חבל נחלתו
,xq` - `"x ,dqxk `xeigca ibilt ik ,xiq`c
 ."exyc opaxk `zklde ,exy - opaxeלמעשה
הזיהוי אינו ברור כשיש מיני עופות דומים
)טסית ,סיס( .וכך כתב הרשב "א )תורת הבית
בית שלישי שער ראשון ,בבית הקצר עמ'  130הוצ'

וואלדען(dqixk m` mizaa dxcd zipepq" :
zenewnae ,dxeq` e`l m`e zxzen dpal
s` xzid oda bdpy in epi`x `l eli`d
 ."dpal dqixkaוכן רבינו ירוחם )נט "ו ח "ה(
כתב שהסנונית מותרת ,אבל העם נהגו בו
איסור .והמהרי"ק )סי' קנח( אסרם וכן
הפר"ח )יו"ד סי' פב ס"ק ט( כתב שנהגו
לאוסרה משום חשש לחילופים  .3ולמעשה
אנו נוהגים בעוף זה כעוף טמא וע "כ אין
בו מצות שילוח הקן.
מסקנה

כמי מהפוסקים לפסוק במידה והוא אינו
רוצה בביצים או בגוזלים .ואף אם נסבור
כחו"י והחכ"צ שחייב בשילוח אף אם
אי"צ להם ,ספק אם סנונית הרפתות היא
עוף טהור ,וע"כ אין חייבים בשילוח
במקרה זה.
ונשאלתי על יונים שבנו קן במרפסת
בית פרטי ,ובקן גוזלים שאמורים לפרוח
ממנו תוך כשבועיים ,בעל הבית אינו רוצה
לא בהם ולא באימם ,אלא מעוניין בסילוק
הקן והלכלוך שנצבר מסביבו .האם חייב
לשלח או שיכול לסלק את הקן עם גוזליו
לעץ סמוך .ונראה לי כיון שהספק הוא
האם חייב במצות שילוח אף
מדאורייתאִ ,
שאינו רוצה את הבנים ,לא ייגע בקן אלא
קודם יטול את האם וישלחה ,ואח"כ
יעביר את הקן למקום אחר.

במקרה שלפנינו ישנו ספק ספיקא :ספק
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שאלה

גיורת נישאה לישראל ,נולד להם בן,
האם הוא חייב בפדיון ,והאם פדיונו
ִ
בברכה או מספק ללא ברכות וע "מ
להחזיר?
א .דין גיורת שילדה בגיותה
פסק השו "ע )יו"ד סי' שה ס"כ(dgtyd" :
odyk
dxiibzpy
zizeke
dxxgzypy

.3
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`ly ezxedy t"r` ,eclie ,zexaern
:xn`py ,aiig dyecwa clepe li`ed ,dyecwa
) l`xyia mgx xhtבמדבר ג ,יב( exht ixde
dxiibzpy mcew m` reci oi` .l`xyia mgx
`eilr exiagn `ivend ,dxiibzpy xg` e
."di`xd
במקרה הנשאל ברור שקודם התגיירה
ואח"כ ילדה ומצד זה בנה חייב בפדיון.
אולם ,פסק השו"ע בסעיף הבא:

עי' בספרו של ד "ר זהר עמר" :מסורת העוף " במאמר "הדרור והסנונית במסורת ישראל " עמ'
 .69-84וכן שם במאמרו על מצות שילוח הקן עמ' .222-242
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"jk xg`e ecliy dgtyde miakek zcaerd
,xeht ,jk xg` eclie ,exxgzype dxiibzp
."mgx xht df oi`y
היינו אע"פ שפדיון הבן היא מצוה רק
לישראל ,בכ "ז אם הגיורת ילדה )או הפילה
לאחר יותר מארבעים יום ליצירתו( בגיותה –
בנה פטור מפדיון.
ונראה שכל הנושא אם היה לה ולד
בגיותה אינו דבר שבערוה ואינו זוקק שני
עדים ,אלא הוא שאלה של איסור והיתר,
שהנ"מ שלה היא ממונית – אם האב חייב
בפדיון בנו .וכדוגמת הכרעה במתנות
כהונה אחרות ,האם קיים חיוב להפריש
מתנות כהונה כגון ראשית הגז או זרוע
לחיים וקיבה .לדוגמא :שותפות נכרי
פוטרת בהם ,ואם יש עדות של עד אחד
שנכרי שותף הרי בעל הבהמה פטור
ממתנות וראשית הגז.
אף במקרה דידן אילו היה עד אחד
שנולד לה בן בגיותה היה בעלה פטור
מפדיון ,וכן להיפך אם ישנה עדות ברורה
שלא נולד לה בגיותה וזה פטר רחם שלה
– חייבים לפדותו.
במקרה דנן היא התגיירה בגיל מאוחר
) ,(30וכמובן אין עדים על עברה ,ועומדת
השאלה עפ"י מה ניתן לברר כי אמנם לא
ביכרה בגיותה.
האנשים הרלוונטיים לבדיקה הם בעלה
והגיורת עצמה ,וצריך לדון באלו תנאים
הם נאמנים.
ב .נאמנות הבעל

עדות בעלה יכולה להיות על שני

.1
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מצבים :שנשאה בתולה; או שנשאה
בעולה ,אולם היא אמרה לו שלא היתה
בהריון קודם וילדה או הפילה.
עדות בעלה שהוא יודע שהיתה בתולה
וודאי שלא ביכרה נראה שתועיל במקרה
דנן .כן נראה מהסוגיא בקידושין )עד ע"א(:
"`,1 xekad lr oipn`p dyly :ongp ax xn
`en` ,xzl`l - dig ;en`e ,eia` ,dig :od el
 ) :`ipzck ;mlerl - eia` ,dray lkדבריםכא( :dcedi x"` o`kn ,mixg`l epxiki - xiki
 ..."xeka ipa df xnel mc` on`pבמקרה
הנוכחי עדות הבעל אינה על בנו אלא
העדות היא על אשתו ,ומצבה בעת
קידושיה ,וע"כ הלימוד מהתורה לא יועיל,
אולם ניתן ללמוד ממילדת ואם שנאמנותם
היא בגלל שמצויים אצל הולד )כאמור
בראשונים על קידושין שם( ,שה "ה לגבי בעל
בנידון זה .וכשם שהאמינוהו בטענת
בתולים לאחר ביאה ראשונה ,ה"ה כאן
שהוא רק לענין איסור ,והוא היחידי שיכול
לדעת אם אמנם לא היתה בעולה
בנישואיה .ואע"פ שכתובתה מנה ,וא"א
ללמוד מספר כתובתה ואין לה טענת
בתולים )שו"ע אה"ע סי' סז ס"ג( ,בכ "ז אם
מעיד כן נאמן ,כש "כ שמחייב עצמו בפדיון
בנו ,וע"כ יאמנו דבריו.
וכ "נ להוכיח מקידושין )עט ע"ב(epz" :
`ian - mid zpicna iz`yp dy` :opax
lr di`x `iadl v"`e dy`d lr di`x
 ."mipadובהמשך )פ ע"א(opgei iax `cf`e" :
:opgei x"` `a` xa `iig x"`c ,dinrhl
lr oitxeye oilweq ,zewfgd lr oiwln
 ."zewfgdוא "כ ק"ו שנאמן להעיד שהיתה

לדין ירושה ולא לדין פדיון הבן.
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חבל נחלתו
mivr hewll ,in` lr izrc - min ae`yl
!dpedkl eit lr iax d`iyde ,in` lr izrc ."eliwd dieaya
(המדובר במסל "ת לגבי ממון )נחיל דבורים
וכאן הגמ' קובעת שפסולי עדות נאמנים
,כשהם מסיחים לפי תומם רק בדרבנן
 או לגבי עדות אשה.ונראה שכיחידים
 ורק בהם,להתירה להינשא או לגבי שבויה
להתירם לגמרי עדות פסולים מדרבנן
 ולכאורה.המסיחים לפי תומם תועיל
עדויות אלו צריכות כח ראיה גדול מאשר
, וע "כ באיסורים שעד אחד נאמן.באיסורים
יש מקום לומר שמסל "ת יהיה נאמן לפחות
 אולם.בכשר לעדות ואולי אף בפסולי עדות
עדיין אין מכאן ראיה לגבי עד אחד
.באיסורים
 סי' עט( הסיק,בתרומת הדשן )ח"א שו"ת
.עפ"י הסוגיא בב "ק אף לגבי איסורין
h"eia ,ixkpd on mivia epw :dl`y" :וז "ל
giqn did ixkpde .zayd xg` zeidl lgy
.mini 'b e` 'a mcew eclepy ( )=לפי תומוz"tl
olke`l miviad xizdle eixac lr jenql yi
?e`l e` meid eze`a
oiknq `le ,edl opixy `lc d`xi :daeyz
itl giqna elit` ,b"dk ixkp ly eixac`
iede ,h"eia eclep `nlc opiyiigc .enez
`ed zayd xg`e li`ed ,`ziixe`c mixeq`
,dvia yixa qtl` ax wqt ikde .dpkd mrhn
`ziixe`cn dxeq` dvia xaqc daxk l"iwc
.( )ביצה ב' ע"בdpkd meyn zayd xg` h"eia
,z"lqn ixkp` opiknq `l `ziixe`c xeqi`ae
 )ב"ק קידlfebd 't `icda iy` ax xn`wck
dy`d zecra `l` xyk z"lqn oi`c ,(ע"ב
ilin x`yae ,opax da eliw`c dieayae
w"nqae .`ziixe`c ixeqi`a `le ,opaxc
wqtl iy` ax ixac izii` oiyexib zeklda

.בתולה כשנשאה
 נאמנות האשה כמסיחה לפי תומה.ג

אם היא ספרה לו בעבר לפני נישואיהם
או מעט לאחריהם שביכרה בגיותה או
 צריך לעיין אם היא,שלא ביכרה בגיותה
 היא, לכאורה לפי ידיעותיהם היום.נאמנת
 ולא ידעה,היתה אז מסיחה לפי תומה
 ואולי צריך לחלק בין.כלל מפדיון הבן
.מסל"ת בגוי לבין מסל"ת בישראל
במסכת בבא קמא )קיד ע"א( נאמר
,dy` zpn`p ;dwexa oa opgei x"`" :במשנה
."df ligp `vi o`kn xnel ohw e`
zecr ipa ohwe dy`" :(ובסוגיא )קיד ע"ב
`kd :l`eny xn` dcedi ax xn` ?edpip
oitcxn milra eidy oebk - opiwqr i`na
mnez itl oigiqn ohwe dy`e ,mdixg`
oi` :iy` ax xn` .df ligp `vi o`kn :xne`e
dy` zecrl `l` xyk enez itl giqn
ligp ixde ?`le :iy` axl `piax l"` .cala
ip`y !`ed enez itl giqn - mixeac ly
.`ed opaxc oipwc ,mixeac ly ligp
xn` - dcedi ax xn`de ?`l `ziixe`ce
itl giqn didy cg` mc`a dyrn :l`eny
lr ipakxene wepiz ip`yk ipxekf :xne`e enez
xtqd zian ipe`ivede ,`a` ly etizk
lek`l ipeliahde izpzk z` ipehiytde
:ikd da miiqn `pipg iaxe ,axrl dnexza
opgei ize` oixew eide ,ipnn oilica ixiage
!eit lr dpedkl iax edlrde ,zelg lke`
`de ?`l `ziixe`c izk`e .opaxc dnexza
,`pbihxw `pg ax xn` inic ax `z` ik
dyrn :irzyn `pbihxw `g` ax dl ixn`e
iptl `a dyrn :dl ixn`e ,l"aix iptl `a
enez itl giqn didy cg` wepiza ,iax
iz`vi ,m"ekrd oial epiayp in`e ip` :xn`e
188
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xeqi` ea dyrpe li`ed ,eyriy icka
,megzl uegn `ad xaca k"`yn ,`ziixe`c
`ilz `ziixe`c cvac b"r` xeq` i`dle
enk ipy h"eia dl opixq` n"n ,`zln
`riawa oi`iwac ocicl elit` ,oey`xa
`l dxifb dze`c ,mzd ip`y l"i .`gxic
`l d"yne ,h"ei xeqi` oiprl `l` `kiiy
ewlg `ly enk ,ipyl oey`x oia opibltn
enk ipya exq` `l` ,xeqi` meya minkg
`lc xeqi` la` .zn iabln xa ,oey`xa
,xnzi` h"ei iabl `l ,z"lqn ixkp` jnqp
xeqi`dc `kid ,dxezd lka `ed `llk `l`
oey`xa jkitle .dilr opiknq `l dxezd on
epi` ociclc ipyae ,xeq` `ziixe`c iedc
mini 'a y"kc inp d`xpe .ixy opaxcn `l`
m` ,dfa xeq` dfa dclep inp l"iwc ,d"xc
`kil `kdc ,dielr opiknq z"lqn ixkpd
."xwir lk dxezd on dpkd
מתבאר מדבריו שכדי שנכרי יהיה נאמן
באיסור דאורייתא הוא זקוק הן להיות
 אולם.מסל"ת והן שלא מרע את אומנותו
אם הוא רק מסל"ת אינו נאמן אלא
 ולא באר האם יש חילוק.באיסורי דרבנן
.בין פסולי עדות לכשרים במסל"ת
אולם כנגד דברי תרוה "ד נמצא באור
`kide" :( הלכות יום טוב סי' שלב- זרוע )ח"ב
h"ei mcew eclepy xne`e z"lqn m"ekrdy
dyrn did df ,l`xyi aiha rcei epi`e
m"ekrd on miva dgwly l`xyi zgtya
reay z"lqn dide m"ekrd el`y aeye h"eia
l`xyi ipipra rcei did `le m`pw h"ei mcew
xizde ixfrd i"a` epiax ixenl el`ye ,melk
dl iziine c"ta i`nc `ztqeza `ipzcn
zexit xken didy m"ekr zenai zkqn seqa
ly md dlxr ly elld zexit xn`e weya
melk xn` `l md irax rhp ly md dwfr
189
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ixkpc ,dvia yixa ikcxna azkc `de .dkld
,h"ei mcew eclepy mivad lr on`p z"lqn
mze` miaeh xzeic ,egwn giayn epi` ixdy
ixii` `iddc l"i .yn` eclepyn meid eclepy
dicicac ,zayd xg`l epi`y `nlrc h"eia
,opaxc dxifb `l` dxeq` dpi` dclepy dvia
mikneq jkle ,`xnba `icda `zi`ck
h"eia mlerl la` .z"lqn ixkp ixac`
`l ,`ziixe`c `yyg `ki`c zayd xg`y
dypd cib 't opixn`c `d z"`e .dilr opiknq
opax exn` epin epi`ya oinc ,()חולין צז ע"א
`litw dilr opiknqc ,i"yxte .`litw merhl
mikixvy el miricen oi`c ,z"lqn ixkpc
xn`w i`e ,xzide xeqi` liaya eze` merhl
k"ke .liyazd opixy xeqi`d ea mreh epi`c
mrh z"xtlc b"r`e .`icda f"r 'qna f"`
l"i epin epi`ay oina `ziixe`c xwirk
rxn `le jka ezpne`c ,ip`y `litwc
wiic `l e` xwyn `nlc opiyiig `le ,ezwfg
zpwqnc ,c"ei xeha `icda `zi` ikde
`edye one` `litw ,izxz opirac y"`xd
,ipdn cg lkc xaqc `"ayxk `lce .z"lqn
'it` `litwe ,`litw epi` 'it` z"lqn
xeqi` liaya eznirhl mikixvy el oiricen
opiknq ,dizwfg rxn `l one`c meyn ,xzide
z"lqn ipdn i`n` icicl dywz z"`e .eilr
mrhc i"yxk xaqc l"i .one` epi` 'it`
'it` z"lqn eilr opiknq jkle ,opaxc xwirk
`witq `ki`c `kid la` .one` epi`
h"ei lg m`c d`xp mpn` .`l `ziixe`c
ipy h"ei ied `zydc ,'` meiae zaya oey`x
ixkp` opiknq d"t` zayd xg`ly h"ei
`zeriawa opi`iwac ociclc meyn .z"lqn
ixkp oiprly t"r` .opaxcn `l` epi` ,`gxic
yyg ea yiy xac ,l`xyil oexec `iady
h"ei i`ven cr dl ixq`c ,xaegn e` dciv

חבל נחלתו
oky lkc inp d`xpe opaxcn `l` epi` `gxic
dclep ol `niiwc d"x ly miaeh mini ipy
enez itl giqn iebd m` dfa dxeq` dfa
lk dxezd on dpkd `kil `kdc dilr opiknq
daeyza y"`xd azky it lr s`e :k"r xwir
enez itl giqn ieb oi`c ( )סי' טg"i llk
mb eazk oke cala dy` zecra `l` on`p
' )סיy"aixde ("` )ח "א סי' תתק "פayxd ok
jneqd `ed opaxc icinc oeik daeyza (שעז
."ciqtd `l ikcxnd ixac lr
 וע"כ לדעתו נכרי,מסקנת הב "י כתרוה"ד
 לעומת.אינו נאמן בעדות על דין דאורייתא
.זאת בעדות דרבנן יהיה נאמן
 הראבי"ה אינו יחיד בפסיקתו,אולם
 כתב.שנכרי מסל "ת נאמן אף בדאורייתא
oniq liie i"xdne" :( יא,באליה רבא )תקיג
zn`a mixizn ( )ביצה פ"א סי' וl"yxe `"lw
`xaqc cere ,`ziixe`c xeqi`a elit` dfa
mdy mivia ixken aex` opiknqc `ed dlecb
."h"ei mcew clepn
לגבי עדות ישראל מסל"ת מצאנוה בב"ק
 לגבי אכילה בתרומה,לגבי ממון מדרבנן
 לא, ולגבי עדיות אשה ובשבויה,דרבנן
 ונראה שישראל.מצאנו לגבי איסורים
שאינו יודע כלל לגבי מה שמעיד עליו והוא
.מסיח לפי תומו יהיה נאמן לפחות כנכרי
' הלכות עגונה סי- בפסקי האור זרוע )ח"א
lkc l`xyia `id zgeex dkld" :תרצה( כתב
oia m"ekr oia dy` zecrl xyk z"lqnd
'it` m"ekrd lr l`xyi siqene .l`xyi
'te mely 't `zi`ck cirdle xizdl oiekzna
ligp iab lfebda `zi`cke zenaic `xza
`l` xyk z"lqn oi` iy` x"` mixeac ly
opaxcac mzd opiwqn cala dy` zecrl
dy`a wx - `l `ziixe`c la` `pnidn
iwiicc meyne .`pebir meyn `nrhe cala

ep` m`e .egwn giaydl `l` df oiekzp `lc
oiekzny meyn epin`dl `ly lwdl oilez
egwn dpbny `kid e"w ,egwn giaydl
eclepy miva oze` miaeh xzei i`cec
.okl mcew e` lenz`n eclepy oze`n ycgn
la` :`ztqeza `ipzin ikd `iddc `tiqe
ilyn mizgwl ipelt yi`n xn` m`
xne` b"x ,iax ixac xingdl on`p miz`ad
`le oilrn `l m"ekrd ixacy on`p [oi`]
giaydl oiekzny opilzc `kid edin ,oicixen
xzeny egwn iepiba y"ke on`p r"kl egwn
ick oiekzdl l`xyi aiha rcei epi`y `ede
dviay rcei m` la` ,epnn egwn egwiy
."dilr 'iknq `l dxeq` aeh meia dclepy
הראבי "ה אינו מחלק בין יו"ט אחר
 ונראה מהתעלמותו,השבת לסתם יו "ט
מהגמ' בב "ק שהוא חלוק על תרוה "ד וסובר
.שנכרי נאמן במסל "ת אף בדאורייתא
הבית יוסף )או"ח סי' תקיג אות ו( הביא ג "כ
: ז "ל.דברי ראשונים בנאמנות נכרי מסל"ת
ipepgd m`y ( סי' תרמ"א, )=המרדכיcer azke"
aeh mei mcew dclepc enez itl giqn ieb
egwn giayn iebd oi`e li`ed ixyc d`xp
eclepy mze`n ycgn eclepy miaeh xzeic
aiha iwa iebd oi`y `ede aeh mei axrn
meia xeq` clepc iebd rci m` la` l`xyi
egwn giaydl oiekznc dilr opiknq `l aeh
( )ח "א סי' עטoycd znexza aezke .exizdle
xg`l epi`y `nlrc aeh meia ixii`c
dxeq` dpi` dclepy dvia dicicac zayd
zayd xg`y aeh meia la` opaxcn `l`
opiknq `l dpkd meyn `ziixe`cn xeq`y
zaya aeh mei lg m`c d`xp mpn` .dilr
mei ipy aeh mei ied `zydc oey`x meiae
itl giqn ieb` opiknq zayd xg`ly aeh
`riawa opi`iwac ociclc meyn enez
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 ..."daqpineוכמו שאמרנו ,במקרה שלפנינו
לא ידעה כלל מעניין פדיוה "ב וע "כ סיפורה
אפילו לאחר שנתגיירה ,יהיה לפחות כנכרי.
במקרה שלפנינו אם סיפרה שלא הרתה
בגיותה בסמוך לחתונה בין אם כבר
התגיירה ובין אם לאו ,נראה שהיא מסל "ת
ואינה מבינה שיש נ"מ בכך לגבי פדיון הבן.
אולם צריך לעיין אם לא היתה לה מגמה
להשביח מקחה ,וסיפרה שלא הרתה
בגיותה כדי שבעלה הישראל יחפוץ בה.
אמנם נראה שאם היא היתה בתולה
ראייתה בצידה ,ואם כבר בעולה  -אין בכך
נ"מ גדולה להחשיבה כיותר מתוקנת
להינשא לו מאשר שנבעלה בגיותה והרתה,
וע"כ מצד זה נראה שנאמנת כמסל "ת.
הרמ "א בשו "ע )או"ח סי' תקיג ס"ו( פסק על
כןoey`x h"ia mivia `iand i"`e :dbd" :
xzen ,lenz`n eclepy enez itl giqne
) ,eilr jenqlמרדכי ריש ביצה(h"ia `wece .
cg`a lgy h"ia la` ,reayd rvn`a lgy
zaya dclep `ny yegl yi f`y ,zaya
icedi epi` oi` ,h"ia `ziixe`cn xeq`e
,oey`x h"ia `wece ;on`p enez itl giqn
``l` epi`c ,on`p ,d"x elit` ,ipy h"ia la
) .opaxcתה"ד סי' ע"ט(".
והמגן אברהם )ס"ק יא( העירm`e" :
eclepy z"lqn m"ekrde l`xyi ly mivad
c"iar ,l`xyil xeq` clepy rceie lenz`n
j"ye oixqe` g"ae dyixtdc i"q h"q 'iq
 ."y"r oixizn f"heוזהו ביאור דבריו והנ "מ
לענייננו ביו "ד סי' סט.
כתב הטור )יו"ד סי' סט('qa azke" :
) zevndסמ"ג( l`xyi ziaa ynyn ixkp m`e

.2

פדיון הבן בבן גיורת
m` egicd m` reci oi`e dxcwa xyad ozpe
jxcy rcei m`e ,enez itl giqna on`p e`l
rceiy xrp elit` my dide egicdl l`xyi
xzen `veie qpkp m` elit` e` dgcd aiha
."dfa oixqe` yie .ixkp zzxinc
היינו הטור מביא שתי דעות לגבי בשר
שנמלח ואין מבורר אם בושל קודם הדחה
)שאז איסור דם מדרבנן( ,דעת הסמ "ק שנאמן
במסל"ת ,ואם יודע בדין ישראל להדיח
נאמן רק כשמירתת ,ודעת אוסרים.
הב "י הביא מהסמ "ק )סי' רה(ieb yi m`" :
`xyad enye l`xyi ziaa oiynyn dieb e
`l e` edegicd m` opirci `le dxcwa
mircei m` y"ke onez itl oigiqna oipn`p
dxrp e` xrp my yi m`e ,micedi aiha
xzen qpkpe `vei e` dgcd aiha oircei
xnel epl yic cere .izzxinc meyn
 ."ictw `zeiwplcומהסמ "ג הביא שאין
סומכים על דבריו של נכרי לא להיתר ולא
לאיסור אלא בעדות אשה  ,2אולם אם יודע
מנהג ישראל ומירתת סומכים על דבריו.
ומהריב"א הביא שאוסר הן במסל "ת והן
במירתת ומתיר בטעימת קפילא.
את דעת הסמ "ק אשר שייכת לענייננו
הסביר הב "י שאין נכרי נאמן במסל"ת
באיסורי תורה אלא רק מדרבנן ,או
שסומכים עליהם משום שמקפידים על
נקיות .ולסמ"ג וכש"כ ריב"א אין סומכים
כלל על נכרי מסל"ת באיסורים אפילו הם
מדרבנן.
בשו "ע )יו"ד סי' סט ס"י( לא הביא את דעת
הסמ"ק והרמ"א הביאו .הש "ך )ס"ק מג( באר:
"`s`c azk i"aa - dti egicdy z"lqna e

ועי' שו "ת ב"ח החדשות )סי' יט( שהסתפק בכך.
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חבל נחלתו
jkl oiekn `lc `zlin `gkenc `ki` `d
`l z"lqn mzq azk c"ia n"n onidn
lfebd wxta opixn`c eze .dilr opiknq
ilina xyk z"lqn miakek caer oi`c `xza
r"ve cala dy` zecra `l` `ziixe`c
onwl axd ixacn rnyn ikde l"kr xaca
egwn giaydl `ly z"lqn elit`c 'b sirq
w"q g"v iq l"re zalegc e`l i` ipdn `l
 וכ "כ הגר"א בסי' סט ובסי' שטז עפ"י."'a
( ג, אמנם הרמ "א )יו"ד שטז.הסוג' בב "ק
התיר עפ"י עדות נכרי מסל"ת אם אינו
 והיינו בד"ת! והגר"א,אומר להשביח מקחו
באר שלעתים סומכים עליו אף בד"ת כגון
 ודברים אלו מצטרפים.'להיתר אשה וכד
 מהר"י וייל והרש"ל,לשיטת הראבי"ה
.שהזכרנו לעיל
נראה ע"כ שלכתחילה הותר מסל"ת רק
בדין דרבנן )אע"ג שסיעת פוסקים סוברים
 ולפנינו,(שלעתים נכרי נאמן אף בדאורייתא
חיוב מצות הפדיון שהוא מהתורה
.לכתחילה אינה נאמנת כשהיא מסל"ת
וע"כ בין אם סחה בגיותה ובין אם
. כמסל"ת אינה נאמנת,בגירותה
 עדות בגירותה על גיותה.ד

צריך לדון מה דין עדותה על עצמה
 כשמבינה את הנ"מ,בגירותה על גיותה
.הדינית בכך
on`p :opax epz" :(בכתובות )כח ע"ב
ef dgtyn `a` il xn` jk ,xnel wepizd
d`nhe dxedh ;d`nh ef dgtyn ,dxedh
dxyk ef dgtyn ,`l` ?jzrc `wlq
za ly dvvwa eplk`ye ,dleqt ef dgtyne
zepzne dlg mikilen epiidye ,ipeltl ipelt
ici lr `l la` ,envr ici lr odk ipeltl
,xiibzpe miakek caer did m` ,oleke .xg`

on`p l`xyi bdpn miakek caerd rceiyk
j`idc eilr ednz g"ade dyixtde ,z"lqna
ielz xzide xeqi`dy rceiyk z"lqn jiiy
'iq onwln di`x `iadl siqed g"ade dfa
mzdc g"v 'iql inc `l i`cec n"wle g"v
e`l e` xeqi` ea yi m` merhl dil opiadi
jkld `zlinc dlr mwinl `kil d"`lae
oi` i`ce dfa ielz xzide xeqi`dy rceiyk
xnel xyt`c `kd k"`yn z"lqn o`k
dl zgkyn n"n l`xyi bdpn rceiy t"r`c
edel`y `ly mixg` iptl z"tl giqdc oebk
jnvr rbde ,egicdc z"lqde egicd m`
on`p miakek zcearl xnenc l"iw `dc
r"`a x`azpy enk z"lqna dy` zecrl
xeqi`dy rceiy oeik opixn` `le f"i 'iq
i`ce `l` xwyn ezwfg dfa ielz xzide
."xexa dfe b"dka dl zgkyn
וכ "פ בשו "ע )יו"ד סי' שטז ס"א( שאין נכרי
נאמן אפילו מסל "ת על בהמה לומר
שביכרה כדי לפטור ולדה הראשון מבכורה
.וע"כ הוא בספק
caerd m` 'it`e" :(ובאר הש "ך )ס"ק ב
giaydlc - 'ek enez itl giqn miakek
dze` mipew dxkay dndac ok xne` egwn
zxkann xzei daeh `id dalgy iptn xweia
l"kr dcila okzqzy da mireciy cere
`kidc azk dyixcd la` .g"ad k"ke f"hr
`lc `hiyt egwn giaydl meyn `ki`c
epi` d"t` z"tl giqna 'it` `l` onidn
z"tl giqna on`p miakek caer `lc on`p
i"`xdn iwqta oke .l"kr opaxc xeqi`a `l`
z"lqn miakek caerc mrhne l"fe l"w 'iq
b"r s`e dicegl dilr jenql ial ip`ln `l
`dc zexekac b"t i"xy`a xity rnync
epiid z"lqn miakek caer opipnidn `lc
oeeknw egwn giaydl opilzc meyn `nrh
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mc` lkl xzen el xzen m` xne` `aiwr
."mc` lkl xeq` el xeq` m`
(הר "ש על המשנה בטהרות )פ"ח מ"א
el dide xiibzpy miakek caer oke" :גורס כך
ieyr `edy onfa `nhp `ly il ixa xn`e oii
b"r mc` lkl xeq`e el xeq` mixg` b"r
`aiwr 'x .mc` lkl xeq`e el xzen envr
m`e mc` lkl xzen el xzen m` xne`
oke" : ומפרשה."el xeq` mc` lkl xeq`
dil hwp jqp oiprl xiibzpy miakek caer
caer da wqrzpy dhera zb el dzidy oebk
il ixa xn` `ede df xiibzpy mcew miakek
."ecia jeynl ligzd `ly
נראה מהברייתא שמח' ת "ק ור "ע היא
,דוקא על שימת לבו באיסורים בעודו נכרי
 ולפי"ז.אבל על עצם נאמנותו אין ספק
במקרה כגון שלנו שמה שמעידה עליו אינו
.עניין הלכתי תהא נאמנת
וכן נראה להוכיח משו"ת מהר"ח אור
זרוע )סי' צא( אשר דן לגבי אנוסים שהעידו
שראו בעודם אנוסים שפלוני נהרג וע"כ
: וז "ל.אשתו מותרת
mceray exfgyk ecirde exfgy miqep`d"
awri x"d oa oerny x"gd z` e`x miebd oia
m` elit` d`xp .ezia gzt iptl lhen bexd
oeik mipn`py oea`izl zeliap elk`y xxazi
dzr xexaa mixiyk mde exfg dzry
ezlgz `da opira `le .zn`d micirn
mixyka zecr opirac `kid m` ik zexyka
zecr opira `l `kd la` .`id jln zxifbe
.dzr xne`y enk zn`d `ed jky rcpy wx
elit` on`p did `l qep` ecera m` elit`e
x"xd ixen `iad xy`k .enez itl giqna
`itxc l"vf ixfrd ia` epiax ixacn 'iigi
xyk enez itl giqn leqt l`xyi m` dicia
oeik meyn edfc d`xp .l"kr dy` zecrl
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on`p oi`e .mipn`p oi` - xxgzype car
cnrn ,dfd mewna ipeltl did jxc xnel
oa opgei iax .dfd mewna ipeltl did ctqne
."mipn`p :xne` `wexa
oa opgei 'x" :בגמרא דנו על הבריתא כך
`penn iwet` ,`tiq` `nili` ?`iid` `wexa
`! )= וע "א אינו נאמן בממון וכש "כ נכריed
caer did m` ,mleke .`yix` `l` (שנתגייר
,oipn`p oi` - xxgzype car ,xiibzpe miakek
i`na .oipn`p :xne` `wexa oa opgei 'x
`ed miakek caerc oeik :xaq w"z ?ibltinw
oeik :xaq `wexa oa opgei iaxe ,wiic ded `l
."wiic ded wcin ixeibi`l dizrcc
מתבאר כי נחלקו על עדות בדיני
 ולדעת חכמים אינו נאמן ולדעת.איסורים
 אבל נראה שמחלוקתם היא.ריב"ב נאמן
רק האם בקיאותו בגיותו תועיל אף
. אולם אין ספק בנאמנותו עתה,בגירותו
ולפי"ז במקום שהוא מעיד על דבר שאין
 וכך.צורך בהבחנה איסורית יהיה נאמן
המקרה שלפנינו שאין הספק אם היה הריון
 אלא הספק שלפנינו.'או מיא בעלמא וכד
 וע"כ נראה שאם,אם הרתה בנכריותה
הסבירו לה את הנ"מ ההלכתית שתהא
נאמנת לומר בגירותה אם היה לה ולד או
 ולפי"ז יצטרכו לפדות או,הריון בגיותה
.שלא לפדות את הבן
xb" :(וכך נאמר במסכת גרים )פ"א ה"ה
`ly il `ixa xn`e zepii el eide xiibzpy
iax .mixg`l oixeq`e el oixzen ,odn jqpzp
lw ,oixeq` mixg`l m` dn xne` `aiwr
xag ipelt iab lr xn` m`e ,envrl xnege
 וכן בתוספתא."on`p df ixd dxdha eyrp
jqp oii el dide xiibzpy ieb" :()טהרות פ"ט ה"ז
dyrp `ly onfa `nhp `ly il `ixa xn`e
'x ,mc` lkl xeq`e el xeq` mixg` iab lr

חבל נחלתו
opira `lc y"k mzgp ipta azkp ipta
elit`c oeik o`k d"d .zexyka ezlgz
zny zecr zxeza cirdl mipn`p mileqt
dxn` `lc `kid dnvr `id elit`e dlra
..."zexyka eteqe ezligz opira `lc incca
מתבאר מדבריו חילוק עקרוני בין מקום
הצריך עדות וע"כ צריכים תחילתו וסופו
בכשרות לבין מקום שצריך בירור האמת
 וה"ה.וכאן אפילו אך סופו בכשרות נאמן
.למקרה דנן
(ועי "ע בפתחי תשובה אה "ע )סי' יז ס"ו
שהביא כמה תשובות אחרונים המסכימות
 ומדבריהם נלמד לגבי.לדברי הר "ח או"ז
דידן שאי "צ בעדות אלא די בבירור מילתא
. וע"כ אף פסולי עדות כשרים,בעלמא
ועי' בכללי הרא "ש לעד אחד באיסורין
)גיטין פ"ה סי' ח ואילך( ממנו עולה שאם
מעידה כע"א באיסורין אין חשש נגיעה
.ונאמנת
מסקנות

 אם מעיד על בתוליה, הבעל מישראל.א
.בנישואיו מחייב את בנו פדיון
 האם הגיורת מסיחה לפי תומה.ב
לכתחילה אינה נאמנת לא בנכריותה ולא
ביהדותה על כך שבנה בגירותה יתחייב
 ובדיעבד בשעת הדחק נאמנת,פדיון
בהסתמכות על סיעת הפוסקים שסוברים
.שנאמנת אף בדאורייתא
, אם למדה ביהדותה על פדיון הבן.ג
 נראה שנאמנת,וטענה שלא הרתה בגיותה
* .לחייב את בנה בפדיון

ep` oi`y inl elit`y epipr rcei `edc
epl on`p dy` xizdl zecr zxeza mipin`n
enez itl giqn `ed jkle .enez itl giqna
azk oke .lwlwl oiekzn `ede el oin`py ick
iebc enya zenewn dnka l"vf ix`n `a`
rcei epi`y `ede `ed xyk enez itl giqn
l`xyic `pgky`c b"r`e .llk l`xyi aiha
on`p epi`y xaca xyk enez itl giqn
xn`c (' )כ"ו אzeaezkc a"tc `iddk .cirdl
ly etizk lr akxene wepiz ip`yk ipxekf
`idde .eit lr dpedkl iax edlrde 'eke `a`
ip` epiayp zg` mrt (' )ב"ק קי"ד בxn`c
izrce min ae`yl iz`vie miebd oial in`e
.eit lr dpedkl iax e`iyde 'eke in` lr
xyk l`xyi mzd ikd opixn` `lc `nl`
leqt `ed zecrle .lwlwl ceyg epi`e `ed
mc`e miaexw dlqt dxezdy jln zxifbn
wlgl oi` `ny e` .en`e envr lv` aexw
o`k la` .oe`bd cia 'itx ikd meyn jk
d`xy dn xfgy xg` dzr cirn `edy
zryay t"r` .zn`d xne` dzre exeqa
oeik .on`pc d`xp xyk did `l zecrd zii`x
dnvr `id elit`c xyk zecr opira `lc
dxn` `lc `kid dlra zn xnel zpn`p
' )כ "ג אoihibc a"t l"vf i"x 'it oke .incca
xfg `lc b"r` d"d mzd opiqxbc .(ד"ה ה"ה
did (' )קכ"ח אoilgep yia xn`c `de .gztzpe
`nzqpe `nzqp `ly cr zecr el rcei
elit`c hb iab `kd ip`y .zecrl leqt
`neq elit`c rcz .zpn`p dnvr dy`d
`l i`n` `neq `l` .`kd xn`w `xwirn
.zecr ixiyk opira `lc oeik `nl` .l"kr
zecr zxeza cirdl mipn`p mileqt elit`e

 נראה לענ "ד שאם הבעל מאמין לאשתו הגיורת שמעולם:גן-הערת הגר "י אריאל רב העיר רמת
.(לא הרתה הוא חייב בפדיון בנו )עיין קידושין סה א
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