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:גמראהסבר ה
יהודה לומד שפירוש ' ר". יכיר"יהודה לחכמים לגבי יישום דין ' ב מביאה מחלוקת בין ר,הגמרא בדף קכז

למרות שאנו " נאמן אדם לומר זה בני בכור"ומכאן לומד רבי יהודה ש" יכירנו לאחרים"היא " יכיר"המלה 
מן אדם לומר זה בני בכור כך וכשם שנא"יהודה אף מרחיב  דין זה ואומר ' ר. מוחזקים בבן אחר כבכור

  .זאת אומרת שניתן כח לאב להוציא את בנו מחזקת כשרות". נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה
וברור שאינו , לדעת חכמים האב אינו נאמן לומר על אחד הבנים שהוא בכור כאשר בן אחר מוחזק כבכור

בא ללמד שבידי האב לומר מי הבכור כאשר " יריכ"לשיטתם הלימוד של . נאמן להוציא בן מחזקת כשרות
דהיינו אין לאב כח לבטל חזקה אבל אנו נאמין לו כאשר צריך , אין אנו יודעים מי מבין הבנים הוא הבכור

.יהודה' להלכה נפסק כר. היכרא ואין חזקה לאף בן

ג"ובה)  י"ר('  תוס-" יכיר"נאמנות האב מכוח 
עד לכדי טענת בן גרושה או בן " יכיר"אמנות שניתנה לאב מהלימוד יהודה מרחיב את הנ' כפי שראינו ר

  .חלוצה כלפי בנו
אבל מנין נלמד שהאב יכול לפסול את , אמנם ניתן להבין שיש לאב נאמנות לגבי בכורת בנו: 'שואלים תוס

  ?בנו שהיה מוחזק עד היום ככשר
כורה שהרי לעתים על ידי קביעת הנאמנות שנתנה התורה לאב אינה מוגבלת רק לגבי ב: 'משיבים תוס

למשל אם אדם אומר על הקטן שבבניו שהוא הבכור אנו נאמין לו . הבכור משתנה מעמדם של שאר הבנים
מכך שהתורה נתנה לאב נאמנות מוחלטת לגבי . והרי על ידי כך הוא גורם שבניו הגדולים יחשבו ממזרים

ניתן לומר שיש לאב כוח לפסול את ,  שהזכרנוואף במקרה שישתנה מעמד שאר הבנים כפי, קביעת הבכור
  .בנו אף על ידי טענת בן גרושה או חלוצה

מביאים את שיטת רבי אליהו הסובר שניתן ללמוד על כוח האב לפסול את בנו ישירות מהפסוק ללא ' תוס
  .צורך ללמוד זאת מכח האב בקביעת בכור

את (מוסבת על שני חלקי המשפט " יכיר"ה המיל " ...כי את הבכר בן השנואה יכיר..." נאמר בפסוק 
  ?"את בן השנואה יכיר"מה פירוש ). את בן השנואה יכיר, הבכור יכיר

ומחדשת התורה שיכול האב , דהיינו שנישואיה פסולים" השנואה בנישואיה"  הפסוק מדבר גם על אישה 
  .לומר שנשא אישה האסורה עליו ובכך להפוך את בנו לפסול

  .'בר זה מלשון הגממקשים על הס' תוס
דהיינו כח " ומיהו כשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה"אומרת ' הגמ

.הטענה נעוץ בדין קביעת בכור ולא בלמוד מפסוק
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:ג"פסיקת בה
ג סובר "בה. 'יהודה המובאת בתחילת התוס' ג המנוגדת לתירוץ שיטת ר"מביאים את פסיקת בה' תוס

זאת . יהודה בדין של הכרת בכורה ולא בדין נאמנות לגבי טענת בן גרושה או בן חלוצה'  כרשפוסקים
כדוגמת הפיכת הבנים הגדולים לממזרים (אומרת שאדם יכול לפסול את בנו רק מכח טענה שבן אחר בכור 

  .ולא מכוח טענת פסול עצמאית) שהובאה לעיל, י טענה כלפי הבן הקטן שהוא הבכור"ע
  .א,ג ומוכיח דבריו מיבמות דף מז"על דברי הבהי חולק "ר

גיור זה פסול שכן לא נעשה (יהודה וסיפר לו שהתגייר בינו לבין עצמו ' שם מספרת על אדם שבא לר' הגמ
' והרי ר: 'מקשה שם הגמ. יהודה שנאמן הוא לפסול את עצמו ולא את בניו' אמר לו ר). במעמד בית דין

משיב שם רב נחמן בר ? שממנו נלמד שיש לאדם כח לפסול את בניו" ריכי"יהודה הוא זה שאמר את דין 
אותו אדם לא נאמן לפסול בניו מכיוון שאחרי הצהרתו הראשונה שהוא גוי הצהרתו השניה כלפי : יצחק

ל שאם אותו אדם לא היה גוי  "הנ' משמע מהגמ: י"אומר ר. בניו אינה כלום שהרי עדות של גוי אינה עדות
מכאן שאדם כן נאמן לפסול את בניו . אלא באופן ישיר" זה בני בכור"ל בניו גם ללא טענת היה נאמן לפסו

  .בתחילה' וכפי שהוכיחו תוס
  :עד כה ראינו שתי שיטות

  . יש נאמנות מוחלטת לאב גם לגבי פסילת בן- י"שיטת ר
. רק אם טענת הפסול נובעת מאמירה לגבי הבכור נאמין לאב-  ג"שיטת בה

:ד"רי' שיטת תוס
שממנה הוכיחו " האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא"לגבי ' הגמ(ב ,ד בחידושיו לדף קכח"רי' התוס
ד "רי' תוס. המקנה לאב נאמנות מוחלטת לפסול את בנו' חולק על שיטת תוס) ב את טענתם,בדף קכז' תוס

 מאמינים לה גם אם אנו" מפלוני התעברתי"בכתובות האומרת שאם אישה פנויה אומרת ' מביא ראיה מגמ
גם , אם בעל של אישה טוען שהיא מעוברת מבעילת זנות והאישה מכחישה: ויותר מכך, אותו פלוני מכחיש

  .כאן אנו מאמינים לאישה נגד בעלה שהרי רוב בעילות אחר הבעל
 ד"רי' מוסיף תוס. זו נראה שנאמנותו של האב בפסילת בנו אינה מוחלטת שכן האם יכולה להכחישו' מגמ

  .ב בין רב ושמואל לגבי נאמנות האב בפסילת עובר ארוסתו,מצינו מחלוקת בקידושין עד: ואומר
  .אם הנערה טוענת שהיא מעוברת מארוסה נאמין לה: שמואל סובר

. נחשוש שמא כשם שהפקירה עצמה לארוסה כך הפקירה עצמה לאחר והעובר ספק ממזר: רב סובר
אבל בנשואה הוא , ום לעובר ספק ממזרות הוא רק בארוסההמקרה בו סובר רב שיש נאמנות לאב לגר

ואף אם נגיד שרב לא מודה לשמואל הרי סוף סוף אנו פוסקים הלכה כשמואל והאב לא , מודה לשמואל
  .יהיה נאמן לפסול את בנו

האם אז יהיה , כל זה במקרה שהאישה מכחישה את בעלה אך מה יהיה הדין במקרה שהאישה אינה לפנינו
  '?ן לפסול את בנו כשיטת תוסהאב נאמ
אבל , מה שהאמינה התורה את האדם בפסילת אדם אחר נובע מהיותו אביו של הפסול: ד"רי' אומר תוס

על . במקרה שהאב טוען שהולד ממזר הרי הוא רוצה לפסול את שאינו בנו ולכך התורה לא האמינה אותו
 ממזר הוא אינו נאמן ורבי יהודה אומר זה בני: האומר: "ב האומרת,בקידושין עח' הסבר זה קשה מגמ

  ?הרי הוא מעיד לפסול את שאינו בנו, יהודה אומר שהוא נאמן' כיצד ר". נאמן
שם . אינה סותרת את אבהותו של הטוען לפסול את הולד' ד שטענת הממזרות שם בגמ"רי' מסביר תוס

אבל כאשר טענת , תותמדובר שהטוען מודה שהוא אבי הילד אלא שהוא נולד לו מאחת מחייבי כרי
  .יהודה מודה שהטוען אינו נאמן' הממזרות נובעת מכך שהטוען אינו אבי הילד גם ר

יהודה סובר שאב האומר על בנו הקטן זה בכורי ' ור(נכונים ' אם אכן דברי תוס: ד"רי' מוסיף ומקשה תוס
 לומר זה בני בכור כך וכשם שאדם נאמן"אומרת ' מדוע הגמ, אם כן). הופך את בניו הגדולים לממזרים

הרי אם האב נאמן להפוך את בניו לממזרים ברור שנאמן לומר זה , "נאמן לומר זה בן גרושה ובן חלוצה
  .תשמיע לנו זאת' בן גרושה ובן חלוצה ואין צורך שהגמ

' כתוס" האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא"' ד שאין לפרש את הגמ"רי' ל אומר תוס"בגלל הקושיות הנ
מדובר במקרה שהבנים קרובים . י כך נעשים האחים הגדולים ממזרים שהרי גם לכך האב לא נאמן"שע

כאשר האב טוען כלפי הקטן באבריו שהוא הבכור הוא לא . בגיליהם ואחד מהם קטן באבריו משאר האחים
' תוס. ן מאחיוגורם לממזרות שאר האחים שהרי הם באמת בהפרש גילאים קטן ויתכן שהבכור נראה קט

י מיגש לא מופיע "אמנם לפנינו בחידושי הר. י מיגש מפרש את הסוגיה כמותו"ד בסוף דבריו כותב שהר"רי
.פירוש כזה אבל בידינו יש רק שרידים מפירושיו ולא את כולם
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:ם"ביאור שיטת הרמב
כותב ' הלכה ב' בהלכות נחלות פרק ד. ם לגבי נאמנות האב לפסול את בנו"ננסה לברר את דעת הרמב

: ם"הרמב
ויראה לי שאפילו . אבל נאמן הוא על מי שהוחזק שהוא בנו לומר אינו בני ולא יירשנו ...

היו לבן בנים אף על פי שאינו נאמן עליו לומר אינו בני לענין יחוס ואין מחזיקים אותו 
 .נאמן הוא לענין ירושה ולא יירשנו, ממזר על פיו

  .רושה אבל לא לענין יחוסמשמע כאן שהאב נאמן לענין י
: ם"כתב הרמב' הלכה יד' בפרק ב

אפילו אמר האב על מי שלא הוחזק בנו כלל ... שלשה נאמנין על הבכור חיה ואמו ואביו
 .זה הוא בני בכורי נאמן וכן אם אמר על המוחזק לנו שהוא בכורו אינו בכור נאמן

וכן אם אמר  ...: "ענו חידוש יותר גדול וכתבם שאב נאמן לפסול את בנו מדוע לא השמי" ואם סובר הרמב
ם שאב לא נאמן לומר על בנו שהוא "אלא נראה שסובר הרמב" על המוחזק לנו שהוא בנו אינו בני נאמן

אבל האב : "ם"כותב הרמב' הלכה טו' בהלכות איסורי ביאה פרק טו, בניגוד לדבריו בהלכות נחלות. ממזר
ם שכן מדבריו בהלכות "לכאורה יש כאן סתירה ברמב". וא נאמןשהוחזק שזה בנו ואמר בני זה ממזר ה

  .איסורי ביאה נראה שדעתו היא שיש לאב כוח לפסול את בנו
  .ננסה ליישב את הקושי

לכן ננסה , ס ונותן להם פירוש שונה על ידי סדר ההלכות"ם לעתים משתמש בלשון מקורות מהש"הרמב
  .מהלכות איסורי ביאה'  לענייננו בפרק טום את ההלכות הנוגעות"לראות כיצד סידר הרמב

פנויה שנתעברה מזנות אמרו לה מהו העובר הזה או הולד הזה אם אמרה בן כשר הוא : "'הלכה יא
במקרה זה אנו יודעים מי האם ולא יודעים מי האב  " ...ולישראל נבעלתי הרי זו נאמנת והבן כשר

  .ומאמינים לטענת האם
וזה הנקרא שתוקי שמכיר את ... הרי זה הולד ספק ממזר... ו עד שמתהואם לא נבדקה אמ: "'הלכה יב

גם כאן מדובר שאנו יודעים מי האם ולא יודעים מי האב ומחוסר מידע " אמו ואינו מכיר את אביו ודאי
  .לגבי טענת האם הבן ספק ממזר

". דעים מה הואוכן הבן הנמצא בשוק והוא הנקרא אסופי הרי הוא ספק ממזר שאין אנו יו: "'הלכה יג
  .במקרה כזה אנו לא מכירים את שני ההורים

פנויה שזינתה ואמרה בן זה בן פלוני הוא אם אותו פלוני כשר הרי הבן כשר ואינה נאמנת : "'הלכה יד
  .ם לדבר על נאמנות לטענת האם בלבד"כאן חזר הרמב " ...להיות זה בנו של פלוני

במקרה זה אנו יודעים מי האב  ". ...בני זה ממזר הוא נאמןאבל האב שהוחזק שזה בנו ואמר : "'הלכה טו
כמובן שמדובר בטענת ממזרות הנובעת מחיתון . ולא יודעים מי האם ומאמינים לאב לפסול את בנו

  .בפסולים שכן הוא מודה שהוא בנו
וכן וכשם שנאמן לומר בני זה בכור כך נאמן לומר שהוא ממזר או בן גרושה או בן חלוצה : "'הלכה טז

בתחילת ההלכה  ". ...אם היתה אשתו מעוברת נאמן לומר עובר זה אינו בני וממזר הוא ויהיה ממזר ודאי
והלאה מדובר במקרה שבו אנו " וכן"מדובר במקרה שבו אנו יודעים מי האב ולא יודעים מי האם ומהמלה 

  .יודעים גם מי האם
ואם נבדקה אמו ואמרה מארוסי ... זקת ממזרארוסה שנתעברה והיא בבית אביה הרי הולד בח: "'הלכה יז

כאן  " ...נתעברתי נאמנת  והולד כשר ואם הכחישּה הארוס ואמר מעולם לא באתי עליה הרי הולד ממזר
  .מדובר במקרה שבו אנו מכירים את שני ההורים ומאמינים לטענת האב כנגד טענת האם

בעלי אינה נאמנת לפוסלו והרי הבן אשת איש שהיתה מעוברת ואמרה עובר זה אינו מ: "'הלכה יט
גם כאן מדובר " אמר האב שאינו בנו או שהיה בעלה במדינת הים הרי זה בחזקת ממזר... בחזקת כשרות

  .במקרה שבו אנו מכירים את שני ההורים ומאמינים לטענת האב כנגד טענת האם
  :נסכם את סדר ההלכות

 זאת אומרת שהאם בלבד -יינו פנויה שזינתה דה, מדברות על נאמנות האם בלבד' טו-'הלכות יא)א 
  .ידועה לנו

)ב   .בתחילתה מדברות על נאמנות האב בלבד במקרים  והאם לא ידועה לנו' וטז' הלכות טו
  .מדברות על מקרים שגם האב וגם האם ידועים לנו' יט-'הלכות יז)ג 
בכל סידרת ההלכות מדובר . "וכן"י מילת הקשר "ומצוין ע' יש מקרה חריג הכתוב בהלכה יג' בקבוצה א

. מדובר על מקרה בו אף אחד מההורים אינו ידוע לנו' על מקרים בהם האם מוכרת לנו ואילו בהלכה יג
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.בבא בתרא קכז  

 .וכן"י מילת הקשר "ומצוין ע' כתוב באמצע הלכה טזיש מקרה חריג ה' גם בקבוצה ב
מדובר על מקרה בו גם ' בכל סידרת ההלכות מדובר על מקרים בהם האב מוכר לנו ואילו באמצע הלכה טז

כך מוכח (הדין דומה לשאר ההלכות בסדרה מכיוון שלעובר בניגוד לולד אין חזקה . האם ידועה לנו
" זה אינו בני וממזר"בהם אין האב יכול לטעון , המוזכרים בסדרהאבל בשאר המקרים , )ב,מקידושין עח

ם נאמנות "בכל ההלכות בהם נתן הרמב. מכיוון שכבר הוחזק כבנו, "בני זה ממזר"הוא יכול לטעון רק 
אשת איש : "'הלכה יט, "...ארוסה שנתעברה: "הלכה יז(לטענת האב כנגד טענת האם מדובר במעוברת 

ם שאין לאדם כוח לטעון כלפי מי שמוחזק כבנו שהוא אינו בנו "ראה מדברי הרמבנ"). ...שהיתה מעוברת
יש לאדם כוח לטעון כלפי מי שהוחזק כבנו שהוא ממזר כתוצאה מבעילה אסורה כגון פסולי חיתון . וממזר
האפשרות היחידה של אב לטעון כלפי בנו שהוא אינו . דהיינו דווקא במקרה בו הוא מודה באבהותו', וכו
  .נו וממזר היא רק בעובר שהרי אינו מוחזק כללב

ד כתב שכך פירש  "רי' שהרי תוס, ד ודבר זה מובן"רי' ם הלך כשיטת תוס"על פי הסבר זה נראה שהרמב
:'ם  בהלכות נחלות  הלכה ב"דבר זה מדויק  גם מלשון הרמב. ם"י מיגש רבו של הרמב"הר

הוא אינו נאמן לומר אינו בני אבל נאמן לומר ". ...ענין יחוסאף על פי שאינו נאמן עליו לומר אינו בני ל... 
.בני זה ממזר

:סיכום
  ":בני זה ממזר"ראינו מספר שיטות לגבי נאמנות האב לטעון כלפי בנו 

'תוס  . אב נאמן לגמרי לטעון ממזרות כלפי בנו- 
ג"בה  .ה רק אם הממזרות נובעת מקביעת בכור נאמין לאב אבל לא נאמין לטענה ישיר- 

ד"רי' תוס  .אבל יכול לטעון שבנו ממזר כתוצאה מפסולי חיתון" אינו בני וממזר" האב אינו יכול לטעון - 
וזה בגלל " אינו בני וממזר"ד ומוסיף שלגבי עובר נאמן האב לומר "רי'  פוסק כשיטת תוס- ם"רמב

.המציאות המיוחדת בעובר
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