
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  יקף  ד-  בבא בתרא מסכת  
  הדףעיונים על 

  .נישואיםלצורך ביחוס קדוק ד
והביא ראיה ממשה רבנו שנשא בת יתרו , רבי אלעזר אמר שלעולם ידבק אדם בטובים

מאידך אהרן הכהן שנשא את . ויצא ממנו יהונתן שהיה בן גרשם שהיה כהן לעבודה זרה
כ מה "א,  מיוחס ליתרושאלה שהרי פנחס אף הוא' והגמ. בת עמינדב יצא ממנו פנחס

שבאמת אלעזר ', ומסקנת הגמ. הייתה מעלתו של אהרן בכך שנשא את בת עמידנדב
והן , ומיוחס הן ליתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה" מבנות פוטיאל"אביו של פנחס נשא 
אמר רבא הנושא אשה צריך שיבדוק ', עוד הנהגה אמרו בגמ. ליוסף שפטפט ביצרו

ובאו ללמד ,  את בת עמינדב ומבואר בפסוק שהיתה אחות נחשוןשהרי אהרן נשא, באחיה
  . שרוב בנים דומים לאחי האם, שצריך לבדוק באחי האם

על תולדותיו של ' מה המעלה שנזכרה בגמ, מעתה באמת היה מקום לבאר
ונראה . הרי לבסוף שניהם מיוחסים ליתרו, אהרן על פני תולדותיו של משה רבינו

  .'תוסם וה"שנחלקו בכך רשב
 חמישי דור או רביעי שדור למימר מצינן ומהשתא ")א אילה א"ד(ם ביאר "הרשב

 מה אהני ולהכי ,גרשם בן כיהונתן ליתרו קרוב היה ולא ,יתרו לבת פנחס היה
 יצא כ"ואעפ ביתרו שדבק האם מצד פנחס של זקינו ואותו בטובים אהרן שדבק
 יהונתן ממנו שיצא ממשה ףלמיל דבעינן למאי מיניה לאקשויי ליכא פנחס ממנו
ם "מבואר בדברי הרשב. ל"עכ." מיהונתן יותר מיתרו רחוק היה פנחס שהרי

כך מוגדר להדבק , שככל שיש התרחקות מהדור שנאמרו בו דברים שלילים
  . וזה מה שנאמר על אהרן לגבי משה, בטוב

 שאם. ם לגבי הביאור ביחוסו של פנחס ליוסף ויתרו"בהמשך דברי הרשב' ועיי
ם שלא ממש סבתו אלא עוד דור "מעמיד הרשב, אבי אמו מיוסף ואם אמו מיתרו

' עי, ולצד שאבי אמו מיתרו. כ אין הבדל בינו לבין יהונתן"כיון שאל, יש הפרש
וכאמור הכל לשיטתו שביאר , ם הגירסה שמעמיד שיש הבדל של דור"ברשב

  .שככל שמתרחקים מהדור ההוא כך נקרא שנדבק בטוב יותר
 כ"א, מיתרו דאמיה אמה מיוסף דאמיה אבוההקשו לצד ש ) אלאה"ד(' בתוס
 כי ,אתיא מיתרו דפנחס דאמיה אימיה שהרי מיהונתן טפי טובים בן פנחס היאך
 מצד היה שיהונתן משום' מתרצים תוס. אתיא מיתרו דיהונתן דאבוה דאמיה היכי
שלא '  התוסמבואר בדברי. ל"עכ. האם מצד ופנחס יתרו בת בן אביו שהיה האב

אלא יש הבדל אם מיוחס דרך האב או דרך , הנושא הוא המרחק של הדורות
זה נקרא קירבה יותר ממשית ולכן לא נקרא בן , שהיות ויונתן היה מיוחס דרך האב. האם
  . אין כאן יחוס גמור ולכן מוגדר יותר כבן טובים, ואילו פינחס שמיוחס דרך האם. טובים
 לא לישא ',שהורה רבא לבניו לפי דעה אחת בגמ,  מבואר)א, ח(בברכות ' בגמ

ורבי . בועז התחתן עם רות. הרי יהושע התחתן עם רחב, ץ"והקשה היעב. גיורת
ואיך רבא מצווה על , והרי הם היו גיורות. עקיבא התחתן עם אשת טורנסרופוס

הייתה לשאר בני ,  שהוראת רבאץרותי. בניו דבר זה שראינו בנביאים שנהגו כן
  .'י הדיבור וכו" ועפפ רוח הקודש"ולא לחסידי עליון שעשו ע. אדם

כיון שהיו , שהייתה זאת הוראה מיוחדת לבני רבא, אולם בעיון יעקב כתב
ולכהן יש הלכה לישא מן המיוחסין בעם . )וליןחי ב"פ רש"ע(ממשפחת הכהונה 

שגיורות נחשדו אם , בכתובת' וכמבואר בגמ, "ובתולה מעמיו יקח", ישראל
  . א הזהיר רבאא ל"אולם לשאר בנ. שנים' התגיירו לאחר ג

,  שקשים גרים לישראל כספחת)ב, יג(בקידושין ובנדה ' ועל אף שאמרו בגמ
וביארו חלק מהראשונים מחמת ייחסו שאין השכינה שורה אלא על המשפחות 

 לבאר שיש כמה דרגות )ריג 'ז סי"ח(ת משנה הלכות "והאריך בשו. 'המיוחסות וכו
  . 'דיק וכושל השראת השכינה ובודאי יש מעלה לצדיק בן צ

, ג"הסמ, רבינו יהודה החסיד רבם של האור זרוע - שעז' סי(אולם כתב בספר חסידים 
כל שיש לו לב טוב ולוקח גיורת שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי  )ועוד הרוקח

חסדים ונעימים במשא ומתן מוטב להתחתן בזרעם מלהתחתן בזרע ישראל 
    .ו צדיקים וטוביםשאין בהם אלה המדות לפי שהזרע של גר יהי

שהרי כידוע שמעיה ואבטליון היו גרים , שהדברים נסתרים ועמוקים, וראוי לציין
למרות ששררה בעינן מקרב , ומינו אותם לנשיאים בעם ישראל, בני סנחריב

תקון  שיש )י" פה"מאמר חיקור הדין ח(והוסיף בעשרה מאמרות . 'אחיך וכו
מח צדיק שיצא מהם ומנו רב שמואל בר ודוגמתו בעולם צ, ל"וזבאחרית הימים 

שילת מבני בניו של המן כשם שיצא רבי מאיר מנירון קיסר ואנקלוס הגר בר 
אחתיה דטיטוס שמעיה ואבטליון מסנחריב ומסיסרא רבי עקיבא שאותיות שמו 
הן סופי תיבות אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה שהוא מיסוד תורה שבעל פה 

  .העליון מהארתו בהמן המקור שיש לה בפלא 
  ?"סייחו"האם הכל הולך אחר ה

תנו עיניכם , מיוחסות שבהם מה היו אומרות )לא(למדנו בשלהי מסכת תענית 
 אם בניך יהיו )שאין ה"דשם (י "ביאר רש. למשפחה שאין האשה אלא לבנים

למדנו בכמה מקומות , אמת, וצריך להשכיל. 'מיוחסין הכל קופצין עליהם וכו
כל הולך אחר האם באמת ה. 'שמעלין ליוחסין ושררה צריך מקרב אחיך וכו

האם לא ניתן לאדם . האם אין מקום למי שעלה למעמד רוחני מעצמו. הייחוס
  ???הזדמנות שהוא יהיה הייחוס של המשך הדורות

 דן לגבי דברי )נג' יח ס"או( הובא אף בטור )כב' יס' כלל ד(ש בתשובה "הרא
ממי שאינו ,  לא טוב למנות חזן לשליח ציבורהשלכאור, השואל ששלח לו

ש "ועונה לו הרא. תהייה בזויה' שהרי זה כאילו מלאכת ד, משפחה מיוחסתמ
ומה שכתבת שנהגו באלו המקומות למנות בזויי המשפחות , בלשון ברורה
כאלו אינה ראויה למיוחסים שבישראל , ויש בדבר הזה בזוי מצוה, לשליח צבור

טרה אלא ע, וחלילה להיות מלאכת השם אומנות. אלא כשאר אומניות בעלמא
 אבל לא נתרעמתי ,גם אני נתרעמתי מיום בואי הנה על חזני הארץ הזאת. לראש

אם הוא מיוחס , ואינו כן בעיני המקום, שתלית הדבר ביחס המשפחה, על שלך
, ואם הוא ממשפחה נכריה וצדיק? מה תועלת לפני המקום ביחס שלו, ורשע

ץ הזאת הם אבל נתרעמתי כי חזני האר. שלום שלום לקרוב מזרע רחוקים
רק שיהיה נעים , ואפילו הוא רשע גמור אינן חוששין, לשמוע קול ערב, להנאתם

  .  נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה,ה אומר" והקב,זמירות
שדבר הגון הוא לקרב את אלו שאינם , י אבוהב" בשם המהר)נג' סי(י "והביא הב

, יראתו שלמהש, נאמר לגבי הבעל תשובה" שלום שלום לרחוק"ו, בעלי ייחוס
, ש" כתב על דברי הרא)מח' יא ס"חולין פ(ש "היש. לקרבו ולעשותו ראוי לשררה

, אולם אם יש אדם צדיק וישר. שבודאי כן שהרי אף הלווים לא נפסלו אלא בקול
צדיק "אולם מחמת צדקותו ובתוספת המעלה של . הוא קודם, ויש לו אף ייחוס

וודאי שהייחוס אין בו , ל רשע"ני ואצאולם מול בינו, לכן הוא קודם" בן צדיק
יחוס נמדד אף אם המתייחס יכול לייחס , א"ח מחכמי הזמן שליט"אמר ת. ממש

לפי מה שכתב בספר יפה . ולא רק בעבר שכבודו במקומו מונח. הלאה
ואף לבני עמי הארץ אין פתחון פה על  )ראוןילרבינו ניסים מק' פרק יג(מהישועה 

 שאין זה דבר הבא בירושה בייחוס ,מת אבותיהםשמניחים תלמוד התורה מח
 , ואם לאו.אף על פי שייחוס אבות ישלם אם יתוסף עליו המדרש והמעשה. אבות

, ל"דוסא כשאמרו לו החכמים זרבי כמו שאמר . אין הייחוס מועיל לו ולא כלום
אמר , ה עומד בפתח"אלעזר בן עזריה שהוא עשירי לעזרא הסופר ע' אדוננו ר

אם יש לזה מלבד ייחוס אבותיו וייחוס עצמו ? תם טורחים בהסבר זהלהם מה א
' ד וואם אין עם הייחוס תורה ישרפנ. הגיע לשני מקומות גבוהים, תורה ודרך ארץ

  !ברם טובה ממנה תורה בלי ייחוס. באש
  

  סיכום הדף
  

 נשא בת יתרו ויצא ממנו יהונתן שהיה בן גרשם  רבנומשה, לעולם ידבק אדם בטובים, א"אמר ר  . קלקלה במקולקל. שאר. קדימת האב :נושא  
 אף פנחס ולכאורה.  שנשא את בת עמינדב יצא ממנו פנחסואהרן הכהן. שהיה כהן לעבודה זרה

 שלקח את והכוונה"   לו לאשהפוטיאלמבנות ואלעזר בן אהרן לקח לו "מיוחס ליתרו שהרי נאמר 
 ואמנם.  שמתייחס ליוסף שפטפט ביצרו'מבארת הגמ. בתו של יתרו שפטם עגלים לעבודה זרה

בן שאבי אמו פיטם עגלים לעבודה , ואמרו בן פוטי, שבטים ביזו את פנחס בזמן שהרג את זמרי
 אבי אמו מיתרו ואם או, ו או שהיה אבי אמו מיוסף ואם אמו מיתראלא. הורג נשיא בישראל, זרה

אולם יחוסו ליתרו רחוק הרבה יותר (. משמע מייחס ליוסף וליתרו" פוטיאלמבנות . "אמו מיוסף
  .)מיהונתן

בפסוק  ומבואר  עמינדבתבשהרי אהרן נשא את ,  הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהאמר רבא
  . מים לאחי האםבנים דושרוב , ובאו ללמד שצריך לבדוק באחי האם, אחות נחשוןשהיתה 

 שאמרו אנשי 'מבארת הגמ" פה ומה לך בזה ומה אתה עשה הלםויסורו שם ויאמרו לו מי הביאך "
ואתה ", " בידךזהמה ", "הלםאל תקרב " שנאמר אצלו מזרעו של משה רבנודן ליהונתן הרי אתה 

ישכיר לעולם כך מקובלני מבי אבי אבא , אמר להם. ז"כ איך תהיה כהן לע"א, " עמדיפהעמד 
, והוא טעה שסבר שהכוונה לעבודה זרה ממש. אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות

 ולא  הפרנסהפשוט נבילה בשוק לצורךכדברי רב כהנא שאמר ,  לעבודה זרה לוובאמת הכוונה
 שהממון חביב על יהונתן מינהו להיות כאשר ראה דוד המלך. תאמר אדם חשוב אני וזול הדבר

 ח"וביאר ריו, " בן גרשם בו מנשה נגיד על האצרותושבאל"שנאמר , ות המלךאחראי על אוצר
  . ל בכל ליבו- ששב לא, "לאשב"שנקרא 
איש "מקור ' מביאה הגמ, בנים את האב –" יורשים ומנחילים" בחלק של במשנהלמדנו 

אולי כאשר , פ לאביי"אמר ר.  שכאשר יש בן הוא קודם לכלהיינו, "כי ימות ובן אין לו
. אף אחד לא יירש, כאשר יש בן ובת. יורשת, ואם יש בת לבדה,  לבד הוא יורשיש בן

שאם יש בן ובת יירשו , פ"ביאר ר??? האם מושל העיר, כ מי יירש"א, 'תמהה הגמ
. שהוא יורש הכל, האם צריך פסוק לחדש שבאופן שיש רק בן אחד, שאל אביי. בשווה

לחדש שבת בכלל , אבייאומר  .אולי חידשו שאף בת היא בכלל ירושה, פ"אמר ר
  ". וכל בת ירשת נחלה"ירושה למדנו 

מבואר , "למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן", יעקבשיטת רב אחא בר 
אולי בנות צלפחד סברו , 'הגמה דוח. לא היו תובעות את נחלתם, שאם לצלפחד היה בן

  ".איש כי ימות ובן אין לו"וד מ הלימבהכרח, אמרו שבן ובת שוויםכך אך שניתנה ההלכה 
, 'דוחה הגמ. כ בן קודם לבת"א, היינו קרוב קרוב קודם" לשארו הקרב אליו "דעת רבינא

אבל זה אינו מהווה קירבה , הבן קודם משום שיש לו עדיפות בייעוד ובשדה אחוזה
 אלא. ויכולה לפדות שדה אחוזה, הרי לא שייכת בפרשת ייעוד כללש יתירה ביחס לבת

  ". איש כי ימות ובין אין לו"כרח לומדים מבה
דוחה . בנים נוחלים ולא בנות, "והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם ",עוד רצו ללמוד

 'מבארת הגמ, האם רק בנים התברכו, למען ירבו ימיכם וימי בניכם"כ שנאמר " א',הגמ
  .שהברכה נאמרה לכלל ישראל ולא מדייקים שרק הבנים

ששם , ש מבני יעקב"בגז" אחוה" "אחוה" לומדים אמר רבה ,"אחים מן האב"המקור ל
ומסקנת . הכוונה לאחים מן האב" אחים"אף לגבי נחלה , אמרה תורה לאחים מן האב

, שרק משפחת אב מוגדרת למשפחה" ממשפחתו וירש אתה" שלומדים מ',הגמ
    .שנאמרה המצווה רק במשפחת אב" יבום" נאמרה ביחס לודרשתו של רבה
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