו גם אליבא דר״ג.
מעתה נשאל ,אלמנת עיסה שנפסלה לר״ג ,האם רק לכתחילה או אף בדיעבדימצד
אחד כתב הרא״ה ״וכשאינה טוענת ,בעינן תרי רובי — ובהכי כשרה״ — 41משמע שהדרך
היחידה שיש לאשה להיות כשרה אם טוענת שמא ,היא בתרי רובי ,וא״כ כשר״ג פוסל
בס״ס ־ פסל לגמרי אפילו בדיעבד .מצד שני לשון המשנה בעדויות היא ש״הכהנים
שומעים לכם לרחק אבל לא לקרב״ — ומשמע שיש כאן בעיה בלכתחילה והכהנים לא
ישמעו להתחתן עם אלמנת עיסה ,אך בדיעבד ,אם כבר התחתנו — לא יוציאוה) .42אך
בכל אופן ,המקרה של אלמנת עיסה יותר חמור מהמקרה של תרי רובי ,בו אנו מכשירים
אפילו לכתחילה( .וצריך להעיר ,שאלמנת עיסה בפשטות היא מקרה של ס״ס ורוב)רוב
משפחת עיסה כשרים( .ב״ש ,43פנ״י .44ומעתה ,אם נתרגם את הנתונים הנ״ל למונחים
סכימטים יצא:
רוב  +רוב )תינוקת(
ומכאן נובע ש :רוב

<
<

ס״ס  +רוב )אלמנת עיסה(.
ס״ס 45בשיטת הרמב״ן וסיעתו.

 .3דרך הרשב״א
הרשב״א הסביר את הסוגיא בתרי רובי בין בברי ובין בשמא ,בין לכתחילה ובין
בדיעבד .כבר ציינו ,שהנחת היסוד של הרשב״א היא שס״ס עדיף מרוב*) ,סברות
והוכחות נביא בחלק מיוחד( .ולדעת ר״ג :לעולם קיל להו שמא ולא מכשר כלל — משמע
אפילו בדיעבד 44ולכן ״חשבן״ הרשב״א :אם בס״ס  +רוב — )אלמנת עיסה( — ר״ג פסל,
כ״ש שבתרי רובי יפסול.47
ובדעת ר׳ יהושע אין חילוק בין טוענת שמא לטוענת ברי .לפיכך ,החדוש בסוגיין הוא
שר׳ יהושע מכשיר לא רק בס״ס+רוב )אלמנת עיסה( ,אלא אפילו בתרי רובי .למרות
.40
.41
.42
.43
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.47

לשון רא״ה.
שיטה שם ,עמי .148
באור הגר״א סימן בי ,ס״ק כ״ז.
סימן ב׳ ס״ק י״ג.
קונטרס אחרון ,כתובות סימן מ״ו.
ברם ,לרבי יהושע שמכשיר באלמנת עיסה ,יצא שס״ס־רוב ,אך לפי הרמב״ן אין שיטתו להלכה.
אע״פ שזה נגד פשט הסוגיא של אלמנת עיסה ש״הכהנים שומעים לרחק ולא לקרב״ — משמע
לכתחילה.
שכן באופן עקרוני אין הבדל בין רוב אחד לתרי רובי מדאוריתא ,אליבא דהרשב״א .ואם ס״ס עדיף
מרוב ,הוא גם עדיף מתרי רובי .ראה הערה  36וראה בהרחבה בחלק  ,4שם צטטנו את דברי הרשב״א
בענין זה .מה עוד שבאלמנת עיסה יש רוב נוסף המסייע לס״ס.
והשווה לשיטת הרשב״א בתוה״ב בית ד׳ שער א׳ בדין בטול הרוב ,הוו״ד בב״ד סימן ק״ט ,וכ״פ שם
בשו״ע .וצ״ע / .הערת המערכת.

שתרי רובי פחות מועילים מס״ס .אולם עדיין צ״ע באלמנת עיסה ,האם רבי יהושע
הכשיר לכתחילה או רק בדיעבד? לפי הנחת היסוד של הרשב״א שס״ס עדיף מרוב ,אז
אם בשמא +תרי רובי 47הכשיר ר״י אפילו לכתחילה כל שכן שבס״ס+רוב שיכשיר אפילו
לכתחילה.
וכבר ראינו ברשב״א ,שכשיש תרי רובי — פוסקים כריב״ן שהוא בשיטת ר״י —
שמועיל אפילו לכתחילה .וצ״ע מה הדין בס״ס)אלמנת עיסה(? וז״ל פנ״י 48:״נהי דרבי
יהושע מתירה לכתחילה משום ס״ס ,אפ״ה הא לא קיי״ל כר״י אלא כר״ג שהושיב ב״ד
על כך ,והכהנים שומעים לרחק ולא לקרב משום מעלה דיוחסין ,וקיל ליה ס״ס ואלים
ליה ברי ושמא .והכי אפסק הלכתא בפ״ק דכתובות ובפרק עשרה יוחסין דף ע״ה בכולהו
כר׳ גמליאל שפוסל וכ״כ כל הפוסקים ובטור א״ע ובש״ע בלי שום חולק״.
הפנ״י מניח שכך ההלכה .ואם אכן הרשב״א מקבל פסיקה זו נוצרת סתירה ברשב״א
מינה וביה ,שכן הוא עצמו טען שס״ס עדיף מרוב .אולם לפי פסיקת ההלכה יוצא שבס״ס
מחמירים ,וברוב )תרי רובי( מקילין א״כ רוב עדיף מס״ס ,וכמו שיצא לפי הרמב״ן!
״אלמא דס״ס לא מהני כלל ביוחסין ,וברובא וודאי מהני אפילו ביוחסין״ .ובפנ״יי 4נשאר
בצע״ג על הרשב״א ,ואינו מקבל את הנחת הרשב״א שס״ס עדיף מרוב .ויתכן שצריך
לומר ,שהרשב״א פסק באלמנת עיסה כרבי יהושע.
בכל מקרה ,יסוד הרשב״א נשאר ,שס״ס עדיף מרוב ,וכפי שמראה בעל ה״שב יעקב״50
הרשב״א אף מסיק מכך מסקנות הלכתיות למעשה.51
 .4דרך ה״כסף משנה״ ברמב״ם
העמיד את הגמרא בטוענת ברי ,דלכתחילה מועיל תרי רובי אפילו לפי ר״ג .כבר ציינו
לעיל ,שלפיו כשטוענת שמא ,ר״ג יתיר רק בדיעבד כשיש תרי רובי ,וכך פסק להלכה .וכפי
שציינו בדעת הרמב״ן ,הסבירות היא שפסק כרבן גמליאל — לפי פשט הסוגיא
דקידושין ,ולפי דרך הפרשנות בסוגיא בדף ט״ו)וכך הבין בפנ״י — לעיל( .ובאמת אנו
 :52״משפחה שנתערב בה ספק חלל ,כל אלמנה מאותה משפחה
מוצאים פסק ברמב״ם 53
אסורה לכהן לכתחילה .ואם נשאת לא תצא מפני שהן שתי ספקות״ .זאת אומרת:
לכתחילה פסולה ובדיעבד כשרה ,בדיוק כמו הפסיקה בשמא ותרי רובי.55
והנה ,אם סובר הרמב״ם כמו הרמב״ן ,שרוב < ס״ס ,הרי שאם בתרי רובי כשר רק
בדיעבד ,כ״ש שבס״ס כשר רק בדיעבד .אך יתכן גם והיה צריך לפסול לגמרי .ואם סובר
הרמב״ם כמו הרשב״א ,שס״ס < רוב ,הרי שאם בתרי רובי כשר בדיעבד ,כל שכן שבס״ס
כשר בדיעבד .אך יתכן והיה צריך להכשיר אפילו לכתחילה )כרבי יהושע( .וא״כ הדרך
הפשוטה ביותר היא לומר שלדעת הרמב״ם ס״ס=רוב .וממילא הדינים שווים לחלוטין.

 .48מהדורת ״בני תורה״ ,תשובות סימן י״א ד״ה ״ובר מן דין״ ,וע״ע קונטרס אחרון סימן מ״ו סד״ה
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״ויאמר יהושע״ ,שם מובאת השאלה השניה.
שם בסימן י״א .ושאלה דומה שאל בחידושיו י״ד ע״ב ד״ה ״בפרש״י בד״ה ״א״ל הכי״ ונשאר בצע״ג.
וה״שב יעקב״ )שם בסימן י״ב( רצה ליישב ,שהרשב״א הולך בשיטת הרמב״ם .ושדומה גם לבעל
המאור .ואין דבריו מתישבים ברשב״א ,וכפי שדוחהו בפנ״י בעצמו .אגב מוכח כאן ובעוד כמה מקומות,
שלא היה לפניהם את חדושי הרשב״א שבשטמ״ק ־ לא לפנ״י ולא לבעל ״שב יעקב״ ,אלא רק את
תשובות הרשב״א ,ואכמ״ל.
שם סימן י״ב.
תשובות סימן ת״א.
פי״ט מהלכות איסורי ביאה ,הלכה כ״ג.
ומעיר שם המ״מ שפסק כרבן גמליאל.

וכן הוכיח ב״ש* 5בדעת כס״מ כמש״כ:
אלמנת עיסה
ומכאן :ס״ס+רוב
ומכאן :רוב

=

=

=-

תינוקת,
רוב +רוב55
ס״ס.56

 .7טבלה לסכום חלק זה בענין טוענת שמא:
שמא+תרי רובי

שמא+ס״ס

יחס בין רוב
לסייס

רמב״ן
כשרה אפי׳
לכתחילה אפילו
לר״ג

רשב״א
כשרה אפילו
לכתחילה כרבי
יהושע

כס״מ
לכת׳ — פסולה
בדיעבד — כשרה
כרבן גמליאל

פסולים אפילו
בדיעבד — כרבן
גמליאל
רוב < ס״ס

כל שכן שכשרה
אפילו לכתחילה
כרבי יהושע
ס״ס < רוב

לכת׳ — פסולה
בדיעבד — כשרה
כרבן גמליאל
רוב ־= ס״ס

חלק  :4סברות והוכחות במחלוקת בענין היחס בין רוב לס״ס
ראינו שנובע משיטות הראשונים בסוגיא ,הבנות שונות בענין היחס בין רוב לס״ס .ויש
מקום להביא מספר סברות והוכחות להבנת המחלוקת.57
א .ס״ס < רוב)דרך הרשב״א(
הרשב״א בתשובה ת״א מוכיח שס״ס עדיף מרוב ,מדברי רבי יהושע:
רבי יהושע מכשיר בס״ס)אלמנת עיסה( .ורבי יהושע פוסל ברוב אחד עד דאיכא תרי רובי
)וכל זה באשה הטוענת שמא( :מכאן נובע שס״ס עדיף מרוב.
ובעצם מדאורייתא ,ס״ס עדיף אפילו מתרי רובי .וכך כתב הרשב״א בחידושיו:
״...בדאורייתא ליכא מידי בין חד רובא לתרי רובא ,דהכא והכא לקולא דחד רובא
כמאה ,ומאה רוב כחד .ואילו בספיקי — איכא טובא בין חד ספק לתרי ספקי ,דהכא
לקולא והכא לחומרא ,וכיון שכן :מאן דלא מכשר בתרי ספיקי)ר״ג( — כ״ש דלא מכשר
בתרי רובי״*)ולכן אינו מקבל את דרך הרמב״ן שר״ג הודה בטוענת שמא ותרי רובי(.
זאת אומרת :אין בתורה הבדל בין רוב אחד לתרי רובי .אם יש רוב ־ אז זהו :״אחרי
רבים להטות״ .מה זה מוסיף שישנם עוד אנשים ,הרי יש כבר רוב לעניו הנדון? אך בספיק
ספיקא הסברא הפשוטה נוטה שיש להקל יותר בספק הנובע מספק ,מאשר בספק אחד
בלבד.
.54
.55
.56
.57

סימן בי ,סעיף קטן י״ג.
ראה בחלק זה — פיסקה ג׳ בהקדמה.
וע״ע חלק  4בענין סברות והוכחות.
וראה על כל זה בהרחבה בקונטרס אחרון ל״פני יהושע״ ,כתובות סימן מ״ו ,ובתשובות )שם סימן
י״א— י״ג( — התכתבות בין בעל ה״פני יהושע״ לבעל ה״שב יעקב״.
ולענ״ד עדיין צ״ע .מפני שגם רוב בטבע אינו ודאות מוחלטת .כגון רוב נשים לטי ילדן וכדי .וא״כ עדיין
כל מה שביכולת הרוב לברר הוא ,שמסתבר שהמעשה קרה כמו שקורה בד״כ .וא״כ עדיין צריך באור
מנין שרוב כזה עדיף / .הערת המערכת.

ומעתה יוצא ,שמזה שס״ס עדיף מספק ,ואילו תרי רובי = רוב ,והרשב״א כבר הוכיח
שס״ס עדיף מרוב ,וממילא שס״ס < תרי רובי .וחדושו של רב בגמרא בדף ט״ו ,ע״א
שאעפ״כ — רבי יהושע מכשיר בתרי רובי ,כמו באלמנת עיסה.
והקשה ה״פני יהושע״  :5,איך ניתן להוכיח מאלמנת עיסה שס״ס עדיף מרוב ,הרי
במקרה של אלמנת עיסה זהו ס״ס  +רוב)רוב משפחת עיסה כשרים( .וא״כ פשיטא שיש
יותר מקום להכשיר מאשר במקרה של רוב גרידא .ונדחק הפנ״י לומר בדעת הרשב״א,
שהמקרה של אלמנת עיסה כולל בתוכו גם מקרה של אלמנה אשר אין לה רוב בנוסף
לס״ס .כגון מקרה שנתערב ספק חלל במשפחה ביחס של חד בחד .הגמרא לא חלקה בין
המקרים ,ולא דברה בהכרח על מקרה של אלמנה שהתחתנה עם משפחה בעלת רוב
כשרים .ומאחר שלרשב״א כבר פשוט שלפחות אומרים שס״ס = רוב .כפי סברת ה״פרי
חדש״)יו״ד סימן ק״י( שס״ס מועיל מדין רוב :הספק הראשון יוצר מצב של ספק השקול.
ואילו הספק השני יוצר מצב של רוב .כאן הוא מנסה להוכיח שס״ס < רוב ,מתוך הסוגיא.
הוכחה נוספת שס״ס עדיף מרוב מביא ה״פרי חדש״ ,מזה שבס״ס מוציאים ממון ,אך
לעומת זאת אין הולכים בממון אחר הרוב .5,
ב .ס״ס < רוב)שיטת הרמב״ן(
ה״פני יהושע״ מביא הוכחה לכך מטומאה וטהרה .נאמר במס׳ טהרות :60״כל שאתה
יכול לרבות ספקות וספיק ספיקות ברשות היחיד ־ טמא״ .ומדגימה המשנה כלל זה,
דכמה ספקות שלא יהיו — לעולם ספק טומאה ברה״י — טמא .ולעומת זאת ברוב
־מטהרים ברה״י .כגון :תשעה צפרדעים ושרץ אחד ביניהם ,ואינו יודע במה נגע ־ טהור
אפילו ברה״י .הולכים אחר הרוב כעיקרון)לולא שהיה מדובר שם בקבוע שדינו כמחצה
על מחצה( .א״כ רואים שכח הרוב גדול מכח הס״ס .והסביר הפנ״י :לדעתו כל דין ס״ס
לקולא הוא רק דרבנן .מדאורייתא אין הבדל בין ספק אחד לשתי ספקות )הסיק
מהרשב״א( .ולעומת זאת רוב אחד מועיל מדאוריתא .לכן מובן שס״ס עדיף מרוב.
ונראה להסביר יותר שיטה זו דס״ל שס״ס עדיף מרוב ע״פ דברי ה״שערי יושר״ 61בענין
ס״ס ורוב .לדעת ר׳ שמעון שקופ ,אין ס״ס מועיל מדין רוב ,כפי שטען ה״פרי חדש״ .אלא
ס״ס מועיל מדין ספק בספק אסור תורה .ונבאר.
ספקא דאוריתא — מדאורייתא לחומרא) .הן כך היא שיטת הרמב״ן שאנו עוסקים
בה( .והכוונה :שישנם שני סוגי איסורי תורה .1 :איסור וודאי — אסור לעשות עצם
מעשה האיסור ,כגון :אכילת חלב .2 .איסור ספק ־ התורה מצוה שנזהר מלעשות מעשה,
שיתכן והוא יוביל לעשיית עצם האיסור .כגון :אכילת ספק חלב .בספיק ספיקא ,התעורר
ספק האם עוברים על סוג איסור דאורייתא מס׳  — 2״איסור ספק״ .יש ספק ,האם נזהר
מלעבור על עצם האיסור .הספק הוא על הזהירות ,ולא על עצם האיסור .כאן מחדש ר׳
שמעון שחז״ל לא קבלו שיש סוג שלישי — איסור של ספק זהירות .והוי היתר גמור.
ובלשונו :״קבלו חז״ל שני אופני איסורים .הא׳ הוא כל איסורי תורה הוודאים
המפורשים בתורה ,והשני הוא אזהרת ספק ...ואיסור זה קל מאיסור ודאי ,כיון שקיי״ל
דכל ספק משנה הדין מערכו :שעל הודאי איכא איסור ודאי ,ועל הספק ־ איסור ספק.
ומשו״ה ,כשיתחדש לנו ספק גם על הספק איסור ־ ראוי שישתנה גם הדין ,מאיסור ספק,
על איזה מין איסור אחר .ויותר משני אופנים של איסור לא נדע ולא קבלנו! ומשהו״ה
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שם.
הוכחה זו דחה בעל ה״שב יעקב״ ,שם בפנ״י תשובות סימן י״ב.
פרק ו׳ ,משנה ד׳.
שער הספקות ,פרק י״ט.

הוא מותר לגמרי ,דכל דליכא ע״ז סוג איסור — הוא היתר גמור״ 42.ברם ,בס״ס ״ליכא
ברור המעשה כלום״ .המביאות לא התבררה .אנו רק אומרים ־ התנהג באופן שהכל
מותר .במציאות — ספק; בדין — יש הכרעה ,ומותר ,כי לא קבלו חז״ל שיש איסור.
לעומת זאת ברוב — ישנם שני סוגים .ישנו סוג הדומה לס״ס — רוב של ״כל דפריש״,
רוב זה אינו מברר את המציאות ,אלא מכריע להתנהג לפי הרוב .במציאות — ספק ,בדין
— יש הכרעה .אך יש סוג אחר של רוב .סוג של רוב בטבע העולם ,אשר מברר את
המציאות והופך ספק מציאות לודאי מציאות .וכה רוב זה גדול מס״סנ*.4
ג .ס״ה=רוב )שיטת הבט״מ(
שיטת הכס״מ בהבנת ס״ס היא ,שספקא דאורייתא לקולא .אלא שרבנן אסרו ספק
דין תורה .אבל כשיש עוד ספק ־ נהיה הספק השני ספק בדין דרבנן ,בחומרא שהחמירו
— וכה״ג ספקא דרבנן לקולא .במלים אחרות :בס״ס לא החמירו.
ומעתה נראים הדברים מקבילים ,מכיון שס״ס=רוב אז יוצא:
מדרבנן :ספק אחד של תורה לחומרא
אבל :ספק+ספק — לקולא
)מדרבנן ,כ״ש מדאורייתא(

ספק+רוב — לקולא )הולכים אחר
הרוב דמדרבנןכ״ש מדאורייתא(

— ביוחסין מחמירים —
׳א

ר״ג :מעלה עשו ביוחסין :ס״ס  +רוב —
רוב לקולא
ורוב או ס״ס בפני אלמנת עיסה
עצמם אינם מספקים

ספק  +רוב  +רוב־לקולא )תינוקת(

לכת׳ פסולה ,בדיעבד כשרה
)פי״ח/הל׳ י״ב(

לכת׳ פסולה ,בדיעבד כשרה
623
)פי״ט/הל׳כ״ג(.

1

 .62שם ,סד״ה ״ונ״ל״.
 .63ודברי השע״י סוף פרק י״ט ,שמסכם ואומר שס״ס עדיף מרובא מבחינה מסוימת ,צריכים עיון ,שכן
לכאורה זה להפך מכל מה שכתב בפרק עצמו)מפי הרב סרבניק שליט״א( .עוד יש לציין ,שר׳ שמעון
שקופ מישב את קושית הפנ״י על הרשב״א מספק טומאה ברה״י ,עיין שם סוף פרק י״ט .אך זה לא מונע
מלהשתמש בסברותיו ,לשיטת הרמב״ן.
 64שכן מדאורייתא ,אחרי הספק הראשון כבר אמרינן לקולא.
והשווה למאמרו של הרב יואל עמיטל שליט״א  -״תרי רובי וס״ס״ / .הערת המערכת.

חלק  :5ברוד בדעת הרמב״ם
א .הקדמה

וז״ל הרמב״ם :65״היתה אלמת או חרשת ,או שאמרה איני יודעת למי נבעלתי)טוענת
שמא( ...הרי זו ספק זונה ואם נשאת לכהן — תצא ,אא״ב היו הרובים המצוייןאצלה
בשרים״ .לשון זו מצוטטת בשו״ע ,66וכבר שאל ש □ ה״חלקת מחוקק״ :67״לא ביאר
דבריו ,אם ב־ 2רובים אפילו לכתחילה תנשא ,או דווקא בדיעבד״.
את דעת ה״כסף משנה״ ברמב״ם כבר בארנו בהרחבה ,דזה רק בדיעבד.
ברם ,נתן להבין אחרת את הרמב״ם .68וז״ל המ״מ:
״...וסובר רבנו)הרמב״ם( דאנן קיי״ל הכי לכתחילה)שצריך תרי רובי( ,אע״פ שטוענת
ואומרת לכשר נבעלתי)״ברי״( .וכן בדיעבד — כל זמן שאינה טוענת כגון— חרשת או
אלמת או שאינה יודעת )״שמא״( .דכל דליכא תרי רובי — אפילו בדיעבד מפקינן לה,
ובזה יש חילוקי בין הטוענת לשאינה טוענת :שהטוענת ונשאת — אפילו ברוב פסולים
אצלה לא מפקינן לה; ושאינה טוענת — תצא עד דאיכא תרי רובי כשרין .וסוגייתהו היא
או לכתחילה ובטוענת ,או בדיעבד ושאינה טוענת״*
מפשטות דבריו של המ״מ יוצא ,שהפסיקה של הרמב״ם בשמא ותרי רובי ,היא בדיוק
כמו שהבין הכס״מ — פסול לכתחילה ,וכשרות בדיעבד .ה״מגיד משנה״ מוסיף
שסוגייתנו עוסקת או בלכתחילה וטוענת ברי ,או בדיעבד וטוענת שמא .בשני מקרים אלו
אנו דורשים תרי רובי ,וכך לדעתו פסק להלכה הרמב״ם .ולכן שמא ותרי רובי ,אין כלל
אפשרות להכשיר לכתחילה .כאן המקום להעיר ,שעיון בשטמ״ק )כתובות י״ד ,ע״ב(
יראה ,שיש ראשונים אשר להם נראה ,שפשט המשנה של אנוסה היא בתנוקת הטוענת
״ברי לי שלכשר נאנסתי״; ולעומתם לאחרים נראה ,שפשט המשנה הוא כטוענת שמא,
או לא יודעת כלל מי אנסה .ולכן ניתן יותר להבין איך המ״מ יכול להציג שתי אפשרויות
להעמדת הגמרא — אפילו שנראות סותרות זו את זו .6,
ומעתה נשאל — איך הבין המ״מ את מסקנת הגמרא — כרבי יהושע או כרבן גמליאל
או כשניהם? נציע בזאת שלש אפשרויות מרכזיות — 70להסבר הסוגיא אליבא דה״מגיד
משנה״ .נראה — שהדרך הקלה ביותר להסביר את המ״מ הוא לומר שהבין את הסוגיא
כפי שהבין הכס״מ) .כמובן — כל זה בדעת הרמב״ם(.
ב .אפשרות א׳ — ברבי יהושע)כשיטת רשב״א וטיעמו(.
אם סוגיתיינו היא אליבא דרבי יהושע .יוצא ,שרבי יהושע הוא זה שסובר ששמא ותרי
רובי מועיל רק בדיעבד ולא לכתחילה .הן כך העמדה הסוגיא לפי המ״מ .לעומת זאת,
בדעת רבן גמליאל ,מסתבר לומר שבשמא לעולם פוסלים ,אפילו בדיעבד ,71ובכך חולק על
רבי יהושע .לא קשיא ״הלכאת הלכתא״ ־ כיון ששתי ההלכות נאמרו בטוענת ״ברי״
— שמואל בדיעבד ,וכר״ג להכשיר בברי אפי>ן ברוב פסולים ,ורבי יוחנן בן נורי
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פי״ח הלכות איסורי ביאה ,הלכה ט״ז.
אה״ע סימן ר ,סעי׳ יח.
ס״ק י״ז.
עיין לדוגמא ב״ערוגת הבושם״ לרבי מיכאל בכרך ,סימן ו׳ אות נ״ב.
וכבר ראינו שהרשב״א מעמיד כך את הגמרא — אליבא דרבי יהושע שלא חילק בין ברי לשמא.
לא נציע שהרמב״ם למד בסוגיא כרמב״ן ,שמדובר רק בטוענת שמא ,ולכו״ע ,שכן מוכח שהרמב״ס
העמיד סוגיא בברי ג״כ — וע״כ פסק שצריך תרי רובי לכתחילה בטוענת ברי — ועיין לעיל ח״א.
כפי שבאמת טוען הרשב״א.

בלכתחילה — וכרבי יהושע ,להצריך תרי רובי אפילו שטוענת ברי .אך לגבי ״שמא״ —
אין פסיקה קודמת כלל .לכן נקטינן כסוגיתנו שפוסקת כשיטת רבי יהושע שבשמא+תרי
רובי כשרה רק בדיעבד ולא לכתחילה ,וכך פסק הרמב״ם לפי המ״מ.
אך בדרך זו ,מספר קושיות :א .מה סברת רבי יהושע להתיר בברי+תרי רובי אפילו
לכתחילה ,ובשמא+תרי רובי לפסול לכתחילה? הרי ״לא מפיה אנו חיים״ ,ולא צריך
להיות הבדל בין טוענת שמא לטוענת ברי .ב .רבי יהושע עצמו התיר במקרה של אלמנת
עיסה — קרי :שמא וס״ס! ניתן לומר שהתיר שם רק בדיעבד .אך ר״ג חלק עליו שם
באלמנת עיסה ופסל .לפי דברנו ר״ג פסל שם אפלו בדיעבד ־ כי בשמא לעולם פוסלים .אך
 72פסק שאלמנת עיסה פסולה לכתחילה,
אנו הרי עוסקים בשיטת הרמב״ם .והרמב״ם 73
וכשרה בדיעבד .וה״מגיד משנה״ עצמו אמר שם שהרמב״ם פסק באלמנת עיסה כדעת
רבן גמליאל! והרי לפי ביאורנו ר״ג סובר שלעולם פסולה אפילו בדיעבד כי ״קיל להו
שמא״!״
ג .אפשרות ב׳ :הגמרא כרבן גמליאל )שיטת הכס״מ(
סוגית הגמרא היא אליבא דרבן גמליאל ,שמודה לרבי יהושע דמכיון שמעלה עשו
ביוחסין — יש להצריך תרי רובי .המקרים בהם מודה ר״ג הם המקרים שלפי ה״מגיד
משנה״ מוזכרים בגמרא :טוענת ברי לכתחילה ,וטוענת שמא בדיעבד ,שבהם מודה ר״ג
שאם יש תרי רובי דכשרות — האשה כשרה לכהונה .ודעת רבי יהושע :״לא מפיה אנו
חיים״ — אין הבדל בין ברי לשמא ,ובכל מצב — אם יש תרי רובי — כשרה אפילו
לכתחילה.
לפי״ז לא קשות הקושיות שהקשינו באפשרות א׳ :א .רבי יהושע עקבי בשיטתו — בין
בברי ובין בשמא .ב .שפיר פסק הרמב״ם כר״ג באלמנת עיסה — שכמו שבתרי רובי כך
גם בס״ס :לכתחילה פסולה ובדיעבד כשרה .והנחת היסוד היא ש :רוב=ס״ס ,ולכן ניתן
להשוות בין מקרה של תינוקת למקרה של אלמנת עיסה .ולפי״ז מסכים המ״מ שסוגית
הגמרא היא אליבא דר״ג ,כפי שחידש בכס״מ .וכל ההבדל בין במ״מ לכס״מ הוא,
שבסוגית הגמרא כתוב לדעתו של המ״מ ששמא ותרי רובי כשרה רק בדיעבד .ולכן כדי
להסיק את הדין הנ״ל לא נזקק הוא ל״חשבון״ של הכס״מ בדעת ר״ג ,שהרי ד״ז מפורש
בסוגית הגמרא.
דרך זו קצת קשה ,שכן כל המהלך הזה לא מוזכר אפילו ברמז בדברי המ״מ .ורק ניתן
לומר כך מדבריו.
ועל  2האפשרויות הראשונות שהעלנו קשה :איך ניתן להעמיד את המשנה ב״דיעבד״
־כאשר פשט המשנה הוא :״הרי זו תנשא לכהונה״ — משמע לכתחילה .ואם כי היו
ראשונים שהעמידו את הגמרא לכתחילה וגם בדיעבד — 74הרי שלא הציעו אפשרות
שהגמרא מדברת רק בדיעבד.75
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פי״ט הלכות איסורי ביאה.
ובאמת ,לולא דבריו של המ״מ שם ,היה אפשר להעמיד שהרמב״ס פסק בצורה עקבית כרבי יהושע:
שמא ותרי רובי :כשרה רק בדיעבד .שמא  +ס״ס :כשרה רק דעיבד .ברי ותרי רובי :כשרה לכתחילה.
ורק בדיעבד בטוענת ברי ומכשירים אפילו ברוב פסולים כר״ג .אך מטרתנו כאמור לבאר את שיטת
המ״מ.
ב״שמא״ לרמב״ן ,בברי או שמא לפי הרשב״א ־ ואז ניתן להעמיד את המשנה בלכתחילה ,והדין יהיה
נכון בכל שכן בדיעבד.
בלשון המ״מ :״וסוגיתינו או לכתחילה ובטוענת ,או בדיעבד שאינה טוענת״.

ד .אפשרות ג׳ — שיטת ה״בית שמואל״76
ה״בית שמואל״ התקשה בקושי שהצגנו לעיל בדעת המ״מ :״ומש״ש המגיד :אם לא
אמרה לכשר נבעלתי בדיעבד לא תצא — לאו דסוגיא איירי בדיעבד ,דהא תנא :תנשא״.
אין ה״בית שמואל״ מוכן לקבל אפשרות של העמדת המשנה בדיעבד — בגלל לשון
המשנה .לכן מחדש ה״בית שמואל״ ,שהמ״מ לא התכוון באמת לאפשרות כזו של העמדת
הסוגיא בדיעבד.
ומציע א״כ ה״בית שמואל״ ,דרך אחרת בהבנת הרמב״ס לפי המ״מ :הסוגיא מסיקה
שאם יש תרי רובי — הרי שכשרה לכתחילה)לשון המשנה :״תנשא״( לא רק בטוענת ברי
אלא אפילו בטוענת שמא .ובהתאם לכך פסק הרמב״ם :בשמא ,אם יש תרי רובי ,כשרה
להינשא אפילו לכתחילה .כך לדעתו מסביר המ״מ את הפסק המעורפל של הרמב״ם .כך
גם הבינו ה״חלקת מחוקק״ 77והגר״א ,76י.7
מה שתמוה בדרך זו היא שמלשון המ״מ משמע שהסוגיא בדיעבד ושמא ,על כל
ההשלכות שיש לזה :״וסוגייתינו היא ...או בדיעבד ואינה טוענת״ .וצ״ע.
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סימן ו׳ ס״ק ל״א.
סימן ו׳ ס״ק י״ז.
באור הגר״א ס״ק נ״ב .״וכן תרי רובי אף באינה אומרת ,כשר אף לכתחילה ...ואף בזה מודה הרמב״ם...
וכמ״ש המ״מ בפרק י״ח מאיסורי ביאה דלא ככסף משנה״ )שכתב שלרמב״ם בשמא לא תנשא
לכתחילה אפילו אם יש תרי רובי( .ולדעת הגר׳׳א ,הרמב״ם לא כתב את פסקו במפורש כי ״הרמב״ם
סתם כדרכו שלא לכתוב אלא המוזכר בגמרא״.
בדעת הב״ש קיימות כמה אפשרויות דלהלן:
הצעה א :סוגיא כרבי יהושע :רבי יהושע הוא זה שסובר בגמרא ,שבתרי רובי כשרה לכהונה ,אפילו
בלתחילה בין בטוענת ברי ובין בשמא .אך ר״ג עצמו סובר שכשטוענת שמא ,אפילו תרי רובי לא מועיל.
)לפחות לכתחילה(.
והנה ,אם נאמר שרוב עדיף מס״ס)כדרך הרמב״ן( :יוצא שאלמנת עיסה היא מקרה יותר חמור מאשר
תינוקת שנאנסה וכדו׳ .ולפ״ז יתכן גם מצב כדלהלן :ר׳ יהושע שהכשיר בתרי רובי אפילו לתחילה
— יכשיר אלמנת עיסה רק בדיעבד)בגלל שרוב עדיף מס״ס( .ר״ג שהכשיר תרי רובי רק בדיעבד — פוסל
באלמנת עיסה אפילו בדיעבד)בגלל שרוב עדיף מס״ס( .ע״פ אפשרות זו ,יצא שהרמב״ם שפסק באלמנת
עיסה שכשרה לכהונה רק בדיעבד  -פסק כרבי יהושע .אך ,הב״ש מנסה להסביר את המ״מ  -וכבר
ציינו לעיל שהמ״מ עצמו כ׳ שבאלמנת עיסה פסק הרמב״ם כר״ג.
ואם נאמר שס״ס עדיף מרוב)כרשב״א( .סוגיתינו כרבי יהושע שמכשיר לכתחילה ,בין בברי ובין בשמא
— ואפילו בלכתחילה ,כל שכן שבס״ס יכשיר לכתחילה — הרי ס״ס עדיף מרוב .וכמובן ,הרמב״ם
שפסק באלמנת עיסה שכשרה רק בדיעבד ־ לא פסק כמותו .רבן גמליאל ,שלא מוזכר בסוגיתינו לפי
הצעה זו — פוסל בטוענת שמא אפילו שיש תרי רובי .בין אם פסל רק לכתחילה ,ובין אם נאמר שר״ג
פוסל בתרי רובי אפילו בדיעבד — יש מקום לומר שבס״ס יכשיר בדיעבד ויפסול לכתחילה .הן ס״ס
עדיף מרוב וכמותו פסק הרמב״ם.
ואם נאמר שס״ס שווה לרוב) .כדרך שאמרנו לפי הכס״מ( .יוצא שבאלמנת עיסה הדינים שווים לתנוקת
שנאנסה .לפי״ז יצא ,שרבי יהושע יכשיר אלמנת עיסה אפילו לכתחילה ־ כמו בתינוקת .ורבן גמליאל
יתכן ופוסל ב—  2המקרים אפילו בדיעבד ,אך יתכן גם שב—  2המקרים גם בתנוקת וגם באלמנת עיסה
— פוסל לכתחילה אך מכשיר בדיעבד.
לפי שתי אפשרויות אלו האחרונות ,יוצא שהרמב״ם פסק בתרי רובי ושמא :כרבי יהושע ,שמכשיר
לכתחילה) .כפי שטוען ה״בית שמואל״ בדעתו( .ולעומת זאת בס״ס ושמא פסק הרמב״ם כרבן גמליאל
־שמכשיר בשמא רק בדיעבד ולא לכתחילה וקצת צ״ע מדוע?
הצעה ב׳ :סוגיא כרבן גמליאל :כדי לטעון שהגמרא היא אליבא דרבן גמליאל ,צריך להזדקק ליסוד של
ה״כסף משנה״ שר״ג בסוגיא בדף ט״ו ע״א מודה שמעלה עשו ביוחסין ,ולכן לכתחילה הצריך תרי רובי.
וע״פ ההצעה הנוכחית ,ב״בית שמואל״ סובר שהכוונה שר״ג מכשיר לכתחילה בתרי רובי :בין בברי
ובין בשמא.

ה .לסכום בדעת הרמב״ם
יוצא שיש לנו  3הבנות בדעת ה״מגיד משנה״  :פשט דבריו ,ודרך הב״ש והגר״א .ובנוסף

לכך — דרך הכס״ט ברמב״ם .יש ביניהם הבדלי פסיקה — אם לרמב״ם בשמא כשרה
לכתחילה בתרי רובי או רק בדיעבד .אך לכולם הסוגיא לפי הרמב״ם היא אליבא דר״ג.

חלק  :6סכום ופסיקה — פנויה שחשודה בבעילת פסול
א .טבלת סכום כללית

טוענת ״ברי לי

רמב״ן

רשב״א

רמב״ם לפי כס״מ רמב״ס לפי ב״ש

די ברו ב א חד

די ברו ב אחד

ומ״מ
לכתחילה צריך

לכתחילה צריך

תרי רובי
שנבעלתי לכשר״ להכשירה לכתה׳ .להכשירה לכתחי׳ תרי רובי
להכשירה .בדיעבד להכשירה .בדיעבד
בדיעבד אפילו
בדיעבד אפילו
— אפילו ברוב
אפילו ברוב
אפילו ברוב
ברוב פסולים.
פסולים
פסולים
פסולים.
כשרה אפילו

טוענת ״שמא״

כשרה אפילו

 +תרי רובי

לכת׳ אפי׳ לר״ג לכתחילה —
כרבי יהושע

טוענת שמא
 +ס״ס )ורוב(
)אלמנת עיסה(
יחס בין 81רוב
לס״ס

לכתחילה —

אפילו לכתחילה

פסולה

כשרה כרבן

בדיעבד — כשרה ג מליאל
כר״ג

כל שכן שכשרה לכתחילה —
פסולה אפילו
בדיעבד — כרבן אפילו לכתחילה פסולה ,בדיעבד
כשרה כר״ג
כרבי יהושע
גמליאל
רוב < ס״ס

רוב > ס״ס

רוב = ס״ס

לכתחילה
פסולה ,בדיעבד —
כשרה — כר״ג
רוב < ס״ס

הערה :יוצא שפסיקת הרמב״ן ,ופסיקת הרמב״ם לפי הב״ש — זהה ,אם כי יש להם
הסברים שונים לחלוטין בסוגיא.
ומעתה שוב נחשב:
אם ס״ס שווה לרוב ־ אז ר״ג צריך להכשיר באלמנת עיסה אפילו לכתחילה ,אפילו שטוענת שמא .וזה
הרי לא יתכן ,שכן ר״ג פוסל באלמנת עיסה.
אם ס״ס עדיף מרוב ־ אז א״כ ,לפי ר״ג אם הכשיר לכתחילה בתרי רובי כל שכן שיכשיר באלמנת עיסה.
מוכרחים אנו לומר שר״ג סובר :שרוב עדיף מס״ס ,ז״א :המקרה של אלמנת עיסה הוא יותר חמור
מהמקרה של תנוקת .א״כ :רבן גמליאל שמכשיר לכתחילה בתרי רובי ,יכול לטעון שבס״ס מכשירים
רק בדיעבד ופוסלים לכתחילה .הן ס״ס > רוב וכך פסק הרמב״ם כר״ג .ובדעת ר׳ יהושע י״ל :הרי אף
הוא מסכים לר״ג שבשמא  +תרי רובי מכשירים לכתחילה .מאידך גיסא ,לא יתכן לומר שהוא מכשיר
כמו ר״ג באלמנת עיסה רק בדיעבד ,הרי הוא חולק שם על ר״ג .יתכן שסבר שאע״פ שרוב עדיף מס״ס,
הדינים שווים .אך יותר נוח לומר שרבי יהושע סובר שס״ס שווה לרוב .ובזה נחלק על ר״ג שסובר שרוב
עדיף מס״ס .ולכן לרבי יהושע הדינים שווים ,ולעולם מכישרים אפילו כלתחילה.
ולפי דעה זו מובנת שיטת הרמב״ם שפסק בצורה עקבית כרבן גמליאל :בברי ולכתחילה ,או בשמא
ולכתחילה — צריך תרי רובי גם לר״ג .ולזה מסכים ר״י .בס״ס ושמא — פוסק כר״ג שכשרה רק
בדיעבד ,כנגד ר״י שמכשיר אפילו לכתחילה.
וכך אכן מבין באור הגר״א :שלרמב״ם הסוגיא כר״ג ושהרמב״ם פוסק שבשמא+תרי רובי כשרה אפילו
לכתחילה ,כמו בטוענת ברי) .ועי״ש שפסק להלכה כשיטת הרמב״ן והוכיח לטובתה(.
 .80סימן ו׳ ס״ק נ״ב.
 .81בתוספת ״רוב״ לכל צד ,אנו מקבלים רוב+רוב כנגד ס״ס+רוב ואלו המקרים של תינוקת ואלמנת
עיסה.

ג .פסיקת השו״ע
בטוענת ״ברי לי שנבעלתי לכשר״ — כבר הזכרנו לעיל שהשו״ע מביא את שתי הדעות.
ולהלכה פסק שצריך תרי רובי .והגר״א פסק שדי ברוב אחד) .סימן ו׳ סעי׳ י״ז(.
בטוענת שמא ויש תרי רובי ,הביא את הרמב״ם כלשונו)סימן ו׳ סעי׳ יחי( :״היתה
אלמת או חרשת או שאמרה איני יודעת למי נבעלתי ,או שהיתה קטנה שאינה מכרת בין
כשר לפסול — הרי זו ספק זונה ,ואם נשאת לכהן ,תצא אא״כ היו שני רובים המצויים
כשרים״.
כפי שראינו בחלק  — 5לשון זו איננה ברורה כל צרכה .נצטרך לנתחה כפי שכי בדעת
הרמב״ם — ולמסקנה יש ב׳ אפשרויות :או שכשרה לכתחילה בתרי רובי אפילו שטוענת
שמא ,או כשטוענת שמא כשרה רק בדיעבד ,אפילו שיש תרי רובי .וה״חלקת מחוקק״
מביא את ב׳ האפשרויות.82
וכך מסכם ה״בית שמואל״ :83״ונראה בפלוגתות אלו יש לחוש לדעת הרמב״ם אפילו
באומרת לכשר נבעלתי) ,״ברי״( ,בענין תרי רובי ,וכשאינה אומרת ברי — אז אפילו
בדיעבד בעינן תרי רובי .מיהו ,אם איכא תרי רובי — מותרת אף לכתחילה ,דהא לרוב
פוסקים הדין הכי ,ולמגיד י״ל — גם הרמב״ם ס״ל הכי)כדרך הב״ש כמגיד( .וכשאומרת
ברי ונשאת — אפילו ברוב פסולים לא תצא״.
בשמא וס״ס)ורוב( — אלמנת עיסה — פסק המחבר כדעת הרמב״ם)סימן ב׳ סעי׳ ה׳(:
״משפחה שנתערב בה ספק חלל — כל אשה כשרה שנשאת לאחד מאותה משפחה
ונתאלמנה — אסורה לכהן לכתחילה .ואם נשאת ־ לא תצא מפני שהם שתי ספקות:
שמא זו אלמנת אותו חלל — שמא אינה אלמנתו; ואם נאמר שהיא אלמנתו — שמא
אינו חלל״.

 .82ס״ק י״ז.
 .83סוס״ק ל״ד.

