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  [יב]

ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ) יד ,לח(

א ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל  ֶּדֶר ִּתְמָנָתה ִּכי ָרֲאָתה ִּכי  ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא 

  ִנְּתָנה לוֹ ְלִאָּׁשה:

                                                 
[יב] תוכן דבריו, לבאר מהו לשון "פתח עינים", שאמרו חז"ל שאין מקום  1

חזרנו  ,אמי מר רביתשב בפתח עינים, א) "ז, בראשית רבה (פהכזה. דז"ל 

ומה הוא בפתח עינים  ,על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו פתח עינים

" ע"כ. ולא אמרה לו טהורה אני ופנויה אני ,מלמד שפתחה לו את העיןכו', 

מבואר מהו "פתחה לו את העין". ומפרש המשך חכמה שני פירושים בכונת 

עצמו,  חז"ל בבראשית רבה. [ואל תטעה לפרש שהפירוש השני הוא של

אלא הוא מפרש את כונת המדרש רבה]. הפירוש הפשוט שהראתה לו אותו 

מקום שהיא טהורה ואינה נדה, שאותו מקום נקרא מעין (נדה לה, ב), [ומה 

שאמרה פנויה אני, הוא שאמרה לו שפתחה פתוח כי פנויה היא. ובאמת, 

ם, לפירוש זה הוא קצת דוחק מה ענין פנויה אני, לזה שפתחה אותו מקו

  ולפירוש השני הוא מיושב היטב, כדלהלן]. 

עוד מפרש המשך חכמה, דמהו שפתחה את העינים, על פי מה שאמרו 

ביבמות (לד, ב) שהוציאה בתוליה כדי שתוכל להתעבר מביאה ראשונה, 

שרצתה להקים  שאין אשה מתעברת מביאה ראשונה (שם), [שכל כונתה

יהי רצון מלפניך " שאמרה שם),בראשית רבה (זרע מיהודה כמו שאמרו ב

"] וזה כונת חז"ל שפתחה לו את ה' אלהי שלא אצא מן הבית הזה ריקנית

המעין, שהוציאה בתוליה כדי שתתעבר. [אבל צריך ביאור לפי זה, מהו 

שאמרה לו 'טהורה אני פנויה אני', שאינו ענין לזה שהוציאה בתוליה. 

לים, וטהורה היא, דדם ונראה, שאמרה לו שדם זה שהוא רואה, הוא דם בתו

בתולים טהור הוא. ולפירוש זה מתיישב היטב מהו שאמרה פנויה אני, 

דהיינו שהראתה לו שלא נבעלה לאיש, דדם בתולים יש לה, ופנויה היא ולא 

  נשאת לאיש].

אלא שלפי פירוש זה שהיתה בתולה, [דלפירוש ראשון אפשר לומר שנשאה 

אבל לפירוש שני היתה בתולה ולא בינתיים למישהו אחר, ומת או שגרשה, 

נשאת לאיש בינתיים. אבל קשה לי על זה, הרי מפורש בכתוב שישבה בבית 

אביה ולא הסירה בגדי אלמנותה אלא עכשיו, אם כן לא נשאה לאיש, ולמה 

מקשה המשך חכמה דוקא לפירוש זה. ואין לומר דלא מקשה דוקא לפירוש 

רש כאן, הלה בלאו הכי יש לדקדק זה, אם כן מה שייכות קושייתו, למה שפי

איך נתעברה, ואין כאן מקומו. ונראה, דלפירוש ראשון יש לומר, דאף על 

  מהו "פתח עינים"

 לו אמרהש ,העינים את לו 1שפתחה. עינים בפתח ותשב) ידלח, (

 לו פתחה ,פירושו. (בראשית רבה, פה, ז) אני וטהורה אני פנויה

 לו והראתה, (נדה לה, ב) מקום אותו על נויכי והוא, יןיהמע

פי שלא נשאה, אבל אולי נבעלה באונס, לכן נתעברה, כדאיתא ביבמות 

(שם) שאם נבעלה אפילו פעם אחת כבר יולדת, אבל לפירוש הזה, בתולה 

שם) שאם שהתה אשה לאחר היתה], יש להקשות, הא אמרו חז"ל (יבמות 

שמת בעלה [או גרשה] עשר שנים ולא נשאה לאיש אחר, כבר אינה יולדת, 

ואיך ילדה תמר, הרי שהתה אחר אונן יותר מעשר שנים עד שנבעלה ליהודה 

אמר [על פי חז"ל כמובא להלן], ומתרץ על פי מה שאמרו ביבמות (שם) "

 –תה להנשא רב נחמן: לא שנו אלא שאין דעתה להנשא, אבל דע

ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא ", ותמר המתינה שיגדל שלה, כדכתיב "מתעברת

", ורק לאחר שגדל וראתה שלא נתנה לו התייאשה, וזה א ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה

  לא היה עשר שנים מאז שהתייאשה ממנו.

חז"ל, והנה ההכרח ששהתה עשר שנים מאז שמת אונן, הוא על פי מסורת 

שמעשה של תמר היה לאחר מכירת יוסף [רש"י על פי חז"ל המובא להלן]. 

דכיון שבני פרץ באו למצרים (בראשית מו, יב), וממכירת יוסף עד שבאו 

בני ישראל למצרים עברו רק כ"ב שנים, ובשנים הללו נולדו ליהודה בנים 

פרק ב) מפרץ, על כורחך ער ואונן נשאו לתמר בני שבע. דז"ל סדר עולם (

נמצא שפירש יוסף מיעקב אביו שלא [ומובא גם בילקוט שמעוני (רמה)] "

שימשו כ"ב שנה, בתוך אלו השנים נשא יהודה את בת שוע, שנאמר ויהי 

לח), שנה אחת  ,בעת ההיא וירד יהודה וגו', וירא שם יהודה וגו' (בראשית

חת לער, לעיבורו של ער, הגדיל ער ז' שנים ונשא אשה, הרי שמנה, שנה א

 ,שנה אחת לאונן שייבם, שנה אחת לשבי אלמנה בית אביך (בראשית לח

יב), שנה אחת  ,יא), שנה אחת לוירבו הימים ותמת בת שוע (בראשית לח

לעיבורו של פרץ, הגדיל פרץ ז' שנים ונשא אשה, הרי י"ח, שנה אחת 

  " ע"כ.לחצרון, שנה אחת לחמול, וחצרון וחמול ירדו עמו למצרים

ואה, שכיון שנולדו לפרץ שני בנים חצרון וחמול שירדו למצרים, אין הנך ר

יכול להיות זה בתוך כ"ב שנים, אלא אם תאמר שבני יהודה נשאו ומתו בני 

  שבע שנים, וזה היסוד להבנת כונתו.

והשתא מובן היטב מנין למשך חכמה ששהתה עשר שנים, שהרי אין אשה 

, והם שנתיים ימים, אם כן על מתעברת כשהיא מניקה עד שתגמול את בנה

ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ) "ו-בראשית פרק לח, דכורחך, הא דכתיב (
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 'ד פרק סוף בגמרא אמרוש מה פי על יותר ויתכן. היא שטהורה

, להתעבר שתוכל כדי באצבע מיעכה שתמר), ב, לד יבמות( אחין

 זה על אמר ולכן, (שם) ראשונה מביאה מתעברת אשה דאין

 כדי באצבע שמיעכה והיינו, המעין שפתחה, עינים בפתח

 אחר שנים עשר ששהתה כל) שם ,יבמות( אמרו הא אך. להתעבר

 עשר בעלה אחרי שהתה ותמר, יולדת אינה ניסת ואינה בעלה

 גדל כי ראתה כי רק, להלש נשאלי היתה דעתה אולם ,שנים

 נשאמלה שלה היאוש כן אם, לאשה לו ניתנה לא והיא, להש

 לפי אולם. שנים עשר היה לא הזמן ובזה, שלה גדל כי מעת היתה

 יתכן לא, יוסף מכירת אחרי היה שזה(סדר עולם, ב)  שדרשו מה

                                                 

ְׁשמֹו אֹוָנן:  ַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה 

אלא לפחות שלוש שנים  ", אינו ממש לאחר לידת אונן ילדה את שלה,ֹאתוֹ 

  לאחר לידת אונן ילדה אשה יהודה את שלה.

אם כן, כשמת אונן בן שבע, היה שלה בן ארבע שנים, ושהתה עד שגדל 

שלה, והיינו שנעשה בן יג שנים, שהוא לשון "גדל", ועוד המתינה לפחות 

שנה, כדכתיב (יב) "וירבו הימים", ואמרו חז"ל (שם) שהוא שנה, נמצא 

  ד שנה, במעשה דתמר, והם עשר שנים מאז שמת אונן.שלה בן י

ועל זה מסיים המשך חכמה ואומר, שמסורת חז"ל שמעשה של תמר היה 

לאחר מכירת יוסף הוא קשה מאוד, שהרי בני פרץ (מו, יב) באו למצרים, 

ואיך יתכן שבתוך כ"ב שנים הללו נולדו שני בנים לפרץ. [דמה שאמרו חז"ל 

הוא קשה מאוד, דאיתא בסנהדרין (סט, ב), דאפילו שהולידו בני ז' שנים 

דורות הראשונים, שקטנים היו מולידים, אין זה אלא לאחר שמונה שנים 

ולא בני שבע, כמבואר שם. ואין לומר דבתוך שנה שמינית כבר הולידו 

בדורות ראשונים, וער ואונן היו בני שבע וכמה חודשים כשנשאו, ומה 

ורו הוא רק תשעה חודשים לעיבור, ונשארו שאמרו בסדר עולם שנה לעיב

כמה חודשים להיותם בתוך שנה השמינית, דהרי מהמקראות שהביאו חז"ל 

בסנהדרים (שם) מוכח שרק בן שמונה ממש מוליד, ולא לפני כן אפילו 

בדורות ראשונים. ואין לומר שאפילו שאין מולידין השיא אותם יהודה, 

ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ֹּבא ֶאל ) "חכתיב (דמוכח בקרא שהיו ראויים להוליד כד

". לפיכך, אם לא נפרש כשיטת סדר ֵאֶׁשת ָאִחי ְוַיֵּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחי

עולם וילקוט שמעוני, אלא נפרש שמעשה זה היה לפני מכירת יוסף [כמו 

שפירש האבן עזרא], אם כן לפי זה לא קשה מידי, שאז יש לפרש שאין עשר 

שנים מיום מיתת אונן למעשה דתמר, דיש לומר שאונן היה בן י"ב שנה 

שנים, ושהתה רק חמש שנים ולא  כשנשא את תמר, ומת, והיה אז שלה בן ט

עשר שנים. זה עומק תוכן דבריו. וכדרכו קיצר מאוד בדבריו, וללא ספק זה 

  כונתו בס"ד רבה]. 

 .(בראשית מו, יב) למצרים באו פרץ בני שהרי, השנים מספר

  .2ודו"ק

  

 [יג]

ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ) כג ,לח(

א ְמָצאָתּה:   ַהֶּזה ְוַאָּתה 

  "מהו לשון "הגדי הזה

 במורה יןיעו, הזה שמציין 3מה. הזה הגדי שלחתי הנה) כגלח, (

 
הוא שפתחה את אותו מקום שנקרא  ,תמצית דבריו: פתח עינים 2

ואף על פי שאין  .כדי שתתעבר מביאה ראשונה ,מעיין בידיה

שאני תמר שלא  ,םאשה מתעברת אם פירשה מבעלה עשר שני

  לכן נתעברה. ,התיאשה מלהנשא לשלה עד שגדל

  

[יג] תוכן דבריו, לבאר מהו לשון "הגדי הזה". והנה הרמב"ם במורה  3

הנבוכים (חלק ג, מט) פירש, ש"הזה" בא לומר, שדקדק להביא לה שכרה 

  בזה.  עז משובח, שהיא מידת יושר לשלם שכר כראוי, והאריך

והמשך חכמה מבאר בדרך אחרת, דהם היו רגילים להקריב בבמות, וגדי זה 

דברים פרק היה לו דין אתנן, שהוא שכר זונה, ואסור להקריב לה', כדכתיב (

ֶהי ְלָכל ֶנֶדר ִּכי תֹוֲעַבת ) "כג, יט א ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב ֵּבית ה' ֱא

ֶהי ַּגם ְׁש  ל, א), דאין  –". ואף על פי שאמרו בתמורה (כט, ב ֵניֶהםה' ֱא

אתנן אלא הבא על זונה שאין קידושין תופסין בה, אבל הבא על הפנויה אין 

לשכרה דין אתנן, שקידושין תופסין בה, מכל מקום, מבואר שם שלרבי 

אליעזר שסובר שפנוי הבא על הפנויה עשאה זונה, ואסורה לכהן, יש לשכר 

דין אתנן. ואף על פי דלא קיימא לן כרבי אליעזר, מכל מקום, ביאתה דין 

הא כתבו התוס' שם (ד"ה גירסא ראשונה), שאפילו לרבנן שחולקים על רבי 

אליעזר, אם היתה זונה לפני ביאה זו, דהייינו שהיא מופקרת, יש לשכרה 

דין אתנן לפי רבא, [ויש בזה הרבה מחלוקת ראשונים, ואין כאן המקום 

בזה, והמשך חכמה בא לפרש לפי שיטת התוס'], ויהודה חשב להאריך 

ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה שהיא מופקרת ככדתיב (כא) "

א ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה ", לפיכך אמר יהודה הגדי ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶר ַוֹּיאְמרּו 

לא יתערב באחרים, שאם יתערב לא יבטל "הזה", שיהיה זהיר בו, כדי ש

ברוב, דאין לבעלי חיים ביטול ברוב, וכל העדר יהיה נאסר להקריבו כדתנן 
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, זבחים להקטיר דרכם היהד ויתכן. נועם דברי מט פרק ג חלק

, זונה אתנן כמו דהוי, 'לה להקריבו לבלי בו נזהר היה הגדי וזה

 על הבא דפנוי אליעזר לרבי), א, ל( בתמורה ס"בש כדאמרו

(שם, ד"ה גירסא  תוספות יעויין ובמופקרת[, זונה עשאה הפנויה

 אתנן אסור בבמה דאף, מלהקריבו זהירים היו לכן. ראשונה)]

 בכל יתערב לא שזה, הזה מציין היה לכן. (תוספתא תמורה ד, ז)

(זבחים עא,  ירעו כולם באחרים יתערב ואם .אותו יקריבו פן הצאן

  .4א)

  

  [יד]

ׁש ֳחָדִׁשים ַוֻּיַּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ) כו-לח, כד( ַוְיִהי ְּכִמְׁש

                                                 

בזבחים (עא, א), שכל הזבחים שנתערבו בבהמה הפסולה כגון אתנן כולם 

  אסורים, וכן פסק הרמב"ם (פסולקי המוקדשים ו, א).

וקיך, ומשמע דדוקא ואף על פי שכתוב בתורה לא תביא אתנן בית ה' אל

במשכן ובבית המקדש אסור להקריב אתנן, ולא בבמות, הא איתא 

בתוספתא דתמורה (פרק ד, ז) דאפילו בבמות ציבור נאסר אתנן. ואף על פי 

שאז לא היה במת ציבור אלא במת יחיד, מכל מקום היו זהירים להקריב 

רים להקריב אפילו בבמת יחיד, שכיון שנאסר בבמת ציבור מהתורה, היו זהי

אפילו בבמת יחיד. [לכן דקדק המשך חכמה וכתב "זהירים", וכן כתב הגאון 

ר' יעקב מאיר בידרמן זצ"ל בהגהותיו לשפת אמת זבחים (דף כ"ה רבי 

ומדרבנן ודאי גם " וז"ל , שמדרבנן ודאי אסור אתנן אף בבמת יחיד,ע"א)

באו"ח (סי'  תאאסור כדאי ןכם דג ת הכנסתדלא גרע מבי ,בבמת יחיד אסור

 " עכ"ל] ע"ש ,דאיסור דרבנן הוא ,שם ן אברהםובמג ,קנ"ג)
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והיו זהירים שלא להקריב  ,כיון שהוא אתנן ,תערב באחריםי

  כל העדר יאסר. ,ואם יתערב .אתנן

   

ָזְנָתה ָּתָמר א. מדוע אמרו ליהודה כפל לשון "[יד] תוכן דבריו ליישב:  5

" ולא אמרו רק "הרה לזנונים". ב. מדוע אמרו ַּכָּלֶת ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים

לשון רבים "הרה לזנונים", ולא אמרו "הרה לזנות". ג. מנין להם שזנתה 

א ְנַתִּתיָה ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי עַ אולי נאנסה. ד. מדוע האריך יהודה ואמר " ל ֵּכן 

" מה ענין על כן כו' למה שאמר צדקה ממני, הרי אמר שצדקה ְלֵׁשָלה ְבִני

שלא הרתה לזנונים, אלא ממני נתעברה, ומדוע הוצרך להאריך ולפרש "כי 

  על כן כו'".

ַּכָּלֶת ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה הוִֹציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף:  ִהוא 

מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלוֹ ָאֹנִכי ָהָרה 

ר ַהֶּכר ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה:  ַוַּיֵּכר ַוֹּתאמֶ 

א ָיַסף  א ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני ְו ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן 

  עוֹד ְלַדְעָּתּה:

  מדוע אמרו זנתה כו' הרה לזנונים

 ,5הענין. לזנונים הרה הנה וגם, כלתך תמר זנתה) כדלח, (

 שלא כדי ומזנה מתהפכת זונה אשה) א, לה( ביבמות דאמרינן

 היתה ותמר. להתעבר פעולה עושה שאינה שכן וכל, תתעבר

 ד פרק סוף עיין ראשונה מביאה מתעברת אינה ובתולה, בתולה

 זינתה בטח ,לזנונים הרה הנה וגם אמרו לכן). ב, לד יבמות( אחים

ומבאר, דהנה אמרו חז"ל (יבמות לד, ב) דאין אשה מתעברת מביאה 

אם היתה נאנסת לא היתה מתעברת, ראשונה, ותמר היתה בתולה (שם), [ו

ואין לומר שנאנסה פעמיים, דהוא מלתא דלא שכיחא], וכדי שתתעבר 

צריכה להבעל כמה פעמים, דהיינו לזנות כמה פעמים, שהרי אשה זונה 

מתהפכת שלא תתעבר, ובודאי שלא תוציא הבתולים ותעשה מעשה 

יש להם שהיא שתתעבר בזנות. לכן אמרו ליהודה דתמר זנתה, ושתי ראיות 

זנתה: א. דהיא הרה, ואין בתולה מתעברת מביאה אחת, ואם היתה נאנסת 

לא היתה מתעברת, אלא על כורחך שזינתה כמה פעמים. ב. אין זונה 

מתעברת אלא מתהפכת שלא תתעבר, וזונה שהתעברה על כורחך זנתה 

ת, פעמים רבות, ולכן אמרו והיא הרה, ועוד "לזנונים", פעמים רבות של זנו

  שבטעות התעברה בזנות. ובזה מיושב כל הג' דקדוקים

[והכרחתי לפרש ב' הראיות, דיש להקשות, מדוע הוצרך המשך חכמה 

לפרש ב' ענינים: א. שהיתה בתולה. ב. שזונה לא מתעברת. בדבר אחד 

מתיישב מדוע יש כפל לשון, וההכרח שזינתה פעמים רבות, אלא על 

  גם לשון רבים "זנונים"]כורחך, דבא ליישב לשון כפול, ו

ועל פי זה מפרש דברי יהודה שאמרה צדקה ממני כו', דהיא טענה שלא 

נתעברה בזנות, אלא הוציאה בתוליה ונבעלה פעם אחת שלא בזנות, ומזה 

נתעברה. ויהודה טען כנגדה שאינה נאמנת לומר כן מפני הראיות הנ"ל, 

ני", כלומר, צדקה "ממ –יותר  -וכשהכיר שממנו נתעברה, אמר, "צדקה" 

יותר ממה שאני אמרתי שזנתה, אלא באמת נתעברה מביאתי פעם אחת, כי 

כיון שהיא בתולה, מפני שבניו היו דשין בפנים וזורין בחוץ, לכן לא נתתיה 

לשלה בני, שחששתי שיעשה גם כן כמותם, וכדי שתתעבר, מעכה באצבע 

 להוציא הבתולים.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 נתתיה לא כן על כי, ממני צדקה(פסוק כו)  אמר לכן. פעמים כמה

 .6ק"ודו, שם כדאמרו ,באצבע מעכה שתתעבר וכדי ',כו

  

 [טו]
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דודאי זינתה ולא  ,לכן אמרו .בתולה מתעברת מביאה ראשונה

  שיש ב' ראיות שזנתה פעמים רבות. ,נאנסה

  

[טו] תוכן דבריו ליישב: א. מדוע אמרה "לאיש" אשר אלה לו, די לומר  7

עצמה ממיתה "לאשר אלה לו", ומהו לשון איש. ב. איך ביקשה להציל 

בטענת "לאיש אשר אלה לו אנכי הרה", והרי כיון שלא אמרה שלא זינתה, 

אלא שזינתה, מאי נפקא מינא מי הוא המזנה, אלא על כורחך שרמזה, שהיא 

נבעלה ליהודה, ורמזה לאיש אשר אלה לו, היינו אתה, אם כן הלבינה פניו 

יך אמרו בסוטה ברבים, דאם לא התכונה שזינתה עמו איך תנצל ממיתה, וא

(י, ב) שממה שלא אמרה לו בפירוש ממך אני הרה, מוכח, שמוטב לאדם 

להפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים, הרי בודאי 

הלבינה פניו, דאם יהודה לא הבועל, איך תנצל ממיתה כשיודע שהבועל 

ו, אבל הוא פלוני אלמוני. ג. עוד יש לתמוה, דהא אמרו מוטב שיפיל עצמ

מכאן מנין להפיל את ולדותיה. ורש"י הביא כאן דברי חז"ל ופירש וז"ל "

 אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים:

" אין נא אלא לשון בקשה, הכר נא בוראך ואל תאבד שלש נפשות -הכר נא 

מביא  עכ"ל. הנה הביא מדרש חז"ל שנוח לאדם שיפיל עצמו, ובחדא מחתא

שלא תאבד שלש נפשות, אם כן מה הוא לשון יפיל עצמו, והרי היא מאבדת 

  שלש נפשות.

מתני'. האשה שיצאה ) "א ,ז(ערכין ומבאר המשך חכמה, על פי הא דתנן ב

 ,פשיטא, גופה היא". ואיתא בגמרא "אין ממתינין לה עד שתלד -ליהרג 

שר ישית עליו בעל כא(שמות כא, כב) איצטריך, ס"ד אמינא: הואיל וכתיב 

אמר רבי  ,האשה, ממונא דבעל הוא ולא ליפסדיה מיניה, קמ"ל. ואימא ה"נ

: ומתו גם שניהם, לרבות (דברים כב, כב) אבהו אמר רבי יוחנן, אמר קרא

" ע"כ. [פירוש: פשיטא שהורגין אותה עם ולדה, שהוא חד גוף את הוולד

כתוב (שמות כא, כב) עמה. איצטריך, דהיה עולה על דעתנו לומר, הואיל ו

, כאשר ישית עליו בעל האשה(בדין מי שהכה אשה הרה והרג ולדה), 

(וחייב לשלם לבעל תמורת הולד, כי הוא ממון הבעל ולא ממון האשה), 

ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ) לח, כה(

ְוַהַּמֶּטה ֵאֶּלה ּלוֹ ָאֹנִכי ָהָרה ַוֹּתאֶמר ַהֶּכר ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים 

  ָהֵאֶּלה:

  למה אמרה "לאיש". ועוד מאי נפקא מינא עם מי זנתה, מ"מ תהרג. 

 אשר לאיש לאמור חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא) כהלח, (

שנגמר  האשה) א, ז( בערכין דאיתא מה פי על 7יבואר. לו אלה

הולד ממון הבעל ולא נפסידו ממנו קמ"ל, ואם תאמר מנין באמת שמפסידין 

שניהם, לרבות ומתו גם לבעל את הולד, תלמוד לומר (שוכב עם אשת איש) 

  " ע"כ.את הוולד

ִּכי ִיָּמֵצא ומה שלמדו מגם שניהם, הוא בישראל, כדכתיב (דברים כב, כב) "

ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה ְבֻעַלת ַּבַעל ּוֵמתּו ַּגם ְׁשֵניֶהם ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם ָהִאָּׁשה 

לנו לימוד שאשה הרה ". אם כן בבן נח אין ְוָהִאָּׁשה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל

שנגמר דינה אין ממתינין שתלד, דלמא חייב להמתין בגלל הולד, שהוא 

ממון הבעל. אלא שיש לומר, שנלמד במה מצינו מישראל שהורגים האשה 

  והולד אפילו שהוא ממון הבעל, הוא הדין בבן נח.

דהנה מבואר בסנהדרין (נז, ב) דבן נח שהרג עובר נהרג, דהורג נפש, דלא 

ראל שאינו נהרג על הריגת עובר [ואין כאן המקום להאריך בדין הריגת כיש

עובר בישראל]. לפיכך, אף על פי שמדין הריגת עובר מותר להרוג את 

האשה עם ולדה כיון שהוא גוף אחד עם האשה, כמו שאמרו בגמרא ערכין 

(שם) בפשטות "גופה היא", והוא הדין בבן נח, אפילו שהם מוזהרין על 

, שהרי לא אמרו בערכין (שם) 'פשיטא לאו איש הוא', אלא אמרו העוברים

"גופה היא", דהיינו טעם ההיתר הוא מחמת שהעובר חד גוף עם האשה, 

אם כן אף בבן נח שמוזהר על עוברין מותר להרוג האשה וולדה מדין הריגה, 

שכיון שנגמר דינה של האשה, גם העובר בכלל, אלא שאין להרוג העובר 

שהוא ממון הבעל, דאין פסוק להתיר בבן נח. ואי אפשר ללמוד  מטעם אחר,

מישראל, דבן נח חמור לענין הריגת עובר. [ואף על פי שמדין הריגה בלאו 

הכי מותר כנ"ל, ולא נאסר רק מחמת ממון הבעל, ובזה יש ללמוד מישראל 

שמפסידין ממון הבעל כשנגמר דינה, דמכל מקום, יש לומר, שכיון שלענין 

עובר חמור יותר בבן נח, יש לומר שגם בדין זה, העובר ממון חשוב  הריגה

הוא של הבעל, ואין להפסידו, שכיון שחזינן דלענין רוצח מוזהר על העובר, 

מוכח שלגבי בן נח עובר יש לו יתר חשיבות, לפיכך הוא יותר ממון מעובר 

ק בישראל, לפיכך אין ללמוד להתיר להפסיד ממון הבעל מישראל, זה עומ

  כונתו בס"ד]. 

וזה היה טענת תמר שלא להרוג אותה, כי מפסידין ממון הבועל שהוא אבי 

  העובר.

והנה, היא לא רצתה להלבין פני יהודה ולומר שלא בא עליה בזנות, וגם לא 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 כאשר כתיבד הואיל מהו דתימא ,נינהו גופא חד פשיטאדינה כו' 

 חנ בני והנה. ל"קמ כו' הוא דבעל ממונא ונתן, האשה בעל ישית

 וקרא, (סנהדרין נז, ב) בזה מישראל וחמירי, העוברין על נצטוו

 דבעל ממונא כן ואם, עלייהו קאי לא (דברים כב, כב) שניהם דגם

 בבא( בזנות עליה בא אפילו (שמות כא, כב), האשה דבעל ,הוא

 שהרה הכא רק .שתלד עד נמתין, נקטלינה ואיך ,)א, מג קמא

 אינו ויאמר יבא אם ואפילו, הבעל הוא מי יודע ואין, לזנונים

 סימן יש כן ואם, הרה אנכי לו אלה אשר לאיש ,שלחה לכן ,נאמן

 ממונו נפסיד ואיך, בולדות זכות לו שיש איש כאן ויש, מהאתנן

                                                 

היתה נאמנת, לכן אמרה, שאפילו לדבריכם שבזנות היא הרה, אסור להורגה 

עליה, הוא ממונו כדדרשו חז"ל מחמת ממון הבועל, שאף על פי שבזנות בא 

 אפילו לענין הולדות האשה (שמות כא, כב) בעל(בבא קמא מג, א), דנחשב 

  .בזנות עליה בא

והטעם שאמרה הכר נא כו', ולא אמרה בסתם שהולד ממון הבעל, מפני 

שאפילו שבזנות הוא בעל האשה לענין ולדות, מכל מקום, אין ידוע מי 

תובעים, ואפילו אם יבוא ויאמר שהוא בא עליה, המזנה, והוא ממון שאין לו 

אינו נאמן לתבוע ממנה ממון אם מכחישתו. ואפילו אם היא מודה שבא 

עליה, מכל מקום, כיון שאינו נאמן כלפי בית דין, שאין לו שום ראיה לזה, 

לפיכך אין למנוע הרגיתה מחמת שהיא והם מודים בזה, דבודאי אמתלא 

  היא שלא תהרג.

אמרה תמר שיש לה סימן מובהק מי הוא האיש, וכיון שיש סימן מי לפיכך 

הוא האיש, אסור להורגה מחמת ממונו. ובחכמה רבה הערימה שלא 

יהרגוה, ולא תלבין פני יהודה. ולכן דקדקה לומר "לאיש", דהיינו יש לי 

  סימן מי הוא האיש שהולדות שלו, ולכן אסור להרוג אותה.

ירה לעצמה להרוג ולדותיה ולא להלבין פניו, והשתא לא קשה מידי איך הת

שכיון שנתבאר על פי הש"ס בערכין שאשה שנגמר דינה גם ולדה מת שהוא 

חד גוף עמה, ואפילו בבן נח, כפי שמוכח מלשון הגמרא בערכין, לכן מדין 

הריגה אין כאן, אלא מדין הפסד ממון בלבד. ומה שאמר רש"י ואל תאבד 

ממון שני הנפשות, ולא מדין הריגה. ומתורץ כל שלוש נפשות, היינו היא ו

הדקדוקים. [וכשתדקדק היטב היטב בצחות לשונו, תראה שזה בודאי 

  כוונתו בס"ד רבה, אלא שקיצר מאוד כדרכו].

 ,לומר שהולדות שייכים לבעל ",איש"תמצית דבריו: אמרה ל 8

אלא  ,ואל תאמר שהוא ממון שאין לו תובעין .ולכן אסור להורגה

לכן אי אפשר  ,והוא בעל הממון ,ה סימן מי הוא האישיש ל

  להורגה.

 וזה (סוטה י, ב). אלבין ולאוכו',  מוטב ,שפיר אתי ובזה .דבעל

 .8כו' ודו"ק נפשות ששל תאבד ואל כו', הכר

  

 [טז]

א ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ) לח, כו( ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן 

א ָיַסף עוֹד ְלַדְעָּתּה:   ְבִני ְו

  ביאור המחלוקת אם יהודה לא בא עליה עוד, או שלא פסק מלבא עליה

 ויש כו' הוסיף לא אומרים יש. תהלדע עוד יסף ולא) כולח, (

 דהבא סובר שאול דאבא ,9בהא פליגי אולי וכו'. פסק לא אומרים

  

א ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה[טז] על הכתוב " 9  -ולא יסף עוד וז"ל "רש"י , פירש "ְו

" [תרגום אונקלוס פירש שלא יש אומרים לא הוסיף. ויש אומרים לא פסק

א פסק]. ותוכן דברי המשך חכמה, הוסיף, ובגמרא סוטה י, ב אמרו של

יבמות לבאר מהי מחלוקתם. ומפרש, דשניהם סוברים כאבא שאול דאמר ב

כאילו  -הכונס את יבמתו לשם נוי, ולשום אישות, ולשום דבר אחר ) "ב ,לט(

". ומאוד קשה להזהר בזה פוגע בערוה, וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר

ולכן רבי יוסי בירושלמי (יבמות א, א) לקיים המצוה שלא לשם הנאה כלל, 

  דסבר כאבא שאול, בעל את יבמתו דרך סדין שלא יהנה מקירוב בשר ממנה.

ומבואר בקרבן העדה בירושלמי (יבמות א, א), שלאחר שבא עליה וקנאה 

ונעשית אשתו, מותר לבא עליה לשם אישות ולהנות ממנה, דאשתו היא 

לד להיות ממזר אלא בביאה לכל דבר, ולא אמר אבא שאול דקרוב הו

ראשונה, דצריך לקיים מצות יבום לשם שמים ולא לשם אישות, אבל לאחר 

ודרך סדין "קרבן העדה ביאה ראשונה לא. [ומה שציין לעיין שם, דז"ל ה

שלא ליהנות מגופה רק  ,היה דרך סדין ,בעל. אף ביאה הראשונה שבעל

שקיים המצוה לא לאחר  ,ולכך ,שחשש להא דאבא שאול ,לקיום המצוה

על ביאות  חרינא,אישנא ל .שהרי הוא עושה להנאתו ,רצה לבא עליה עוד

תו לא חשש לשום  ,אבל אחר שקנאה לשם יבום כתקנה ,הראשונות קאי

" עכ"ל. והמשך חכמה סובר גם כן שהעיקר שהרי היא כאשתו וזה נכון ,דבר

  ]כפירוש השני, ומה שפירש כאן הכל הולך רק כפי הפירוש השני

  אלא שנחלקו כאן, האם לאחר ביאה זו, קנאה יהודה כאשתו לכל דבר. 

דהנה יהודה לא ידע שהיא יבמתו, והרי הוא כבא על יבמתו שלא לשם קנין 

אלא בשגגה. ואף על פי שהבא על יבמתו בשוגג קנאה (יבמות נג, ב), מכל 

 מקום נחלקו ביבמות (נו, א) האם קנאה לגמרי והיא כאשתו לכל דבר, או

דהיינו לירש נכסי אחיו  ,האמורים בפרשת יבמיםשקנאה רק לדברים 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 (יבמות לט, ב), ממזר הולד להיות קרוב ביבמה מצוה לשם שלא

 יעוין, סדין דרך בעל ולכן ,כוותיה סבר יוסי 'דר בירושלמי ופירש

, ראשונה ביאה דוקא, עדה הקרבן ופירש. (א, א) יבמות ריש שם

 ומותר, כאשתו היא הרי תו, בביאתו וקנאה שלקחה כיון אבל

 יבמתו על הבא פרק בבלי מחלוקת ובזה. שם יעוין, אישות לשם

 כאשתו דתהיה הדברים לכל ביבמה קונה שוגג ביאת אם, ב, נו דף

 לשם שלא לכוון צריך, עדיין קנה לא אם, כן ואם. דבר לכל

 כאשתו ונעשית אותה קנה אםו. עוד עליה בא לא לכן, אישות

 צריך היה כן דאם, לומר ואין. פסק ולא, עונה מצות לקיים מחויב

, זרע ידי על שם דהקים דכיון, אינו זה ,יבום מצות עוד בה לקיים

  .10היטב ק"ודו, מצותו נתקיים כבר

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

או  .מותרת לשוק ,לו בנים מאשה אחרתיש אם מת ואו ש ,ולפוטרה מייבום

אם היתה לה צרה נפטרה בביאתו שאו  ,חליצה צריכהאם הוציאה בגט לא ש

  .של זו

והשתא יש לומר, דהסוברים שלא פסק מלבוא עליה, סוברים שהבא על 

תו בשוגג כיהודה, קנאה לגמרי, וכיון שהיא כבר נעשית כאשתו לכל יבמ

דבר, חייב לקיים בה מצות עונה, ויבוא עליה לשם אישות אפילו נהנה. אבל 

הסוברים שלא הוסיף לדעתה, סוברים שהבא על יבמתו בשוגג כיהודה, לא 

קנאה להיות כאשתו אלא לדברים האמורים בפרשה, לפיכך עוד צריך לבוא 

ה לשם שמים, לשם קנין, כדי לעשותה אשתו ולקיים בה מצות יבום, עלי

לפיכך לא הוסיף לדעתה שחשש שיהנה כאבא שאול, ואף על פי שיש בה 

מצות יבום, סבר יהודה, שכיון שכבר הקים שם על המת, כי נתעברה, אין 

 מצוה ליבמה. זה ביאור מחלוקתם.

ה, או שלא טעמי המחלוקת, האם הוסיף לדעתתמצית דבריו:  10

 ום,יהודה בא עליה שלא לשם קנין יבהוסיף לדעתה, תלוי בזה, ד

האם קנאה לגמרי להיות  ,נחלקוו .שלא ידע שהיא יבמתו

 סוברים שקנאה ,הסוברים שלא פסק מלבוא עליה .כאשתו

ואפילו שנהנה היא  ,לפיכך חייב לקיים מצות עונה לגמרי,

סוברים שלא קנאה  ,והסוברים שלא הוסיף לבוא עליה .שתואכ

וכדי לקיים מצות יבום צריך  ,כיון שבא עליה בשוגג ,לגמרי

לפיכך לא  ,קרוב הולד להיות ממזר –דאם לא  ,להזהר שלא יהנה

כי כבר נתעברה והקים  ,ולא רצה לקיים מצות יבום .בא עליה עוד

  .שם על המת

    


