חבל נחלתו
heyt epi` t"kre ,g"xtd zrc oial `"bne
dkixv dy`c zn`a xingdl mikixvc k"k
.i`nvr ote`a gelyl
"dpikn dy`dc meidk bdpndc xzei d`xie
milke` ipin ziadn migleyy zepeyd zepnd
dn ziadn gilyd gwel k"g` m`e 'eke
mb dfa mi`vei gelyl dpinfd `idy
`id m`e ,migley ziad lk zrc`c `xnegd
."aeh dn jkl zpeekn mb

ונלענ "ד שכן ראוי לנהוג שנשים ברשות
בעליהן תשלחנה ע "י בעליהן ולא בעצמן.

מסקנה
על אשה לשלוח מנות ולחלק מתנות
לאביונים אולם אשה ברשות בעלה וכן
ילדים הסמוכים על שולחן הוריהם ישלחו
במשלוח של כל הבית ולא בנפרד .1
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מצות פריה ורביה בגר
א .ביבמות )סב ע"א(el eid :xnzi`" :
opgei 'x ,xiibzpe miakek caer ezeida mipa
``l :xn` yiwl yixe ,diaxe dixt miiw :xn
dixt miiw xn` opgei iax .diaxe dixt miiw
`l xn` yiwl yixe ;dil eed `dc ,diaxe
clepy ohwk Ð xiibzpy xb ,diaxe dixt miiw
mipa el eid :xnzi`c ,ediinrhl ecf`e .inc
:xn` opgei iax ,xiibzpe miakek caer ezeida
`ziy`x dil ded `dc ,dlgpl xeka el oi
`xb ,dlgpl xeka el yi :xn` yiwl yixe ;epe
 ."inc clepy ohwk Ð xiibzpyוכן בבכורות
)מז ע"א( מובאת סוגיא זו בשינויים
מסויימים.
ננסה להבין את דעת ר' יוחנן .לפי דבריו
בנים שנולדו לו בגיותו נחשבים לו ביהדותו
לדין מצוה פריה ורביה וכן מונעים מבן
ראשון שנולד לו בגירותו להיות בכור
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לנחלה.
ב .והעיר תוס' ביבמות )ד"ה ר' יוחנן(:
"`) opixn` mixac dnk oiprlc b"rלעיל כב(.
mewn lkn inc clepy ohwk xiibzpy xb
ezeixkpac oeik `kd opgei 'xl dil `xazqn
xhtn dry dze`a eixg` qgein erxfc miiw
 ."xiibzpyk inpהיינו תוס' מבין שכיון שבניו
של גוי מיוחסים אחריו בגיותו גם
כשהתגייר הוא נחשב לבנו ואין הגר נחשב
כקטן שנולד .תוס' מסתמך בדבריו על
המשך הסוגיא ביבמות שבה הגמרא
מוכיחה שזרעו של נכרי מיוחס אחריו בעוד
זרעו של עבד כנעני אינו מיוחס אחריו.
הרא"ש )בכורות פ"ח סי' א( מסכים עם
תוספות .וכן רבינו ירוחם )תואו"ח נכ"ג ח"ד(.
וכן בשו"ת מהרי "ל )סי' קצו(.
ג .הראב "ן )שאלות ותשובות ,בתחילת הספר,

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה – ירושלים :למה לא תשלח אשה לרעותה ,ובפרט
אם ההיא אלמנה וגרושה ,והרי מצוה גדולה להרנין את לבה?
תשובת המחבר :לגבי מצב כזה ברור שראוי שאשה תשלח ,ואני עסקתי רק כאשר משפחה
שולחת למשפחה.

מצות פריה ורביה בגר
ilbc ied clepy ohwk dia opixn` `le diiaxe
yixe .dicical oicd `ede dcica `pngx
mipa el eidy xba oizipznl iwen yiwl
dzeiba dcliy ef zxeib `ype ezeiba
xeka iedc ipzwe xbd on dcli dxiibzpyne
dlgpl xeka oizipznc `pz sili `le ,dlgpl
dia ilb odkl xekaac b"r`c odkl xekan
`le mgx xht ied zeibc mgx xhtc `xw
`l dlgpl xeka iab ,inc clepy ohwk opixn`
clepy ohwkc dia opixn` `l` ikd opixn`
diixtl oicd `ede dlgpl xeka iede inc
`l ilb `lc `kide ilb ilbc `kidc diiaxe
diiaxe diixte dlgpl xeka [iab] jklid ,ilb
dywd `l ikdle ,inc clepy ohwk opixn`
yix elit`c ,odkl xeka epi`en yiwl yixl
`l odkl xeka iablc dil `xiaq yiwl
`xw dihrnc 'eke xiibzpy xb opixn`
i"xl iyw` dlgpl xekan la` ,ziyixtck
uixze ,dil dcli mipa el eidy xbnc c"qwc
.el dcli mipa el eid `ly l`xyinc opgei 'x
dxeq` zxeibd [` `"q zenai] opixn`c `de
clepy ohwk xiibzpy xb opixn` `le odkl
dy` aizkc `xw dhrinc meyn epiid ,inc
`l` dpef oi` [my] opixn`e egwi `l dpef
edl zil zxeiba inp i` ,zxxgeyne zxeib
dhrinc inc clepy ohwk `nlr ilekl
."ziyixtck l`xyia mgx xhtn `pngx
היינו הראב"ן דן בארבע אפשרויות בהן
ניתן לומר שגר שנתגייר כקטן שנולד ומסיק
שלגבי גיורת אע "פ שנתגיירה אסורה לכהן
או משום זונה או משום שנלמד מפטר רחם
 לגבי בכור לפדיון ר "י ור "ל סברו.בישראל
כת"ק דריה"ג בבכורות שם שאם ילדה אמו
בגיותה והתגיירה בנה אינו פטר רחם
 פטר רחם:משום שצריך בו שני דברים
 ר"ל למד.ובישראל ורק אז הוא בכור לכהן
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:סי' נח( מבאר את דעות האמוראים
ezeiba mipa el eid xnzi` [` f"n] zexekaa"
xeka oiprl oia yiwl yixe opgei 'x ibilte 'eke
ediiexzae ,diiaxe diixt oiiprl oia dlgpl
inc clepy ohwk xiibzpy xb yiwl yix xn`
l`eny 'x ipzg il dywde .dil zil opgei 'xe
.'eke xiibzpy xb dil zil opgei 'xc xyti`
inc oizipznn opgei 'xl dywnc ikid ik eze
dcliy zxeibc 'eke `ype mipa el eid `ly
xeka el yic ezeiba mipa el eidy xbn
yiwl yixl iieyw`l ivn ded inp ikd ,dlgpl
xiibzpy xb i`e odkl xeka epi`e ipzwcn
il d`xpe .odkl xeka epi` i`n` clepy ohwk
yixck 'eke xiibzpy xb dil zi` opgei 'xc
[clepy] ohwk e`lc opgei 'x xn` `le ,yiwl
ibiltc diiaxe diixte dlgp oiiprl `l` inc
,clepy ohwk ied ilin x`y lkl la` ,eda
ililbd iqei 'xc `nw `pzk l"q ediiexze
xeka epi`e dlgpl xeka dcliy zxeib xn`c
wiic yiwl yixe `nrh wiic opgei 'xe odkl
dl yxtn opgei 'x edin ,dlgpl xekan `nrh
xaky dy` `ype mipa el eid `ly in :ikd
e` dxxgzyp k"g`e dcliy dgty e` dcli
z`ayne dxiibzp k"g`e dcliy zixkp
ziy`xc `ed dlgpl xeka dcli f` l`xyil
eidy xbn dcli m` la` ,`ed l`xyic epe`
xeka epi`e dlgpl xeka epi` ezeiba mipa el
zgiztc aizk `ed l`xyia mgx xhtc odkl
xeka ied l`xyi zca l`xyia `edyk mgx
`ad dzeiba mgx dgzt m` la` odkl
opira izxzc ,odkl xeka epi` l`xyia eixg`
zxeibn xb opgei 'x silie ,l`xyiae mgx xht
xht ied dzeibc mgx xht zxeibac ikid ikc
cle zeidl clepy ohwk da opixn` `le mgx
eidy mipac xba inp ikd ,mgx xht zxeib ly
diixtl epe` ziy`x oiprl mipa eed ezeiba el

חבל נחלתו
שאך בגיורת הדין כן ,אבל בגר אפילו הוליד
בגיותו בנו בישראליות הרי הוא בכור
לנחלה .אבל ר' יוחנן למד גר מגיורת ואם
הוליד בגיותו שוב אין בנו בגירותו בכור
לנחלה .וכדין בכור לנחלה דין פריה ורביה
לשניהם.
ונראה שזהו טעמם של תוס' וסיעתו.
ג .הרמב"ם )הל' אישות פט"ו ה"ו( חלק על
תוספות וכתבxiibzpe ezeiba mipa el eid" :
mipa el eid ,ef devn miiw df ixd mde `ed
zevn miiw `l mde `ed xxgzype car `ede
,xxgzypy xg` cileiy cr diaxe dixt
."qegi el oi` cardy
וכן המאירי ביבמות סבר כרמב"ם ,וז "ל:
"ixd enr eipa exiibzpe ezeiba mipa el eid
xiibzpy xby t"r` ,diaxe dixtn xeht df
dixt oiprl mewn lkn inc clepy ohwk
m` oke ,enr exiibzpy xg` dil epdn diaxe
xeka mdn cg` oi` xiibzpyn mipa ciled
 ."dlgplהיינו ,לפי המאירי רק אם בניו
נתגיירו עמו הוא קיים מצות פריה ורביה.
ולגבי בכור לנחלה אף אם התגייר עמו אינו
בכור ואינו יורש כלל את אביו.
וכ "פ בשולחן ערוך )אה"ע סי' א ס"ז( עפ "י
הטור )אה"ע סי' א(caer didyk mipa el eid" :
.ef devn miiw f"d ,mde `ed xiibzpe ,miakek
`xxgzype ,car `edyk mipa el eid m` la
xg` cileiy cr ef devn miiw `l ,mde `ed
."xxgzypy
ד .המגיד משנה פרש את הרמב "ם:
",`ed oekpe k"b exiibzp mipady epiax yxite
mipa el zeidl ick `yil aiiegn did k"l`y
ic m"ekr mipaac i"x xn`i `le mil`xyi
."el
דבריו אינם מתאימים לדברי הראב "ן.
לפי הראב"ן נראה שר' יוחנן למד זאת
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מפטר רחם בגיורת .ולכן לגבי זה אינו כקטן
שנולד .לפי הרמב "ם וסיעתו לא ברור מה
עניין הבנים שהתגיירו עמו כדי שיפטר
מפריה ורביה וכי מה הם מוסיפים לקיום
המצוה ,אם בגיותו כבר קיים מה מוסיף
שהתגיירו בניו עמו ,הרי אין הם קרובים
שלו .ואמנם בבכורות )מז ע"א( מופיע טעם
לר' יוחנן שאינו מופיע ביבמות ,שם נאמר:
"zayl d`xa edez `l ± miiw :xn` opgei 'x
 ."dxviהיינו אף שאינו מצווה בגיותו
בפריה ורביה בכ "ז הרי עשה משהו לשם
בניינו של עולם ובכך נפטר.
ואולי הרמב"ם למד זאת מפטר רחם
בישראל ,שמצרפים את עברו כנכרי להיותו
עתה ישראל ואם הם עתה חלק מישראל
אע"פ שאינם מיוחסים אחריו ,בנים של
גיותו יחשבו לו שקיים פ"ו.
ה .בערוך לנר )יבמות סב ע"א( הסבר
לשיטת הרמב "םzn`a zeywdl yie" :
,jka wlig `l q"yd `d ok l"pn m"anxd
`ped ax xn`cn ok giked m"anxdc l"pe
oeik x"et miiw ezne mipa el eidc onwl
bilt `l i"x elit`e sebn zenyp `ivedc
`mlerl la` opira k"b dxvi zaylc `l
zenyp zelkl x"etl mrh yic x`ean ixd
) f"ra 'qezd gikedy dn itle sebayה א ד"ה
אין( ixii` l`xyic zenypa iq` axc `d
eipaa x"et miiwc xyt` ji` `zyde y"r
l`xyi zenyp sebn ilk `l `d i"` mdy
) dcpa oiireיג ב( z` akrn dphw `yepdc
mbc ixd sebay zenyp elk `lc oeik giynd
m"anxd giked k"r` df lr opictw ocicl
k"b exiibzpy eipaa `l` xn`w `l i"x mbc
 ."l`xyi zenyp mdl epzpcאלא שיש
להקשות על דברי הערול"נ :הרי אין הלכה
כרב הונא ומי שמתו בניו לא קיים מצות

חבל נחלתו
פריה ורביה.
ו .בחלקת מחוקק )ס"ק ט( ובבית שמואל
)ס"ק יב( העירו שמהראשונים לא משמע
כשו"ע ולר' יוחנן אין צורך שיתגיירו בניו

עמו כדי לפוטרו מחיוב פ"ו .1
וכן בביאור הגר "א )אה"ע סי' א ס"ק יז( אף
שהראה פנים לשיטת הרמב "ם למעשה
הסיק."m"anxk `lc miwqetd lk zrc oke" :
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שאלה

גר שהורתו שלא בקדושה

גר שהורתו שלא בקדושה שנשא את
אחותו שהורתה בקדושה האם קידושין
תופסים בה והאם זרעו ממנה ממזר מן
התורה?

תשובה
א .נעסוק בצד האימהות בגר זה ולא
בצד האבהות שהיא של גר ולכן אין לבן
יחוס לאביו כמבואר בב"ב קמט ע"א.
גר שאביו נכרי ואמו התגיירה בעת
הריונו ,לכאורה הפגם הוא רק מצד אביו
ואמהותו הישראלית היא אימהות שלמה,
אבל מכמה הלכות עולה שלא כן .כך נאמר
במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי )פכ"א פס'
טו(xbd leki en`e eia` dkne l"z dn" :

.1

dyecwa ezcile dyecwa `ly ezxed dzidy
eia` dkne l"z en` zkn lr aiig `di leki
zkn lr aiig eia` zkn lr aiigy z` ,en`e
`epi` eia` zkn lr aiig epi`y z` ,en
."en` zkn lr aiig
וכן לגבי קללה )שם פס יז(l"z dne" :
ezxed dzidy xbd leki en`e eia` llwne
lr aiig `di dyecwa ezcile dyecwa `ly
`edy z` ,en`e eia` llwn l"z en` zllw
en` zllw lr aiig eia` zllw lr aiig
aiig epi` eia` zllw lr aiig epi`y z`e
."en` zllw lr
וכן פסק הרמב "ם )הל' ממרים פ"ה הל' ט-י(.
ניתן לטעון שהלכות הכאה וקללה שייכות
דוקא למשפחה שבה שני הצדדים שלמים,
ולכן במקרה דילן פטור ,אולם יש לשים לב
ששתוקי יהיה חייב כלפי אמו על אף שאינו

הערת הרה "ג יעקב אריאל – רב העיר רמת-גן:
התקשית בפסיקת הרמב "ם הל' אישות פט "ו ה "ו היו לו בנים בגיותו ונתגייר הוא והם הר "ז קיים
מצוה זו.
הרי גר שנתגייר כקטן שנולד ואם יצא י "ח בבנים שהוליד בגויותו לשם מה יש צורך בגיור הבנים,
גירות הבנים אח"כ לא מעלה ולא מורידה?
ונלענ "ד עפ "י המנ"ח מצוה א שהוכיח מכאן שהמצוה אינה הביאה אלא הווית הבנים .העובדה
שיש לו בנים ביולוגיים פוטרת אותו מקיום המצוה אלא שאם הבנים נשארו גויים למרות שהם
בניו הוא לא יכול לצאת י "ח בבנים גויים .כי המצוה היא שיהיו לו בנים ישראלים דוקא וכמש"כ
המ "מ.
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