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 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ליהו אריאל אדריארב ה

 לוניפ :תובעה
 גדנ
 לוניתפ :נתבעתה

 – לדיםהיהאב והאם במזונות י דרי חיובג: נדוןה
 האב בשל משמורת משותפת יטול מזונותבקשה להבחיית ד

 

 יןסק דפ

 .בפני בית הדין תביעת האב לביטול מזונות

מהלך נישואיהם נולדו להם שני ב. )11.3.2014( ד"תשע'  באדר  ב'  הורים  התגרשו  בתאריך  טה
 .כיום בני אחת עשרה ושמונה, ילדים

קבע  בהסכמה  כי  מזונות  הילדים  יעמדו  על  סך נקיבל  תוקף  של  פסק  דין  שהסכם  הגירושין  ב
כמו  כן  הוסכם  כי  משמורת  הילדים  תהיה  בידי  אימם .  ה  כולל  מדורסכום  ז.  כל  ילדל₪    1,900

 .וד  הוסכם  כי  התדיינות  עתידית  בעניין  המשמורת  תהיה  בבית  המשפט  ע.ונקבעו  זמני  שהות
 .עניין מזונות הילדים נותר בסמכות בית הדין

סכמה  כי  האחריות העניין  המשמורת  בבית  המשפט  שם  הגיעו  ההורים  ל  אחרונה  נידוןל
  .להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין .ית תהיה משותפתההור

 .המשך לפסק דין זה פנה האב לבית דיננו בבקשתו הנוכחית להפחתת מזונותב

 ענות האבט

עם  פסק  הדין  לאחריות  הורית  משותפת  קטנו ,  לדבריו.  האב  טען  בתחילה  לשינוי  נסיבות

 .נות בהתאםויש להפחית את חיוב המזו, זמני השהות של הילדים אצל אימם

לינת  לילה יא  והתברר  כי  כל  שנוסף  ה,  ית  הדין  ביקש  לברר  מהו  השינוי  שנעשה  בפועלב
 .הילדים  מובאים  על  ידי  אביהם  למסגרת  הלימודים,  למחרת  אותה  לינה,  בבוקר.  אצל  האב

ולמעשה  נוספה  לו  ארוחת  בוקר ,  בנסיבות  אלו  השינוי  בהוצאות  האב  הוא  נמוך  מאד,  מובןכ
 .שבועית בלבד

ואם  זו  בלבד ,  הבהיר  האב  כי  לא  זו  טענתו  העיקרית,  אחר  שהתבררה  משמעות  הדבריםל
ולם  טענה  אחרת  בפיו   א.רש  לתביעתוידה  המציאות  העומדת  לדיון  היה  נכון  שלא  להיתהי

 .מהותי-במישור המשפטי
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לילדים  אב .  אין  להפלות  בין  האב  לאם,  משנפסק  כי  האחריות  ההורית  משותפת,  דבריול
הם  מתגוררים  בשני  בתים .  הכוללת  זכויות  שוות  וחובות  שוות,  חריות  הורית  שווהואם  בעלי  א

 .ואין  לאפשר  מצב  בו  בית  אחד  יהיה  עשיר  ובית  שני  יהיה  בית  עני,  בית  אביהם  ובית  אימם
זו  גם  משמעות  החלטת  מועצת  הרבנות  הראשית  שניתנה  לאחרונה  הכוללת  התייחסות ,  דבריול

 .להכנסות האם

  ₪ 12,000-ל₪    10,000הכנסותיו  נעות  בטווח  שבין  שי  שכר  שמהם  עולה  לוש  תגיאב  הצה
 . ₪ 11,000האם הצהירה שהכנסותיה נעות סביב . ברוטו

ש  להגדיר ייון  שגם  האחריות  ההורית  משותפת  וגם  השתכרות  ההורים  שווה  כדברי  האב  ל
, הם  אצלוא  בהוצאות  הילדים  כאשר  ישהאב  י.  את  צורכי  הילדים  ולחלקם  בשווה  בין  ההורים

יון  שכך  משהוסכם  שהמשמורת  משותפת  יש כ.  והאם  תישא  בהוצאותיהם  כאשר  הם  אצלה
 .לפטרו כליל מתשלום מזונות כלשהו ולבטל את חיוב המזונות שנקבע בהסכם הגירושין

ל  הוא  סיבה "טען  כי  עצם  זה  ששכרו  עומד  על  הסך  הנ,  שזומן  לבקשת  האב,  דיון  נוסףב
 .שכן מדובר בשכר נמוך ,לביטול המזונות או להפחתתם

וכעת הפחית את היקף , וד טען כי בעת הגירושין עבד גם כרופא שיניים שכיר וגם כעצמאיע
 .תעבודתו בגלל נסיבות בריאותיו

מתוך  תלושי  השכר .  אב  התבקש  להציג  נתוני  השתכרות  על  התקופה  הקודמת  לגירושיןה
 . שרה חלקית עבד בעבודה נוספת במ2013-2014בשנים  עולה כי, שהוצגו

 .א עקא האב לא הציג את נתוני השתכרותו באותן שנים ממשרתו הקבועהד

עיקר  טענתו  אם  כן  אינה  שינוי .  האב  טוען  כי  יש  לפטרו  לחלוטין  מתשלום  מזונות,  מו  כןכ
 .הנסיבות אלא היות הילדים במשמורת משותפת

 . ום מזונותהעקרונית האם יש לפטרו לחלוטין מתשל-ידרש איפוא לטענתו העיקריתנ

 ענות האםט

היא .  היא  הנושאת  בעול  הכלכלי,  האם  טוענת  שעל  אף  האחריות  ההורית  המשותפת

הסכימה  לכך  שהאחריות  ההורית  תהיה  משותפת  במטרה  לעשות  את  האב  מעורב  יותר 

אולם לא יתכן שתוספת של לינה שבועית תהפוך את הקערה על פיה ותדון ,  בגידול  הילדים

פועל  כל  פניה  בעניין  כלשהו  של  הילדים  מופנית  אליה  והיא  הנושאת ב.  אותה  לחיי  עניות

 .העיקרית בעול

ולדבריו  הוא  משלם  כשבעים  אחוזים ,  אב  הודה  כי  אינו  משלם  את  המזונות  במלואםה
 .מסכום המזונות

 .ד כאן תמצית טענות הצדדיםע

 

 –צרכי הילדים נבהיר  כי לפי דין תורה האחריות על ,  ודם  פסיקה  במקרה  פרטי  זה  שלפנינוק
ודומה  שהמקרה ,  יש  לדבר  משמעויות  רבות.  וטלת  על  האב  בלבד  מ–בכלל  זאת  מזונותיהם  ו

 . תפנות לצורכי הילדיםהיכולתה לבהאם ות שלפנינו מבהיר מדוע יש צורך שלא לפגוע באימהּו
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לל בחוסיף  עוד  שטענת  האב  לא  באה  בחלל  ריק  אלא  היא  המשך  למגמות  שונות  המנסרות  נ
הלן   ל.גרמו  חרפת  רעב  לילדים  רביםים  יתממשו  חלילה  אמדין  התורה  ו  פוכותהשהן    ,ירווהא

 .יובאו מקורות נרחבים בעניין זה

פי  שפסקו  בבתי     כיתה  נשמרת  מעיקראיה  ורהתשאם  עמדת  משפט  ה  בארנסוף  דברינו  ב
ל גל  שב,כיום  למציאות  אליה  הגענוים  לא  היינו  מגיע  ,בלא  פרשנות  שגויה,  הדין  מאז  ומתמיד

 .להשתמט מאחריותם המלאהות עול המזונות מבקשים אב

 אופן  בבין  ולא  מאופן  ביןב,  לדיה  ימזונותם  בֵא  הת  אחייב  ליתן  נם  אשאלה  בדון  לבואנוב
 .יל גבוצות קארבע להתייחס לשי, לקיח

 .דין העיקר ֶהָחל מזונות מחיוב בדון לש ילגביהםש, ש שיל גד עטנים קטניק .א

 תקנת  בדון  לש  יליהם  אביחסש,  שרה  עלוש  שו  אשרהע  תים  שעד  וש  שגיל  מטניםק .ב
 .ושאא

 קנת  תכח  מדון  לש  יבעניינםש,  שרה  עמונה  שו  אשרה  עמש  חיל  גד  עש  שגיל  מלדיםי .ג
 .ראשית הרבנותה

 .דקה ציוב חצד מדון לש יליהם אביחסש, שרה עמונה שו אשרה עמש חיל געל מלדיםי .ד

 חל  המזונות  החיוב  לנוסףב,  איםגיל  הכל  בילדים  בם  גונים  שמצבים  ביים  קדקה  ציובח
 .גביהםל

 .פנינו לבוארו ילו אניינים עלכ

 טנים קטני קמזונות באם היובח .א

עוד .  )ב"דף  סה  ע(כמבואר  בגמרא  כתובות  ,  האב  חייב  במזונות  בניו  קטני  קטנים  עד  גיל  שש

,   שאשה  שהתגרשה  אינה  חייבת  להניק  את  בנה  אפילו  בשכר)ב"שם  נט  ע(מבואר  בגמרא  

 .ש להוכיח לכל הפחות שחיוב האב קודם לחיוב האםומכאן י

 תבכ.  אם  הל  עלל  כוטל  מינו  אטנים  קטני  קזונות  מחיוב  שולהם  ע"רמב  הדברי  מולםא
 :ל"וז, )יח-ז"טא ה"פכ( ישות אהלכותם ב"רמבה

 כרה  שה  לותן  נצת  רם  אלאא,  הניק  לותה  אופין  כין  אנתגרשה  שהאשה"
 מורים  אברים  דמהב,  ו  בטפל  מהוא  ונו  בת  או  לותנת  נצת  רא  לאם  ומניקתוו

 ין  אומא  סיה  האפילו  וכירה  הם  אבלא,  הכירה  שד  עותו  אניקה  הלאש
 שכר  בותו  אמניקה  וותה  אופין  כלא  אולד  הכנת  ספני  מאמו  מותו  אפרישיןמ
 .דש חארבעה ושרים עדע

 ל  עתר  יה  לותן  נבל  אנה  בת  אניקה  מהיא  שי  פל  עף  אזונות  מה  לין  אגרושהה
, זה  בכיוצא  וסיכה  ומשקה  ומאכל  וכסות  מהן  לריך  צטןהק  שברים  דכרהש
 ."לום כה לין אמעוברת הבלא

. הניק  לאם  הת  אופין  כאין  ומזונות  במחויב  הוא  ההאב  שתלמוד  הין  דוא  האן  כנזכר  הדיןה
 :)ח"י-ז"ט השם(ל "זו, ימם אצל או אביהם אצל אילדים הם אשאלהם ב"רמב הן דה זדין להמשךב

 פרישין  מין  אצלה  אנה  ביהיה  שמגורשת  הצת  רם  אגמלתו  ודשיו  חלמוש"
 ו  לנותן  וביו  את  אופין  כלא  אמורות  גנים  שש  שן  ביהיה  שד  עמנה  מותוא
 ו  לתן  אצלי  אוא  הם  אומר  לאב  לש  ינים  שש  שאחרו,  מו  אצל  אהוא  וזונותמ
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 אפילו  ועולם  למה  אצל  אהבתו,  לום  כו  לותן  ניני  אמו  אצל  אוא  האם  וזונותמ
 .ש שאחרל

 ותה  אזנין  ורחו  כעל  בו  לראוי  המנו  מוציאין  מצדקה  לאוי  ראבה  יה  היצדכ
 שום  מותה  אן  זאביה  וצלה  אתה  באחר  לאם  השאת  נאפילו  ומה  אצל  אהיאו
 צל  אהיא  ותובה  כתנאי  בותו  מחר  אנכסיו  מתזון  ואב  הימות  שד  עדקהצ
 אחד  וכרים  זחד  אגמלתן  שחר  אצלה  אניה  ביהיו  שאם  הצת  רא  לאםו,  מהא
 הן לין אם אקהל  לותן  אשלכת  מו  אאביהן  לותן  אנותנת  ודהי  ברשות  הקבותנ
 ."הן בטפלין מהן ובא

 ותם  אמשלכת  וזונם  לחויבת  מאם  היןא,  ב  אלבנות  ובנים  לין  אם  אגםם  ש"רמב  הידשח
 :השגותיו ב)שם(ך "רמ המהם ת"רמב הברי דלע. קהלל

 תייב חינה אמאי אאם הש שן בד עניו בת אזון  לייב  חאב  הםא,  ה  זוא  המהת"
אמאי  לא ו.  אם  לב  אין  בש  יפרש  המה  וטנים  קטני  קהם  שיון  כניה  בת  אזוןל

 ."תזונם עד שיהיו בני שש ואמאי יכולה להשליכם על הקהל

 .ם שמשלכת אותם לקהל"ך מתייחסת רק למה שכתב הרמב"ת הרמייוק שקושד

 כול  יאב  השאין  כטנים  קטני  קניה  במזונות  בייבת  חאם  הם  אאשונים  רחלוקת  מן  כם  אצינומ
 לדעתו,  לבד  באב  הל  עלא  אאם  הל  עעיקרו  מוטל  הא  למזונות  היובם  ח"רמב  הדעתל.  זונםל
 .ה זחיוב באם החויבת מאב האחרך ל"רמה

 יילי  ו"הרמ,  )ק  יב"ס(מ  "חה,  )  חעיף  סב  פע  סימן"אה(  רוך  עהשלחן  וטור  הסקום  פ"רמב  הדעתכ
ע "ע.  )הס  צ"סו(  תשובהח  ב"הראנו,  )ק  א"  סאע'  סי(  טבר  היא  בדבריהםא  ביה,  )יא'  י  סינים  דליקוטי(

, וגיות  סשתים  מ"רמב  הדין  לאיה  רביאה  )ק  יד"פב  ס'  סי(א  "גר  ה.פוסקים  האוצר  בוספים  נקורותמ
 .ש"ייע

 פרש המהו"ך "רמית הושי קתיישב תכיצדו, כל וכל מטורה פהאם שכך לעם טש יאםע ה"לי
 ?"אם לב אין בשי

 ל  שעניינה  בללית  כפיסה  תלא  אמזונות  התקנתל  רטי  פנין  עאן  כאין  שיאר  בשנה  ממגידה
 :)שם( שנה ממגידל ה"ז. אשהה-אםה

 כמה  בניו  בל  עצווה  מהאבו,  קום  משום  באשה  ליוב  חצינו  מלא  שרור  בזה"
 ."הם בתחייבה נמהיכן וצווה מאשה האין ובריםד

 :)הס צ"סו(ח "ראנת ה"שו בתב כה זעיןכ

 ותר  ילל  כיוב  חליה  עיהה  יהמָל  שלל  כן  כותנת  נסברא  האין  שיות  העם"
 רהיִּכַמ  במרו  אאם  ובנים  הל  עאם  ליוב  חום  שקום  משום  בצינו  מלאד  ו"הבמ
 ולד  הכנת  סצד  מלא  אלל  כעבוד  שליה  עאיןי  ש"עפ  אשכר  במניקתו  וופהכ
 ."ל דעפר מב או לין אםד א" בו בטפלו יא למה לשכר הענין לקום מכלמ

 :ל"זו, קשהם ה"רמב הל עקח רמעשה ה

 רור  בהל  ז"ז  ולה  אבינו  רברי  דל  עכתבל  ש"  זמגיד  הרב  הל  עהתימ  תויותר"
 אין  וברים  דכמה  בניו  בל  עצווה  מהאב  וקום  משום  באשה  ליוב  חצינו  מלאש
 האם  מותר  יאב  ליוב  חצינו  מאםו.  ל"כ  עהם  בתחייבה  נמהיכן  וצווה  מאשהה
 ניכם  בת  אותם  אלמדתם  ודכתיב  מטורה  פהאשה  דתורה  הלימוד  בלא  אינוא
 יכא  הבניה  ורוביה  קת  אלפרנס  וצדקה  הענין  לבל  או  בכיוצא  ותיכםנו  בלאו
 בינו  רברי  דיים  קחיי  דינא  דרב  הם  גמפטרה  לן  ליפוק  תהיכא  מב  אליכאד
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 ברי  דאה  רלא  שפשיטא  וה  זל  עולק  חום  שאין  שכתב  ון  ככתבוג  ש"הסמו
 ."י"כ באלהך ה"רמה

 כ"מש  לודה  מאם  הל  עתזונו  מיוב  חהטלת  ליחס  בךא,  דקה  צין  דל  עתוייוש  קכל  שראהנ
 .ח"והראנמ "מה

 ללמדו  ולפדותו  ומולו  לבנו  בייב  חהאב:  ")א"  עדף  כט(  ידושין  קהברייתא  שמדים  למצאנונ
 . ה זדין לב האית ביאה, "מים בהשיטו לףא א"י וומנות אללמדו ושה אלהשיאו וורהת

, מ"מש  ה"מכ"  שהא  "אם  היות  הפני  מלאא"  םא  "יותה  הפני  מינה  אדבר  העיקר  שראהנ 
 אימהותה  לנויה  פהיות  לאשה  כה  לאפשר  לישו,  קום  משוםביוב    חשה  אל  עכמים  חטילו  הלאש
 .ונים שיובים חליה עהטיל ללאו

 .יון בסוגיה בקידושין שם מבהיר את הדבריםע

 . כאן לניןם עינ אן כאםו, התורה מהם מלושהש. ינים דשה ששנו נ)שם( ידושין קברייתאב

 . מים בלהשיטוו, ומנות אלמדול, הש אהשיאו ל– וספים נלושהש

ליה   עכמים  חבעום  קא  לאםו,  אם  הת  אם  גהם  בחייב  לכון  ניה  ההאחרונים  לו  איחס  לדיניםב
 . אם הל עובה חכמים חטילו הא לקום מבשוםשכאן  מולהע, חובה

 אין שףא. אם הת אלא ואב הת אייבוח, ורית החויבות מכוללותה, תקנותיהם בכמים חן כםא
 . שים נל עפועל ביובים חהטיללכמים  חצו ראל, אישית המחויבותם בםויו שםא ואב שפקס

דף (ב  "  במשנה  באם  הנכסי  מבנות  הרנסת  פדיןח  מ"הראנמ  ו"מ  הל  שסודם  יל  עהעיר  לשי

 :)ב" עקכב

 אינו  ואב  הנכסי  בנים  שי  פוטל  נהבן  שלא  אנחלה  בבת  האחד  ובן  החדא"
 נכסי  מיזונות  נאינן  ואב  הכסינ  מיזונות  נהבנותו.  אם  הנכסי  בנים  שי  פוטלנ
 ."אםה

 בת  האחד  ובן  החדא:  "גמרא  בתבארהנ,  "נחלה  בבת  האחד  ובן  החדא:  "מתניתין  דישאר
 בשניהם  ואב  הנכסי  לאם  הכסי  נין  בילוק  חאיןש,  דבר  הירושפ".  אב  הבנכסי  ואם  הנכסי  בויןש
 .ר"שו )אב הבנכסיה ו"ד(ם "שבכ ר"כ. רושה יןייענ לבנות לודמים קהבנים וורשים יהבנות ובניםה

 נכסי  בנים  שי  פוטל  נהבןש:  "ה  זכלל  מהוציא  לאה  במתניתין  דסיפא  שגמרא  הירשה  פודע 
 ". אם הנכסי בנים שי פוטל נאינו ואבה

 ודש  חלא  שאם  הכסי  נביןל,  נים  שי  פבכור  הורש  יבהם  שאב  הכסי  נין  בילוק  חש  יה  זדיןב
 .)ב" עדף קיא(ב " בגמרא במבוארכ, כורה בין דהםב

 אב  הנכסי  מיזונות  נהבנותו:  "משנה  הסוף  בנשנה  ששני  הדין  הת  אפרש  לש  יו  זרך  דלע
 תנאי  מבנות  ההם  מניזונות  שאב  הכסי  נין  בילוק  חש  יה  זדין  בםג".  אם  הנכסי  מיזונות  נאינןו
. נותיה  במזונות  בחויבת  מאינה  שאם  הכסי  נביןל,  )ב"  עדף  נב(  תובות  כגמרא  במבוארכ,  תובהכ
 .ר"שו )אב הבנכסיה ו"ד(ם "שבכ ר"כו

 . שתו אלפי כדם אמחויב שתובה כנאי תוא הלא אתו בלפי כאב החיובי מובע נינו אה זיןד

 נכסי  מבנות  הרנסת  פהואו,  ו  זמשנה  בלול  כוא  הם  אדקדק  ליש  שוסף  נדין  בנו  דראשוניםה
 :)בן החדה א" דב" עכבב ק"ב( מה רד יספר בתבכ. אםה
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 ינה  אהפרנסה  שפיל  [...]  אב  הנכסי  כאם  הנכסי  מקלי  שרנסה  פלעניןמ  ד"ש"
 כי  הכי  ואנשים  לנו  תנותיכם  באת  וכתיב  דיא  הרבנן  דתקנתא  ותובה  כתנאימ
 ."יתתא אפקדא ממי נכי הברא גמפקדד

 . )יזונות נבנותה ה"ד( וסף יהנימוקיו )תנן דאה ה"ד(א "ריטב הם גללוה ה"רמ הברי דביאוה

 ופן  גרנסת  פן  הוללת  כמשנה  הלשון  שביארו,  חלקה  ש"רא  הבו  רברידת    אביאא  ה"ריטבה
 :ישואיהן נרנסת פהןו

 נכסי  מלא  אינם  אכסים  נעישור  ונישואין  לכמים  חחייבו  שבת  הרנסת  פגםו"
 כמים  חשם  מסמכו  שאנשים  לנו  תנותיכם  באת  ורא  קתיב  כבדידיה  דאבה
 ."כתובות בדאיתא כבת הפרנסתל

 )ק  ד"ס(ש  "ב'  יע,  )ב"  עדף  סח(  תובות  כההסוגי  מאיה  רהביא  ו)ה  עסימן(ל  "הרית  מ"שוכ  ב"כ ו
 . אייתו ריישבש

 :) אעיף סיג קימןע ס"אה(א "רמ בהלכה לובאו הדעות התיש

, אם  הנכסי  מה  לותנים  נך  כאב  הנכסי  מנדוניא  לרנסה  פבת  לנותנים  שכשםו"
 ."ולקין חישו

 ישו,  םא  הכסי  נל  עם  גוטל  מנדונייתה  לבת  הרנסת  פיוב  חסיעתוה  ו"רמ  הלדעת  שצינו  מנהה
  .תה בלפי כם אם גחויבת מתו בלפי כב אבחיובי שקור מנול

 החיוב  ששום  מוא  הדבר  הטעם  שפשרא,  אם  הכסי  נל  עינו  ארנסה  פחיובה  ש"רא  הדעת  לםג
 את  ורא  קתיב  כבדידיהד:  "ה"רא  הכתב  שפיכ,  אם  הל  עלא  ואב  הל  עוטל  משה  אהשיאל
 נכסי  ברנסה  פפוטרים  העם  טזהו  ש)מה  קימןע  ס"אה(ס  "תת  ח"שוכ  ב"כו,  "אנשים  לנו  תנותיכםב
ט "תויכ  "כ  ו.אוקו  דאב  הל  עוטלת  משה  אהשיא  להחובה  שורה  מכתוב  הלשון  ששום  מאםה
 .)ז"א מ" פקידושין(

, בנו  לשה  אהשיא  לחויב  מאב  הקאווד  ששום  מוא  ההטעם  שכתב  ווסיף  ה)ק  ה"ס(א  "גרה
 :ל"זו

 עדו'  ול  כ"קמה'  ו  כשים  נחו  קכתיבד'  ב  ב"  נכתובותש  ב"כמ  ויקר  עוכן"
 מחד  דבתוה  ל"ה  ואב  בוקא  דלבנוו'  ו  כהשיאול'  ב'    לבקדושיןו'  ו  כמהכ
 ."פיק נראק

 :)ק א" סיג קסימן( ילואים מבניכ א"כו

 נשים  וייבים  חנשים  אב  אל  עבן  הצות  מלכ'  רסיג)  ט"  כףד(  קדושיןק  ד"ובפ"
 נשים אבנו לעשות לאב הל עמוטלות הבן הצות מלכ'  גמ  במפרשים  וטורותפ
 לפדותו  ומולו  לבנו  בייב  חאב  הבנן  רתנו  דהא  לנינא  תטורות  פנשים  וייביןח
 כתיבל  ד"נ  משה  אהשיאו  לםש)  '  לבדףו(,  ש"  עשה  אלהשיאו  וורה  תללמדוו
 תנו  תנותיכם  באת  ושים  נבניכם  לקחו  ובנות  ונים  בהולידו  ושים  נחוק
 ייד  מה  ליתן  נאמר  קכי  הוא  הידו  בתו  בלא  אוא  הידו  בנו  בשלמא  באנשיםל
 ינה  אאשה  דזה  מוכחמ,  ש"  עינשי  אלייהו  עקפצי  דיכי  היכ'  לכסייו'  לבשייו

 כסים  נישור  עלא  אינו  ארנסה  פקנת  תעיקר  ותה  בו  אנה  בת  אהשיא  לייבתח
 ."כך בייבת חינה אהאשה ונותיו בתא אהשי לורה תברי דל עהעמידו שמהב

 דף  לב(  ידושין  בקסוגיאל  )ב"  עדף  נב(  תובות  בכסוגיה  הין  בהות  זש  ילו  אטעמים  בייקינן  דדכ

 .נו בהשיא לאב החיוב בנה דידושין קהסוגיהו, פרנסה בנה דתובות כסוגיהה. )ב"ע
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 בן  להשיא  להחיובש,  ח"הראנמ  ו"מ  הדברי  כמש  מיא  הסיעתםל  ו"מהריה,  ה"רא  התונוכ
 . פרנסה ליחס בדין הך כממילא ואם הל עוטל מינו אשהא

 .ניו בלפי כאב היוביח לב אית בן כם איא הקידושין בסוגיהה

 שי.  רנסה  פיוב  חהואו,  תה  בלפי  כאם  התבחוי  מו  ביוב  חאן  כצאנוה  מ"רמ  הדעת  לולםא
 יוב  חקום  משום  בצאנו  מלאח  ש"הראנמ  ו"מש  ה"  מםה  ע"רמ  הברי  דתיישבו  ייצד  כעייןל
 ?נה בלפי כם אל עכמים חהטילוש

 :) אעיף סיג קסימן( איר מבית הקשה המנםא

 ל  עלל  כינה  או  זמצוה  שזה  בהודות  לוכרחים  מלמא  עולי  כעתי  דלעניותו"
 ."טורה פש שבן מחות פמזונות מפילו אהרי שנכסיה מחייה באםה

 היכי  מטנים  קטני  קהם  שבנותיה  וניה  בת  אזון  להחיוב  מאם  הת  אטרו  פםא.  רורה  בויתושיק
 השיאו  להחיוב  שוד  עהוסיף  לישו!  ?טנים  קטני  קכלל  מיצאו  שנותיה  בת  אהשיא  לחייבה  ליתית
 ישועות  הקשה  הכןו,  חיים  מף  אחויבת  מאין  שאם  הן  כאין  שה  מחיים  מאב  הל  עוטל  משהא
 .)ק א"ס( עקבי

 אסקינן  דלמהו,  "ותה  מחר  אנכסיה  מלא  אפשרית  אינהה  א"רמ  היטתש:  "איר  מבית  היארב
 .אחי דוב חעלתב

 נכסי בבת הל שינה דם האשאלה בנה ד)א" עדף סט(  תובות  כגמראה:  איר  מבית  הברי  דיאורב
. יא  הוב  חעלת  בת  שהבגמרא  המסקנתו,  וב  חבעלת  כו  איורשת  כוא  הפרנסתה  לעומדים  האבה
 :ם שגמרא בודע

 מיגבא  לינה  מפקא  נמאיל.  אחי  דו  אאבאד,  ויא  הוב  חעלת  באמרת  דהשתאו"
 גביה  ארבינא  דמע  שאת,  אי  משבועה  בזיבורית  ושבועה  בלא  שוניתנֵבל
 ."שבועה בשלא וינונית בשי ארב דריה במר מרב אשי דברתיהל

 אב  הנכסי  מאחים  הל  עוא  הפרנסה  לחיוב  הן  כאםו,  אחי  דוב  חעלת  בבת  הגמרא  המסקנתל
 תב  כו  זרך  דלע.  ה"רמ  העת  דזוו,  אם  הנכסי  מם  גאחים  הל  עוטל  יה  זחיוב  שומר  לש  ילכןו
 .)ק א" סקיג' סי( עקב יישועותה

 וב  חעלת  בם  אינה  מנפקא  הזו  שגמרא  המרה  אא  לדועמ,  איר  מבית  הך  כל  עקשה  המנםא
 לכןו,  אם  הכסי  נל  עה  זיוב  חיןע  א"לכ  ששמע  מו  זינה  מפקא  נאמרה  נומשלא,  אבא  או  דאחיד
 .)ק ד"ס(ש "בש ה"מ כלאל ו"מהרי הדעת כאיר מבית הסיקה

 וא  המיוחס  ואם  היתת  מאחר  לק  רוא  הו  זסוגיה  בדיון  הכל  שאיר  מבית  הדעת  לידינו  בלהע
 . אם הלא ורדב במחויבים ההםש, אחיםל

 ו  לומעיןש"  נכסי  מנותי  בזונו  ילא  "האומר  שוא  ההדין  שכיוןש,  וסף  נאופן  ביישב  לשי
 נכסיה  מגבוה  יות  מלאחר  שה  לנוח  שאם  העת  דומדיןא,  )ב"  עף  סח  דכתובות(  גמרא  במבוארכ
, עתה  דומדן  אמשום  ונכסיה  מלא  אמנה  מינה  אהגביה  שה  זאופןב.  חתה  מלא  שדבר  לראיהו
 ק  ראת  זכתב  שלאל  א"נ  העקב  יישועותכ  ה"כו.  יא  האב  דוב  חעלת  בם  אף  אייבהח  ליתןע  נ"כל
 . אחי דוב חעלד ב"מל

 שעבד  ליתן  נאת  זצורךל,  ותה  מאחר  ללא  אינו  אה  זיוב  חכי  הבלאו  שכיון  שומר  לש  יעודו
 דברא  הו  יבא  לעולם  לממנהו,  עבודה  שק  ריא  האם  החיוב  לידהמ  היח"הנפק  שיוןכ.  חיים  מאםה
 . חייב ליתן נותה מאחר לכסיה נל עלא אאם הל עוטל מינו אבפועל שזה כחיוב, ביה גידיל
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ש "כמו, חויבת מאם הין אנו בל עאב  הבחיובי  שלמא  עולי  כודים  מאיר  מבית  הביאור  להנהו
 השיאו  לחיוב  הם  גאת  זכללב,  אם  הל  עיוב  חכמים  חהטילו  שקום  משום  בצינו  מלאמ  ש"מה

 . לבד באב הל עוטל מומנות אללמדו והאיש

 אחים  הל  עוטל  מפרנסה  החיוב  שדוקדקיםח  מ"הראנמ  ו"מ  הבריד,  איר  מבית  העת  דפיל
 .בנה לה אישהשיא לייבת חינה אהאם ששוםמ, אם הל עלא ולבדב

 נו  תנותיכם  באת  וכתיב  דיא  הרבנן  דתקנתאו:  "כתב  שחרת  אורה  מצמוה  ע"רמ  השון  לולםא
 . ה"רמ הן דאם הבחיוב שנו לריה, "תתאי אפקדא ממי נכי הברא גמפקד דיכי הכי ואנשיםל

 קחוו  "ירמיהו  בהפסוק  מלמד  נרנסה  פחיוב  שובא  ה)ב"  עדף  נב(  תובות  כגמראב,  ן  כל  עתרי
 נלןמ  –  שה  אהשיאול:  ")ב"  עדף  ל(  ידושין  קבגמראו".  אנשים  לנו  תםיכנות  באת  ושים  נבניכםל
 פסוקה".  אנשים  לנו  תתיכםנו  באת  ושים  נבניכם  לקחו  ובנות  ונים  בהולידו  ושים  נחו  קכתיבד
 תונכו  שן  כם  אראהנ.  רנסה  פחיוב  למקור  הם  גוא  הבנו  לשה  אהשיא  לחיוב  למקור  כהובאש
 .דוכתא לושיה קהדרא וה אישבנה להשיא לייבת חהאם שלמדנו ליאה ה"רמה

 ם  שהאתב  כאשל,  )שם(י  "ימוקנ  בהובאו  שפיה  כ"רמ  הברי  דת  אאה  ראיר  מהבית  שראהנ
 . ליה עוטל מהחיוב שבואר מדברים המקור בולםא, נה בת אהשיא לייבתח

 תבאר  הה  זיובח.  ה  אישבנו  להשיא  לייב  חאבה.  חר  אאופןה  ב"רמ  הברי  דבאר  לראהנ
 . ל"נ הכתובות וידושין קגמראב

 יתןנ"  שחיוב  התפרש  התו  בגבי  לךא.  נו  ביטרח  להשיאש,  פשטו  כתפרש  מדבר  הנים  בגביל
, כונה  נרך  דלא  אמור  גמוני  מיוב  חה  זין  אחייםמ".  נשיי  אלה  עקפצו  דיכי  היכ  [...]  ידי  מהל
 . מת האב הנכסי ממור גמוני מיוב חהו זיתה מלאחרו

, תה  בהשיא  לדאוג  לחיים  מיא  המחויבתש,  אם  הגבי  לם  גדין  הכן  שיאה  ה"רמ  הברתס
 . כסיה נל ענדוניא היוב חל חותה מאחר לממילאו

 מוני  מיוב  חהם  שיון  כטורהפֵאם    הניםט  קטני  קממזונות  שאיר  מביתית  הושי  קושבה  יזהב
 . שה אהשיאם לחיוב כלאש, מורג

ה "רמ  הם  גודהמ,  מור  גמוני  מיוב  חחיים  מחיוב  היה  האם  שלומר  וחלק  ליש  שראה  נןיידע
 טילו  הא  לקום  מבשוםמ  ש"מ  הדברי  בשנוי  ההכלל  שכון  נמתא.  אם  הל  עותו  אטילים  מיו  הלאש
 איןמ  ש"מ  הל  שסברתו  וינו  דיסוד  בךא,  ה"רמ  הריב  דם  עתיישב  מינו  אאם  הל  עיוב  חכמיםח
 .ה"רמ הודה מאם הל עבוע קיוב חהטילל

 דברי  כמש  מוברים  סאם  הל  עינו  אשה  אהשיא  להחיוב  שכתבו  שסיעתםל  ו"מהריה  ה"ראה
 חיובב,  בתה  ובנה  לשה  אהשיא  לחיוב  בוא  הךכ,  אם  הל  עיוב  חל  ככמים  חטילו  הלאמ  ש"מה
 . טנים קטני קזונות מיובח בכןו, ה זדין מנגזר הרנסהפ

 עמא  טלא  בילתא  מינו  אאם  הל  עלא  ואב  הל  עוטל  הטנים  קטני  קזונות  מחיוב  שפסוק  הדיןה
 ניה  בלפי  כעשיים  מו  אמוניים  מחיובים  באם  הת  אכמים  חייבו  חלא  שקרון  עבטא  מלאא
 . בנותיהו

, כמים  חקנת  תוא  הטנים  קטני  קמזונות  באב  החיוב  שרווחת  הדעה  הפי  ללכנו  הברינו  דכלב
 .ל"אכמו, התורה מהחיוב שאמר נם אם גאן כשנויים הדברים הת אכוון לישו
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 קנת אושאת .ב

, הדברים  עתיקים.  הלכה  נוספת  שנשנתה  בעניין  חיוב  האב  במזונות  ילדיו  היא  תקנת  אושא

ע ורבים עמו היא שחיוב מזונות בניו ובנותיו עד שיגדלו מוטל "אולם  נראה  שדעת  מרן השו

 .מ לענייננו"יש בזה נפקו, על האב בלבד

 :ובאמ )ב" עדף מט( תובות כגמראב

 תקינו  האושא  בנינא  חר  בהודה  יבי  רשום  מקיש  ליש  רמר  אילעא  אבי  רמרא"
 וותיה  כלכתא  ההו  ליבעיאא.  טנים  קשהן  כנותיו  באת  וניו  בת  אן  זדם  איהאש
 הו  למר  אהודה  ירב  דקמיה  לתו  אוו  הי  כמע  שאת.  וותיה  כלכתא  הין  אוא
 יה  לפו  כמר  אסדא  חרב  דקמיה  לתו  אוה  היכ.  דיא  שתא  מאבני  ולדה  יארודי

 ." ניה בעי בא לברא גההוא וניה בעי בורבא עלימא וליקום וציבורא בסיתאא

 :)שם(י "ש רשירפו

 יזון  וכלכלם  יאולי  ויה  למרינן  אימר  מלא  אוותיה  כלכתא  הליתד.  מע  שאת"
 ."ייפינן כא ליכף מבלא

 תקנת  לליתא  שלמד  נבנותיו  וניו  בזון  לדין  הן  ממוראיםא  הפו  כלא  שמכךי  ש"ש  ריארב
 . ליה עופין כאין שקנה תיתכן תלאש, ושאא

 דנו  שראשונים  השמעות  מכןו,  )ש"ה  ת"ד(ן  "רה,  )ש"ה  ת"ד(ד  "יר'  וס  תלכוי  ה"ש  רל  שדרכוב
 . לבד בדקה צדין מטנים קטני קאינם שבנות ונים בזונות מחיובב

 :תב כ)ד"יב ה"פי( ישות אהלכותם ב"רמב הולםא

 בנותיו  וניו  במזונות  בייב  חוא  הך  כשתו  אמזונות  בייב  חאדם  ששםכ"
 תקנת  כיגדלו  שד  עאכילם  מאילך  וכאן  מנים  שש  שני  ביהיו  שד  עקטניםה
 ."כמיםח

 ן  זדם  איהא  שתקינו  האושאב:  ")  טאות  (תב  כללום  ה"רמב  הברי  דל  עיימוניות  מהגהותב
 ".ערות שתי שיביאו שדי ע"פרשו. ש"יי עטנים קשהם כבנותיו וניוב

 קנת  תת  אביאה  המל,  ללוי  ה"גמ  הברי  דל  עתקשה  ה)ק  ג"  סא  עסימן(  ילואים  מבני  אספרב
 ? וותיה כלכתא הלית דגמרא במסקינן דיון כושאא

 יגדלו  שד  עאכילן  מאילך  וכאןמ:  "ם"רמב  הכתב  שה  מל  עוסביםי  מ"גמ  הדברי  שראהנ
 . יא הושא אקנת תו זתקנה שא בלבארו, "כמים חתקנתכ

 :טור הברי דל עכתב ש)אע' ע רסי"אה(י "ב בם גבוארים מדבריםה

 ערה  נפרקב  –  דולים  גיהיו  שד  עזונם  לצוה  מאילך  ומכאן  וכתב  שמהו"
 טנים  קשהם  כבנותיו  וניו  בת  אן  זדם  איהא  שתקינו  האושא  בנתפתתהש
 ."ערות שתי שיביאו שד עטנים קשהםי כ"ש רפירשו

 עד  וש  שגיל  מהלכה  לפסקה  נושא  אתקנת  שא  בלפרשי  ו"מג  הברי  דמש  מםי  ה"ב  הבריד
 כךו,  ם"רמב  השון  לת  אעתיק  ה)  אעיף  סא  עסימן(ע  "הע  א"שו  הכןו.  ערות  שתי  שיביאוש
 . יא הושא אקנת תכמים חקנת תהאי שבריו דתפרשיםמ

ל "נ  הסיעתוי  ו"ש  רדברי  לרורהא  ב"גר  הושיתק.  ע"ע  צ"ש  הדברי  שב  כת)ק  ב"ס(  םא  ש"גרה
 יש  שדינא  לקטוע  נ"שון  ה"מרי  ו"גמה,  ם"רמבה,  אמור  כמנםא.  ושא  אתקנת  ליתא  ללדינאש
 .ערות שתי שיביאו שעד וש שגיל מושא אתקנת כפסוקל
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 :ל"זו, )ז נסימן( הן כזרתת ע"שו ביאר בןכ

 ש  שבני  משם  כםג,  קטנים  הניו  בת  אזון  לוא  הייב  חדקה  צתורת  בק  ראל"
ע "שו  הלשוןו',  ט  ב"  מתובותכ'  גמ  בדאמרינן  כושא  אתקנת  מלאא,  מעלהו
, ש  שבני  ממעלה  לשהם  כם  גכמים  חתקנת  בזנןא  ש"א  ס"  עסימן  בואה
 הואז  ש"  עכתבש,  ע"שו  הל  שלשון  הל  עמה  תביאוריוא  ב"הגרפ  ש"אעו

 ם  שבמסקנא  דשום  מיאל  ה"  זכונתוב  ו"סק  בםע  ש"צ  בסיים  וכמים  חתקנתמ
 תקנת  מה  זאין  דהראנ,  ותו  אופין  כאין  וציבורא  בסיתא  איה  לכפו  דסקינןמ
 הרי  שזה  מותר  ים  אי  כדקה  צחובת  מק  רא  לבל  אעלמא  בצוה  מלא  אכמיםח
 ." ה זל עותו אכלימין מוף סוףס

 .ו זדרך בדרכו שוספים נחרונים אברי דהביאו ש)ק ה" סא עסימן( פוסקים האוצרע ב"עו

 :שכתב שמתקנת אושא )לק אבן העזר סימן עוח(ת נבחר מכסף "בשו יןיעו

א  אמוד  זן  בניו  קטנים  עד  שיגדלו  הוא  אפילו  כשיש  לבנים  ההם מי  שהו"
נכסים  שנפלו  להם  מבית  אבי  אמם  או  ממקום  אחר  ואינם  עניים  מכל  מקום 

 ."אביהם זן אותם עד שיגדלו

, מידכ  א"א  אש  שגיל  מניו  בזון  לדם  אופין  כאיןל  ש"קי  דא  הם  עה  זנין  עתבאר  ייצדע  כ"לי
 . דקה צדין מותו אופין כאזש

 גיל  מלמעלה  שניו  בזון  לרצה  יא  לם  אהכלימו  ליתה  הושא  אתקנת  שתב  כ)ק  א"ס(  שהפריה
 .ם שהן כעזרתכ ב"כו. שש

 גיל  מתקנה  נושא  אתקנתם  ש"רמב  היטת  שת  איאר  ב)סו  קימןד  ס"יו(ם  "הרשדת  מ"שו  בךא 
באר   לכתבו.  מיד  אוא  הם  אשוטים  בלכופו  ומיד  אלא  בהכלימו  לעניינהו,  ג"  יעד  ואילך  ושש
 ומר  ליכול  ודם  אל  כלפי  כחיובו  כוא  הה  זיובח,  ניו  בלפי  כצדקה  באב  הייבג  ח"  יגיל  מגם  שאףש
 אושא  בכמים  חקנוג  ת"  יד  עש  שגיל  מךא.  ן  כעשות  להם  לאפשר  של  כצמם  עת  איפרנסו  שהםל
 ם  אושא  אתקנת  לגם  שףא,  צמם  עיפרנסו  שהם  לומר  לכול  יאינו  ודקה  צדין  מביהם  את  אכופיןש
 . דקה צדין מזונם לאב הורט פכסים נבנים לשי

 יאור  בזהו  ו,ובין  באינו  אמיד  מידאן  ב    בידקה  ציוב  חלים  אושא  אמתקנת  שן  כם  אמצאנ
 .מרןם ו"רמב הבריד

 ) יסימן( מואל ששפטית מ"שו ברך  דו  זבדרך  ו)  כימןא  ס"ח(  אול  שגםת  ה"שו  בדינא  לסק  פכןו
 .)ד לסימן( למה ששפטית מ"שו בזהנ ב"נו שהמ' עיו

 דקה  צדין  מפי  טדיף  עאב  היא  שחיוב  הרן  מאך  דעת,  צאנו  יא  לחלוקת  ממכדי  שאהר  נדינאל
, )רן  מעת  דחר  אהולכים  לפחות  הכלל  (מפורשים  הרן  מדברי  כפסוק  לישו,  ת"כמשנ  ורגילה
 .רן מדעת כסק פוא הםל ג"צזוק  קרבהרן  מי כדעת להראינוו

 וטל  מזונות  מחיוב  שכשם  שראה  נעודו.  ה  ליש  בף  אאם  הל  עה  זיוב  חהטיל  לדרך  זו  איןל
 ל  עוטלת  מושא  אקנת  תךכ,  )ח'  עי  סב  פסימן(ע  "שו  בנפסק  שכפים  ו"רמב  הדעת  ללבד  באב  הלע
 .לל כאם הה בויבה חלא ולבד באבה

 .חיוב מוטל על האב אף כשהוא אינו אמיד ואילו האם אמידה הן כל עתר י

 :) א'עי סעא' י סעזר האבן( רוך עחןולשל ה"ז

 נפלו שכסים נהם לש יפילוא, ש שני ביהיו שד עבנותיו וניוב זון לדם  אייבח"
 א  לאםו.  יגדלו  שד  עכמים  חתקנת  כנןז,  אילך  ומשםו  ;מם  אבי  אבית  מהםל
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 ליו  עכריזיןמ,  צה  רא  לאםו.  ו  בפוצרין  וותו  אמכלימין  וו  בועריןג,  צהר
 חות  פוא  ההריו,  ניו  בזון  לוצה  ראינו  ווא  הכזרי  אלוניפ:  אומרים  וצבורב
, מורים  אברים  דמהב.  זונן  לותו  אופין  כאיןו  ;פרוחיו  אן  זהוא  שמא  טעוףמ
 מספקת  הדקה  ציתן  לראוי  המון  מו  ליש  שמוד  איה  הם  אבלא,  מוד  אשאינוב
 ."יגדלו שד עותם אזניןו, דקה צשוםמ, רחו כעל במנו מוציאיםמ, הםל

. לבד באמיד הה בחייב  שצדקה  כאינהו,  מיד  אאינו  שמי  לתקנה  נושא  אתקנתש,  ן  כם  אולהע
 מצות  לישו,  לבד  בליו  עוטל  ממזונות  החיוב  ששם  כמיד  אאינו  שף  אלבד  באב  הייב  חו  זתקנהב
 .דקה צדיני לפניה הודם קמנו מגביה הפשרויות אתא

 כתובות  דף  סה(  גמרא  הדין  שראהנ,  תלמודבתקנת  אושא    למרןם  ו"רמב  הברי  דקור  מןיינבע

 )ב"  עדף  מט(  תובות  כגמרא  בדיון  הלכןו.  עיקראמ  שוט  פיה  הטנים  קטני  קזון  לדם  אחייב  ש)ב"ע
: ושא  אקנת  תת  אגמרא  הביאה  הלעניין  זה  .  אלא  במזונות  קטנים  טנים  קטני  קמזונות  בינוא
 הו  לאיבעיאו.  ג"  יעד  וש  שגילמ,  היינוד,  "טנים  קשהם  כנותיו  באת  וניו  בת  אן  זדם  איהאש"

 ותו  אמכלימיםש,  ל"נ  הדינים  הישנ  מוותיה  כהלכתא  שפשטו  ווותיה  כלכתא  הם  א)שם(  בגמרא
 .ושא אקנת תמכח ודקה צדין מיה לפינן כבאמידו, מיד אאינו בףא

 .דומים קמקורות מושא אתקנת לוסף נקור מהביא ליש שפשרא

 :ל"וז, )ז ט,ז טשמות( חיי בבינו רתבכ

 וז,  אהלו  באשרל,  קחו  תאהלו  באשר  ליש  אפשותיכם  נספר  מאמר  שמהו"
: )ט,  ח  יראשיתב(  כתוב  שעניןכ,  אהל  במצאת  נתהיו  לאויה  רהיאש,  שתוא
 למדו',  גו  ונימה  פלך  מת  בבודה  כלכ)  די,  ה  מהליםת  (כתיב  ואהל  בנהה
 זהוו,  קטנים  הבניו  ושתו  אמזונות  בדם  אחייב  שסמכתא  אדרך  בכתובה
 ."ל" זננאל חבינו רירש פןכ, פשותיכם נספרמ: אמרש

 רק  טז  פשמות(  למה  שתורה  בבריהם  דביאה,  פסוק  הל  עגדול  הבמדרשג  ו"ס  רתרגוםכ  ב"כו

 דרי בלא אטנים קקטני באוקו דדובר  מאין  שורהמ"  קחו  תאהלו  באשרל  "כתוב  התימתס.  )ה  צותא
 .דלו גלא שמשמעוכ" קטניםה "בניוו, אדם הל שיתוב

 קנת הרבנות הראשיתת .ג

 .ענין נוסף שיש לענות בו הוא תקנת הרבנות הראשית

. נחלקו  קמאי  יעור  החיובשב  .טני  קטנים  עד  גיל  ששדין  התלמוד  חייב  אדם  במזונות  קמ
וכן  כתבו ,  סבירא  ליה  שהוא  שיעור  מזונות  אדם  בינוני  )פרק  יב  הלכה  י(ם  בהלכות  אישות  "הרמב

בסימן  ע  סעיף (וכן  פסק  הטור    ,)ב"עסד  (הובאו  דבריהם  בשיטה  מקובצת  כתובות  ,  יונה'  תלמידי  ר

 .ושאר פוסקים )אק ע" צז סמ סימן"חו(א "הגר, )שם(והשולחן ערוך  )'ג

אלא  ששיעור  המזונות  אחד  הוא ,  דברים  אמורים  הן  לגבי  מזונות  והן  לגבי  כסות  ומדורה
ואילו  שיעור  הכסות  משתנה  ומחויב  בו  האב  לפי  הפחות  שבבינוניים ,  בכל  האנשים  הבינוניים

פי השיעור שמעות  הדבר  היא  שגם עני שבישראל מחויב לזון את בניו כ  מ.וכן  נראה  ביחס  למדור
כמו  שכתבה  הגמרא "  מקולקלים  בֵמעיהם"שמחויב  בו  אדם  בינוני  כי  בפחות  מזה  הרי  הם  

 .)ב"עג פף ד(בעירובין 

ובלבד  שיתבאר ,  "שיעור  מינימאלי"ניתן  לפרשו  שהוא  "  כפי  צרכם"אם  כן  השיעור  של  ו
נוני  משתנה יעור  זה  של  אדם  בי  ש.ששיעור  מינימאלי  זה  היינו  כפי  שניזון  ומתכסה  אדם  בינוני

ם  בהלכות "כמו  שכתב  הרמב,  מו  לפי  המקובל  באותה  העירולפי  התקופות  והמקומות  ויש  לׁש
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, )אות  א(באר  הגולה  ,  )סימן  עג  סעיף  א(השולחן  ערוך  ,  )ת  פא"ל(ג  "הסמ,  )פרק  יב  הלכה  י(אישות  
ארכנו ה  .ושאר  פוסקים  )דק  "ס(א  "ובאור  הגר  )סימן  ע  סעיף  ג(השולחן  ערוך  ,  )שם(א  "באור  הגרו

 .ש"עיי, )א סימן יא"ח(ת שחר אורך "בעניין זה בשו

בחיובו  כלפי  ילדיו .  דין  התלמוד  חיובו  של  האב  במצות  צדקה  בא  לידי  ביטוי  בשני  מצביםל
בחיובו  כלפי  ילדיו  קטני  קטנים  בשיעור  שהוא  מעבר  לבינוני  במידה ו,  מזונות  הקנתתשמעל  גיל  

 ."די מחסורם"וזהו 

האב  חייב  גם  בצדקה   ,פי  שיבוארכ.  יובים  לדין  הקדימה  של  האבמ  בין  שני  הח"ין  נפקא
ולם   א.ורק  לאחר  שתמוצה  הגביה  מהאב  יש  לחייב  את  שאר  הקרובים,  קודם  האם  ושאר  קרובים

ואם  מכח  תקנת  חכמים .  אם  מדין  צדקה  באנו  לא  ניתן  לרדת  לנכסיו.  מ  באב  שאינו  אמיד"יש  נפק
 .באנו יש לרדת לנכסיו

 :שכתב ) אעיף סא עסימן( עזר הבן ארוך עוכאן נציין לשלחן, מקורות רבים הםה

 נפלו שכסים נהם לש יפילוא, ש שני ביהיו שד עבנותיו וניו בזון לדם  אחייב"
 א  לאםו.  יגדלו  שד  עכמים  חתקנת  כנןז,  אילך  ומשםו  ;מם  אבי  אבית  מהםל
 ליו  עכריזיןמ,  צה  רא  לאםו.  ו  בפוצרין  וותו  אמכלימין  וו  בועריןג,  צהר
 חות  פוא  ההריו,  ניו  בזון  לוצה  ראינו  ווא  הכזרי  אלוניפ:  אומרים  ובורצב
, מורים  אברים  דמהב.  זונן  לותו  אופין  כאיןו  ;פרוחיו  אן  זהוא  שמא  טעוףמ
 מספקת  הדקה  ציתן  לראוי  המון  מו  ליש  שמוד  איה  הם  אבלא,  מוד  אשאינוב
 ".יגדלו שד עותם אזניןו, דקה צשוםמ, רחו כעל במנו מוציאיםמ, הםל

 .)רנז סעיף ח' סי(ד "ויע ב"כ השו"שמע "עו

אין  כן   שמה,  שאם  באנו  מכח  התקנה  יורדים  לנכסיו  גם  שלא  בפניו,  פקא  מינא  נוספת  ישנ
 :) בעיף סא עסימן( עזר הבן ארוך עונציין לשלחן, הדברים עתיקים. מדין צדקה

 יהיו  שד  עפרנסה  לנכסיו  מוכריםמ,  אן  כניו  בהניח  וים  המדינת  להלך  שמי"
 יינוא  ה"יו:  גהה.  נכסיו  מותם  אנין  זיןא,  מעלה  וש  שבני  מבלא  ;ש  שניב
 ודאיד,  נכסיו  מיזוניןנ,  זונן  לתחיל  הבלא,  ש  שחר  אזונן  לתחיל  הלא  שוקאד
, נין  עכל  בותן  אניןז,  מוד  אםא  א"יו.  )י"  רשם  בערהנ'    פרדכימ(  הכי  ביה  ליחאנ

 .")טור בשמע מךכ( דקה צשוםמ

 .ל"ואכמ, )ק ו"ס(ש "ב' עיו

קנת  הרבנות  הראשית  אינה  תקנה  משפטית  אלא  היא   תאחרונה  היה  מי  שרצה  לטעון  כיל
גם  אם  חיוב  מזונות  הילדים  מדין  צדקה ש,  קמןלוד    עיתבארוראינו  לדעת  לעיל    ה.מדין  צדקה

ורק  אם  אינו  אמיד ,  לא  רק  בשיעור  הבינוני  אלא  די  מחסורם  של  ילדיו,  הרי  שהוא  מוטל  על  האב
 .קרוביםיש לגבות משאר 

שתקנת  הרבנות  הראשית  נועדה  להעלות  את  גיל  הילדים  שאותם ,  ולם  האמת  תורה  דרכהא
, סוימים  ממקרים  בייגים  סו  זתקנה    ל.והיא  תקנה  ממונית  ולא  מהלכות  צדקה,  חייב  האב  לזון

 . שפטית ממונית מקנה תתוקפה ועדיין היא  מםיורע גייגים אלו אינם ס

 :)290277/7בית הדין נתניה תיק ד "הועתקה מפס(ו לשון התקנה ז

 ת  אזון  לממונו  באב  הת  אופין  כיו  הא  לדין  המעצםפ  ש"ע  אישראל  בפניםל"
 ותו  אכלימים  מיוה,  נים  שש  של  שגיל  הד  עלא  אקטנים  הבנותיו  וניוב
 רא  דיכשר  אא  לזמנינו  בךא.  יגדלו  שד  עזונם  להכריחו  לדי  כליו  עמכריזיםו
 ותן  נינו  אממשלתי  החוקה.  כלל  ולל  כפה  יוחה  כין  אוסרית  מכפייה  וצערנול
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 בתי  שלאא,  מש  ממטה  לפילו  אילדים  הזונות  מעניין  ברבנות  למכותס
 אירעוו.  שראל  ייני  די  פל  עפסוק  לנידון  בקוקים  זממשלתיים  המשפטה
 ט  גמנו  מקבל  לשתו  את  אהכריח  לכדי  בב  לרוע  מתאכזר  ההאב  שקריםמ
. שש  ממעלה  ליו  היםהילד  שסוד  יל  עותם  אטרו  פממשלתיים  השפט  מבתיו
 וא  הם  אדקה  צתורת  מאב  הת  אופין  כשראל  יבדיני  שילדים  הצד  משטענוכ
 [...] ו זענה טם עהתחשב לכול יינו אממשלתי ההחוק שתשובה האהב, מידא
 פילו  אלה  אימינוב.  תאים  מיקון  תורש  דהמצב  ששפוט  יצדק  במתבונן  הלכ
 דולות  גוסריות  מתכנוס,  שרה  עמש  חל  שגיל  להגיעו  שודם  קבוגרים  מלדיםי
 סוד  יל  עובטחת  מהיה  תא  לרנסתם  פם  א)בנים  לגם  ובנותל(  הם  לפויותצ
 צב  מל  עקוחות  פעיניו  שי  מכל  למובן  הדבר  בהאריך  לריך  ציןא.  שפטימ
 שראל  יארץ  לראשית  הרבנות  הי  פל  עו  זקנה  תנקבעה  שלאחרו  [...]  הוויה
 וקף  תל  כו  זתקנה  להאי  [...]  רבניים  הדין  התי  בי  פעל  ומורחבת  המועצתהו
 ל  שדין  התי  בפסקו  ייה  פעלו,  מש  מין  דה  זיהאו[...]  ם  "ו  שתקנות  כעוזו
 ממשלה הל שמשפט התי בך כפסקוי... ממילאו, קדושה הרצנו אכל  בשראלי

 יה  הזה  היום  הד  עמעולם  ומאז  ששםכ  [...]  תקנה  הת  אבענו  קזאת  ליא[...]  
 ככל  וממונו  בלכופו  וורמ  גשפטי  מחיוב  באב  הת  אחייבל  [...]  ין  דית  בחכ
 ש  של  שגיל  הד  ענותיו  באת  וניו  בת  אפרנס  לחוקיות  האפשריות  הכפיותה
 לכופו  ומור  גשפטי  מחיוב  בחייב  לפה  יוחם  כאילך  ועתה  מהא  יךכ  –  ניםש
 ד  ענותיו  באת  וניו  בת  אפרנס  לחוקיות  האפשריות  הכפיות  הבכל  וממונוב
 ." נה ששרה עמש חל שגילה

 אישור  ל)ה"זללה  וזיאל  עהרב  ורצוג  הרבה(  לישראל  ראשיים  הרבנים  היד  יל  עובאה  הו  זקנהת
 ו  זתקנה  להעניק  לוסכם  הבמעמדהו,  שראל  יארץ  לראשית  הרבנות  הל  שמורחבת  המועצהה
 ל  עלדון  והתנהג  לובה  חהן  וישראל  בנעשו  שקנות  תכלכ,  קדושה  הורתנו  תכח  בשפטי  מוקףת"
 ."ד"ש תדר אודש חראש מחלה, יהןפ

ך  הבהירו  גם  הרבנים  הראשיים   כ.רים  שהתקנה  היא  משפטית  ולא  מדיני  צדקהדברים  ברוה
 הובאו  דבריהם  באוסף,  ה"הללמ  וליקובסקי  ז"ח  עזיאל  ואיתם  הגרא"א  הרצוג  והגרבצמ"הגרי

 :)נ קא עמוד"ח( שראל יארץ לראשית הרבנות הל שין דסקיפ

 סרימו  החיוב  הל  עבוססתל  מ"נ  הרבנות  הקנת  תאילו  כהנחה  היא  המוטעת"
 ובה  חוצרת  יעצמה  בתקנה  הלאא,  ן  כדבר  הין  אאמת  הפיל.  רידא  גדקה  צלש
 איננה  ולל  כדקה  צדיני  מובעת  ניננה  אהיאש,  מורה  גצמאית  עשפטיתמ
 רבנות  הקנתת.  דקה  ציני  דל  שמצומצם  ההקףי  ה"ע,  יפואא,  וגבלתמ
 דין  מלאו,  מזונותיהם  בייב  חהאבש,  ילדים  היל  גת  אהעלות  לאה  בראשיתה
 צמו עמונע הכלש, בנותיו וניו  במזונות  לאב  הובת  חדין  מלאא,  עניים  לדקהצ
, ישראל  במשפחה  היי  חהורס  ולדיו  יגבי  לוטא  חוא  הריה,  זה  משתמט  מוא
 ל  עו  אצבור  הל  עלהטילה  ואת  זבהית  אחובה  מצנו  חת  אנער  לאב  לו  לאסורו
 ."אםה

 :)307 מוד עג"ר ח"פד(ע הדאיה ובית דינו "כ הגר"כ

 בת  לאשר  בהד  ז"ס  פם  ג-י  "א  בדין  הבתי  בפיהם  לדניןד  ש"הי  בקנות  תלפי"
 ניו  במזונות  באב  הת  אלחייב  ודוןד  ל"יה  ביד  בכח  ה-  ו  זנחה  הפי  ליתןנ
 בור  עחוב  הל  שחיוב  הין  דגדרי  להתאםב,  שש  היל  געברם  בף  אקטניםה
 ."ע"השוו' גמ הפי לשש מחותיםפ

 )92  מוד  עב"ח(  ר"בפד.  ן  משלהםים  ממולדמנם  דנו  אם  תוקנה  תקנת  הרבנות  גם  כשיש  ליא
 :א גולדשמידט ובית דינו כתבו"מפי כתבם של הגר
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 לדים  ימזונותד  ב"ש  תשנת  משראל  י-  ארץ  לראשית  הרבנות  התקנת  לאשר"
 התפרנס לילד ליש  שמקרה  ביוב  חה  בוזכר  מאל,  שרה  עמש  חד  עש  שאחרימ
 יםסביר  מהקדמתםב.  ה  בהמפורש  מותר  יקנה  תי  פל  עדון  לאין  ו-,  שלומ
, דקה  צדין  לוסףנ,  תקנה  בצורך  הת  אשראל  י-  ארץ  לראשיים  הרבנים  הבודכ
 זה  ו-  ובטחת  מהיה  תא  לרנסתם  פםא  [...]  הם  לפויות  צדולות  גכנות  סיכ
 יוב  חעין  מינה  או  זקנה  תל  ששמעותה  מה  זלפיו,  שלו  מילד  לאין  בק  רייךש
ז "ועד."ש  שחרי  אכמים  חתקנת  מקיים  החיוב  הל  עפיה  כלאא  ;ש  שלפניש

 .)172' ג עמ"ח(ר "בפד

 .שלדעתם התקנה מדין צדקה ש שרצו ללמוד ממקורות אלוי

 . ל הזכירו את הלשון הברורה של התקנה"ד הנ"שכן בפסה, ד לא עלה כך על ליבם"ענל

א "וכידוע  שזו  דעת  הרשב,  ראה  ביאור  דבריהם  שביש  להם  משלהם  לא  תוקנה  התקנהנ
 :ל"וז, )צא שב סימן"ח(בתשובה 

 וצה  רינו  אהאב  וחר  אמקום  מכסים  נו  לש  יקטן  הן  באותו  שרתםמ  אעוד"
 .י מם עדין הודיענוה [...] טן קהוא שי פל עף אזונול

 מנים  זשלשהו.  ו  לאין  שפני  מלא  אמרו  אלא  שאב  הם  עדין  הזה  בם  גשובהת
 ותו  אופין  כאין  ולל  כזונו  לייב  חאב  הין  אהשתדל  ליכול  ודול  גשהבן  כשי

 ופין כיגדיל שעד ומני תבר כבע שבר כטן קהוא שכלו. סיתא אכפיית בפילוא
, ני  בעי  בא  לברא  גהאי  וני  בעי  בורבא  עליו  עמכריזין  וסיתא  אכפיית  בותוא
 בית  בותו  אופין  כטנים  קטן  קכשהואו.  השתדל  לודע  ידיין  עבן  האין  שפיל
 אב התחייב ימה לו ליש של כבלא. לל כהשתדל לכול יאינו וו לאין שפי ליןד
 ."זונול

לא  רצו  הרבנים  הראשיים  דאז  לתקן   )סימן  עא  סעיף  א(ע  "ע  אה"אף  שלא  כן  פסק  מרן  בשוו
 עבר  מתקנה  הל  עהוסיף  לאיןש,  דלקמן  כבריהם  דבאר  לש  יוד  ע.דבר  השנוי  במחלוקת  ראשונים

ושם  כלל  לא   )136-151'  ז  עמ"ח(ר  "ע  פד"ע.  דבריהם  בותר  יכוון  מראה  נה  זביאורו,  ה  במפורשל
 .הרבנותהזכירו את תקנת 

  .ה"הללע יוסף ז"ל הגר"וד רגע אדבר לבאר דברי הראשע

 והביא  דברי,  דן  בקטנה  המסרבת  להתראות  עם  אביה  )ע  סימן  כב"ח  אה"ח(ת  יביע  אומר  "שוב
 :שכתב )ק ט" סבפ' יס( חוקק מחלקתה

 צלי  אבן  הין  אאםש,  ש  שבן  מותר  ישהבןכ,  ומר  לאב  היכול  שאמרינן  דדהא"
 ומר  לאב  לש  ילכןו,  אמו  מהפרד  לוצה  רינו  אהבן  שיריימ,  לום  כו  לותן  ניניא
 למדו  לצלי  אהיותל,  קולי  לומע  שאינו  שמן  זל  כפרנסו  לדקה  ציוב  חלי  עיןא
 ."הם בחנכו לעלי שברים דשארו, ורהת

 תורת  מלא  אש  שאחר  לבן  המזונות  בחויב  מאינו  שפני  מטעמו  הואש,  כאורהל,  שמעמ
, דוקמ  צ"גרה,  מןא  ש"גר  הל  שתבם  כפי  משדודא  דיןת  יד  ב"פס  בבריו  דיארו  בכןו.  דקהצ
 :ל"זו, לושמ ש"הגראו

 י  כהוכיח  לתב  כ)ב  כימן  ח  סלקח(  ומר  אביעת  י"שול  ב"ראש  הרן  מאמנם"
, ילדיהם  לזונות  ממשלמים  ההאבות  מדקה  צין  דהפקיע  לאה  בא  לתקנהה
 ין  דפסקי  בם  גוכח  מכןו,  מתאכזרים  הל  עכוף  לק  רלאא,  נים  בל  עב  ארחםכ
 מוד  ה  עחלק  ו7  מוד  ד  עחלק  ו172  מוד  ג  עחלק  ו298  עמוד  ו92  מוד  ב  עלקח(  בנייםר

 ובה  חאינם  ודקה  צכלל  בם  הש  שיל  גמעל  שילדים  הזונות  מלפיכך  ו)336
 ."ב"ש עדינאמ
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 :ל"זו, סיקו האת זמכחו

 גדר  בוא  הש  שגיל  למעבר  שמזונות  הוב  חכל  שפוסקים  הסכמת  הפי  לכןא"
 מעתהו,  ו  זדקה  צורת  תטלה  בא  לשיתרא  הרבנות  הקנת  תאחר  לאףו,  דקהצ
 בין  והכרחיים  הין  בילדים  הרכי  צל  כאילך  וש  שגיל  מחל  הי  כומר  לשי

 קיים  לפשרות  אאב  לין  אאשר  כמשכךו,  ו  זדקה  צגדר  בם  הכרחיים  האינםש
 ."ילדים המזונות לדאוג לו זצדקה באם הייבת חבדו לו זובהח

ג  בן  ציון  הכהן "הרה,  ג  דניאל  אדרי"הרהידי  בית  הדין  חיפה  בהרכב  י  "אחרונה  נפסק  כך  על
 :ל"ל פסק הדין הנ"זו ).1013601/2תיק (ג אלעד עלי "רבין והרה

, תקנה  הת  אבינו  היצד  כדור  הדולי  גין  בחלוקתל  מ"צ  זרן  מביא  ההנה"
 )ס  שמוד  עבצ'  יע  ס"אהב  ח"ח(  וזיאל  עשפטית  מ"שו  בוזיאלצ  ע"גרב  הלדעתש
 רבנות  הקנת  תלפיש,  שראל  יץאר  לראשי  הרב  הרצוגא  ה"הרי  מהגאוןו
 ייב  חהוא  שה  מכלכ,  15  יל  גד  עילדים  המזונות  באב  הייבח,  ראשיתה
 דין  מלאא,  לבד  בדקה  צדין  מה  זאיןו,  ש  שיל  גד  עבנותיו  וניו  במזונותב
 כסים  נש  שיל  געל  מילדים  לש  ים  אאףש,  בנותיו  וניו  במזונות  באב  הובתח
 .מזונותיהם באב הייב חאת זכל בממוןו

, ל"צ  זדאיה  הובדיה  עביג  ר"רהה,  גדול  הדין  הית  בברי  חעת  דםעומתל
 עת דכןו, ל"צ זלישיב אלום שוסף יביג ר"הרהו, ל"צ זדס  עעקב  יביג  ר"הרהו

 ילדים  המזונות  באב  הייבח,  ראשית  הרבנות  הקנת  תלפיל  ש"צ  זרן  מורינומ
 דיןמ,  ש  שיל  גד  עבנותיו  וניו  במזונות  בייב  חהוא  שה  מכלכ,  15  יל  גדע
 כסים נו אמון מש שיל געל מם השר אילדים ליש שמקום בלכןו, לבד בקהדצ
 ."מזונותיהם מאב הטורפ, צדקה לקוקים זאינם והם מהתפרנס ליכוליםש

 אינו  שב  אגם  שבואר  מרב  הברי  דגוף  בלאה.  ה"ל  זלה"ל  ביאור  זה  בדברי  הראש  עמה  תאניו
 :תב ככןש, תקנה הכח מחויב ממידא

 אב  החייבש",  ד"תש  השנת  מראשית  ההרבנות  מהקנ  תיש  שזמנינוז  ב"ולפ"
 ת  אפטור  לאב  הוכל  יאל,  "נה  ששרה  עמש  חל  שגיל  הד  עלדיו  ית  אפרנסל
ד "  חבדי  עשכילת  י"שו  בדאיה  הובדיהע'  ג  ר"הרהל'  עו.  ו  זטענה  בצמוע
 וד  עראהו.  למעשה  והלכה  לו  זקנה  תוקף  תבסס  להאריך  ש)וט'  יע  ס"אהח(
 תי  בל  כזונות  מפוסקים  ונים  דו  זקנה  תפ"עו.  ם  שרצוגא  ה"גרי  התשובתב
 ."ישראל בדיןה

 :ל"זו, )ו עימןג ס"ח (עת דחוהת י"שוכ ב"כו

 ש  יבזמנינוש,  שעה  הורך  צפי  לתקינה  השראל  יארץ  לראשית  ההרבנותש"
 שרה  עמש  חיל  גדע,  נים  שש  של  עיתרים  הם  גניו  במזונות  באב  הת  אחייבל
ת "שו  בדאיה  הובדיה  עבי  רגאון  הרב  הו  זקנה  תתוקף  בהאריך  שכמוו,  נהש
 צחקי'    רגאון  התשובת  בוד  עראהו.  )ו"ט'  יע  ס"אהח('    דלק  חבדי  עשכילי

. )ה"ס  ל"ע  ס"אהח('    ולק  חבדי  עשכילת  י"שוע  ב"עו.  ם  שרצוג  הלוי  הייזיקא
 פועל  לההוצאהו,  אן  כרבניים  הדין  הבתי  בפוסקים  ונים  דו  זקנה  תי  פעלו
 ."דין הסק פת אבצע לאב הת אופהכ

 יתן  נלא  שף  אמיד  אאינו  שב  אה  בייב  חהריו,  צמית  עקנה  תאינה  שבאר  ליתן  ניצד  כןכ  םא
 .דקה צדין מחייבול

 :תקנה השון לת א)שם(ת יביע אומר "שו בביא הודע

 דין  המעיקר  שי  פל  עףא,  ישראל  בפניםל:  ל"זה  בואל  ה"נ  הקנה  תוסח  ננהה"
, נים שש של שגיל הד עלא אקטנים הבנותיו וניו בת  אזון  לאב  הת  אכוף  ליןא
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 ךא.  יגדלו  שד  עזונם  להכריחו  לדי  כליו  עמכריזים  וותו  אכלימים  מיומ  ה"מ
. כלל  ולל  כפה  יחה  כין  אוסרית  מכפיהו,  צערינו  לרא  דיכשר  אא  לזמנינוב
 ממשלתיים  המשפט  הבתיו,  ב  לרוע  מתאכזר  ההאב  שבים  רקרים  מאירעוו
 שהחוקו.  נים  שש  שגיל  ממעלה  ליו  ההילדים  שסוד  יל  עותו  אטרופ
 חייבו  לש  ימיד  אאב  האם  שטענה  הם  עהתחשב  לכול  יינו  אממשלתיה
 גיל  להגיעו  שודם  קבוגרים  מילדיםל'  פי  אלה  אימינו  בהריו.  דקה  צתורתמ
 רנסתם  פהיה  תא  לםא,  וסריות  מדולות  גכנות  סהם  לפויהצ,  שרה  עמש  חלש
 ." 'כו ושפטי מסוד יי פל עובטחתמ

 .שפטי מאו התקנה היסוד שללו מרור בבריוד

 אב  הל  שינו  דווה  שהא  יא  לבהן  שלכות  השלוש  בןה  ד"להל  זרב  היכ,  דבר  הכון  נמתא
 .תירה סל ככך בין אן כי פל עאףו, טנים קטני קמזונות לש שיל גל עיתרים הניו במזונותב

 ת  אספים  כעשר  מדמי  מנכות  לב  אכול  ים  אשאלה  בן  ד)ו  עימן  סג"ח(  עת  דחוהת  י"שוב 
 ראשית  הרבנות  הקנת  תם  אן  דבריו  דתוךב.  גדולים  הבנותיו  וניו  בנסתפר  למוציא  שהוצאותה
 לא  אוא  הך  כלא  שביארו,  מוני  מיוב  חצרה  יהתקנה  ששום  מאב  הן  מדקה  ציוב  חיופקע  שגרוםת
 :עינו בדקה צין דותרנ

 מעות  מנים  שש  של  עיתרים  הבנותיו  וניו  ברנסת  פמי  דנכות  לאב  היכולש"
 האבות  מצדקה  הצות  מהפקיע  לל"נ  התקנה  האה  בלא  שפיל.  מעשרה
 ל  עאכזריות  בנוהגים  הל  עכוף  לק  רלאא,  בנותיהם  וניהם  בת  אמפרנסיםה
 זון  ללכופם  והכריחםל,  ל  כבחוסר  ועירום  בותם  אנוטשיםו,  בנותיהם  וניהםב
 י  חגדר  ביהיו  שדע,  אומנות  וספר  הבתי  בדיין  עלומדים  שניהם  בת  אלפרנסו
'   נתובותכ(  גמרא  בהוזכרה  שכלמהההו.  נפשם  לרף  טלמצוא  וצמו  עת  אושאנ
. לל  כלה  אאנשים  לועיל  תאל,  ני  בעי  בא  לברא  גההוא  וני  בעי  בורבא  ע)ב"ע
 יינינן  דהכיו.  דעו  יא  להכלם  ובושו  יא  לוש  בםג.  בד  עוסר  יא  לדברים  ביכ
 ישרים  העקב  ילק  חאלה  כא  לבלא,  )ב"ט  ע"מ  ל"ב(  חברייהו  דלימי  אלכל  והול
 ." עד לומדת עדקתם צלבותםב

 דין  שתב  כמאידך  ויא  המורה  גקנה  תהתקנה  שתב  כמחדש,  פילות  ככאורה  לש  ידבריוב
 קום  מכלמ,  מורה  גשפטית  מקנה  תיא  ההתקנה  שאף  שרב  הברי  דיאור  בראהנ.  עינו  בותר  נדקהצ
, ו לדקה צין דטנים קטני קאינם שבנותיו ובניו האב לנותן  שה  מכל  ודקה  צין  דת  אבטל  לאה  באל
 נו  בת  אן  זהאב  שוד  על  כולםא.  פניו  בלא  שם  גנכסיו  ליורדים  ומיד  אאינו  בם  גותו  אכופין  שלאא
 גוןכ,  כוף  לורך  צש  יאשר  כקר.  דקה  צדין  מוא  ההחיובו,  פועל  ביטוי  בידי  לאת  זקנה  תאה  באל
 .תקנה הוקנהת, נו בת אן זאב האיןש

 כך  שןיוכ.  צורך  לעבר  מהרחיבה  לאין  וסוימים  מצרכים  לוקנה  תהתקנה  שוא  הדברים  הסודי
 צות  ממנו  מבטל  לתקנה  האה  באל,  מור  גמוני  מיוב  חאב  הת  אחייב  לאה  בהתקנה  שפשוט  שףא
 :)ב כימןע ס"הח א"ח( ומר אביעת י"שו בכתב שה מהז. דקהצ

 זונות  מהמשלמים  מדקה  צורת  תהפקיע  לאה  באל  ל"נ  ההתקנה  שמצאנ"
 כרחםו,  וב  טרצון  באת  זעושיםש,  הודאין  יוברין  גהלכת  כבנותיהם  ובניהםל
, ניהם  בל  עמתאכזרים  הלה  אל  עכוף  לתקנה  הוונת  כלאא,  נים  בל  עבא
 ."הלכה כותם אלפרנס וזון ללחייבםו, ל כבחוסר ועירום בותם אמשאיריםו

 קנה  תיותה  הף  אל  עו  זתקנה  שלאא,  ינו  אדאי  וזהש,  מונית  מתקנה  האין  שתב  כלאק  ש"וד
 סוףב)  םש  (ומר  אביעת  י"שו  בכתבש  מה  בוונתו  כוז.  האב  מדקה  צין  דהפקיע  לאה  בא  למורהג
 :בריוד
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 תב כברכ, ל"נ התקנה הכוונת בפק  סידי  מצאנו  ילא  שומר  למצא  תםא'  אפיו"
 ין  דל  עעמידנו  נתקנה  בפורש  מאינו  שבר  דלכ,  )ו"  סיחק'  יס(ע  "הע  א"ש  ברןמ
 אשה  הורשי  יל  עתקנה  ביש  שפק  סל  ככןו,  הגהא  ב"רמז  ה"ע'  כו.  ורהת
. ן"ר  השובת  תשםי  ב"ב.  ספק  מבעל  הרושת  ייםוציא  מאיןש,  איה  רהביאל
 קונטרסב, הכ' ימ  ס"וח(  צחק  יחל  נבספרו.  )ז"ק  סםש(א  "גר  הביאוריע  ב"עו.  כ"ע
 .")הלאהד ו"עח ס"כד',  ינף עקנה תפקס

 ש  ידבר  בפק  סיש  שכלו,  ליה  עהוסיף  לין  אך  איא  המורה  גקנה  תהתקנה  שבוארים  מבריו ד
 גבי  ל)  זימן  סה  נכלל(  תשובהש  ב"רא  הכתב  שמה  מלמד  נדבר  היסודו.  דין  העיקר  כדבר  ההעמידל
ע "אה(ולחן  ערוך    בשפסק  נכןו,  דין  העיקר  לחזור  לש  יתקנה  בפק  סיש  שכל  שוליטולה  טקנתת

 .קנה תכל ליחס בכונים נם הך כוליטולה טקנת תגבי לכונים נהדברים ששםכ. )ו' עי סיח קסימן

 כל  בתקנה  הוקנה  תלא  שקט  נדוע  מובןמ,  תקנה  במפורש  הל  עהוסיף  לאין  שה  זסודו  יפיל
 :ל"נ הומר אביעת י"שוש ב"מכ, כסים נבן לשאין כק רלא אווניג

 חייבים  מין  אהם  מהתפרנס  לו  לאפשר  שכסים  נבן  לש  ים  אזמנינו  בף  אלכןו"
, גדול  הדין  הית  בברי  חסקו  פכןו.  )אע'  יס(ע  "טושש  ב"כמו.  פרנסם  לאב  התא
 לום  שוסף  יביג  ר"הרהו,  דס  עעקב  יביג  ר"הרהו,  דאיה  הובדיה  עביג  ר"רהה
ד "ח,  רבניים  הדין  התי  בל  שין  דסקי  פקובץ  בשובתם  תהובאהו.  לישיבא
 מודע(ג  "ח  ו)ב  צמודע(ב  "ל  ח"נ  הין  דסקי  פקובץ  בוד  עראהו.  ש"ע.  )  זמודע(
 ."ש"ע. )עבק

א "גר  הל  שתבם  כפי  מעיל  להובא  שה  מוא  ה)עמוד  צב(ב  "ר  ח"פד  לרב  הציין  שהמ
 :כתבו שינו דבית ודטולדשמיג

 לדים  ימזונותד  ב"ש  תשנת  משראלי-ארץ  לראשית  הרבנות  התקנת  לשרא"
 התפרנס לילד ליש  שמקרה  ביוב  חה  בוזכר  מאל,  שרה  עמש  חד  עש  שאחרימ
 וונתו  כין  אעיל  להכאמור  בהמפורש  מותר  יקנה  תי  פל  עדון  לאין  ו-,  שלומ
 ה  במפורש  היפ  לתקנה  הת  אהגדיר  ליש  שלא  אדקה  צדין  מהתקנה  שומרל
 ."ליה עהוסיף ללאו

 . ליה עהוסיף לאין ומורה גהתקנה שרורים בדבריםה

 :ל"וז, ) זמודד ע"ח(ר "דע פ"ע

 ד  עלדיו  ית  אפרנס  לאב  הת  אחייבל:  ד"ש  תשנתר  מ"רה  הקנת  תפי  לםג"
 ל עיוב חין אהילדים לכוש  ריש  ובמקרה  שראה  נ-  נה  ששרה  עמש  חל  שגילה
 י  פל  עף  אישראל  בפניםל:  ל"נ  התקנותב'  ג'  סעי  בייןע.ותם  אפרנס  לאבה
 קטנים  הבנותיו  וניו  בת  אזון  לממונו  באב  הת  אופין  כיו  הא  לדין  המעצםש
 הכריחו  לדי  כליו  עמכריזים  וותו  אכלימים  מיוה,  נים  שש  של  שגיל  הד  עלאא
 ין  אוסרית  מכפיה  וצערנו  לרא  דיכשר  אא  לזמנינו  בךא.  יגדלו  שד  עזונםל
 בתיו  [...]  ב  לרוע  מתאכזר  ההאב  שקרים  מאירעוו...]    [כלל  ולל  כפה  יוחהכ
. שש  ממעלה  ליו  ההילדים  שסוד  יל  עותם  אטרו  פממשלתיים  השפטמ
 וא  הם  אדקה  צתורת  מאב  הת  אופין  כשראל  יבדיני  שילדים  הצד  משטענוכ
 [...] ו זענה טם עהתחשב לכול יינו אממשלתי ההחוק שתשובה האהב, מידא
 פילו  אלה  אימינוב.  תאים  מיקון  תורש  דמצבה  ששפוט  יצדק  במתבונן  הלכ
 דולות  גוסריות  מכנותס,  שרה  עמש  חל  שגיל  להגיעו  שודם  קבוגרים  מלדיםי
 תוךמ  [...]  שפטי  מסוד  יל  עובטחתמ'  הי  תא  לרנסתם  פם  אהם  לפויותצ
 שפטי  מחיוב  באב  הת  אחייבל:  תקנה  הי  כהניח  לש  יעיל  לאמורים  הדבריםה
 -  נה  ששרה  עמש  חל  שגיל  הד  עבנותיו  וניו  בת  אפרנס  לממונו  בלכופו  ומורג
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 לא  וביהם  אחסדי  בלויים  תהם  ולום  כגרמייהו  מהו  ללית  דאלה  כילדים  ליאה
 ."ובטחת מפרנסתם שילדיםב

 יביע  בכתב  שמהו.  ה  במפורש  שמה  לק  רוקנה  תך  איא  המורה  גהתקנה  שדבריהםק  ב"וד
 ):םש (ומרא

 בצ'  יע  ס"אהב  ח"ח(  יאלוז  עשפטית  מ"שו  בוזיאלצ  ע"הגרב  לראיתי  שהגםו"
ד "  יגיל  ביום  כהיאש,  רים  מצעירה  הבת  הזונות  מלעניןו,  כתבש,  )ס  שמודע
, י"א  לראשי  הרב  הרצוגא  ה"הרי  מגאון  הברי  חתב  כאד  מנכון  ופהי,  נהש
 ייב  חהוא  שה  מכלכ,  מזונותיה  באב  הייבח,  ראשית  הרבנות  הקנת  תלפיש
 דין  מלאא,  לבד  בדקה  צןדי  מה  זאיןו,  ש  שיל  גד  עבנותיו  וניו  במזונותב
 חובה  מצניו  חת  אנער  לאב  לו  לאסורש,  בנותיו  וניו  במזונות  באב  הובתח
 יל  גד  עמזונות  בהחיוב  שמשמעו.  ש"ע.  'כו  ואם  הל  עלהטילה  וו  זבהיתא
 בנים  לשי'  פיז  א"לפו.  ש  שיל  גד  עניו  במזונות  במש  מאב  החיוב  כיאה,  ו"ט
 גדול  הדין  הית  בהוראתכ  עיקרל  ה"מ  נ"מ.  לפרנסם  וזונם  לייב  חכסיםנ
 ."ל"נה

ה "ה  זללאז  דראשיים  הרבנים  ההבנת  שלאא,  מור  גיוב  חתקנה  האין  שומר  לוונתו  כיןא
 מש  חיל  גד  עטנים  קטני  קל  שמזונות  היוב  חת  אוחלט  מאופן  בהרחיב  לאה  בהתקנה  שהיתיה
ה "להל  זרב  הלק  חך  כלע.  שרה  עמש  חיל  גד  ענהגו  יטנים  קקטני  בנוהגות  ההלכות  הכלו,  שרהע
 ש ים אלכןו, אה בלשמם שעניינים ללא אתקנה נא למוחלטת ושפטית מיא ההתקנה שאף שסברו
 כתבו  שכמוו,  תקנה  האמרה  נא  לזה  כופן  אעל  ודין  העיקר  מלזונם  מטור  פאב  הכסים  נילדיםל
 .ל"נד ה"ר ח"פד בגדול הדין הית בבריח

 ענייןל.  ביה  אם  עהתראות  למסרבת  הקטנה  ב)ב  כימןע  ס"הח  א"ח(  ומר  אביעת  י"שו  בן  דודע
 יון  כמנםא.  זונות  מו  לעלה  מיני  אצלי  אינו  אם  אומר  לאב  היכול  שוא  הפסוק  הדיןה,  דקהצ
 שנה  יאשר  כגם  שדול  גידוש  חכאורה  לולהע,  מור  גשפטי  מיוב  חקבוע  לאה  ברבנות  התקנתש
 עבר מהתקנ הל עהוסיף לאין שרב השיב הך  כל  עםג.  לדיו  ימזונות  בייב  חאב  ההא  ישר  קרבנותס
 עיל  לכתבנו  שמו  כבאר  ליתן  נא  לכאןש,  הקשות  ליש  שלאא.  עינו  בדין  הנותרו,  ה  במפורשל
 פועל  בהבת  שאופן  בדובר  מכןש,  דקה  צדין  מאב  היוב  חותר  נדבר  לדין  הית  בזקק  נלא  שכלש
 .אב הפטר נכי האפילו ואביה מזונות מתבעה ויזונת נינהא

אם ,  יון  שכךכ.  ה  במפורש  לעבר  מתקנה  הלע  הוסיף  לאין  שבריו  דבאר  לראה  נרב  הרך  דלע
, לא  ניתן  לכוף  את  האב  על  כך,  כגון  שהבן  מסרב  לראותו,  מלחייב  את  האב"  מונע"דין  צדקה  

אך  לחייבו  יתר  על ,  מפורש  בתקנה  והוא  באינו  אמידהפי    ללא  אדקה  צין  דל  עתר  יחייבולשאין  
 .דין צדקה במה שלא מפורש לא ניתן

אם   ו.הלא  זו  גופה  התקנה  לחייבו  גם  באינו  אמיד,  מאן  דכר  שמיהם  לעניין  חיוב  הֵא,  ולםא
 .בזה פשיטא שהדרינן לדיני צדקה, לא גבינו מהאב כי אין לו

 :ל"ל ובית דינו שכתבו וז"ג ברוך רקובר זצ"מפי כתבו של הרה )8לק יג עמוד ח(ר "ע פד"ע

זונות כאשר  בתי  הדין  הרבניים  בישראל  מחייבים  מ,  בזמננו,  כן  יש  לעיין"
לאב  עבור  ילדיו  עד  גיל  חמש  עשרה  שנה  מכח  תקנות  הרבנות  הראשית 

בפסקי  דין .  האם  התקנה  היא  מגדרי  צדקה  או  לא,  ד"לארץ  ישראל  משנת  תש
לא  נכריע  כעת  בבירור .  יש  דיעות  שונות  בזה,  ר"שפורסמו  בקובצי  הפד

, וכאשר  יש  ספק  בתקנה,  פ  יש  ספק  בזה"אבל  עכ,  שהתקנה  היא  בגדר  צדקה
ש  בשולחן  ערוך  אבן  העזר  סימן "וכמ.  ין  הוא  שמעמידים  על  דין  תורההד
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וראה ".  דבר  שאינו  מפורש  בתקנה  נעמידנו  על  דין  תורה:  "'ח  סעיף  ה"קי
 ."א"ו כלל ס"ש בזה בשדי חמד כללים מערכת התי"מ

 .צדקה" בגדרי "ל שהתקנה המשפטית הגמורה היא "שפירוש דבריהם כנק "דו 

 :ל"וז, )לק טז סימן מד אות הח(ציץ אליעזר ת "שובם גכ להדיא "כ 

וכשם  שמעיקרא  דדינא  בחיוב  האב  לזון  את  בנו  או  את  בתו  דינא  הוא  דאם "
מרחיקים  את  הבן  הקטן  או  את  הבת  הקטנה  מאביהם  שלא  יוכל  לראותם 

כך  כשחייבו  מתורת ,  ולחנכם  אין  האב  מחויב  בהולכת  מזונותיהם  אצל  אמם
לא  חייבו ,  ואפילו  כשהם  אצל  אמם,  פרנסוםאו  תיקנו  לאחר  מיכן  שי,  צדקה

 ."ולא תיקנו יותר ממה שהיה מחויב לפני כן מעיקרא דדינא בגיל קטנותם

נעמיד  את  הדין  של  חיוב ,    מאחר  שלא  פורש  בתקנה  שהחיוב  הוא  יותר  מגדרי  צדקה–כ  "או
יא ואין  בכהאי  גוונא  לפסוק  ולהוצ,  מזונות  לילדים  שלמעלה  מגיל  שש  על  דין  תורה  דצדקה

ה  לחייב  מזונות  לילדים  שמתנכרים יתשהתקנה  לא  הי,  סביר  להניח,  ובר  מן  דין.  מזונות  מהאב
 .לאביהם

הנה  מצאתי  שגם  בתקנת  טוליטולה  עצמה  דנו  כעין  מה  שדנו  בדורותינו  בתקנת  הרבנות ו
 .הראשית

הן עוסקת בעניין שבראשונה שה,  הביא  את  תקנות  טוליטולה  )אש  סימן  קיחר(טור  אבן  העזר  ה
 :ל"וז, הפקעת ירושת הבעל

כשתמות  האשה  תחת  בעלה  והניחה  ממנו  זרע  של  קיימא  בין  שיהיה  בן  או "
' בת  שכוונתנו  בזרע  של  קיימא  שיהיה  אותו  הזרע  בחיי  האם  ואחר  פטירתה  ל

יום  שלימים  או  יותר  מכל  מה  שימצא  מעזבונה  שהוא  מבגדים  שלה  או  קרקע 
על  עם  אותו  הזרע  לחצאין נדוניתה  או  קרקע  קנוי  בשמה  יחלוק  אותו  הב

 ."בשוה

 :ל"וז, )יח סעיף חק' יסע "הא(א "זכרה תקנה זו גם ברמנ

, במקום  שיש  תקנה  שיורשי  האשה  יחלוקו  עם  הבעל  כשמתה  האשה  תחלה"
 ."יפרעו תחלה כל החובות שהבעל חייב

 .)קנה גת(כן הובאה בספר התקנות כרם חמר ו

את  הילדים ן  ם  האב  חייב  לזוִאם  השודן  ,  ן  זוהביא  תקנה  כעי  )סימן  רצב  ב"ח(ץ  "ת  תשב"שוב
ם האחלוקת  הראשונים  מת  אביא  הוא  ה.  מעיקר  הדיןו  ל  ם  כשלקחו  מכח  התקנה  חלק  המגיענ

  :וכתב, האב חייב לזון את בניו קטני קטנים כשיש להם משלהם

אבל  בכיוצא  בזה  אני  אומר  שהכל  מודים  שאין  האב  חייב  לזונו  כיון  שהוא "
וזהו  כשהן  קטני  קטנים .  ת"מה  שהוא  יורש  האב  מדיורש  מכח  התקנה  

ולמעלה  שאינו  חייב  לזונם '  ש  שאם  הם  מבני  ו"שחייב  לזונם  מן  התקנה  וכ
כלי  קרנא  ואם  ברצון   ולואפים  אלא  בתורת  צדקה  שהוא  פטור  כיון  שיש  נכסי

 ."נפשו רוצה לזונם תבא עליו ברכה

ד  לאחר  הטור  הרביעי  סימן "ץ  ח"בת  התש"דפס  בשונ(א  בן  טוואה  "ע  מה  שהאריך  בזה  מהר"עו

 .וביאר קרוב למה שכתבנו לעיל בעניין זה, )קל

יל 'שהביא  עניין  זה  בשם  מנהגי  ארג  )יקוטי  חשן  משפט  אות  מל(ת  דברי  יקותיאל  "ע  בשו"עו
 .)ף קיגד(
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לא  נזכר  כלל  עניין  זה  של  חיוב  האב  במזונות  קטני  קטנים   טוליטולאת  בגוף  תקנ,  ההנו
ואף  על  פי  כן  היה  פשוט  שבאופן  זה  לא  יתחייב ,  קנה  חלק  בירושת  אימםכאשר  נטלו  מכח  הת

אם יש ספק אם כלול הדבר ו,  וטעם  הדבר  הוא  שיש  לצמצם  התקנה  ולא  להרחיבה.  האב  במזונות
שכל  דבר  שאינו  מפורש ,  ל"הנ  )בן  העזר  סימן  קיח  סעיף  הא(בתקנה  הדרן  לדברי  השלחן  ערוך  

 .בתקנה יש להעמידו על דין תורה

 ךא,  מורה  גשפטית  מקנה  תיא  ההתקנה  של"ל  זצ"ע  הראש"  גברי  דתבארונ.  רן  לנדון  דידןדה
 םאכן  ו,  אותםן  זו  מלאב  הטור  פכסים  נבנים  לש  ים  אלכן  ו–  ה  במפורש  לעבר  מהרחיבה  ליןא
 צות  מוא  הקיים  מדבר  לין  דית  בזדקקו  הלא  וזנם  שכל  ו–  זונו  לחויב  מינו  אאב  השר  קרבן  סבןה
 .דקהצ

 .ה שכתבנו לעיל יש גם להטעים הדברים באופן נוסףף שדי במא

דן  בפנויה  שטענה  שנתעברה  מאדם  מסוים  והוא   )א  סימן  קלג"בן  העזר  חא(ת  חתם  סופר  "שוב
 :וכתב, כופר או טוען איני יודע

אם  איננה  משודכת  שלו  ולא  באה  אלא  לתובעו  בעד  מזונות  הולד  לא  תוכל "
' עוד  בה  שלישיו[...]  ם    טעמיהיסת  שאינו  יודע  וזה  מכמה'  להשביעו  אפי

 ".ז"כיון שכל חיוב המזונות לבנו הוא בתורת צדקה לא תוכל להשביעו ע

 .)ב סימן קס"ע ח"הא(ס "ת חת"כ בשו"כו

הקשה  על  דבריו  שעד  גיל  שש  החיוב  הוא  ממוני  ולא   )ימן  קא  אות  דס(ת  מנחת  הקומץ  "בשוו
 .ש"עיי, מתורת צדקה

ולכן  אין  האם  בעלת  דין  ואינה ,  רשו  נעוץ  בדין  צדקהו  ש–שאף  החיוב  ממוני  ,  ש  ליישבי
מסתבר  הדבר  שכשהורחב  חיוב  זה  בתקנת  הרבנות ,  יון  שכך  כ.יכולה  להשביע  את  האב  בטענתה

 .אין הכרח להרחיבו מעבר לדיני צדקה, הראשית

 מש  חיל  גדעבה  חויב  האב  במזונות  ילדיו  ד  ו"ש  תשנת  בתקנה  נראשית  הרבנות  הקנתת
 פיראא  ש"גר  הישראל  לראשיים  הרבנים  הל  שהונתם  כעתב,  ידועכ.  עיל  לשונה  להובאהו,  שרהע
 .ל"אכמודברים עתיקים ה, שרה עמונה שיל גד עורחבהה ה"ה זללליהומ א"הגרו

 דקה צדין מלדיה ימזונות באם היובח .ד

יש .הראינו  לדעת  שחיוב  המזונות  מוטל  על  האב  בלבד  לכל  הפחות  עד  גיל  חמש  עשרה  

מעיקר  הדין  חיובו  של  האב  במצות  צדקה  בא  לידי  ביטוי  בשני .  צדקה  לדון  בנוסף  בחיוב

בחיובו  כלפי  ילדיו  שמעל  גיל  תקנת  המזונות  ובחיובו  כלפי  ילדיו  קטני  קטנים .  מצבים

בדין  צדקה  זה  יש  לדון  האם  הוא ".  די  מחסורם"בשיעור  שהוא  מעבר  לבינוני  במידה  וזהו  

יש  לדבר  משמעות  גם  למי  שמשום  מה .  אםמוטל  על  האב  בלבד  או  שיש  לחייב  בו  גם  את  ה

ן  וידחה  את  תקנת "אינו  מקבל  את  תקנת  הרבנות  הראשית  או  למי  שיפסוק  שלא  כדעת  מר

 .אושא מהלכה

 .באים הפרקים ביבואר שפי כקדמות הכמה בורך צש יללבנו ונפיו עבו רהן זנייע

 ירושה בם אשפחת מיןד .ה

 .ות כמקור לכך שהאב יורש את בנו הובאו שתי שיט)א" קט ע-ב "דף קח ע(ב "בגמרא ב
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 ".אחין לודם קהאב שלמד מאב הה זארוש: "אשונה ררךד

 ארו  שימא  אוא  הביך  אאר  שכתיב  דאב  הה  זשארו  דממאיו:  ")ב"  עדף  קט(ם    שמראגקשה  המ
 א  לביך  אחות  ארותע  "פסוק  הפירוש  שכמים  חלמדו  שראהנ".  יא  המך  אאר  שכתיב  דאם  הוז
 האב  ואב  הורבת  קה  ביש  שלאא,  אב  הרובת  קהאחות  שינו  א)ב  י,ח  ייקראו("  יא  הביך  אאר  שגלהת
 :)שם(מתרצת הגמרא . אר שנקרא הואה

 ם  אשפחת  משפחה  מרויה  קב  אשפחת  מותה  אירש  ומשפחתו  מבא  רמרא"
 ." בותם אבית למשפחותם לכתיב דשפחה מרויה קינהא

 ין  אאםו  "יאה  ירושה  בפסוק  השון  לולםא,  "ארש  "קראת  נאמו  שכך  מגמרא  הה  בזרה  חאל
 ן  כאם  ו)א  י,ז  כמדברב("  ותה  אירש  ומשפחתו  מליו  אקרוב  השארו  לחלתו  נת  אנתתם  ואביו  לחיםא
 תרגוםב'  יע,  "משפחתו  מארוש  "יהא  שריך  צלא  איורשו  לנת  מלע"  ארוש  "יהא  שכך  בי  דיןא
 ". ריביהק "ירגםת" ארש "נכתב שקום מבכל ש) כרק יח ופרק פויקרא( ונקלוסא

 . ותו אורשת יינה אלכןו, משפחתו מא לךא, רובתו קיא הדם אל שמו אן כםא

 אין  שלבדב"  ארש  "רושת  ידין  בלא  ארושה  ידין  בללית  כגדרה  האן  כאין  שומר  לקום  מיהה
 :)ב" עדף קי(ם  שגמרא במנםא. אם הלא ואב ההואו" משפחתו מארוש "לא אורשי

 שפחת  מיבת  כותה  אירש  ומשפחתומ  [...]  מנחילין  ווחלין  נאב  הן  מחיןא"
 ."שפחה מרויה קינה אם אשפחת משפחה מרויה קבא

 שארול:  "אב  בדיבר  שהפסוק  מנלמדהש,  ירושה  הורבות  קכל  בותר  יחבה  רגדרה  האןכ
 . )א י,ז כמדברב(" ותה אירש ומשפחתו מליו אקרובה

 ינה  אהירושה  שללית  כגדרה  הלא  אב  אירושת  ברטית  פגדרה  האן  כאין  שכמים  חמדול
 . שפחה מרויה קינה אם אמשפחתו" שפחהמ "קורבת בלא אבדל בקורבה בלויהת

 דף(ם    שבגמרא  ו)א"  עדף  קח(ב  "  במשנה  במבואר  כמו  את  אורש  יהבן  שוא  הדיןה,  ן  כל  עתרי

 .)א" עיאק

 אב  הרובי  קהרי  שנחיל  מא  לבלא  –  מו  את  אוחל  נאישה):  "א"  עחב  ק"ב(ם  "שבררש  היפו
 .שפחה מרויה קינה אצמה עאם הף אן כאםו". שפחה מרויה קינה אם אמשפחת דותו אורשיםי

 ".שפחהמ "מושג בירושה התלויה שדבר העם טהו מדון לשי

, "ארש "קראים נניהם שכן שרובים קינם האם הגם ואב הגם שכיון שומר  ליה  היתן  נכאורהל
 ענין  לכתוב  הזרת  גאן  כש  ילאא,  קורבה  הצד  מאם  השפחת  מל  עאב  המשפחת  לדיפות  עיןא
 . ורשים יאב הן מוביםר קרק שרושהי

 יןא" שפחהמ "מושגל. ב אשפחת מעניינוש" שפחהמ "מינוח  הדי  יל  עיא  האת  זלמד  לדרךה
 ירושה  היבת  סו  זדרךל.  אב  הקרובי  בהוא  שרושה  ידין  לקום  מראה  מק  רהוא  ושלעצמו  כשיבותח
 .ירושה הכלל בם האב הן מרובים קרקכ ש"זהג" משפחתומ "כתוב הלשון ולבד בקורבה היאה

 מתייחס  הצמי  עוכן  תו  ביןא"  שפחהמ  "ביטוי  הם  גו  זשכן  לדרך,  ך  כדבר  האין  שהוכיח  לשי
 ".בותם אבית למשפחתםל "פסוק לקום מראה מעין מלא אאב המשפחתל

 משפחת  מהודה  יחם  לבית  מער  ניהיו:  "הפסוק  מקשתה  ה)ב"  עדף  קט(ב  "  בגמרא  הולםא
 יהודה  מאמו  ולוי  מאביו  שוא  הפסוק  הירושפ  שגמרא  הסברהו,  )  ז,ז  יופטיםש("  וי  להוא  והודהי
 צאנו  מלא  שקשהו.  שפחה  מרויה  קם  אשפחת  מגם  שכאן  מהוכיחוו,  "שפחהמ  "ראוהוכ  ק"אעפו
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 רושה  ייני  דלמדנו  ללבד  בשוני  לינוח  מהו  זלאא,  שפחה  מאם  השפחת  מקרא  תלא  שעםט
 . שפחה מרויה קאם השפחת מגם ששופטים בכתוב הנקט שכך במהו, אב הקורבת בתלוייםש

". שפחהמ  "המושגו"  ורבהק  "מושגה:  ם  הושגים  משני  ואן  כש  יהותי  מענין  שראהנ
 . לבד באב הן מיאה" שפחהמ "אילוו, אם הן מבין ואב הן מין בהיות לכולהי" ורבהק"

 .ב אשפחת מ–" משפחתומ", ורבהק –" ארוש "גדרות התי שאמרו נרושה יעניןל

 לא  ושפחה  מרויה  קינה  אם  אמשפחתו,  במשפחהו  קורבה  ב–  ירושה  הלויה  תעניינים  השניב
 . שופטים בהפסוק מקושיה היאור במכאןו, "שפחהמ "ם שאם השפחת מל עכתוב הנקוטי

 ל  שמו  אכןש,  הן  כטומאת  ובלותא,  דות  עסולפ,  ריות  עענין  לם  אורבת  קמצינו  שתבאר  יזהב
 . שפחהמ בם גלא אלבד בקורבה בלויה תינה ארושה יךא, יא הארוש – רובתו קדםא

 . שפחה ממושג הגדר בעיין לש ין כםא

 משפחת אב ין דקורמ .ו

משפחת  אם  אינה  קרויה  משפחה  דכתיב  למשפחותם  לבית :  ")ב"דף  קז  ע(ב  "בגמרא  ב

 ".אבותם

 שראל  יני  בדת  על  כאש  רת  אאוש:  "מדבר  בומש  חראש  בכתוב  לכוונים  מדבריםה
 .)ב, במדבר א(" בתם אבית למשפחתםל

 לאא,  וקאד"  בתם  אבית  למשפחתםל  "–  צבא  הוצאי  ימנו  נמקרהב  לא  שיא  הכמים  חבנתה
 .אב המשפחת בלוי תמנין היהא שאוי רךכ

 בית  לשפחתם  מל  עיתילדו  וכתיב  דשפחה  מרויה  קב  אמשפחתו:  "חרת  ארס  גרשום  גבנור
 ל  עיתילדו  ושני  החדש  לאחד  בקהילו  העדה  הל  כאתו:  ")יח,  א(  ם  שפסוק  לנתוכוו".  בתםא
 ".םבת אבית לשפחתםמ

 ה  לשה  י"  דב"  ענד(  במותי  י"ש  רביאו  הכןו,  ה  זסוק  פהובא  ש)ו"ב  ה"פ(  במות  ירושלמיי'  יע

 .)ייסח

 םק "היורש שמה בלויה תירושהה.  לבד  בירושה  לוגענ"  שפחהמ  "המושג  שומר  לקום  מיהה
 דרבאא  [...]  ביו  אחת  תם  קכן  שבן  הת  אני  ארבהמ:  ")ב"  עקח(  מרא  בגש"ייע,  ורישומ"  חתת
 חת  תם  קב  אמשפחת  מהוא  שי  מרק  שתורה  ההגדירה".  חיו  אחת  תם  קכן  שאח  הת  אני  ארבהמ
 וחלי  נם  הישראל  בצבא  היוצאי  ששוםמוא    המדבר  בבספרין  שמני  בדבר  הנזכר  שהמ.  מורישה
 דין  בלויה  תיא  הגם  שסקינן  עארץ  הבירושתו,  כשיכבשוהו  לארץ  היתנה  נלהםו,  יורשיה  וארץה
 .רושה יל כדין כב אשפחתמ

 לשון  בחוק  דואה,  "בתם  אבית  למשפחתםל:  "כתוב  הלשון  בהתפרש  לדבר  הכל  יםא  ולםא
 בית  לרעיתהון  זל  עאיתיחסוו:  "ונקלוס  אתירגםו,  "בותם  אבית  לשפחתם  מל  עיתילדוו  "כתובה
 ל  עיתילדוו:  ")חי,    אבמדבר(י  "פרש  לקור  מכאןמ.  וזיאל  ען  בונתן  יתרגום  בכןו,  "בהתהוןא
 ".שבט הל עהתיחס לאחד וחד אל כידתן לזקת חעידי ויהםחוס יפרי סביאוה – שפחותםמ

 פשוט  הביאור  ההו  ז.ביו  אפי  לקבע  נדם  אל  שיחוסו  שניינוע"  ב  אשפחתמ  "המושג  שראהנ
 קבוע  לא  בה  זמניןו"  םותב  אבית  למשפחתםל  "הוא  שןיימנ  בעוסקים  המדבר  בספר  בפסוקיםל
 . בותיהם אחר אבנים החוס יתא
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 .רשוםג' ר וירושלמי הקטוה נלכןו, ה זושג מבארתמ" שפחתם מל עיתילדוו "לשוןה

 יתילדוו  "פסוק  הת  אביא  ה)ב"  עדף  נד(  יבמותי  ב"ש  רכןש,  רושלמי  יבלי  בחלוקת  מאן  כיןא
 פסוק  הת  אביא  ה)הנתה  כ"  דב"  עדף  סו(  ידושין  קמסכת  באילוו"  בותם  אבית  לשפחתם  מלע
 . אב המשפחת בלוי תהיחס שורםביאו, ם הד אחדבריםהני  ששראהנ". בותם אבית למשפחתםל"

 ורך  צש  ילאא,  נפטר  לרוב  קהיות  לי  דיןא.  אב  המשפחת  בורה  תלתה  תירושה  הין  דת  אםג
 . חריו אהתייחסל

 ירושה  ובא  צוצאי  יניןין  מעני  לק  רא  לב  אשפחת  מל  שה  זין  דצאנו  מדוע  מוסבר  יו  זדרךל
 ם  גשם  מיוכחו,  וד  עקמן  ליתבאר  שפי  כיחוס  המושג  מובעים  נם  הגםש,  וספים  נעניינים  בלאא
 . ה זניןע

. ורשים  יאם  הן  מורשים  יאין  ושפחה  מרויה  קב  אשפחתמ,  לירושה  וןיימנ  ליחס  בהנהו
 אב  הן  מרובים  קין  אם  אק  רדנוו  (הקדימו  לש  יאב  הן  מאוד  מחוק  רהוא  שרוב  קש  יאפילוו
 רובק  "יורשו,  "משפחתומ  "ינו  אקום  מכלמ"  ותר  ירובק  "וא  האם  הן  מהקרוב  שףא,  )לבדב
 ".משפחתומ "ם גהוא שאב הןמ" חוקר

 א  בנחס  פפרשת  בכן  ומדבר  ברשת  פתחילתין  בהמני  שראהנ,  באה  האות  ביתבאר  שה  מפיל
 . שבטו ליש איש אשראל יני בת אייחסל

 ל עיתילדוו"ו" בותם  אבית  למשפחתםל  "אמר  נה  זעלו,  אביו  מאדם  הקבל  משבט  החוס  יתא
 . שבט החוס יעניינם שדבר מדגלי לוגע נשהפר הקשר הכןל, "בותם אבית לשפחתםמ

 חוס יענין לב אשפחתמ .ז

 :)ב"דף נד ע(בגמרא יבמות 

 מך  אחות  ארותע  [...]  אם  הן  מין  באב  הן  מין  בגלה  תא  לביך  אחות  ארותע"
 י  למה  לב  אאחות  במכתבא  לי  למהל.  אם  הן  מין  באב  הן  מין  בגלה  תאל
 כן  שב  אאחות  בחמנא  רתב  כאי  דריכי  צבהו  אבי  רמרא.  ם  אאחות  במכתבאל
 דאית וכן שם אאחות בחמנא רתב כאיו, א לימא אם אחות אבל אייס  חה  לשי

 ". ריכא צא לימא אב אחות אבלא

 ".ייסח "ה ליש שמה באם החות אל עדיפות עאב הלאחות שגמרא בבוארמ

 כתיב  דשפחה  מרויה  קב  אמשפחתד  –  ייס  חה  לשי:  "י"ש  רשיר  פהז"  ייסח  "ל  שניינוע
 ".בותם אבית לשפחתם מל עיתילדוו

 ישו,  ייס  חה  לאין  שרוה  עשי.  ב  אשפחת  מדין  לשמעות  מש  יריות  עגבי  לגם  שבואר  מנהה
 .יא החמורה שומר לקום מהיה וייס חה ליש שרוהע

 ם  שגמרא  במנםא.  אם  האחות  מזה  ביא  החמורה  וחיה  אבן  ליא  התייחסת  מאב  החותא
 ףא,  אם  הן  מב  אחות  אהיא  שבין  ואב  הן  מב  אחות  אהיא  שין  באסרה  נאב  האחות  שבוארמ
 כיון  ו)ב  י,ח  ייקראו("  יא  הביך  אארש  "וא  ההאיסור  שראהנ.  ייס  חה  לין  אאם  הן  מאב  האחותש
 מושגה".  ביך  אשאר  "כלל  בן  האם  הן  מין  באב  הן  מין  בביו  אחותא,  ביו  אחר  אתייחס  מהבןש
 סורה אאב  הל  שותואחש,  אביו  לבן  הל  שחייס  ללא  אאח  לאחות  הל  שחייס  לא  לתייחסמ"  ייסח"
 ".ביו אארש "היא ששום מול
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 פר  סתחילת  בתורה  הסוקי  פיאור  בהוז.  אמו  ללא  ואביו  לתייחס  מהאדם  שצאנו  מקום  מכלמ
 . עיל להובאו שמדברב

 וגע  נינו  אאביו  לבן  הל  שהיחוס  שףא,  ריות  ערשת  פל  עשלכה  הדבר  לש  ייבמות  בסוגיהב
 הובא  שהמקור  שוכח  מכאןו,  ביו  ארח  אתייחס  מהבן  שעובדה  ללא  ארוה  עמושג  העצםל
 ובע  קלאא,  לבד  ברושה  יענין  לינו  אגם  ולבד  בשוני  לינוא"  בותם  אבית  למשפחתםל  "הפסוקמ
 . לבד בביו אמשפחת לאדם הל שחוסו יתא

 אינו  שאמר  נאם  שקרוביוג  ל"ה  כומאת  טענין  ב)א"  עדף  מט(  זיר  נגמרא  בצאנו  מו  זרך  דלע
 ר  מאמר  דיון  כביו  אבל  אתרה  ברעא  זזיל  אלאו  דה  לטמאי  לא  למו  אמינא  אוהה  "אמו  לטמאמ
 . אביו לאדם הל שחוסו יקבע נאן כםג". ן לשמע מא קיה ליטמא לא אימבתם אבית למשפחתםל

 מינא  אעתך  דלקאס:  "מזרת  מנשא  שישראל  ב)א"  עדף  סט(  ידושין  קסוגיה  בצאנו  מן  כל  עתרי
 קבע  נאדם  הל  שמשפחה  היחוס  שבואר  מאןכ".  פקיה  או  לתאא,  תיב  כבתם  אבית  למשפחתםל
 אביו  כשראלי,  ממזרת  ושראל  יל  שנם  ביהה"  סולו  פחרוך  אל  ה–ו  ל  "נאמר  שאלמלא  וביו  אחרא
 קבל  מם  גלאא,  ביו  אחר  אתייחס  מהאדם  שלבד  בו  זאל.  וספת  נדרגה  מאן  כשי.  אמו  כמזר  מלאו

 ן  בןייענ  ב)כהנתה  "  דב"  עדף  סו(  ידושיןי  ק"ש  רם  גתב  כןכ.  'כו  ומזרמ,  הןכ,  ישראל  כעמדו  ממנומ
 יסורי  אט  מהלכות"פ(ם  "רמבכ  ה"כו".  תיב  כבתם  אבית  למשפחתםל  "יכ,  ב"כיו  והן  כהוא  שהןכ

 נאמר  שזכר  החר  אולך  ההולד  וזה  בה  זבוא  לותרים  מישראלים  ולוים  והניםכ:  ")ו"ט  היאהב
 ".שפחתו ממו אית באין ושפחתו מיא הביו איתב, בתם אבית לשפחתם מל עיתילדוו

 .ש"ייע, )א" עדף מז( כורות בגמרא בם גבוארמ ךכ

 :ל"וז, כתב ש)ט מימן סקידושין( עקב יהילתע ק"עו

 הבן  שוא  העניינו  שוחסין  ידיני  ביינו  הבותם  אבית  ללמשפחותם  דהיסודד"
 יכףנ  ת"  האבוה  דרא  כרעיה  בכענין  ועצמיו  מכעצם  וולידיו  מיני  דשיגמ
 ".מותו כנחשב ואב היני דליו עמשכים נצירתו ישעתב

 גוי לנמכר הגאולת בב אשפחתמ .ח

 :)ב"דף נד ע(בגמרא יבמות 

 תיא אבא רמרא. יה  לנא  מאם  הן  מלא  ואב  המן  דתנא  ליה  לפשיטא  דדודתוו"
 גאלנו  יודו  דן  בו  אודו  דו  אתם  הכתיב  וילה  גודו  דרות  עכא  התיב  כודו  דודוד
 נלן  מהתםו.  אם  הן  מלא  ואב  הן  מאן  כף  אאם  הן  מלא  ואב  הן  מהלן  להמ
 ינה  אם  אשפחת  משפחה  מרויה  קב  אשפחת  מגאלנו  ימשפחתו  מרא  קמרא
 ." שפחה מרויהק

 . אן כלמדו נינים דניש

 יןד.  אב  הןמשת  אחי  אביו    באוקא  דואה)  אשת  אחי  אביו',  כל  (ודתו  דאיסור  שאחד  הדיןה
 יחוס  בלוי  תהיות  לכול  יריות  עדין  וייס  חה  לש  יב  אמשפחתש,  ם  שגמרא  במבוארכ,  ובן  מהז
 .וקא דאבה

 ל  שיוב  חוא  הלא  איחוס  מובע  נינו  אכאורה  לה  זיןד.  גוי  לנמכר  הרובו  קאולת  גשני  הדיןה
 .חברו לדם איןב

, עיל  להתבאר  שפי  כולםא.  דם  אשאר  מותר  יפדותו  לחויבים  מדם  אל  שקרוביו  שהבין  ליתןנ
, םרובי  קותר  ים  האב  הקרובי  ששום  מינה  אב  אשפחת  ממעלת  ום  הרובים  קאם  הן  מרובים  קםג
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 משפחת  בהיה  יגאולה  היוב  חדוע  מבואר  מא  לן  כאםו,  ביו  אחר  אתייחס  מהאדם  ששום  מלאא
 ? אם המשפחת בלא ואבה

 :תב כ)ב" עד ניבמות( מאיריה

 אםו...  אולה  גצות  מכלל  בינם  אאם  הקרובי  שגוי  לנמכר  במדנו  לרכנו  דפיל"
 ראהיו.  פדותו  לשראל  יל  כיד  בצוה  משגת  מדם  יאין  שו  ארובים  קדוהו  פאל
 ".ותן אופין כין אאם הרובי קאףש

 בשניהם  ורובים  קבגאולת  וירושה  בב  אשפחת  מין  בתאמה  היש  שולה  עמאירי  הדברימ
 . לל כאם הן מרוביו קל עוטל מגאולה היוב חאין ושפחה מרויה קינה אם אשפחתמ

 ל  עלא  ארידאג"  אב  השפחתמ  "ל  עוטל  מינו  אגאולה  החיוב  שמאירי  הדברי  בבואר  מודע
 שיהיה  ומשפחתו  מיהיהש:  גואל  החיוב  לרטים  פני  שש  ירובים  קגאולת  בגםו"  אב  הן  מיםרובק"
 הא  יא  לך  אאב  הן  מהקרוב  מותר  ירוב  קהוא  שאם  הן  מרוב  קיהיה  שיתכן  שולה  עאן  כםג.  רובוק
 . משפחתו מאינו שיון כרובו קת אגאול לייבח

 רובו  קת  אהשיב  לחויב  מהאדםש,  חוס  ליישמעות  מש  ים  גלגאולה  שדבר  הטעם  שפשרא
 .ירושה לומה דנין עזה ביש וראשון המעמדו לו למתייחסה

 :)פא קימן סוףע ס"אה(ם "הרשדת מ"שוכ ב"כו

 נכסים  במודה  אהיא  שיון  כבנות  הם  אתתן  שמך  לטוען  שמה  שומר  אני  אגם"
 לל  כה  זענין  בהן  ליוב  חצינו  מא  לי  כמך  ליו  פפצה  יהבל  שומר  אני  אזה  בםג
 חרת  אעםש  פ"כמ  ואב  הן  מרובים  קבת  ליש  שמןז  ל  כדקה  צתורתב'  פיא
 היא  שי  פל  עף  אמה  אסד  חמהן  עעשות  לנכסים  במוד  ארוב  קבת  לין  אאםד
 ."'כו גאלנו יודו דן בו אודו דמרה אהתורה שפי לעלמא בנכריתכ

והוסיף  ללמוד  ממנו  לענין ,  לבד  בב  אשפחת  מל  עיוב  חמדנו  לה  זם  שמפסוק"מד  המהרשדל
  .מןצדקה וכפי שיתבאר לק

 :תב כ)הה מ" דב" עד ניבמות(י "ש רולםא

 ותר  יאולה  גענין  לרוב  קוי  הוא  האב  הן  מביו  אחי  אםא  –  אב  הן  מהלן  להמ"
 ".אם הן מלא ואב הן מאן כף אאם הקרובי מותר יליו עוטלת מאולה גמצותו

 ליהם  עוטלת  מאולה  גמצות  ואב  הרובי  קודמים  קרובים  קאולת  גןיילעני  ש"ש  רידשח
 מדין  ודם  אל  שוסויחי  מדבר  השונהו,  אם  הן  מקרובים  הל  עם  גוטלתוה  ממצו  הךא,  "ותרי"
 יתבאר  שכפי  וב  או  לשיש  כפחות  הכלל  (מו  אחר  אלא  וביו  אחר  אאדם  התייחס  מבהם  שרושהי
 ).קמןל

 :ם שתב המאיריכ

 כבר  ואולה  גצות  מכלל  בינם  אאם  הקרובי  שגוי  לנמכר  במדנו  לרכנו  דלפי"
 לא  שפדותו  לרוביו  קת  אופין  כין  דביתש'  ז  ב"  טדושין  קמקומו  ביארנוב
 שראל יל כיד בצוה משגת  מדם  יאין  שו  ארובים  קדוהו  פא  לאם  וגוים  בטמעי
 רבנים  הדולי  גקום  ממכל  וותם  אופין  כין  אאם  הרובי  קאף  שיראה  ופדותול
 ודם  קרוב  קהקרוב  ואם  הקרובי  מותר  ירובים  קאב  הקרובי  שאן  כירשופ
 רובי  קת  אופין  כשגת  מדם  יאין  שו  אאב  הרוביק  ין  אאם  שדבריהם  מנראהו
 ."י לתברר נלא ואםה

 :)אב הן מהלן להה מ"די ב"ה רש"ד(י "על דברי רש ורה שם אכן העיר הקרןו
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 אב  הקרובי  דלאא,  צוה  מיכא  אאם  הרובי  קל  עגם  דראהל  נ"  זמדבריו"
 יירי  מקרא  דיוןכ,  כרח  הזה  לאיןו.  ודם  קרוב  קקרוב  הל  ככמוו.  ודמיםק
, ותן  אופין  כאין  ודם  אל  כשאר  כם  הרי  הם  אמשפחתל  ד"  יב  אחתמשפב
 ."ע"צו

 .ה זידושי ח"רש לו לנין מדוע ילאי ש"ש רברי דלש ע"רש העיר הכןו

חי  אן מאוקו דודתוד. רובים קגאולת מודתו דין דת אמדו לבמות יבגמרא  שהקשות  לש  יודע
 ן  מהואוה  שרו  עןייענ  לודו  דין  בה  מהקשות  לשי  י"ש  רדבריל.  אם  הן  מלא  ואסרה  נאבהאביו  מן  

 לא  אאם  הן  מין  באב  הןמחי  אביו    אין  בהוא  שאולה  גןייענ  לדודו  לאם  הן  מלא  ואוקו  דאבה
 . אם הקרובי לודמין קאב הקרוביש

 לא  ואמרו  נלבד  בצוה  מעניןי  ל"ש  רדברי  שאפשר  שתב  כ)ח,    הבמדבר(  בר  דהעמקב  ב"נציה
 :ל"זו, ובה חעניןל

 למדנו  לא  בלאא,  ורש  יו  ארוב  קכתוב  לאוי  ריה  הותרי.  ואל  גאיש  לין  אואם"
, שפחה  משון  לבואר  מבשניהם  דב  גל  עאףד,  ירושה  בלוי  תאולה  גדיןד
 דיין  עקום  מכלמ,  ם  אשפחת  מלא  ושפחה  מרויה  קב  אשפחת  מדוקא  דידענוו
 ם  אשפחת  מעקור  לבלא,  ם  אמשפחת  לב  אשפחת  מהקדים  ללא  אדענו  יאל
 ראי  קם  שמבוארו,  םש'  תוס  הכתבו  שמוכ'    בד"י  קףב  ד"ב  בליגי  פגמריל
 מר  לירושה  לוה  שגאולה  דרא  קהאי  מלמדנוו,  ירושה  בהכלו,  למר  ומרל
 ף  דיבמותי  ב"ש  רירוש  פבאתיט  ה"ה  מ"  כיקרא  ובספר  שב  גל  עאףו.  [למרו
, ן  כינו  אבירושהו,  אב  הרובי  קו  לין  אם  אאם  הרובי  קם  גגאולה  במצוהד  ש"נ
 ירושלמי  ביתא  אירושה  בכןו,  ובה  חלא  ווהצ  מלא  אה  זאין  שומר  לפשרא
 א  למו  אלא  אורש  יו  לאין  ומת  שימ,  םש  ש"ר  בהובאו'    ירק  פוף  סביעיתש
 ]".ימנו הוחה נכמים חוח רחזיר האם וחזירי

 .י"ש רברי דת אמאירי הירש פך כא לולםא

 נהי  אם  אמשפחת  שנהווכ  האין  שללוי  ה"ש  רדברי  ממד  ל)  גות  כ  אימן  סיבמות(  ערות  הקובץב
 ודמת  קב  אשפחת  מן  כעלו",  אם  המשפחת  מרובה  קאב  המשפחת  שלא  אלל  כשפחה  מרויהק
 הו  זלאא"  ב  אשפחתמ  "ל  שדש  חושג  מין  אדבריול".  ודם  קרוב  קהקרוב  דדין  הבגאולה  דשוםמ
 . אם הקרובי מותר ים הרובים קאב הרוביק, לבד בורבה קיןד

 חיוב  הזר  חאב  הרובי  קמצא  נא  לם  ארקו,  אם  הקרובי  לודמים  קאב  הקרובי  שראה  נדבריומ
 אב  הרובי  קמצאו  יא  לכיצדה,  יא  החוקה  דו  זציאותמ.  םש  ש"רש  הדברינ  מ"כו,  אם  הרובי  קלע
 .ב"גר וכיו בא לםא

, אם הן מאחיומ" רובק "ותר יוא השירית עדרגה באב  הן  מוד  דבן  שכאן  מעולה  ששה  קעודו
 .סתבר מאינו שברד

 פילו  אמו  אשפחת  מם  של  עאדם  לקרוא  לתכן  ילא  ש)ב"ף  קט  עב  ד"ב('  גמ  הסוגית  משה  קודע
 . ם הד חקורבה ושפחה מכן שושי קזה ביןש א"קוב הלביאורו, שוני לאופןב

 משפחתי  ש"ש  רביארו,  ייס  חה  לין  אם  אאחות  ש)ב"  עדף  נד(  במות  יגמרא  הלשון  משה  קכןו
, )ב  אשישפ  כ"כהל  (יים  קא  לאם  החייס  שומר  ֵאם  אשפחת  מדין  שריה.  שפחה  מרויה  קינה  אםא
 .ש"קוב כדלאו
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 ל  עגאולה  היוב  חת  אהטיל  להסברה  שתבאר  העילל.  באופן  הזהי  "ש  רברי  דבאר  לראהנ
 וסויחי  בלויה  תינה  אאדם  הל  שרוביו  קל  עאחריות  הכןש,  רורה  בינה  אאב  המשפחת  מקרוביםה
 . מאירי הדעת לזה בדחקנוו

 דין  ששום  מינוא"  תומשפח  משרו  בארש  "ל  עגאולה  היוב  חהוטל  שמהי  ש"רש  לסתברה
 .ורבהין קעני לדיפות עם גובע קחוסייה ששום מלאא, חוס ביילוי תאולהג

ם לאחי  שיון  כךא,  דה  מאותה  בהוואח  הצד  מם  הרובים  קאם  המן  ואב  הן  מחיםא,  של  מרךד
 . אם הן מאחים מותרי" רוביםק "ם הכן ל"משפחה "חוס יש יאב הןמ

 ן  מקרובים  שלמדנולוא  ה"  שפחהמ"ר  בכתוב  הוזכ  שמהו,  לבד  בקורבה  בלוי  תאולה  גיןד
 ן  מקרוב  לודם  קיובו  חהאי,  ותר  ירוב  קהוא  שאם  הן  מרוב  קמצא  יּו  לךא.  ותר  ירובים  קם  האבה
 .אבה

 ן  מחין  אבני  לודמים  קאם  הן  מחין  אךא,  אם  הן  מאחיו  לודמים  קאב  הן  מחים  אהיה  יסדרה
 כח  מותר  ירובים  קהם  שב  אחתמשפ  לדיפות  עהא  תווה  שקורבתם  שלכ,  דרך  הה  זל  עכך  ואבה
 .הקדימו לב אשפחת מין דועיל יאל, ותר ירוב קצמו עצד מאם הן מהקרוב של כךא. אתז

 ִאם מסברהש,  שוטה  פנושית  אברה  סינוא"  חתיו  תםק  "ירושה  הין  דריה,  רושהין  יעני  לולםא
 ה  זידושח.  )ב"  עף  יז  דקידושין'  יע(  סוק  פריך  צגוי  בם  גלכןו.  יימת  קהיתי  הא  לרושה  יודשה  חאל
 מבוארכ"  משפחתומ  "קרוב  בק  רכון  נזהו,  ורישו  מחת  תם  קהיורש  שמה  בוא  הלוי  תרושה  ילש
 .שפחה מרויה קינה אם אמשפחתו, ורש יינו אלל כרושה יפרשת באינו שכלו, תורה הפסוקיב

 בית  למשפחתםל  "תורה  הידוש  חזהוו,  אב  הוסיחי  לשמעות  מיש  שדאי  ווחסין  ילעניןו
 .כדלקמן ום אחוס ליים גשמעות מש יסברה מם אדון לש ידין עיכ םא, "םותבא

 ו  אנאמר  שודם  קרוב  קקרוב  וותו  אודין  פרוביוק):  "ו"  הבדים  עלכותהב  מ"ם  פ"רמב  התבכ
 .ם אמשפחת לב אשפחת מין בחילוק הת אזכיר הלאו, "גאלנו יודו דן בו אודוד

 ודם  קרוב  קקרוב  היןד  לא  אם  אשפחת  מל  שין  דין  אכלל  שדבריו  ממד  לערות  הקובץב
 .לבדב

 למדם  נ"רמב  הדברימן  מדברי  הקובץ  הערות  עולה  ששכ.  מריאה    לםישקדברים  נראים  ה
 . אם הקרובי לפנה ננו לידועים האב הרובי קתמו שייאחר שסברהמ

 דקדק  לש  יכךו,  אם  הרובי  קל  ערגה  דאותה  באב  הקרובי  לדיפות  עיש  שומר  לראה  נותרי
 .' ואות ביתבאר שכפי ו)ג' עי סארנ' ד סי"יו(ע "שו הדברימ

 דיפות  עותן  נב  אשפחת  מדין  שלאא,  ם  אשפחת  מין  דאין  שומר  לאיה  רכאן  מין  אקום  מכלמ
 .שווה הקורבהל

 :נדרש ) חרק ו פפרשה( הר בהנים כתורתב

 ה  זדודו.  גאלנו  יאחיו  מחדל  א"ת?  אמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיו  שמנין"
 למדמ,  משפחתו  משרו  בשאר  מוא,  ובי  אחי  אן  בהז,  ודו  דןב,  ביו  אחיא
 ."ודם קרוב קהקרובש

 אם  המן  ואב  הן  מאחים  לתייחסמ"  גאלנו  יאחיו  מחדא  "הכתוב  שתה  הייפשוטה  הסברהה
 .ב אן מח אהואש, אחיו במיוחד ה–" אחיו מחדא "למדנוו, חים ארויים קשניהם ששום מאחדכ

 ".ודםקרוב  קהקרוב שלמדמ – משפחתומ: "ספרא בדברים המנם בהמשךא 
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 קדמת  הןייענ  בקורות  משניל,  ו  זכפילות  לורך  צש  ידוע  מ)ב"  עד  קיבמות(  נר  לערוך  ההקשהו
 יוב  חסדר  וודמיםבקא  הרובי  קודו  דן  בלאחר  שחדש  לא  במשפחתו  שכתבו?  אב  השפחתמ
 ן  מין  בווים  שודו  דבן  וודו  דאחריהםל,  אם  הן  מאחין  לודמים  קאב  הן  מחיןא  –  וא  הגאולהה
 .אב הרובי קודמים קוב שלאחריהםו, אם הן מבין ואבה

 נותר  וצמו  עברי  דל  ענ"ערל  האת  זעירה,  )שם(  יבמות  בגמרא  הדברי  מסתר  נה  זירוש  פולםא
 .קושיהב

 פטור  ליש  שומרים  איינו  הלבדב"  משפחתומ  "פסוק  הפנינו  ליה  האם  שראהד  נ"ענל
 רויה  קינה  אם  אמשפחת  ששוםמ,  ירושה  בהוא  ששם  כגאולה  מאם  הרובי  קת  אחלוטיןל
 גלה  מודמים  קאב  הן  מאחין  שלימדו  שחי  מאחדא  "פסוק  הולםא.  מאירי  הכתב  שכמוו,  שפחהמ
 . אם ההוציא לחלוטין את קרובי ללא באש" שפחתומ" דרא קל עםג

 שפחה  מרויה  קינה  אם  אמשפחתו,  לבד  בחוס  מן  האביילוי  הדבר  ב  תדין  הודו  דרות  עןייענל
 למד  לאב"  משפחתומ"פסוק    הוסיחי  בלוי  תאינוש  אולה  גיוב  חענין  לךא,  ירושה  בהוא  ששםכ
 ם  גם  הקורבתם  לבנוסף  שיוןכ,  ותר  ירובים  קם  האם  הקרובי  לקורבתם  בשווים  האב  הקרוביש
 ".משפחתומ"

 .כתובים הן מלמדנו שלא אעיל להתבאר שדרך הל עמש מואה

לבאר ע "כן צו. ערות ההקובץש ו"רש כלא דהנים כתורת הדברי  ממדים  למצינונ,  קום  מכלמ
 .דברי המאירי

 דר  סת  אלסדר  והוסיף  לש  יאם  הן  מאחים  לודמים  קאב  הן  מאחיןכ  ש"תו  בהמשך  למפורשב
 כןו,  אם  הן  מודו  דבן  לודם  קאב  הן  מודו  דןב,  אם  הן  מדודו  לודם  קאב  הן  מודוד:  ל"נ  כקורבהה
 . דרך הה זלע

כ "תו הנתווכ ש,ן ככתבש) י'לאג פברהםא' רל(כ "תו הל עברהם איקרא ופירוש ביתיב ראוש
 . אם הקרובי לאב הרובי קודמים קורבה קמת רבאותהש

 אן  כאיןו,  שפחה  מרויה  קינה  ֵאם  אשפחת  מחוס  וייירושה  ב.יאור  הדבר  כפי  שהובא  לעילב
 ב  אשפחת  מין  דלמד  נמשפחה  היחוס  לוגע  נאינו  שאולה  גדיןב,  את  זעומתל.  לבד  בדימה  קיןד
 .דרגה מאותה בקרובים ההעדפת לק רועיל הלכןו, לבד בדימה קדיןכ

 ב אשפחת משאין כם אשפחתמ .ט

  אבל  לא  מנחיל  שהרי  קרובי  האב –האיש  נוחל  את  אמו  :  ")א"ב  קח  ע"ב(ם  "כתב  רשב

ם  נראה  שאם  אין  לאדם "מלשון  רשב".  יורשים  אותו  דמשפחת  אם  אינה  קרויה  משפחה

אם  ולא נפקא  מינה  בגר  שהתגייר  ויש  לו  משפחת  .  משפחת  אם  קרויה  משפחה,  משפחת  אב

 .יורשים אותו משפחת אמו, משפחת אב

 ת  אורשת  יהאם  שסובר  המעוןש'  ר  בהודהי'    רדעת  בנו  ד)ףה  א"  דב"  עידב  ק"ב('  וס  תמנםא
 ד"למ  שריה".  פקר  הכסיו  נהיו  ילא  שינה  מנפקא  ונה  בת  איורשת  דאמר  קגיורתב  "העמידו  ונהב
 א  יכתובות(  וספותכ  ת"כ  ו.ם  אשפחת  מו  לשיש  כף  אפקר  הכסי  גר  ננה  בת  אורשת  יינה  אהאםש

 אב  הן  מלא  ואם  הן  מחין  או  ליש  ונה  בוא  הוולד  הילדה  ונתגיירה  שמעוברת  ש)טביליןה  מ"  דא"ע
ימן מ  ס"חו(א  "רמפ  ה"כו,  )ז  לותב  א"ב(א  "עק  רתוספות  בדבריהם  ממד  לכן  ו,ותו  אורשים  יאינםו
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 אם  הן  מורשים  יין  אבא  ורשי  יו  לאין  שי  מאפילו  ש)נב  שסימן(  דשן  הרומת  תשם  ב)  דעיף  סרעו
 . ותו אורשיםי

 תנוהו  נלא  ו,ן  דשבט  מאמו  וצרי  מיה  האביו  ש,מקלל  הענייןל  ב"ז  חדברי  מולה  עם  גךכ
 רויה  קינה  אם  אשפחת  מי  כ,ן  דשבט  מינו  אב  או  לאין  שאף  שרי  ה.ן  דחנה  מתוך  בהלו  איטעל
 דרשים  מעודו,  )ג  כאמור(  נחומאת,  )  ה,לב(  בה  רויקרא  ממקורו  ו)  י,ד  כויקרא(י  "ש  ר'י  ע,שפחהמ
 .ו זרך דל עביםר

 :) י,ד כויקרא(ן "רמבכ ה"כו

 שראל  ית  בל  עבאג  ה"עו  הי  כהורות  לישראלי  האיש  וישראלית  הן  בטעםו"
 ולד  השראל  ית  בל  עבאג  ה"עו  דגמרא  בפסקנופ  ש"אע  ושראלי  יינו  אולדה
 גום  פהוא  שולד  הת  אזהמין  ממרו  ארי  היש  אאשת  בין  בפנויה  בין  בשרכ
 י  כארץ  הבנחלת  ודגלים  ביחס  הענין  לשמו  בשראל  יאינו  שכן  שכל  וונהכהל
 ."הן בתוב כבתם אטות משמותל

 .הצרפתים מהביא שהש מ"ייע

 רויה  קינה  אם  אמשפחת  שללון  ה"רמב  הדברי  מאיה  רהביאש)    כ  גיבמות(  ותרעהץ  בוק'  עיו 
 .ב אשפחת מיןאש כם גשפחהמ

י "רש בביאורו ליא הו זושיהק. )הלן להה  מ"  דב"  עד  ניבמות(י  "רש  מך  כל  עקשה  הםע  ש"קוהה
 .ש"א וחר אאופןי ב"ש רברי דיארנו בלעילו, אם הרובי קחויבים מאב הרובי קלאחר שכוונתוש

 :)א" עדף מז( כורות בסוגיה מםע ש"קוה הקשה הודע

 איעברד  [...]  לעיםס'  ה  מטור  פנה  בילדה  שויה  להבה  אר  בדא  אב  רמרא"
 לא  אולד  הת  אזהמין  מין  אאמר  דמאן  דליבא  אימא  תלא  ווכבים  כעובדמ
 ".קרי מסול פוי לולד הת אזהמין מאמר דמאן לפילוא

 ין  אאשרכ,  תיבכ"  םותב  אבית  לםותמשפחל"  שאףו,  מו  אחר  אסיחתי  מלדווה  שנו  לריה
  .ם אשפחת מתר בזלינן אב אשפחתמ

 :ם הניינים עושלשה ,דימיה  לא קשדידיל

 ענין לרך עש  ים  אלמשפחת  שדאי  וה  זאופןב.  ורבה  קיןד  בלוית  –  צדקה  ורובים  קאולתג .א
 . עיל למבואר כשוים באב השפחת מעדיפה שלאא, קורבהה

 משפחת  ולל  כורש  יינו  ארושה  יפרשת  באינו  שכלו,  ורה  תחדשה  שוא  הידושח  –  רושהי .ב
 .שפחה מרויה קינה אםא

 ותםמשפח  לתאא,  בעי  טוא  הבן  ליחסה  שאם  החר  אולכים  היינו  הסברהמ  –  וחסיןי .ג
 . אם הל עאב הת אהעדיףל

 פי  לידון  נשבט  החוסביי,  ייריא'  גו  וארץ  החלתנמפקד  לצורך    שבכיוןל  ש"  צגדף  מלעניןו
 .רושה ייניד

, וי  לולד  הין  אלדבריהם  וחרת  אהבינו  שש  יאמת  בךא,  כורותב'  גמע  ב"קוה  ההבנת  לה  זלכ
' יח,  )לר,  רכה-כד  ר'סי(י  "וחו,  )צה  קימןה  ס"ח(  לוי  הבטת  ש"וש,  )  וק"ו  ס'  יע  ס"אה(  יש  אזוןח'  יע
 סימן(  ידושין  קעקב  יהילותק,  )ט  יימןד  ס"וא  י"ח(  ציון  לורא,  )ט"ו  ה"ט  פיאה  באיסורי(  לויח  ה"גרה

 .עודו, )טמ
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 מו  אחר  אסיחתי  מדם  אאין  ותיבכ"  בותם  אבית  לםותמשפחל  "חוסין  יעני  לם  גלו  אדרכיםל 
 . ללכ

 עבד  בקנה  נינו  אגר  שאף  ש)ב  אות  א"ה  עבדים'  הלא  מ"פ(  יימוניות  מהגהות  מביאע  ה"קוהב
 ".שפחתו מל אשבו "יה ברינן קם אשפחת מו לש יםא, "שפחתו מל אשבו "בעינן דשום מבריע

 שפחת  מחר  אזלינן  אב  אשפחת  מין  אם  אבוש,  אני  שיחוס  שומר  לשי,  עיל  להתבאר  שמהל
 הודהי'  רשיטת לכון נה זדין ש)ם  שבדים  עהלכות(ש  "או  הכתב  שמו  כיישב  לשח  י"גר  הלדרךו.  םא
 . ךל כ"י קא לדינא לךא, נה בת אורשת יהאם שסובר המעוןש' רב

 אולת  גענין  לךא,  שפחה  מדין  ביחוס  התלויים  ורושה  יןייענ  לוא  העיל  לאמור  הל  כולםא
 קרובו  שוא  הניינוע"  משפחתומ  "ו  בנאמר  שמהו,  קורבה  בלוי  תה  זדין  שך  כדבר  הין  ארוביםק
 . דם אל שרוביו קכלל בוא הם גמשפחתו מאינו שרוב קך ארידא גקרובו מותר ירוב קמשפחתומ

 צדקה בב אשפחתמ .י

 :)ד סימן רנא סעיף ג"יו(י "כתב הב

 ה  זחיך  אאחדמ.  אביך  מחיך  אה  זחיך  א)ג"  סיסקא  פאה  ררשתפ(  ספרי  בניאת"
 ."אמך מאחיך לודם קאביך מאחיך שלמד מאמך מחיךא

 לגירסתו"  אמך  מחיך  אהז  "מילים  ליתאי  ל"בה  ל  שר"בדפו  שם  ששלם  הטור  ל'הגב'  יע
 למד  מאביך  מחיך  אה  זאחד  מומר  אשהוא  כאמך  מחיך  אה  זחיךא:  "ספרי  לביאורוא  ב"גרה
 ".אמך מאחיך לודם קאביך מאחיךש

 . גאולה לאם מאח לאב מח אענין הקדמת בהנים כתורת הדברי לכוונת מו זירסהג

 ריךצ,  רובו  קלאא,  ביו  אלא  ונו  בינו  אואפילו  ":)  געיף  סנא  רימן  סשם(ע  "שו  בהלכה  לפסק  נךכ
 אחיו דיתא אבספרי: ")ק ב"ס(ז "פ הט"כו. "אמו מאחיו לודםק, אביו מאחיוו.  דם  אכל  להקדימול
 .ועוד, )ק ז"ס(ך "ש ה,"אם מאחיו לודמין קאבמ

 ח  אהיה  יהסדר  שראה  נגוי  לנמכר  האולת  גענין  בהנים  כתורת  הדברי  מעיל  להתבאר  שמהל
 .'כו ואב הן מדוד לודם קאם הן מחא, אם הן מאח לודם קאב הןמ

 ריך  צרובו  קלא  אביו  אלא  ונו  בינו  אאפילוו:  "ל"נד  ה"ו  ירוך  עשלחן  הברי  דשטות  פךכ
 קרוב המרינן אדקה צבדין שמבואר כראהנ". אמו מאחיו לודם קאביו מאחיו ודם אכל להקדימול
 .אם מאח לאב מח אקדימת בק רין דה זאיןו, ודם קרובק

 יתו בענייו. אמו מאחיו  לודםק,  אביו  מואחיו:  "ע"א  שעל  דברי  השו"ך  משמעות  דברי  הרמכ
 :הוסיף וכתב "חרת איר עעניי לודמין קירו עענייו, ירו עעניי לודמיןק

 רנסתו פו ליהיה שד  עדקה  צתת  לייב  חאינוו,  דם  אכל  לודמת  קצמו  עפרנסת"
. ניו  בפרנסת  לודמים  קהםו,  ניים  עם  הםא,  אמו  וביו  ארנסת  פקדיםכ  י"אחו
 הקרוביםו,  רובים  קשאר  לודמים  קהםו,  אחיו  לודמים  קהםו,  ניו  בך  כאחרו
 דין  ההואו.  חרת  אעיר  לירו  עאנשיו,  ירו  עאנשי  לשכיניוו,  שכיניו  לודמיםק
 ."פדותן לצריך ובוים שיו הםא

 :)שם סעיף ג( כן כתב להדיא הלבושו

 סף  כם  א]דכ,  ב  כמותש[  כתיבד  קרא  מ]ג  סאה  רפריס[ל  "  זבותינו  רמדו  לשכן"
 לומרכ,  ודם  קוא  העמך  שעני  הלאא,  מך  עאימ,  מך  עעני  הת  אמי  עת  אלוהת
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 ת  אאמץ  תא  ל]ז,  ו  טבריםד[  תיב  כ]ם  שפריס[  רשו  דעודו.  ודם  קרוב  קרובק
 אביך  מאחיך  שלמד  מאחיךמ,  אביך  מחיך  אה  זחיךא,  אביון  האחיך  מבבךל
 ודם  קירך  ענשיא,  עריך  שדאח  בקרא  דרישא  בכתיבו.  אמך  מאחיך  לודםק
 יושביו.  ל"ו  חיושבי  לודמין  קשראל  ירץ  אושביי,  ארצךב.  חרת  איר  עאנשיל
. קום  מל  כרבותל,  ך  לותן  נלהיךא'    השר  א]םש[  ומר  ללמודת,  נייןל  מ"וח
 אינוו,  דם  אכל  לודמת  קצמו  ערנסתפ,  וא  הכי  הצדקה  הדרל  ס"  זמרו  אפיכךל
, מך  עחיך  אחי  ו]ול,  ה  כיקראו[  כתיבד,  רנסתו  פו  ליהיו  שד  עדקה  צתת  לייבח
 קדים  יך  כאחרו.  דם  אכל  לודם  קתהא,  חיך  אחיי  לודמין  קייךח,  מך  עאימ
, ניו  בך  כאחרו,  ניו  בפרנסת  לודמים  קהם  וניים  עם  הם  אאמו  וביו  ארנסתפ
 ודמים קאמו מאחיוו, אמו מאחיו לודמים קאביו מאחיוו, אחיו  לודמים  קהםו
 ."רובים קשארל

 .ן שאחיו מאמו קודמים לשאר קרובים מן האבבואר אם כמ

 אב הן מאחין בחדא, סוקים פשני לן גאולת קרובים נצרכוייענ בהנים כבתורת  שהקשות  לשי
 דקה  ציוב  חמוטל  שיה  למנא  ולבד  בחד  אסוק  פש  ילספריו,  ב  אשפחת  מהיא  שמשפחתו  מהשניו
 ?רובים קאר שלפיכ

 לכן  ו)עיף  א  סימן  רמטד  ס"וי'  עי(  שראל  יניי  על  כלפי  כיוב  חוא  הדקה  ציןד.  שוט  פדבר  הישובי
 רוביו  קשאר  לה  זדימה  קין  דהמשיך  לש  יסברהמ,  אם  הן  מאח  לודם  קאב  הן  מאח  ששנלמדמ
 . ודם קרוב קקרוב הדר ספי לשראל יכל ללהקדימםו

 ה  זיןד.  צמו  עצד  מקרוב  הל  עיוב  חלא  אדקה  צדיני  מינו  אקרובים  באולה  גיןד,  את  זעומתל
 .ייב חדוד האין שומרים איינו האח בק רתוב כיה האםו, סברה משוט פינוא

, "ודם  קרוב  קרובק  "אמר  נם  שםג,  בויים  שדיון  פענין  ל)ב  יעיף  סשם  סימן  רנב(ע  "שו  בודע'  יע
 .צדקה כהוא שראהנ

 אב  מח  אהיה  יהסדר  שמסתברו,  ודם  קרוב  קקרוב  הוא  הקדימה  הדר  סדקה  צדין  בן  כאםו
 גאולתי  ב"ש  רדעת  בהתבאר  שפי  כדרך  הה  זל  עכןו,  אב  מדודו  לודם  קאם  מחא,  אם  מאח  לודםק
 .עילד ל"ובה) י'לאג פברהםא' רל (ברהם איקרא וספר בכתב שכמוו, רוביםק

 היה  יך  כךא,  ורבתם  קפר  ספי  לקרוביו  לתת  לצדקה  הותן  נל  שיובו  חואע  ה"שו  בנזכר  הדיןה
 נכוף  שודם  קרובו  קהוא  שניע  לדקה  צתת  לותר  יקרוב  הת  אכוףנ.  צדקה  הנותני  בשמדובר  כםג
 אדם  הת  אכוף  נכןו,  אם  מאח  הת  אנכוף  שודם  קתת  לאב  מאח  הת  אכוף  נכךו,  חות  פקרוב  התא
 .אמו מאחיו לתת לנכופהו שודם קאביו מאחיו לתתל

 וא  האפילו  וני  ענו  בזון  לאב  הת  אופיןכ:  "כתב  ש)  דעיף  סנא  רימן  סשם(ע  "שו  בפורש  מךכ
 גבי  ללא  וזון  לקרוב  התייפ  כגבי  לדין  האמר  נאןכ".  בעיר  ששירים  עשאר  מותר  יותו  אופין  כדולג
 .רוב קזון להייכפה

 .ל"נ כמבוארו, "רובים קאר שכןו: "א"רמ הוסיףע ה"שו הברי דלע

 יה  ללית  ואב  ליה  לית  אי  אבן  הת  אפדות  לייב  חאבה:  ")ב  יעיף  סנב  רסימן(ע  "שו  הודכ  ע"כ 
 יעשירו  שימנו  הל  כלא  דודם  קרוב  קרובק,  חר  ארובה  ק"הו:  "א"רמ  הוסיף  הבריו  דעלו,  "בןל
 ".צבור הל ערוביהם קיטילו וצמםע

 :תב כ)ז"טי ה"פ( ניים עתנות מהלכותם ב"רמב ההנהו

 למד  לדי  כמזונותיהן  בייב  חאינו  שגדולים  הלבנותיו  ובניו  לזונות  מהנותן"
 נותן  הכןו,  בוזות  מהיו  ילא  ושרה  ידרך  בבנות  הלהנהיג  וורה  תזכריםה
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 הקרוב  שיא  הדולה  גצדקהו,  צדקה  הכלל  בה  זרי  הלאמו  ואביו  לתזונומ
'   הל  אורא  קה  זרי  הלחנו  של  עיתומים  וניים  עמשקה  ומאכיל  הכלו,  ודםק
 ."ענהי' ה וקרא תז אנאמר שמתענג ויענהוו

 .אם הן מרובים קזכיר הלא וודם קרוב קהקרוב שסתמא בזכירה

 ל  עחיוב  הל  חאב  הרובי  קל  כלאחרשם  "רמב  התפרש  מ)ג,    כיבמות(ע  "קוה  הל  שדרכול 
 .אם הרוביק

 ברי  דעלו,  מילה  בילה  ממעטם  כ"רמב  השון  ליא  ה)עיף  ג  ססימן  רנא(ע  "שו  הלשוןק  ש"ו  דךא
ק "ס(ך  "ש  היינו  צכןו,  "אמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיוו:  "ספרי  הין  דתע  א"שו  הוסיףם  ה"רמבה

 .ספרי הדין ל)ק ז"ס(ז "הט ו)ב

 אח  לודם  קאב  מאח  שו  זסברהם  ל"רמב  המודה  שליו  עהחוניםו  מרן  להו  לשיטא  פן  כםא
 :)ק צז" סמונה ארךז ד" פניים עתנות מהלכות( מונה אדרךכ ב"כו. לאה הכן ואםמ

 תיז  מ"טי  ה"ל  פ"עו  [כל  לודמין  קאמו  וביו  אלכן  וודם  קותר  יקרוב  הוכל"
 ודמין  קהם  ובנותיו  וניוכ  ב"אחו]  דקה  צמעות  מאמו  ואביו  ליתן  לותרמ
 ירושה  בקודם  הכל  ואמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיו  ואביו  מאחותו  ויואחל
 ."צדקה בודםק

 אולת  גענין  ל)ו"ב  ה"פ(  בדים  עהלכותם  ב"רמב  הברי  דירוש  פם  גהוז,  דבר  הכך  ששהתבררמ
 .' דות אעילל' יע, ע"קוה כדלא ורוביםק

 הז  –  חיךא  "לכן  ואם  הן  מבין  ואב  הן  מין  בתפרשת  מורבה  קל  כספריא  ב"גר  הגירסת  להנהו
 בהר(  כ"תו  ברובים  קאולת  גענין  לכןו,  אם  מאח  לאב  מח  אקדמת  המדנו  למייתורו,  "אמך  מחיךא

 –  חיו  אתפרש  מאן  כםג".  גאלנו  יאחיו  מחד  אל"  תאמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיו  שניןמ  ")ח"פ
 .אב הןמ – אחיומ, אם הן מפילוא

 למד  מחיך  אאחד  מומר  אאשהו  כאביך  מחיך  אה  זחיךא:  "לפנינו  שספרי  הירסת  גמנםא
' יע.  ח  אכלל  בוא  האם  מאח  שרבות  לורך  צש  יו  זגירסהל".  אמך  מאחיך  לודם  קאביו  מאחיךש
 .א"גר הירסת כגספרי הדברי בהגיה ש) ז,ו טדברים(ם "לבימ

י "שר'  יע,  ס"ד  מיאהאמו    מחיו  אל  עאבלות  ש)ב"  עף  כק  ד"מו('  גמ  בראה  נבלות  אגבי  לולםא
בל   אהלכותב  מ"פ(ם  "רמב  הסק  פכךו,  "אמו  מלא  שאביו  משמע  מקראד  "כתב  שאמו  מ)חיוה  א"ד(

 :) ב,א כויקרא( כ"ות' י עךא. )א"ה

 הם  בייב  חאינו  שאחותו  וחיוא.  לבתו  ובנול  ל"  תה  מלאחותו  ואחיו  לאמרי"
 יהא  שין  דינו  אצות  מהם  בייב  חהוא  שבתו  ונו  בהם  לטמא  מוא  הרי  הצותמ
 אמו  מלאחותו  ואחיו  לכול  יאחותו  לואחי  לומר  אייתי  הך  כילוא,  הם  לטמאמ
 ורשי  יהוא  שאחותו  וחיו  אף  אורשו  יהוא  שבתו  ונו  בה  מלבתו  ובנול  ל"ת
 ."אמו מאחותו וחיו אצאוי

 שתנה  נירושה  לאהווהש  השום  מרקו,  אם  הן  מבין  ואב  הן  מין  ביאוה  החו  אסתם  שנו  לריה
 . דיןה

 ".אם הן מאחין לרט פנחלה ביוחדיםמ חדיו יחיןא: ")ב" עף יז דבמותי' עי( יבום לם גוא הךכ

 לוי  תדות  עסול  פדין  שאשונה  רמשנה  ל)ב"  עדף  כז(  נהדרין  סגמראב'  י  ערושה  ילעניןו
 ירושה  בתלות  השום  מק  רם  שםג.  הלכה  לם  גך  כהוא  ש)שם(ם  "רמבמ  ל"פיהב'  עיו,  ירושהב
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 דברים  הםידועיו,  חים  אלא  ואמר  נבנים  ובות  אבקרא  ששום  מהואל  ש"צ  ואם  הן  מח  אוצאנוה
 .ל"אכמם ו"רמב השיטתב

 חיו אםא "הן כעטשליקו ג"ה מדייןי ה" עשאל נ)ד ססימן(  )הפלאה  הבעלל(  נחס  פבעתת  ג"שוב
 דימה  קדין  בוסקת  עשאלהה".  לום  כח  אמקום  באחותו  לין  ארושה  יןיילענ  דיון  כאחותו  לודםק
 אחות  לודםק  אח  שכשם  שאמר  נאםה.  אחות  לאח  הדימת  קהואו,  הדיא  לפוסקים  בזכר  נלאש
 ?דקה צןייענה ל" הרושהין יעניל

 :ם ששיבה

 משפחתו  מליו  אקרוב  התיב  כהתם  דלל  כירושה  למי  דלא  דשוט  פראהנ"
 לה  תשר  בשאר  בדקה  צענין  לבל  אבניו  להוריש  לשפחה  מרוי  קב  אמשפחתו
 ."כתובה

 ינו  אדין  היסוד  ושפחה  מרויה  קב  אשפחת  מרושהין  ילעני  שוא  הדבריו  מעולה  החילוקה
 .לום כאחות לין אח אמקום בלכןו, ורבהקה

 לא  אב  אשפחת  מכלל  בינה  אאחות  ששום  מינה  אאחות  לאח  הדימתק.  בריו  דל  עהעיר  לשי
 .ב"צו, )אישה ה" דב" עי קשם(' תוס מבואר מכן ו)ב"דף קי ע(ב "ב' גמ במבואר כקורבה הדר סגללב

 לה  תשר  בשארב:  "צדקה  ששוםמ,  צדקה  לירושה  מלמוד  לאין  שם  הבריו  דיקרמ  ע"מו
 יאכל  וקרא  בדמצינו  כאחותו  לח  אין  בילוק  חין  אה  זבדבר  ותעלם  תל  אמבשרך  וכתיב  דכתובה
 ".שרו בציח

 אח  הת  אהקדים  לין  אדקה  צןייענ  ללכן  ויא  הווה  שהאחות  ואח  הורבתק,  בריו  דיאורב
 . אחותל

 חב  ק"ב(  המאירי  ו)מהדרינןה  ו"  דטב  ק"ב(  ונהי'    רדברי  לציין  נכאןו,  דון  לש  ילו  אדברים  בםג

 לא  אאן  כאין  ויא  הווה  שהבת  ובן  הקורבת  שנחס  פגבעת  הדברי  כראה  נםש,  )ברים  דשה  י"  דב"ע
 .ירושה לדימה קיןד

 ודה  מדאישוו,  צדקה  בדימה  קיני  דאין  שומר  לנחס  פונת  הגבעת  כאין  שראהנו  נעניינ  לדרןה
 .יא הווה שאחות וח אקורבת שחדש לבא ולעיל דפוסקים הריבדל

 :תב כבריו דהמשך בולםא

 אמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיו  דספרי  מהיא  ו)א"נ  רימןס(ד  "וי  בהא  דדעת"
 ." רושה יני בהםג ד"ע אדורות הל כוף סד עחיו אן בלא וחיו אוקא דשמעמ

 ל  שו  זדימה  קאיןו,  אם  מאח  לודם  קאב  מחיו  אקאווד  שומר  לכונתו  שראית  נשונו  לשטותפ
 . דבריו לאיה רהביא לרצה שמה לוזר חדבר הין אן כםא, ולםא. רובים קשאר כאב הרוביק

 למדו,  דרך  הה  זל  עכן  ואב  מח  אבן  לודם  קאם  מאח  שהוכיח  לנחס  פגבעת  הכונת  שראהנ
 בין  הךכ.  ירושה  לדמותו  לאין  ושפחה  מרויה  קינה  אם  אשפחת  מדקה  צענין  למרינן  אלא  שכאןמ
 .) אות ח אימןג ס"ח( ברהם אנחת מספר בם גדבריוב

 אותה  באם  הן  מקרובים  לודמים  קאב  הן  מרוביםק,  שפחה  מרויה  קם  אמשפחתשי  ל  פ  עףא
 לוי  תדקה  צןיילענ  שעיל  לבארנו  שמו  כזהו,  אם  הן  מאחים  לודמים  קאב  הן  מחים  אלכן  ורגהד
 את  זף  אלע.  אם  הן  מקרובים  לאב  הן  מרובים  קין  בחלק  לין  אקורבהוב,  לבד  בקורבה  בחיובה
 .שווה הייחוס הגללב, פי טרוב קקרובו למתייחס שאב הן מקרוב ההא יווה שדרגה מקרוביםב

 :)יב קימןמ ס"חו( ופר סתםת ח"שוכ ב"כו
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 חיך ארבות לאחד מאביך מחיך אה  זחיך  אאחד  מאהר'    פספרי  ביתא  אהריד"
 סק  פמכאןא  ו"נר'  ד  ס"יי  ב"הרבב  ו"  ביש  רמרדכיק  ו"מ  סיה  למייתי  ואמךמ
 ק  רתיין  אאמו  מאחיו  דאם  מיואח  לודמים  קאביו  מאחיוד'  ג'  עע  ס"ש  בםש
 ."ב אקרובי למקדימים שלא אניהם שפרנס לייבמ ח" מבל איתוראמ

 קרובי לודמים  קאב  הרובי  קארה  ש"  האמו  מאחיו  לודם  קאביו  מאחיו  שכשםס  ש"חת  המדל
 .אםה

 מה  להה  זינה  אשאלהה(  ויטשלקר  ג"מוהר  מנשאל  ששאלה  בן  ד)  חסימן(  שני  הוטת  ח"שוב

 ביא,  ומר  מל  שניו  בת  אזון  למחויב  המיהו:  )ל"י  והה  זהשואל  שתכן  יולם  אנחספ  בעתת  ג"שו  בהובאש
 אב  מרוביו  קזון  לדם  אחיוב  בדנו  שעיל  לפוסקים  הנדון  כינה  או  זאלהש?  ביהם  אחי  או  אמםא
 . ומה דיסוד הקום ממכל ואם מרוביו לקודםק

 ביהם  אחי  אל  עוטל  מהחיוב  שפסק  שויטשלקר  ג"והר  מברי  דביא  ה)שם(  שני  הוטת  ח"שוב
 ם  שוסיף  המנםא,  ירושה  בלוי  תמזונות  החיוב  ששום  מוא  הדבר  הטעם  שכתבו.  תו  אהסכיםו
 :כתבו

 ל  עותר  יוטל  מהחיובי  ש"אעפ  שגמרי  לנקה  יא  לאשה  הבי  אםמ  ג"מו"
, טנים  קשהם  כניו  בת  אזון  לאב  היוב  חמו  כמור  גיוב  חינומ  א"  מיורשיםה
 אפילוו,  טורים  פולם  כיםחר  אהקרובים  ווחו  כאמצי  מכל  בחויב  מהואש
 ם  אפילו  אותו  אמכלימין  וו  בוערין  גהתם  דינו  אקטנים  הנים  בזונות  מחיובב
 הואי  ש"עפ  ארוביו  קזון  לוצה  ראינו  שחר  אבלא'  גמ  בכדאיתא  ומוד  אינוא
 חיוב  הין  אלכןו,  מוד  אינו  אם  אותו  אכלימין  מיןא'  כו  וזולתו  מותר  ירובק
 ותר  ידקה  צמנו  מהוציא  לראוי  ורות  ירוב  קחשב  נהוא  שדין  מלא  אוטלמ
 ניהם  שיפול  טםג,  ניהם  שושר  עהעריך  לדיין  הרשות  בלוי  תהדברו,  זולתומ
 ורש  יהוא  שפני  מאם  הבי  אקורבת  מותר  ידוד  הורבת  קהעריך  לאוי  רםג'  כוו
 ."עיני ברורים בהדבריםו' כו וכדכתבנאו

א "ע  סימן  ע"הא(ש  "ובפת  )גד  סימן  רנא  סעיף  "וי(א  "ברי  חוט  השני  הובאו  גם  בגיליון  מהרשד

 ורש  יאינו  מי  שגם  שתב  כמאידךו,  יורש  הל  עוטל  מצדקה  החיוב  שתב  כחדמ.  ב"והם  צ,  )ק  א"ס
 י  מםגואם    .אין  להטיל  חיוב  זה  כלל  על  אבי  האם,  וטל  על  היורשים  בלבד  מםאהרי  ו.  חויבמ
 סתבר  מן  כאםו,  כלל  באם  הן  מרובים  קגם  וקרובים  הל  עוטל  מה  זיובח,  חויב  מורש  יאינוש
 . ותר ירוב קאם האביש

 ן  מדודו  לודמים  קאם  החיא,  אם  האחי  לודמים  קאב  החיא:  ני  השוט  חברי  דבאר  לראהנ
ל  דברי  חוט  השני  נאמרו  לעניין כ.  ני  שחוט  הלק  חא  לך  כעלו,  שוט  פהז.  דרך  הה  זל  עכןו,  אבה

 ראשוןה  הקרוב  שצא  יאב  האחי  לודם  קאם  האבי  שאמרנשאם  ,  קדימת  אחי  האב  לאבי  האם
 קרוב  הת  אמיד  תהקדים  לש  ילכןו,  סתבר  מא  לזה  ואם  הן  מרוב  קוא  היתומים  בצדקה  במחויבה
 .ב"צו, צדקה החיוב לאשון ריהא שאב הןמ

 . ל"נס ה"חת הרך דל עם הני השוט חברימ ד"מ

 ךכ(  ורש  יאינו  שגוי  כהריהו  וביהם  אהמיר  שדובר  מני  השחוט  דנדוןב.  באר  לש  יחר  אאופןב

 לו  אורשים  יללו  היתומיםה.  )מ"אכ  ורפג  סעיף  ב  בענין  זה'  מ  סי"ע  חו"ע  שו"  ע,ני  שחוט  הברי  דגוף  מראהנ
 יוב  חת  אליו  עהטיל  לש  יכן  לביהם  אחי  אוא  הראשון  היורש  הולם  כמותו  ים  אךא,  לו  אתא
 .קורבה הסדר בהמשיך לכן מאחר לרק ואשון רצדקהה
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 וא  הכללו  וראשון  היורש  הל  עלא  אעני  הל  שורשיו  ילל  כל  עני  שחוט  היבר  דלאש  ש"  אזהב
 מותו  ים  אירש  לעתיד  שאשון  רורש  יש  יאשר  כותר  יקרוב  הל  עצדקה  היוב  חת  אהטיל  לאיןש
 . לוא

 מזונות  היוב  חת  אלו  תם  ש)ב"דף  מב  ע(  במות  יהסוגיה  מני  שחוט  הל  שיוקו  דזהו  שראהנ
 ם  היורשיםה:  "ישנ  החוטכ  ה"כו.  אשון  רמחויב  הוא  הביהם  את  איורש  שמי  שהונהכו  ויורשיםב
 םה"  תינוק  הורשיי".  "תינוק  הת  אם  גורשים  יהם  שתינוק  הבי  אורשי  יהיינו  וזונו  לחוייביםמ
 . כלל באם הן מקרובים לסדר הפי לקרובים הלאחריהםו, אשונה רמחויביםה

 . קמן ליתבאר שכפיו, אב האבי לאם הדימת קענין להבנות הין בינה מפקא נשיפשר שא

 כתב  ושני  הוט  חברי  דהביא  ש)ק  ריח"ז  ס"  פתנות  עניים  מלכות  הון  הלכהצי(מונה    אדרךב'  יע
 ושיתוק".  אמו  מאחיו  לודם  קביו  אבי  אחי  אן  בןכ  ב"אל  דוים  שקרובים  בהוא  דנראהו:  "ליוע
 אב  האחי  שכתב  שצמם  עשני  הוט  חברי  דת  איאר  בא  לךא,  עיל  להתבאר  שכפי  ואד  מאמנהנ
 . ותר ירוב קאם האבי שף אאם האבי לודםק

, עיל  לבנתנו  כהני  שחוט  הברי  דהבין  שמונה  אדרך  הדברי  מבואר  מינאין  דעני  לקום  מכלמ
 .פ"ע וש"כפי שעולה מדברי השוו, וים שקרובים בק ריא הב אשפחת מעדיפותש

 לל  כלוי  תינו  איוב  צדקה  חנחס  פגבעת  הדעתל.  שני  החוט  לנחס  פגבעת  הש  בין  ימחלוקתו
 . יורשים הל עותר יוטל מחיוב הניש הוט חלדעתו, קורבה בלא אירושהב

 חייב  להקדים  לש  ים  או  זשאלה  בדן  ש)ב  לימןד  ס"וא  י"ח(  מר  חרםת  כ"שו  בוד  עאיתי  רהנהו
 : יים סבריו דסוף בולםא, ודם קביהם אחי אדודם שכתב ואב החי את או אאם הבי את אצדקהב

 קנם  זודם  קירש  לראויים  האב  הן  מרובים  קהקדים  לותנת  נדעת  הן  כועל"
 זיא'  ו  ככיל  יא  לי  אבל  אסיפוקייהו  במיקם  ליכיל  דדים  עש  ים  אמם  אביא
 רוב  קתה  אגם  שיון  כו  זצוה  מליך  עאומרים  ומם  אבי  אקנם  זל  אדבר  החזורי

 ."יקרימ

 ך  לאיןב  ש"צ  ומם  אבי  אזקנם  לאב  הן  מקרובים  הל  כת  אהקדים  ליש  שראית  נשונו  לשטותפ
ל "צו.  אבותיו  מי  מתגייר  הלא  של  כבינו  אעקב  יד  עאב  הן  מורשים  יו  לאין  שישראל  מדםא

ולאחר  הגביה  מקרובים  מן  אב  שלפנינו  גובים  מהקרובים ,  שהחיוב  מוטל  על  הקרובים  שלפנינו
 .מן האם שלפנינו

 ב  אוקא  דלאוד:  ")נא  רימןד  ס"יו(  חם  לערךש  ב"מהריקההביא  את  דברי    בריו  דהמשך  בכךו
 ירש  לראוי  הביו  אצד  מקרוב  המיקם  לכיל  יאל  אי  וודם  קאב  החילה  תלא  אפרנסו  לייב  חני  עבןל
 .ל"נב כ"צו, "אם הרובי קל אולכים הזי אכול יא לאם וודםק

ד   כךא,  יורש  הקרוב  הת  אהקדים  ליש  ששני  הוט  חדעתש  ב"מ  כבריו  דדחוק  לש  ימאש
 מיקם  לכול  יא  לאם  ואב  הל  אהולכים  שתב  כה  זעלו,  י  חשהאב  כם  הדבריו  שינו  אה  זדייקינן

 יון  כדידו  לשמאו.  אם  הרובי  קל  אולכים  הכול  יא  לאם  וודם  קביו  אצד  מקרובה  סיפוקייהוב
 אחרי  וירש  לראוי  הקרובו  לאשונה  רולכים  האב  הפטר  נם  אאב  הל  עוטל  מיסודו  בצדקה  החיובש
 וט  החברי  דם  הם  המר  חכרם  הברי  דאוליו.  דבריו  כא  לך  אשני  הוט  חרך  דל  עזהו,  אם  האבי  לןכ
 .ב"צו, קודמים לאבי האםשאחי האב ב ולכן כת שניה

, "ודם  קרוב  קקרוב  הרובים  קשארה  ל"הד  "לא  אתב  כא  ל)נא  רימןד  ס"יו(ש  "מהריק  ההנהו
 יאר  בנפשיה  דסברה  ממר  חהכרםו,  עיל  להובאו  שנחס  פהגבעתס  ו"חתש  ה"מ  כפרשו  לניתןו
 .ל"נ כדבריוב
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 :כתב )סוף סימן קפאע "אה(ם "הרשדת מ"שו בהנהו

 נכסים  במודה  אהיא  שיון  כבנות  הם  אתתן  שמךל  טוען  שמה  שומר  אני  אםג"
 לל  כה  זענין  בהן  ליוב  חצינו  מא  לי  כמך  ליו  פפצה  יהבל  שומר  אני  אזה  בםג
 חרת  אעםש  פ"כמ  ואב  הן  מרובים  קבת  ליש  שמן  זל  כדקה  צתורתב'  פיא
 היא  שי  פל  עף  אמה  אסד  חמהן  עעשות  לנכסים  במוד  ארוב  קבת  לין  אאםד
 ."גאלנו יודו דן בו אודו דמרה אהתורה שפי לעלמא בנכריתכ

 במות  ימאיריש  ה"מ  כזהו,  אם  השפחת  מל  עלל  כוטל  מדקה  ציוב  חבואר  בדבריו  שאיןמ
ע "שון  ה"ר  מפסק  ועיל  להובאו  שספרי  הברי  דפרנס  ייצדב  כ"צו.  רובים  קאולת  גיובין  חעניב
 :ל"זו, ללו הספרי הברי דביא הם ש)צג קסימן(ם "הרשדת מ"שוב' עיו. וסקים פשארו

 מה  כאחר  ולדת  לרה  השתו  את  אעזב  ומעון  שחיו  אנפטר  שאובן  רשאלה"
 הוצאותיו  להניקו  ליתנהו  וילד  היקח  שאובן  רגד  נטוענת  ון  בלדה  ימיםי
 דין  הפי  לאם  וא  לו  אילד  הנקת  הכר  שפרוע  לייב  חוא  הם  אאובן  רשואלו
 לא  והניקו  לאמו  ליתנו  לחוייב  מוא  הם  אהנקה  הכר  ששלם  לוטל  מליוע
 : מת אין דדין הבינו רורנו יחרת אמניקה ליתן ששכר הם עזולתל

 צת  קפל  נכבר  וחנם  בנה  בהניק  לייבת  חינה  אהאלמנה  שפק  סין  אשובהת
 לא  אהניק  לייבת  חאינה  שהסכמה  העלתה  וה  זדין  באלוניקי  שה  פחלוקתמ
 יה  הן  כאם  ום  מהה  ליפרעו  שדי  ככסים  ניתום  לין  אה  זבנדוןש'  ר  נך  אשכרב
 ך  אכסים  נלא  וב  או  לאין  שיון  כהנקה  השלם  להם  לש  יצדקה  הגבאיש'  רנ
 קרוב הגאלנו יודו דן  בו  אודו  דו  אמר  אקרא  וביו  אח  אתנוק  ליש  שיון  כמנםא
 ירושה  לודם  קרוב  קקרוב  הכסים  ניתום  ליו  האם  שמו  כהשגיח  לייב  חותרי
 זון  לאב  הת  אכופין  דתשובהא  ב"רשב  הכתב  ופדותו  לודם  קרוב  קקרוב  הךכ
 ומר  לאיןש  ו"י'  ו  כשירים  עשאר  מותר  יותו  אופין  כדול  גואה'  יאפ  וני  ענוב
 ודם  קרוב  קקרוב  הרובים  קשאר  למיה  נ"  הודאי  דרובים  קאר  שא  לב  אוקאד
 אמך  מאחיך  לודם  קאביך  מאחיך  שאביך  מחיך  אה  זחיך  אספרי  בתניא  דותרי

 גמרא  בקאמר  דהיא  הלל  ע"  זמרדכי  בכן  ושאר  בכן  וודם  קאב  מח  אן  כםא
 גבאי  הל  עוטל  מינוא'  פי  וחלה  תגבאי  הל  עופל  נינו  אנופל  הל  כרומ  אאניש
 מך עחיך אוחי דשה עוטל מעליהם ופרנסו  לחוייביםם  מקרובי  הלא  אפרנסול
 באי  גין  אפרנסו  ליכולים  ששירים  ערובים  קו  ליש  שעני  דמעינןכ  ש"ע'  וכ
 ."כיס בותנים נקרוביו דב גל עף אפרנסו לייבים חעירה

כפי  שנראה ו,  אם  הרובי  קחוייבים  מאב  הרובי  קלאחר  שוא  הספריה  חידושל  ש"סל  ש"צו
 :ל"וז, י"בדעת רש )ב"יבמות נד ע(מלשונו בסימן קפא וכמו שכתב המאירי 

 קרובי  מותר  ירובים  קאב  הקרובי  שאן  כירשו  פרבנים  הדולי  גקום  מומכל"
 דם יאין שו אאב הרובי קין אאם שדבריהם מנראהו. ודם  קרוב  קהקרוב  ואםה
 ."י לתברר נלא ואם הרובי קת אופין כתשגמ

 נראיםו,  ע  והחונים  עליו  מבואר  שאח  מאם  קודם  לשאר  קרובי  האב"אמור  לעיל  בשוכ
 . ם"מהרשד כלא שבריהםד

 .ב"וצ, ם"שנקט בפשטות כמהרשד )ע סימן יד"ב אה"ח(יים ושלום  חת"ע בשו"עו

 :כתב )ימן יז סעזר האבן( )א אדאדי"למהר( ברהם איקראת ו"שוב

ש "מ  כפרנסו  לליו  עוטל  מותר  יירושה  בקרוב  הפרנסה  הענין  באבל"
 אחיך  שאביך  מחיך  אה  זחיך  אהספרי  ממייתיג  ו"צק'  יה  ס"ם  א"הרשדמ
 גה"נ  כמזםב  ר"ע  שימןא  ס"הריכ  מ"כש  ו"עו  יאמך  מאחיך  לודם  קאביךמ
 למא  אברא  גהוא  שא  לםז  א"מק'  יא  ס"ז  ח"רדבכ  ה"כ  וטה"גא  ה"נר'  יד  ס"י
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כ "כט ו"כ קימןב ס"חכ ב"כ ופרנסו לקהל החוייבים מאז שכופול ידינו באיןו
י "  בינוך  חרב  הביאוה'  ח'  י  סשני  הוטח'  סכ  ב"כו  ו"מהריה  מ"  אשה"ר  ערבה
 ."אביונ ב"הו' כו ויורשים לתתבעינהו וחולץ הפרק ברוךס ע"שט מ"ק' יס

מה .  ותיהל  כו"ג  דס"אך  אין  גילוי  בדברי  הכנה,  ם  הדברים  אמת"ה  שציין  לדברי  מהרשדמ
אולם  שם  פטר  האם  דווקא  משום   )סימן  שעב(ת  דברי  ריבות  "א  כוונתו  לשו"שציין  לדברי  מהרי

 .שאין לה

מה  שציין .  שם  לא  כתב  שתלוי  בירושה  )סימן  קמז]  ל"כצ[ד  "ח(ז  "ת  רדב"ה  שהביא  משומ
 .ע"ב סימן קכט לא מצאתי לע"לח

 .כמו שכתבנו לעיל, נראה שבדברי חוט השני מבואר לא כך, ה שציין לחוט השנימ

 .ד "אינו מוכרח לענ )ט קסימן( הודא יית בינוךת ח"ם מה שהביא משוג

 :ל החינוך בית יהודה"ז

 חיא,  דין  בפני  לנתאמצוו,  אובן  רהניח  שקטנים  ודולים  גיתומים  הבר  דעל"
 יתומים  המזונות  ופרנסת  בסייע  לעזרתם  למת  התני  חיבאו  שוענים  טמתה
 ליהם  עוטל  מיתומים  הגדל  להחיוב  שיך  אםענותיה  טהעריכוו,  צרכיהםו

 מת  הניחמ'  י  הא  לם  אגםו,  בידם  שכר  זלק  חצי  חטר  שזכות  מורשים  יהםש
 מת  החתניו.  אלו  ביוצא  כענות  טעודו.  ירש  לודמים  קם  היו  הכרים  זניםב
 ונו  דאמרוו,  בד  למת  החי  אל  עוטל  מדבר  הלא  אלום  כייבים  חאינם  שענוט
 .לל כפשר בפצים חנחנו אאין וןדי הפי לחוייבים מנו אם איניד

 עטשלקר  ג"הר  מגאון  הל  אדאח.  דבר  בשובות  תתי  שצאתי  מנה  השובהת
 דפוס בחת אעודו.  כתב  באתרין  דרא  מיה  הוואבן  שמדינותד  ב"ב  אהיהל  ש"ז
 ניהם  שמדבריו.  ה"ל  שעל  בשעיהר  י"הר  מגאון  הלא'  ח'  י  סשני  החוטב
ל "נ  ההגאוניםמ'    אכלו,  ירש  לראוי  שי  מחר  אולכין  הזה  כבנדון  שמדנול
 בנות  הידן  דנדון  בהנהו.  מבין  לכונות  נשרות  יסברות  ורורות  בראיות  באריךה
'   אכל  לש  יבר  כאד  ה"נ  ככרים  זנים  במקוםב'  אפיו,  ירש  לאב  האחי  לודמותק
 תומים  ישאר  ליוע  סעשות  לוצים  רבנות  הם  אאמנםה.  כר  זלק  חצי  חטרש
 עים  נמה  ווב  טה  מיתומיםה  טובות  למצטרך  הדבר  ההואו,  ל"נ  החיהםא
 ולם  כמביןו,  חרים  אתומים  יגדל  לתעסקו  יאלו  ויתומים  הגדל  לזכו  יאלוש
 א  לםא,  אדם  ולקים  אעיני  בהטוב  וישר  הדרך  ההואו,  יתומים  התגדלוי

 ."פירושם כעשו ימני מעלם נהואל ו"נ הפשר השעת בזה מה מנאי תנגמרש

 .ל"נדון זה מדובר ביורש הראשון וכנב

 .ע" לערך השלחן לא מצאתי לעה שצייןמ

 : מדים למצאנונ

 דקה  ציובח  –  )ב  קימןמ  ס"חו(  ופר  סתםח,  )ד  ססימן(  נחס  פגבעתה,  )רנא'  יד  ס"יו(  לבוש  הדעתל
 ותר  ירוב  קאב  הן  מקרובה,  וה  שקורבה  האשרכ.  ורבה  קדין  בלאא,  ב  אשפחת  מדין  בלוי  תינוא
 כופין  שודם  קכדיו  נת  אזון  לאם  הבי  את  אופין  כפשטות  בו  זדרךל.  אם  הן  מקרוב  להקדימו  לישו
 .בפשטות האם עצמה קודמת לאבי האבו. אב החי אתא

 חוייבים  מאם  הן  מרובים  קם  גךא,  יורשים  הל  עותר  יוטל  מדקה  ציובח  –  שני  החוט  הדעתל
. אם  הבי  את  אכופין  שודם  קחיו  אתומי  ית  אזון  לותו  אכופין  ואם  האבי  לאב  החי  אודם  קכןל.  וב
 . כן מאחר לסדר ההו משני הוט חדעת ביאהד לתבאר האל
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 פרש  לש  יכןל,  אב  הן  מדוד  לודם  קאם  הן  מאח  שיא  ה)ד-ג'  עי  סרנא'  יד  ס"יו(ע  "שו  השטותפ
 אר  שכופוכ  י"אח  ואב  הן  מקרוב  ההיות  לריך  צזון  ליכופו  שהראשון  שסובר  ששני  הוט  חבריד
 פי לרובים קאר שאחריו ורשםיו שי  מזונם  לחייב  שיתומים  בוקא  דדבריו  שוא,  סדר  הפי  לרוביםק
 אב  הן  מרובים  קהקדים  לש  יים  שווקרובים  ברק  שדבריו  בבין  המונה  אדרך  בקום  ממכלו,  סדרה
 .נחס פגבעת הדברי לדברים הקרוביםו. מר חכרם היטת שם גזו שפשרא. אם הן מקרוביםל

 ינהע  א"שו  הפשטותו,  אם  הן  מקרובים  לודמים  קאבהמן  ם  רובי  קל  כ–ם  "מהרשד  הדעתל
ת "כ  בשו"וכ,  ם"נקט  כדעת  מהרשד  )ע  סימן  יד"ב  אה"ח(ת  חיים  ושלום  "ולם  בשוא.  ך  כראיתנ

 .ב"צו, )ד סימן לב"א יו"ח(וכן נראית פשטות דברי הכרם חמר  )ע סימן יז"אה(ויקרא אברהם 

 יוב האם במזונות ילדים מדין צדקהח .יא

 :)א"ז מהלכות מתנות עניים ה"פ(ם "כתב הרמב

 נותן  הד  ייתה  הםא,  עני  לראוי  שה  מפי  כעניים  להדק  ציתן  לשה  עמצות"
 מך עחי ותושב ור גו  בהחזקת  ונאמר  וו  לדך  ית  אפתח  תתוח  פנאמרש,  שגתמ
 ."מך עחיך אחי ונאמרו

  .צות הצדקה אינה מצות עשה שהזמן גרמא וכן יש איתה שני לאוין ואשה חייבת בהמ

 ."נקבות וזכרים במן זבכל וקום מכל בנוהגת"שמצות הצדקה  )עט  תמצוה( חינוך הכ בספר"כ

 :)סימן רמח(עה שפתח דבריו  דורה ידברי הטורמם גך עולה כ

 מה  מיתן  לייב  חצדקה  הן  ממתפרנס  הניע'  פי  אדקה  ציתן  לייב  חדם  אכל"
 ופיןד כ" ביו היתן לו  לשראוי  מחות  פותן  נו  איתן  לוצה  ראינו  שמי  וו  ליתנוש
 ראוי  שה  ממנו  מלוקחין  וכסיונ  ליורדין  ויתן  לאמדוהו  שה  מיתן  שד  עותוא
 ."ליו עממשכניןו

 . )שם(ע "גם בשו" כל אדם"ועתקה הלשון ה

 . ראה שלשון זו כוללת אשה וכל דיני צדקה נוהגין בהנ

 :) זסימן( ינץם מ"הרת מ"כ בשו"כ 

 פי לכון נבר דקרוביה ליתן לרצתהו, דקה צעלת בחותה איתה הםא, ל" נוגם"
'   פדתניכ.  ידה  במחות  לצי  מעלה  ביה  הלאש,  שירות  עשים  נדרךכ,  ושרהע
 יתן  ווציאי,  משתה  הבית  לוא,  אבל  הבית  ללך  תלא  ששתו  את  אמדירה
 שתו  את  אמדירה,  ונא  הב  רמרא,  גמראב'  אמריו.  פניה  בנעל  שפנימ,  תובהכ
ה משיא  שפנימ',  ו  כתובה  כיתן  ווציאי,  כברה  ופה  נשאיל  תלא  ושאל  תלאש
 יה  באית  דידי  מפילוא,  עשות  לשיםנ  דרך  שה  מלכ,  מ"כ  ש"א.  'ו  כע  רםש
, רשות  הדבר  להמ,  ש"כו.  ש"נ  ל"ה,  ידה  במחות  לבעל  הצי  מאל,  יס  כסרוןח
 ."בה רצוה מהוא דדקה ציתןש ל"כמ, ידה במחות לכול יינוא

 .שוט היה לו שאשה חייבת בצדקהפ

: )ב"  עדף  ח(  הביא  ראיה  מגמרא  קידושין  )ח"א  הי"הלכות  אישות  פכ(ם  "מעשה  רקח  על  הרמבב
 י  כיה  למרה  אעמא  טאי  מלה  עסמוך  הני  עפילו  אקודשת  מינה  אעני  לנהו  תככר  בי  להתקדשי"
 .הרי לנו שאשה חייבת במצות צדקה. "ת איה בחייבת מכי הנא איה במחייבנא דיכיה

 :תר על כן כתב המאירי שםי
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 ף  אומרת  איא  האף  שמנה  מבקש  לחריה  אץ  רו  אליה  עמוך  סני  עיה  האפילו"
 נייך  עצד  מחיובו  בודמת  קאני  שי  פל  עף  אמוני  כזונותיומ  בייב  חתהא
 ."ודמיןק

דברי   מ.אם  כן  לא  זו  בלבד  שאשה  חייבת  בצדקה  אלא  שיש  בה  דין  עניי  עירך  קודמיםו
שיש  דין  הקרוב  קרוב  קודם  גם  לגבי   )א  סימן  ח"ח(ר  בספר  מנחת  אברהם  "המאירי  הללו  למד  מו

 .הישא

: )ע  סימן  ל  סעיף  י"אה(ופירש  הטור  "  ך  עליהעני  סמו"ש  להביא  ראיה  מלשון  הגמרא  י
הנה .  "פרנסו  לליה  עמוטל  העני  בפילו  אקודשת  מינה  אני  עפלוני  לנהו  תה  זככר  בי  להתקדשי"

ש  בספר  מנחת "ובפשטות  הכוונה  לעני  קרוב  וכמ,  מבואר  שיש  עני  המוטל  על  אשה  לפרנסו
 .ל"אברהם הנ

 יה  במחייבנא  דיכי  הכי"ולומר  ולם  אם  כך  קשה  כיצד  יכולה  האשה  להשתמט  מחיובה  א
 :ל"וז, ) אימן סדקה צהלכות( פרים אספר מחנהבה זהעיר על ". ת איה בחייבת מכי הנאא

 מוטלל  ש"  רקאמר  דה  לסמוך  העני  דפירשט  ש"כ'  יה  ס"א  בהטור  לוראיתי"
 פרנסו  למיה  רעלי  דה  לרובה  קי  השהעני  כמיירי  דשמעמ,  כ"  עפרנסול'  ליע
 נא  אמחייבנא  דיכי  היל  כ"מ  אצית  מכי  האפילו  ודם  אכל  לודם  קהוא  דשוםמ
 עניב  ד"בק  ד"פ  בכתב  שמרדכי  הדעת  כלא  שזהו.  פרנסו  לחוייב  ממי  נתא
 רוב  קותו  אותןנ'  אפי  ופרנסו  לחוייבים  מחרים  אין  אשיר  ערוב  קו  לישש
 ."ש"ע ידקה צל שכיסב

בקרוב  אלא שהביאו  מהיד  שאול  שלא  מדובר    )ק  כח  אות  ל"סימן  ל  ס(באוצר  הפוסקים  '  יע
 .בעני שבפועל היה סמוך עליה

 .ל"ד המאירי וי"הנה יש להקשות כעין קושיית המחנה אפרים עו

ל  היא  שכל  דיני  צדקה  נוהגים  באשה  ובכלל "שטות  דברי  הטור  השלחן  ערוך  והפוסקים  הנפ
שהביא  מקורות  מסוגיות  נוספות  לחיוב   )שם(ע  במעשה  רקח  "ע.  זאת  לזון  את  העניים  די  מחסורם

 . בצדקהאשה

ואח  מן  האב קודם לאח ,  ולם  כפי  שבארנו  לעיל  חיוב  הצדקה  בפועל  מוטל  על  הקרוב  יותרא
 ריךצ, רובו קלאא, ביו אלא ונו  בינו  אואפילו:  ")  געיף  סנא  רימן  סד"יו(  רוך  עש  בשלחן"מן  האם  כמ

ו הרי  לנו  שכופין  אדם  לתת  צדקה  לאחי."  אמו  מאחיו  לודםק,  אביו  מאחיוו.  דם  אכל  להקדימול
וכן  אם  יש  לאדם שני אחים אחד מאב ואחד מאם כופין את האח מאב ,  מאביו  קודם  לאחיו  מאמו

 .לעיל הבאנו מקורות נוספים בעניין זה ו.קודם

כך  באב  ואם  אף  שקורבתם  מצד  עצמה  שווה  יש  לאב  מעלת ,  שם  שהדבר  נכון  לגבי  אחיםכ
ו  כקרוב  יותר  וכפי  שהתבאר ולכן  יש  להגדיר,  משום  שייחוס  הבן  נקבע  לפי  אביו"  משפחת  אב"

 .לעיל

 :לענין ירושה )דף קט ב( תרא בדברים מפורשים בגמרא בבאה

 כתיב  דאם  הו  זארו  שימא  אוא  הביך  אאר  שכתיב  דאב  הה  זשארו  דוממאי"
 רויה קב  אשפחת  מותה  אירש  ומשפחתו  מרא  קמר  אבא  רמר  איא  המך  אארש
 ."בותם איתב למשפחותם לכתיב דשפחה מרויה קינה אם אשפחת משפחהמ

 עו  רימן  סמ"חו(  רוך  עפ  בשלחן"וכ  )רעו'  סי(מ  "טעם  הנזכר  בגמרא  נפסק  להלכה  בטור  חוה

 :) דעיףס
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. תה בת אלא ונה בת אורשת יאם האיןש, שפחה מרויה קינה אאם המשפחת"
 ביו  אשפחתמ,  חד  אל  כלאא,  ה  זת  אה  זורשים  יין  אאב  מלא  ואם  מאחיןו
 ."ותו אורשי

 .ם שווה באחים מן האם ובאם עצמהמשפחת א, אם כן דיןו

 :כתב ביחס לאחים מן האב ) ולכה א הפרק( חלות נלכותם ה"ולם הרמבא

 פיכךל,  אב  המשפחת  ללא  ארושה  יאין  ושפחה  מרויה  קינה  אאם  המשפחת"
 אחדו,  ה  זת  אה  זורשין  יאב  הן  מאחין  וה  זת  אה  זורשין  יין  אאם  הן  מאחיםה
 ."מאמו ואביו מחיו או אלבד באביו מהוא שחיוא

 :) בלכה א הרק פשם(ם "יחס לאם עצמה כתב הרמבב

 איןו,  ביו  אירשנו  ינים  בו  לין  אםא,  רושה  יזכר  הם  ענקבה  לין  אקום  מבכל"
 ."קבלה הפי מה זדבר וניה בת אורשת יאםה

 :ל"וז, )שם( שנה מעיר על כך הלחם ה.א הזכיר ביחס לאם את הטעם של משפחת אםל

 ניה  בת  אורשת  יאם  האין  דקאמר  דמאי  אקאיד  ראהנ.  קבלה  הפי  מה  זודבר"
 תנא  ום  שהקשו  ש)ו  ב"ט  קףד(  וחלין  נשי'  פ  בן  לפקא  נקרא  מהא  דצת  קקשהו
 ריש  דעולםל'  כו  וריש  דא  לי  אנה  בת  אירש  תמי  נשה  אטה  מריש  די  אידןד
 )ט  ב"  קףד(  עיל  לכןו.  ורשת  מאינה  וורשת  ית  ברא  קאמר  דכא  השאניו'  כוו
 ירש  ומשפחתו  מתירצו  ואם  הו  זארו  שאימא  ואב  הו  זארוד  ש"מ  לקשוה
כ "א  ושפחה  מרויה  קינה  אם  אשפחת  משפחה  מרויה  קב  אשפחת  מותהא
ל "  זבינו  רדייק  דהא  בנא  שמאי  ורשות  דידך  אכלב'  גמ  ביה  לפקא  נקראמ
 רשה  דהך  דיה  למשמע  דאמר  נאם  וקבלה  הפי  מוא  הה  זדבר  האמר  ודוקאד
' גמ  ביה  לנפקיד'  גמ  בחרים  אריםב  דש  יא  הן  כתב  כלהכי  ומורה  גרשה  דאול
 דוחק  וקבלה  הפי  מהוי  דך  הוקאל  ד"  זבינו  רתב  כמהכ  ל"א  וך  הי  כדרשהמ
 ו  ליהכ  ה"א  שקבלה  הפי  מהוא  דחלות  נדר  סכל  לאיל  ק"  זרבינו  דומר  לצתק
 דבר  דומר  לו  ליהכ  ה"אחו'  כו  ונחלה  בקודם  הכל  ולכתוב  וסדר  הל  כסייםל
 אם  האין  דהך  אלא  אאי  קאל  ל"  זנורבי  דנראה  דדאי  ולא  אקבלה  הפי  מהז
 ."רשות דשאר לרשה דך הין באני שאולי ולבד בניה בת אורשתי

וביחס  לאם  עצמה  לא  נאמר  דין  משפחת  אם ,  דרך  זו  ניתן  לומר  שקורבת  האב  והאם  שווהל
 .ולענין צדקה יהיו שוים בחיובם, "מפי הקבלה"ולכן הוצרך ללמוד שאם אינה יורשת 

ולא  מפני  שאנו  מדמים  לסבור   )רעו  סעיף  ד'  מ  סי"חו(יא  מדברי  מרן  אמור  הדבר  נסתר  להדכ
 .ם נשנה מדברי הטור והשלחן ערוך המפורשים"סברות בדעת הרמב

מ  האב  קודם "מצינו  למדים  לפי  היסודות  שהונחו  לעיל  שאף  שאשה  חייבת  בצדקה  מנ
  במזונות  בניה ורק  לאחר  שימוצה  דין  צדקה  עם  האב  יהיה  מקום  לדון  בחיוב  האם,  בחיובו  לאם

 .ובנותיה מדין צדקה

 .פנינו יובאו מקורות נוספים לקדימת האב לאםל

 :)ח"י הא"פכ( ישות אהלכותם ב"תב הרמבכ

 ותה  אזנין  ורחו  כעל  בו  לראוי  המנו  מוציאין  מצדקה  לאוי  ראב  היה  הכיצד"
 שום  מותה  אן  זאביה  וצלה  אתה  באחר  לאם  השאת  נאפילו  ומה  אצל  אהיאו
 צל  אהיא  ותובה  כתנאי  בותו  מחר  אנכסיו  מתזון  ואבה  ימות  שד  עדקהצ
 אחד  וכרים  זחד  אגמלתן  שחר  אצלה  אניה  ביהיו  שאם  הצת  רא  לאםו,  מהא
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 הן לין אם אקהל  לותן  אשלכת  מו  אאביהן  לותן  אנותנת  וידה  ברשות  הקבותנ
 ."הן בטפלין מהן ובא

  אותה  אפילו  היו ואם  היא  עשירה  אמאי  לא  יכופו:  "ל"וז,  ך"ם  השיג  הרמ"ל  דברי  הרמבע
ך  שהאם  חייבת  בצדקה  וכופים  אותה  משום  כך  לזון "פורש  בדברי  הרממ.  "ע"יותר  מבני  שש  וצ

 .את ילדיה

ך  מוסבים  על  מה "שכן  דברי  הרמ,  ך  שאין  דין  קדימה  לאב"ולם  אין  ללמוד  מדברי  הרמא
 ןטפלי  מהן  וב  אהן  לין  אם  אקהל  לותן  אשלכת  מו  אאביהן  לותן  אונותנת:  "ם"שכתב  הרמב

 ".הןב

כל  קושייתו  אינה  אלא .  "ואמאי  יכולה  להשליכם  על  הקהל:  "ך"ל  דבריו  אלו  הקשה  הרמע
אולם  כשהאב  קיים  אין  כל .  והלא  חייבת  היא  בצדקה,  מדוע  כשמת  האב  תשליכם  האם  על  הקהל

אדרבא  יש  לדקדק .  והאב  קודם  לאם"  הקרוב  קרוב  קודם"שאף  שעשירה  היא  הדין  הוא  ,  קושיה
וק   ד.עשירה  אינה  חייבת  לטפל  בילדים  כשהאב  קיים  אלא  נותנת  אותם  לאביהםמדבריו  שגם  אם  

 .ל שהאם חייבת גם במזונות קטני קטנים"ך ס"שהרמ

ך  שהאם  קודמת  בחיובה  לאבי  האב  ולשאר  קרובים "ד  אין  הכרח  לדקדק  מדברי  הרמ"ענל
 לכתמש"ם  שהאם  "ו  היא  על  העובדה  המוזכרת  בדברי  הרמביתשיתכן  שעיקר  קושי,  מן  האב

ך  מדוע  משלכת  אותם  לקהל  הרי  יש  לחייבה  אם "על  כך  תמה  הרמ,  "ב  אהן  לין  אם  אקהל  לותןא
 .ם"ך אפילו כשיטת מהרשד"ואם כן יש מקום לבאר דברי הרמ, עשירה היא

 .וכפי שיתבאר לקמן, ולם פשטות הדברים נוטה יותר שאם אין להם אב חזר חיובם לאםא

 :שכתב, )ח ילכה הא כפרק( ישות אם הלכות"ל הרמב עקח רכ בספר מעשה"כ

 ה  זחיך  אספרי  בדרשינן  ומך  עחיך  אוחי  מן  לפקא  נקרובים  הפרנסת  דוכיון"
 זכירו  הפוסקים  הכלו'  כו  ואמך  מאחיך  לודם  קאביך  מאחיך  שאביך  מחיךא
 דאי  וקרוביה  בייבת  חהאשה  שראהכ  נ"  אדם  אכל  לקודמים  שקרובים  היובח
 אין  שטנים  קטני  קשהןש  כ"כ  ובתהל  ו  אבנהש  ל"כ  והרחוקים  לודמת  קהיאו
 הניקו  לה  לאין  דהנקה  השכר  מהוכיח  לאין  ופתחים  הל  עחזרל'  פי  אאוייםר
 ."פי טקרוב דב איכא אא ההתם דחנםב

ולם   א.ם  כאן  מבואר  שהאב  קודם  בחיובו  לאם  ורק  אם  אין  אב  קודמת  האם  לשאר  קרוביםג
פשוט לו שהאב קודם הוא משום כי אפשר שמה ש, שמדברי  המעשה רקח אין להביא ראיהק  "דו

 .שחייב במזונות מעיקר הדין ולא רק מדין צדקה

 :)ב סעיף ה פימן סע"אה( וסף יתב הביתכ

 וקא  דופה  כינו  אנתגרשה  דא  ה)א"  עחה  נ"ג  ח"כ  נישריםמ(  רוחם  יבינו  רכתב"
 מניקתו  וופה  כמניקה  הכר  שו  לאין  שו  אוצא  מינו  אבל  אניקה  משמוצאכ
 ."כירה מינו אפילוא

 .ירוחם' י לא הביא דעה חולקת ונראה שנקט כדברי ר"בה

, א"כתב הרחיד  )ט  כסימן(  ומץ  אוסףת  י"והנה  בשו.  ל  אף  זאת  השמיט  דבריו  מהשלחן  ערוךע
 :ל"וז

 רבכ  ה"כע  ו"ש  בשמיטם  הוסכמים  מינין  דכמה  דך  לע  דאתה  ושמענה"
ע "הש  מכרע  האיןי  ד"  כתשובהה  ב"לה  זיספרנסה  אבריאלר  ג"הר  מגדולה
 מה  ביה  לסמיך  וותבם  כרב  הין  אוסכמים  מינים  דכמה  דחד  אין  דשמיטהש
ח "  אוסף  ירכי  בקטןה'  ס  בליו  עתבתי  כדל  האניו.  ל"כ  עוסף  יבית  בכתבםש
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 כתבם  שדינים  הכל  מותרי  י"ב  הל  עהם  הדינים  במיכה  סו  זהב  מ"  שימןס
ם "הרמב  וגמרא  הדיני  שואה'  נז  הרב  הונת  כודאי  דראה  נעתהש  ו"ע  ע"שב
 הם משמיטל מ" זהוא דמנין זמחודשים הדינים  המנםע  א"ש  בביאם  מכיוצאו
 וא  הוסכם  מהוא  שף  אהוא  ההדין  שו  אלש  שחת  תשמיטה  הבר  דזה  דנראהו

 כתב  שדין  העיקר  מנלמד  ולול  כהוא  שו  אשוט  פהוא  שו  אחוק  רציאותמ
 ."ע"שב

 ומר  אביעת  י"ע  בשו"וע.  י"הסיבות  המנויות  אינן  מבארות  השמטת  הב  לושתשלכאורה  ו
 :ל"וז, שכתב )יב אות ו' י סעזר הבן אח"ח(

 מה  כישש,  ם  שהרן  אדי'  סש  ב"  מביא  ה)ד"ק  סבש'  יס(ח  "  אוסף  יובברכי"
 אנכיו,  ז"  עכתבו,  לכה  הפסקע  ל"ש  בביאם  הלאו,  י"ב  ברן  מהביאם  שיניםד
 ינה ממעע ש"ש ברן מביאו המדלא דתראי ברבנן דפומייהו  במרגלא  דרואהה
 כוונה  בהשמיטם  שוכיחים  מדברים  הנינים  עבכמהו,  הלכה  לכיל  ה"  סלאד
ש "הר  מהרב  לאיתי  רכןו.  מעשה  ללכה  הן  כפסוק  ליה  לרירא  בלא  דשוםמ
 ממה  שחד  אדין  בהוכיח  לרצהש,  ד  יתיבת  כתשובהב,  יזמירד  א"בא,  לויה
 בי  רגדול  הרב  הבלא.  ן  כפסוק  לעתו  דאין  שוכחע  מ"ש  ברן  מהשמיטוש
 אין  שוסכמים  מינים  דמה  כישש,  זה  בכרע  האין  שתב  כיספראנסה  אבריאלג
 דול  גידוש  חולםא.  וסף  יבית  בכתבם  שה  מל  עסמךו,  ע"ש  בביאם  מרבה
 דינים  במיכה  סו  זמהו,  י"בש  ב"  מל  עסמך  שומר  לאד  מהסס  מהלבו,  ואה
 זה ברור בלל כצאתי מא לקום ממכלו. ע"ש בהובאו שדינים הכל מותר יהםה
 ו  ביש  שבדין  שמשמעו.  כ"ע.  מוסכמים  הינים  דהשמטתע  ב"ש  הרן  מדעתב
. י"בש  ב"מ  כפסוק  לעתו  דאין  שפניע  מ"הש  מהשמיטול  ש"  יפיר  שחלוקתמ
 חמים  רערית  ש"שו  בהובאה  שתשובה  בארדו  פשה  מבי  רהגאון  לאיתי  רכןו

 בלא,  חלוקת  מו  באין  שדבר  בה  זכלש,  כתב  ש)ד"  עב  כףד,  גי'  יע  ס"אהח(א  "ח
ש "מ מרן מו בחזר שפשיטות ברומ  לנו  לש  יפירש,  וסקים  פו  בנחלקו  שדברב
 ."ש"ע. ע"הש מהוא הדין השמיט הלכןו, י"בב

 .ל כללים אלו במקומות רבים בספריו"עוד הביא הראשו

 .ם כן לדינא נראה שאם הדבר פשוט יש לבאר שכן דעת מרןא

 ם  אלאא,  נה  בת  אהניק  לותה  אופין  כיןא,  נתגרשה  שהאשה:  ")ע  סי  פב  ה"אה(ע  "ל  השו"ז
ל  דברי ע.  "ו  ביטפל  מהוא  ונו  בת  או  לותנתנ,  צתה  רא  לאםו  ;מניקתו  וכרה  שה  לותןנ,  צתהר

 שמוצא  כיינוה,  כירה  מינו  אם  אהניק  לחוייבת  מינה  אגרושה  דאא  ה"וי:  "א"ן  הגיה  הרמ"מר
 . "מניקתו וותה אופהכ, ו לין אם אבלא, השכיר לו ליש וחרת אינקתמ

 .א כל חולק עליו"לא הביא הרמי בדידי תליא הוה אמינא שדין זה פשוט ומוסכם וא

ו  ובמה  נתחייבה  האם "כתבו  שלא  מצאו  טעם  לדברי  רי  )ק  ה"ס(ש  "והב  )ק  ו"ס(מ  "הנה  החו
 .יותר משאר נשים

 :ל"וז, םיתם יישב קושי שקודש מעזרב

 אם  הל  עוטלמ'  הי  ידוע  מתמוהב  ל"פ'  סיל  ב"ש  ז"הבח  ו"חמ  הכתבו  שמה"
. הקהל  מה  לשולם  יא  לדועמ  כןו.  שכור  לחרת  אקת  מינם  ששאין  כהניקל
 דועמ.  שכר  בהניק  לחר  אינוק  תם  שה  לשאין  כהרי  שזה  במיהתם  תלע  ע"לצ
' יהי  שימא  נם  אגם  וסר  חא  לזה  והנה  נה  זדר  גהוא  שיון  כזה  בותה  אכוף  נאל
 דקה  צשום  מזה  בייבת  חיא  הנים  פל  כל  עניק  תלא  שדי  יל  עותר  ינוח  מהל
 לא  ששה  עצות  מיא  הצדקהו'  ו  כציל  תצדקה  שה  מיי  חעי  בא  לשי  נאטוד
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 על  וזהע  ב"צלע  וה  לקרוב  ההקדים  להדרגה  הדרכ  ס"  גה  ביש  ורמא  גזמןה
 ."וב טישוב יזה בש יה מצד בנים פלכ

, )לאב(  "אם  אין  לו"והם  כתבו  שיש  לחייב  האם  ,  א  בא"ירוחם  והרמ'  ך  דוק  שלבאר  דברי  רא
 .אין לאב יש לחייב את האםויישב העזר מקודש שכיון שלענין צדקה הקרוב קרוב קודם אם 

 אב  הרובי  קומיירי  שגם"ל  דרך  זו  יישב  הבית  מאיר  וכתב  שיש  לחייב  מדין  צדקה  את  האם  ע
 .)ק ג"ס(ש "ד גם פת"הבי, "נייםע

ויתר  על  כן  אפילו  קרובי  האב ,  דברי  הבית  מאיר  עולה  ברור  שהאב  קודם  לאם  בדין  צדקהמ
 .קודמים

 :ל"וז, )ז יימן סע"ה אחלק( ברהם את ויקרא"כן ביאר בשוו

 ראוי  הרוב  קו  לאין  שמי  כהקהל  לותם  אמשלחתש  ו"מ  ביירים  א"הרמב"
 ב  גל  עף  אאמך  מאחיך  לומיא  דו  בייבת  חיא  הפואכ  א"א  ואמיד  דיורשול
 פרי  סלשון  ממובן  כו  בייב  חוא  האב  מח  אליכא  דיון  כיורשו  לאוי  ראינוד
 אמר  קדינא  לם"הרמב  דדימה  קענין  לוקא  דאמך  מאחיך  לודם  קאביך  מחיךא
 סתם  ודקה  צתורת  מק  רדין  הן  מו  בייבת  חינה  אותו  אורשת  יאם  האין  דיוןכ
 חרים  ארשות  שישאת  נם  אבפרט  ומון  מה  לין  אשה  אסתם  דשום  מדבריםה
 ."ן כהשיבמ ש"נדב ה" חקח רעשה מספרוה ב"מז לצאתי מכן וליהע

 .ל כוותיה"ם דס"והוא על פי שיטת מהרשד, יאר כן בדעת המעשה רקחב

 :ל"וז, )ז טלכה הא כרק פישות אהלכות( הובה אכ הבני"כו

 הניק  לותה  אופין  כהשכיר  לו  לין  אאםד'    העיףב  ס"  פימן  סביאא  ה"הרמ"
 ינקת  משכורד  ל"בי  הל  עוטל  מהיה  יא  ללמהד'  ק  ו"  סחוקק  מחלקת  התמהו
ד " כאחר לף אשירה עאשה הם אודאי דנראה וודשד ח" כלאחר דרנסה פמוכ
 ותר  ידקה  צך  לאין  וצדקה  הל  עופין  כהא  דניה  בזון  לאם  הת  אופין  כדשיםח
 דבר  לשירה  עיא  הרי  ההניק  לתוכל  ודדיה  בלב  חה  ליש  שיא  הן  כאם  וזהמ
 ."צדקה הל כל עכופין שמו כותה אכופין וזהה

לא  כפי  שראיתי  שהביאו  מדברי  הבני ו  ,שכל  דבריו  הם  באופן  שאין  לאב  להשכירק  "וד
ייבים  מדין  צדקה  בשווה  ויש  לחלוק  ביניהם  את  מזונות אהובה  מקור  לכך  שהאב  והאם  ח

 .ם לדידו יש ליישב כמו שכתבנו לדעת המעשה רקחגו, הילדים

 :ל"וז, שבאין לאב יש לחייב האם מדין צדקה )ו סימן לח"ע ח"אה(ת ישכיל עבדי "כ בשו"כו

, דקה  צתורת  מותה  אכוף  לש  יםא,  שירה  עהאם  ואב  לין  אם  אדון  לש  יהנהו"
 נו  בת  אזון  לאב  הת  אחייביםל  מ'זל  ו"ן  ז"ר  מסקד  פ"א  ס"נר'  ד  ס"יו  בנהה
 אר  שכןו(  בעיר  ששירים  עשאר  מותר  יותו  אחייבים  מדול  גוא  הם  אאפילו  וניע
 שירים  ערובים  קו  ליש  שני  עסקז  פ"נר'  ס  בשם  ו)ח"ז  ס"נר'  ל  ס"ע  ורוביםק
 אמת בםאל ד"ימנ, ש"ע' כו ופרנסו  לייבים  חעיר  הבאי  גין  אפרנסו  ליכוליםש
 ו  לין  אהאב  ופרנסו  לילדה  בטפל  לאפשרות  הה  ליש  ושירה  עיא  האשהה
, בנה  להאם  מותר  ירוב  קך  לאיןד,  פרנסו  לאשה  הל  עכפות  לש  יז  איכולתה
 שלם  לכולה  ירי  השירה  עיא  האםד,  פרנסה  ליפול  טין  בחלק  לקום  מאיןו
 ."רנסה פכלל מפיק נא לטיפולו, ו בתטפל שאחרתל

א  שכופין "מ  אלא  במה  שכתבו  רבנו  ירוחם  והרמ"ש  והח"לקו  הבהנה  יש  לומר  שלא  נחו
ק  יב "מ  ס"ק  ו  שם  ניתן  לבאר  כך  אך  הח"מ  סימן  פב  ס"ע  ח"וע(  .אותה  להניק  אך  לא  בעשירה  ומזונות

 ין  אגמלתן  שודם  קגם  שתבתי  ככבר  וגמלתן  שחר  אניה  בת  אגדל  ליוב  חום  שאם  הל  עאין  ששמע  מכאן:  "כתב
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ע  אם  ניתן "ויל".  ותה  אופין  כאב  לין  אאם  שרוחםי'    רשםב'    הסעיף  בעילש  ל"מ  כלאד  וחנם  בהניק  ליוב  חליהע
 .)לבארו כך

אך כיצד נכוף עניה להניק ולהכחיש , בשלמא  עשירה  יש  לכופה מממונה.  טעמא  רבה  איכאו
 אפילו  ונה  בת  אהניק  לצווה  מואינה:  ")  זימן  סז  יכלל(ש  "ראת  ה"וכן  ראיתי  שכתב  בשו?  עצמה

הביא  דבריו  גם ."  רעב  במות  לה  לפשרא]  יא  [זונות  מה  לעלה  מינו  אבן  האבי  שיוןכ  שואה  ניתהה
 . )סימן שעב(ת דברי ריבות "בשו

 :) יימן סע"ה אא"ח( צחק ייןת ע"ל דרך זאת העיר בשוע

ק "ג  ס"מר'  ימ  ס"ך  ח"ש  הן  מעיין  לש  ידקה  צתורת  בנקתה  הין  דל  עבאמת"
. ש"  ען  כייך  שא  לגופא  דבטרחאג  ד"לק'  יק  ס"מהרי  השם  בהביא  שהמ'  א
 ."ל"אכמ ורוכין אהדבריםו

 :)ח"י הא"כ פישות אהלכות(ם "ל הרמב עקח רעם נוסף כתב מעשהט

 שהאיש  מיותר  דהנשא  לרוצה  דשה  אאני  שאולי  דומר  לדעתי  בלה  עשוב"
 אםו'  כו  ויש  אלא  בשה  אשב  תלאז  ד"  טיןו  ד"פט  בתב  כבינו  רגםו'  כו  ווצהר
 שירה עיא הם אגם ובן השאת מכח ממה ענשאה לאנשים  המנעו  יבן  הפרנסת
 מי  נכי  האין  ופשוט  ובע  טרך  דזהו  וחרים  אנים  בידול  גסבול  לאדם  לפץ  חיןא
 ותו  אשלכת  משוב  ובד  לעת  האותה  בושרה  עפי  לו  לתן  תשירה  עיא  האםד
 צלה  אניה  ביהיו  שאם  הצתה  רא  לאםש  ו"מ  בבינו  רמזו  רזה  שאפשר  וקהלל
 היא  שמי  נכי  הין  אבל  אקהל  לותם  אכתשל  מלא  אהיו  יא  לצלה  אלומרכ
 ."אד מכוןד נ"ענ לראה ניק כ"דו והיא העת במונה מפי כהם ליתן לייבתח

צריך  לומר  שיש  כאן  חיוב  צדקה .  דרכו  אין  אשה  נשואה  חייבת  לזון  את  בניה  מאדם  אחרל
 .למעלה מיכולתה ולכן אין בה חיוב משום הקרוב קרוב קודם

מ  וסיעתו  שסוברים  הם  כי  חיוב  צדקה "ביאר  דברי  הח  )ב  סימן  ח"ח(ת  אמרי  משפט  "שוב
 .תלוי בירושה ומשפחת אם אינה קרויה משפחה

רנא '  ד  סי"יו(ע  "וכמו  שפסק  השו,  ד  אין  חולק  על  דברי  הספרי  שאח  מאם  חייב  בצדקה"ענל

ך  עולה  מדברי  חוט  השני  עצמו  ואלו  גם  דברי   כ.א  נחלקו  אלא  בסדרם  של  הקרוביםל.  )ג'  סעי
 .שהביא שם באמרי משפט )ז סימן צ"ח(רצוג פסקים וכתבים א ה"הגרי

ן יינחלקו  בענ.  הדין  מוסכם  שחיוב  הצדקה  מוטל  על  האב  קודם  האם.  דרן  לנידון  דידןה
 .קדימת האם לשאר קרובים וכפי שעוד יבואר לקמן

, )ב  סימן  מב"ח(ספר  חוות  בנימין  ב  ל"ש  ישראלי  זצ"ר  הגר"זות  קשה  מצאתי  בדברי  כמוח
 :ל"וז

 אשה  הם  גכןש,  אם  הל  שפשרויותיה  את  אם  גברר  לש  ידקה  צדין  מכשזה"
 אותה  נלוקה  חל  עדון  לש  ימידה  איא  הגם  שבמקרהו.  דקה  צדין  מחוייבתמ
 ."אחד כהאם ואב העל שדקה צמדין שה זיוב חלש

 :כתב )םש(בסוף דבריו ו

ואם  יתברר  שזה ,  אולם  יש  מקום  לתביעה  מדין  צדקה  לפי  הרגלו  של  הילד"
ובהתאם ,  יהא  צורך  לאמוד  את  אפשרויות  האב  והאם,  ל"ה  מסכום  הנלמעל

כל  אחד  לפי ,  ל"לזה  להטיל  על  כל  אחד  מהם  את  הסכום  העולה  על  סך  הנ
 ."חלקו

 .עיללמקורות שהובאו בכמבואר , ב שנראה שהדין פשוט שאב קודם לאם"צו
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אם  שווי בחיוב  צדקה  האב  וה  ש)א  יסימן(  )רנרב  ו"גרשל  (מואלש  שפטית  מ"שוכ  ב"כו
ומיירי  שגם :  "ע  שהבית  מאיר  כתב  להדיא"וצ.  שם  הביא  דברי  הבית  מאירו,  זכויות  וחובות

 ."קרובי האב עניים

שדין  הקרוב  קרוב  קודם  משמעותו  היא ,  הלכה  יש  לפסוק  כפי  שהובא  לעיל  מכמה  מקורותל
 .שיש להקדים לעניין צדקה את האב לאם

 דר חיוב צדקה מדין הקרוב קרוב קודםג .יב

  כתב  שדין  הקרוב  קרוב  קודם  משמעותו  שקרובי  האב )ג  סימן  ה"ח(מנחת  אברהם  בספר  

ולא  שיפטרו  העשירים :  "אך  סייג  דבריו,  קודמים  לקרובי  האם  וזה  כפי  שהתבאר  לעיל

 ".שמצד האם אלא שמטילים סכום יותר גדול על הקרובים מצד האב

ל  הקרוב  יותר  בלבד  אלא סוד  דבריו  שדין  הקרוב  קרוב  קודם  אינו  מטיל  את  חיוב  צדקה  עי
ש  להקשות  על  דבריו  מכמה  מקורות  שהוזכרו   י.מחייבו  בסכום  גבוה  יותר  מהקרובים  האחרים

 .לעיל

 :)ע סימן קפא"אה(ם "ת מהרשד"תב בשוכ

 נכסים  במודה  אהיא  שיון  כבנות  הם  אתתן  שמך  לטוען  שמה  שומר  אני  אםג"
 לל  כה  זענין  בהן  ליוב  חצינו  מא  לי  כמך  ליו  פפצה  יהבל  שומר  אני  אזה  בםג
 חרת  אעםש  פ"כמ  ואב  הן  מרובים  קבת  ליש  שמן  זל  כדקה  צתורתב'  פיא
 היא  שי  פל  עף  אמה  אסד  חמהן  עעשות  לנכסים  במוד  ארוב  קבת  לין  אאםד
 תיב  כראמ  ק"גאלנו  מ  יודו  דן  בו  אודו  דמרה  אהתורה  שפי  לעלמא  בנכריתכ
 ." טנה בן ברחם מולה עשה אתשכחה

ם חייבת לזון ילדיה מדין צדקה אין לחייבה בפועל כל עוד יש להם בריו ברורים שאף שהאד
 .יש לדחוק ו.קרובים מן האב שניתן לגבות מהם

 :שהובא לעיל כתב )סימן ח(ת חוט השני "שוב

 הוציא  לראוי  וותר  ירוב  קחשב  נהוא  שדין  מלא  אוטל  מחיוב  הין  אולכן"
, ניהם  שושר  עךהערי  לדיין  הרשות  בלוי  תהדברו,  זולתו  מותר  ידקה  צמנומ
 אם  הבי  אקורבת  מותר  ידוד  הורבת  קהעריך  לאוי  רםג'  כו  וניהם  שיפול  טםג
 ."כדכתבנא וורש יהוא שפנימ

 ".ראוי להוציא צדקה יותר מזולתו"ד דבריו כפשטם שמהקרוב יותר "ענל

 חייב  להקדים  לש  ים  או  זשאלה  בדן  ש)ב  לימןד  ס"וא  י"ח(  מר  חכרם  הוד  הובאו  לעיל  דבריע
 :יים סבריו דבסוףו, ודם קביהם אחי אדודם שכתבו, אב החי את או אאם הבי את אצדקהב

 קנם  זודם  קירש  לראויים  האב  הן  מרובים  קהקדים  לותנת  נדעת  הן  כעלו"
 זיא'  ו  ככיל  יא  לי  אבל  אסיפוקייהו  במיקם  ליכיל  דדים  עש  ים  אמם  אביא
 רוב  קתה  אגם  שיון  כו  זצוה  מליך  עאומרים  ומם  אבי  אקנם  זל  אדבר  החזורי

 ."יקרימ

 .בריו מבוארים שרק לאחר שמהקרוב יותר לא ניתן לגבות גובים מהקרוב פחותד

 .אולם לענייננו אין בזה נפקא מינה, מנם סבירא ליה שכל קרובי האב קודמים לקרובי האםא

 :כתב )ט קסימן( הודה יית בינוךת ח"שוב
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 חיא,  דין  בניפ  לנתאמצוו,  אובן  רהניח  שקטנים  ודולים  גיתומים  הבר  דלע"
 יתומים  המזונות  ופרנסת  בסייע  לעזרתם  למת  התני  חיבאו  שוענים  טמתה
 ליהם  עוטל  מיתומים  הגדל  להחיוב  שיך  אענותיהם  טהעריכוו,  צרכיהםו

 מת  הניחמ'  י  הא  לם  אגםו,  בידם  שכר  זלק  חצי  חטר  שזכות  מורשים  יהםש
 מת  הניחתו.  אלו  ביוצא  כענות  טעודו.  ירש  לודמים  קם  היו  הכרים  זניםב
 ונו  דאמרוו,  בד  למת  החי  אל  עוטל  מדבר  הלא  אלום  כייבים  חאינם  שענוט
 : לל כפשר בפצים חנחנו אאין ודין הפי לחוייבים מנו אם איניד

 עטשלקר  ג"הר  מגאון  הל  אדאח.  דבר  בשובות  תתי  שצאתי  מנה  השובהת
 דפוס בחת אעודו.  כתב  באתרין  דרא  מיה  הוואבן  שמדינותד  ב"ב  אהיהל  ש"ז
 ניהם  שמדבריו.  ה"ל  שעל  בשעיהר  י"הר  מגאון  הלא'  ח'  י  סשני  הטחוב
ל "נ  ההגאוניםמ'    אכלו,  ירש  לראוי  שי  מחר  אולכין  הזה  כבנדון  שמדנול
 בנות  הידן  דנדון  בהנהו.  מבין  לכונות  נשרות  יסברות  ורורות  בראיות  באריךה
'   אכל  לש  יבר  כאד  ה"נ  ככרים  זנים  במקוםב'  אפיו,  ירש  לאב  האחי  לודמותק
 ."כר זלק חצי חטרש

 :ל כתב"נ הקח רעשה מספרב

 ה  זחיך  אספרי  בדרשינן  ומך  עחיך  אוחי  מן  לפקא  נקרובים  הפרנסת  דכיוןו"
 זכירו  הפוסקים  הכלו'  כו  ואמך  מאחיך  לודם  קאביך  מאחיך  שאביך  מחיךא
 דאי  וקרוביה  בייבת  חהאשה  שראהכ  נ"  אדם  אכל  לקודמים  שקרובים  היובח
 אין  שטנים  קטני  קשהןש  כ"כ  ובתה  לו  אבנהש  ל"כו  הרחוקים  לודמת  קהיאו
 הניקו  לה  לאין  דהנקה  השכר  מהוכיח  לאין  ופתחים  הל  עחזרל'  פי  אאוייםר
 ."פי טקרוב דב איכא אא ההתם דחנםב

מד  שהאשה  חייבת  להניק  וזו  משמעות  היותה  קודמת  לרחוקים  יותר  ולא  עלה  על  דעתו ל
 .שתוכל לבקש שכר הנקה

 אב  הרובי  קגם  שמייריו",  אם  הת  אדקה  צדין  מחייב  ליש  שכתב  )סימן  פב(  איר  מביתה
הובאו  גם  דבריו ,  על  דרך  זו  כתב  בספר  עזר  מקודש  ו.ק  באופן  זה  חייב  את  האם  להניקר".  נייםע

 .לעיל

וד  יש  להוכיח  מדברי  הפוסקים  שדין  הקרוב  קרוב  קודם  משמעותו  שהחיוב  מוטל  על ע
 .רוב הבאהקרוב יותר ורק אם אין לו מחייבים את הק

 :)סימן שסז(ציעא  מבא בתב המרדכיכ

 ייב  חהאב  דבן  למון  מו  לאין  ונתפש  ושליחות  בנו  בת  אשלח  שאב  העל"
 ל  ענו  בת  איפיל  וצמו  עת  איעשיר  שימנו  הל  כלאו  דאב  ליה  לית  אי  אפדותול
 ."ודם קרוב קקרוב דרוב קחד אלא אהא ילא וציבורה

ובדברי  המרדכי  מבואר ,  ו  איתו  קרוביושוט  הדבר  שהאב  פודה  בנו  בעצמו  בלא  שישתתפפ
הזכיר  המרדכי  בדבריו  שלא  יהא ,  אדרבא.  שדין  זה  אינו  ייחודי  לאב  אלא  הוא  נכון  בכל  הקרובים

ה  על "ה,  שכשם  שעל  האב  מוטלת  חובת  הפדיון  לבדו,  עולה  אם  כן".  אלא  אחר  קרוב"האב  
 .הקרוב הקרוב קודם

 יא,  בן  הת  אפדות  לייב  חהאב:  "ל"וז,  )ב  י'עיס  נברי  סד  "יו(  רוך  עברי  המרדכי  נפסקו  בשלחןד
 ימנו הל כלאד, ודם קרוב קרובק, חר  ארובה  ק"וה:  "א  הגיה"הרמו."  בן  ליה  ללית  ואב  ליה  ליתא
 ."צבור הל ערוביהם קיטילו וצמם עיעשירוש

. )ק  יח"רנז  ס'  ד  סי"יו(ך  "ש'  עי,  ין  זה  אינו  לענין  פדיון  שבויים  בלבד  אלא  גם  לענין  צדקהד
 .)הלכות צדקה סימן א(ומחנה אפרים  )ד סימן קמז"ח(ז "ת רדב"ע בשו"עו
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ננו  נראה  שאף  אם  באנו  מדין  צדקה  בלבד  האב  חייב  לזון  את  בניו  ובנותיו  ורק  אם  אין ייענל
חיובו  של  האב  יהיה  לא  רק  כדי  צרכם  של  בניו .  אפשרות  לחייבו  יש  לדון  בחיוב  שאר  קרוביו

 .י צדקהשגם הוא מדינ" די מחסורם"אלא גם 

 יקף הגביה מהאב מדין צדקהה .יג

רק .  התבאר  לעיל  שהאב  קודם  לכל  אדם  והוא  המחויב  לזון  את  בניו  ובנותיו  מדין  צדקה

 .לאחר שנגבה מהאב את הראוי לחייבו יש לחייב שאר קרובים

 "המבזבז  אל  יבזבז  יותר  מחומש:  "כאורה  הדין  הפסוק  הוא  ל.ש  לדון  מהו  שיעור  החיובי
ואם  כן  שמא  יש  לומר  שגם  מהאב  אין  לגבות  אלא  חומש  ואת  היתר  נגבה ,  )א"כתובות  דף  נ  ע(

 .משאר קרובים

 . ) כימןא ס"ח( אול שגםת ה"שו בן דה זענייןב

 :יא ה) אעיף סא עימןע ס"אה( רן משוןל

 מון  מו  ליש  שמוד  איה  הםא...  יגדלו  שד  עכמים  חתקנת  בנן  זאילך  ומששו"
 דקה צשום מרחו כעל  במנו  מאיםוצי  מהם  למספקת  הדקה  צהם  ליתן  לראויה
 ."יגדלו שד עותן אזניןו

 חייב  שרבות  לאהב"  הם  למספקת  הדקהצ:  "ע"שו  הלשון  ש)שם(  אול  שגםת  ה"שו  ביארב
 ן  מצוה  מחומש  וינוני  בעשרה  מחד  אוא  העלמא  בדקה  צחיוב  שאףו,  יפוקם  סדי  כהם  לתת  לאבה
 אב  הן  כאין  שהמ,  עלמא  דאדם  בינויה,  )ה"  הניים  עתנות  מ'ז  מהל"פ(ם  "רמב  הכתב  שמו  כמובחרה
 .ד"כת עחומש מיתר בף ארכיהם צספק לחובתוש

 תקנת  שביאר  ששיטתו  לה  זל  כולםא.  פי  טלים  אב  אל  שדקה  צחיוב  שללו  מרור  בבריוד
 למעלה שרן משון ליאר בבזהו, לדיו ילפי כסוים מדקה ציוב חאב הל עהוטל שוא הניינה עושאא
 מקורות  היובאו  ו)סוד  ק"יו(ם  "מהרשדכ  ה"כ  שהביאו,  גדלוי  שד  עכמים  חתקנת  בנן  זש  שגילמ
 . קמן לה זעניןב

 הואו,  עלמא  בדקה  צין  דבין  לושא  אתקנת  מדקה  צין  ביש  שלישי  שילוק  חאן  כוסיף  הנהה
 . חומש מיותר בם גתקנה נושא אתקנתש

' גמ  במבואר  כושא  אתקנת  מוא  הם  גחומש  מותר  יבזבז  יל  אמבזבז  הל  שהדין  שהוסיף  לישו
 למזונות  שתקינו  הבאושאו,  חומש  מותר  יבזבז  יל  אמבזבז  התקינו  האושא  בן  כאם  ו)שם(  תובותכ
 . חומש מותר ים גבזבז יערותש'  ביביאו שעד וש שגיל מלדיוי

 .מערב הני בל כל שבן רמרם אמי וקמן דאי מזו חולםא, אד מחודשים מהדברים שראהנ

 :)ה"ז ה"פ( ניים עתנות מהלכותם ב"רמב התבכ

 כמה ודו ישגת הפי כו לותן נשגת מנותן הד יאין וחסורו מי דשאל ועני  האב"
 ."מובחר הן מצוה מכסיו נמישית חדע

 :) אעיף סמט רימןד ס"יו( טור התב כו זרך דעלו

 כל  לשגת  מדו  יין  אאם  ועניים  הורך  צפי  כתן  ישגת  מדו  ים  אתינתה  ניעורש"
 ן  מצוה  מכסיו  נומש  חד  עתן  יוא  הכמה  ודו  ישגת  הפי  כתן  יעניים  הורךצ
 ."מובחרה

 :) אעיף סמט רימןד ס"יו( רוך עשלחן הסק פכןו
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 ל  כשגת  מדו  יין  אאםו,  עניים  הורך  צפי  כתן  ישגת  מדו  ים  אתינתה  ניעורש"
 ".מובחר הן מצוה מכסיו נומש חד עתן יךכ

 יצד  כעיין  ליש  וכסיו  נחומש  מותר  יתן  ישגת  מדו  יאם  שולה  עללו  הפוסקים  הלשונותמ
 ".חומש מותר יבזבז יל אמבזבזה")שם( תובות כגמרא באמור הם עדבר התיישבי

. כסיו נחומש מותר יף אבזבז לותר מופלג מעשיר שכאן ממד ל) יעיף סמד  קכלל(  דם  אחכמתב
 אין  שכלש,  ווה  שסברה  הגמרי  לווים  שמקרים  הין  אי  כאםו,  )  כרקב  פ"ח(  סד  חהבת  אספרכ  ב"כו

 . חומש מותר יבזבז יל אמבזבז בגמרא הברי דאמרו נא לנכסיו מירד שששח

 ברור שכלש, "עניים הורך צפי כתן ישגת מדו יםא: "ע"שו הברי דיאור בשטות פהוד ז"לענו
 . חומש מותר יבזבז יל אהמבזבז שדין הו באמר נא לשגת מידוש

 טור  הלשוןכ,  חומש  מותר  יתת  לייב  חלא  אחומש  מותר  יתת  למותר  שלבד  בו  זא  לה  זאופןב
 .דקה צדין מו בוא המחוייב שריה, ותר מדבר הםא". עניים הורך צפי כתןי: "רוך עהשולחןו

 הם  ליתן  לייב  חפניו  לניים  עםיקיימ  שכל  ש)הגהט  ב"יב  פ"ח(  סד  חאהבת  בתב  כוספת  נרךד
' עיו,  )ק  כד"ז  ס"  פניים  עמתנות(  מונה  ארך  דספרכ  ב"כו,  ש"ייע  ע"צ  בנותר  וחומש  מותר  יפילוא
 סוףו,  ליהם  עהקשה  שבמה  ו)  הות  י  אסימן(  מואל  ששפטי  מספר  בה  זיןעני  בהביא  שמקורותב
 יותר  בם  גפרנסו  לליו  עוטל  מאחרים  מתפרנס  יא  להעני  שכשידוע  שדשה  חברה  סתב  כבריוד
 .כסיו נחומשמ

 :בריו דתוך בכתב ש) גות אמטד ר"יו( וסף יברכי באיתי רודע

 וצאת  הצי  חוברכ  ה"א  וכיוצא  ודקה  צבנותיו  וניו  בזןל  ה"  זאמרו  ששוםמ"
 אמרו  נאל...  רוביו  קניים  עעם  וטיפולן  ולימודן  וידולן  גניו  בם  עיותר  ואדםה
 .".מעשר מיותר וותר יוציא מכיוצא וקרוביו וניו בם עודאי דללו השיעוריןה

 ל  עתר  יף  אלדיו  ימזונות  בב  אחייב  לש  ימכוחן  שאמרו  נברות  סארבע  שמדים  למצאנונ
 . כסיו נומשח

 עד  וומש  חל  עתר  יף  איפוקם  סדי  כהם  לתת  לוא  הושא  אנתק  תכח  מדקה  ציובח .א
 . ) כימןא ס"ח( אול שגםת ה"שוכ ב" כ–ג " יגיל ליגיעוש

 .ע"צ בנותרו, סד חהבתא – מבזבז הין דאמר נא לפניו לניים עקיימוב .ב

 סברת  ממואל  ששפטית  מ"שוכ  ב"כ  –  מבזבז  הין  דאמר  נא  לחרים  אפרנסום  ישלאכ .ג
 . צמוע

 .וסף יברכיא ב"חידכ ה"כ – ה זין דאמר נא לקרוביו ותיובנו ובניוב .ד

 :ל"וז, )אוסף פסקי דין עמוד יז(ל "א הרצוג זצ"יש לציין כאן עוד לדברי הגרי

שחיוב  האב  במזונות  ילדיו  בגיל  למעלה  משש  הוא  מדין ,  אפילו  לפי  הדין"
לגבי הרי  כל  בתי  הדין  בארץ  נוהגים  לדון  סתם  אדם  בדין  אמיד  ,  צדקה

 ."ומחייבים וכופים אותו לדאוג לכל צרכיהם, מזונות ילדים

 :)302עמוד ' ר ה"פד(ל "ש אלישיב זצ"כ הגרי"וכ

  והעולה  על  דעתי  לומר -:  ב  כתוב"ח  אלגאזי  דף  קנ"ובנתיבות  משפט  להגר"
דגבי  צדקה  לאחריני  בעינן ,  דאמיד  דגבי  בניו  לא  הוי  כאמיד  דאינשי  אחריני

ש  רבינו "ניו  כל  שאינו  עני  מקרי  אמיד  לגבי  בניו  וזאמיד  גמור  אבל  לגבי  ב
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ואפשר  שזהו ...  '  אבל  אם  הוא  אמיד  שייר  לו  כפי  הראוי  לתת  להם  וכו)ירוחם(
 ."ם והטור גם כן"דעת הרמב

אם  כן  נראה  שיש  לגבות  מהאב  לפי  יכולתו  ואפילו  יותר  מחומש  כפי  השיעור  שאב  רגיל  זן 
 .צדקה באנו יש לדאוג גם למחייתו של האב עצמווכמובן שאם מדין , את בניו ואת בנותיו

 מיהו הקרוב החייב לזון כשאין יכולת בידי האב .יד

יש  לדון  בסדר  קדימת  הקרובים  כשאין  אב  או  כשאין  האב  אמיד  מי  יהיה  הקרוב  הראשון 

 .שיש לחייבו אחר האב

 : כתב)ו סימן לח"ע ח"אה(ת ישכיל עבדי "בשו

פשרות  לטפל  בילדה  לפרנסו דאם  באמת  האשה  היא  עשירה  ויש  לה  הא"
דאין  לך  קרוב  יותר ,  והאב  אין  לו  היכולת  אז  יש  לכפות  על  האשה  לפרנסו

דאם  היא  עשירה  הרי ,    מקום  לחלק  בין  טיפול  לפרנסהאיןו,  מהאם  לבנה
 ."וטיפול לא נפיק מכלל פרנסה, יכולה לשלם לאחרת שתטפל בו

 . ביותר לאחר האב שהאם היא הקרובה )ג סימן ח"ח(כ בספר מנחת אברהם "וכ

 :ל"וז, )ב סימן מב"ח(ל בספר חוות בנימין "ש ישראלי זצ"ר הגר"יתר על כן כתב מו

שכן  גם  האשה ,  כשזה  מדין  צדקה  יש  לברר  גם  את  אפשרויותיה  של  האם"
ובמקרה  שגם  היא  אמידה  יש  לדון  על  חלוקה  נאותה .  מחוייבת  מדין  צדקה

 ".של חיוב זה שמדין צדקה שעל האב והאם כאחד

ולעיל , לסברתם  קורבת  האב והאם שווה.  )סימן  י(  )ב  ורנר"לגרש(ת  משפטי  שמואל  "כ  בשו"וכ
 .הערנו על דבריהם

ומיירי שגם קרובי ",  כתב שיש לחייב מדין צדקה את האם)סימן פב סעיף ה(אולם  הבית  מאיר  
 :ל"וז, )זע סימן י"חאה( הםת ויקרא אבר"וכן כתב בשו. )ק ג"ס(ש "ד גם פת"הבי, "האב עניים

ש  ומשלחת  אותם  להקהל  במי  שאין  לו  קרוב  הראוי "ם  איירי  במ"הרמב"
כ  אפוא  היא  חייבת  בו  דומיא  לאחיך  מאמך  אף  על  גב "ליורשו  דאמיד  וא

  מלשון  ספרי מובןדאינו  ראוי  ליורשו  כיון  דליכא  אח  מאב  הוא  חייב  בו  כ
אמר ם  לדינא  ק"אחיך  מאביך  קודם  לאחיך  מאמך  דוקא  לענין  קדימה  דהרמב

כיון  דאין  האם  יורשת  אותו  אינה  חייבת  בו  מן  הדין  רק  מתורת  צדקה  וסתם 
הדברים  משום  דסתם  אשה  אין  לה  ממון  ובפרט  אם  נישאת  שרשות  אחרים 

 ."מ שהשיב כן"ב הנד"ה בספרו מעשה רקח ח"עליה וכן מצאתי למז

 .)ע סימן טו"אה(ת שאלו לברוך "וכן כתב כדברי הבית מאיר בשו

 .ייבת מדין צדקה רק אם אין לקרובי האב הראויים ליורשולשיטתם האם ח

ם  היא  שקרובי  האב "  שדעת  המהרשד)אות  ו(נראה  שמחלוקת  זו  תלויה  במה  שהתבאר  לעיל  
ע  נראית  שרק כשהקורבה "אולם  פשטות  השו.  ופסקו  כמותו  כמה  אחרונים,  קודמים  לקרובי  האם

וכן  יש .  ש  הישכיל  עבדי  וסיעתו"כמוזה  ,  כ  הגבעת  פנחס  ועוד"וכ,  שווה  קודמים  קרובי  האב
 .לדון בעניין זה בביאור דברי חוט השני שהובאו לעיל

  דבריםסיכומם של .טו

 .הלכות רבות נשנו כאן
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, דין  זה  אינו  מילתא  בלא טעמא.  החיוב  מוטל  על  האב  ולא  על  האם:  מזונות  קטני  קטנים .1
מעשיים כלפי בניה אלא  מבטא  עיקרון  שלא  חייבו חכמים את האם בחיובים ממוניים או 

 )אות א(. ובנותיה

ן  ורבים  עמו  מתקנת  אושא  חייב  האב  בלבד  במזונות  בניו  עד "לדעת  מר:  תקנת  אושא .2
 )אות ב(. חיוב זה מוטל על האב גם כשאינו אמיד. ג"גיל י

תקנת  הרבנות  הראשית  עניינה  הוא  להעלות  את  גיל  החיוב  למעלה  מגיל  שש  פרט  .3
מכח  תקנה  זו  מחויב  האב  בלבד  גם .  ולים  בתקנהלמקרים  מסוימים  שאפשר  שאינם  כל

 )אות ג(. באינו אמיד

, "למשפחותם  לבית  אבותם"ועל  זה  נאמר  ,  מקבל  האדם  מאביו:  שייכות  לשבט .4
 )התבארו הדברים באות ו(". ויתילדו על משפחתם לבית אבותם"ו

 )אות ז(. ל"כנ :יוחסין .5

ואפילו  יש  קרוב ,  יםמשפחת  אב  קרויה  משפחה  ואין  יורשים  מן  האם  יורש:  ירושה .6
אף  שהקרוב .  )ודנו  רק  אם  אין  קרובים  מן  האב  בלבד(שהוא  רחוק  מאוד  מן  האב  יש  להקדימו  

מן  האב "  קרוב  רחוק"ויורש  ,  "ממשפחתו"מכל  מקום  אינו  "  קרוב  יותר"מן  האם  הוא  
 )ו-אותיות ה(". ממשפחתו"שהוא גם 

י  המצוה "לרש.  וה  זולדעת  המאירי  קרובי  האם  אינם  בכלל  מצ:  גאולת  הנמכר  לגוי .7
פשטות  הדברים .  וכך  מבואר  בתורת  כהנים,  מוטלת  על  קרובי  האב  יותר  מקרובי  האם

לכן  אחים  מן  האב  קודמים .  היא  שכל  שהקורבה  שווה  יש  להקדים  את  קרובי  האב
בן  דודו  מן  האב  קודם  לבן  דודו  מן ,  דודו  מן  האב  קודם  לדודו  מן  האם,  לאחים  מן  האם

  . הדרךהוכן על ז, האם

טעם  הדבר  הוא  שבדין  גאולה  שאינו  נוגע  לייחוס  המשפחה  נלמד  דין  משפחת  אב  כדין 
כ  בפירוש  ויקרא "כ.  ולכן  הועיל  רק  להעדפת  הקרובים  באותה  מדרגה,  קדימה  בלבד

ויש  חולקים  וסוברים  שכל  הקרובים  מן  האב ,  )י'אברהם  פלאג'  לר(כ  "אברהם  על  התו
 )אות ח(. קודמים לקרובים מן האם

. וקרובים  מן  האב  קודמים  לקרובים  מן  האם,  החיוב  מוטל  על  כל  הקרובים:  מצות  צדקה .8
 .ביחס לסדר חיובם של הקרובים נחלקו

 . היא שאח מן האם קודם לדוד מן האב)ד-ג"סי רנא ס(ד "ע יו"פשטות השו

. חיוב  צדקה  אינו  תלוי  בדין  משפחת  אב  כלל  אלא  בדין  קורבה  –לדעת  הגבעת  פנחס  
לדרך  זו .  הקרוב  מן  האב  קרוב  יותר  ויש  להקדימו  לקרוב  מן  האם,  ה  שווהכאשר  הקורב

 . בפשטות כופין את אבי האם לזון את נכדיו קודם שכופין את אחי האב

אך  גם  קרובים  מן  האם ,  חיוב  צדקה  מוטל  יותר  על  היורשים  –לדעת  החוט  השני  
יתומי  אחיו  קודם וכופין  אותו  לזון  את  ,  לכן  קודם  אחי  האב  לאבי  האם.  מחויבים  בו

אם .  לא  התבאר  להדיא  בדעת  חוט  השני  מהו  הסדר  לאחר  מכן.  שכופין  את  אבי  האם
  לפרש  שסובר  שהראשון  שיכופו  לזון  צריך  להיות ע  יש"שונבוא  לכוון  דבריו  עם  פשט  ה

או  שדבריו  דוקא  ביתומים  שחייב ,  כ  יכופו  שאר  קרובים  לפי  הסדר"הקרוב  מן  האב  ואח
בדרך  אמונה  הבין ,  מכל  מקום.  יו  שאר  קרובים  לפי  הסדרלזונם  מי  שיורשם  ואחר
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אפשר  שזו .  בדבריו  שרק  בקרובים  שווים  יש  להקדים  קרובים  מן  האב  לקרובים  מן  האם
 .)מ סימן קיב"חו(ס "וכך פשטות דברי החת, גם שיטת הכרם חמר

ע  אינה "ופשטות  השו,    כל  קרובי  האב  קודמים  לקרובים  מן  האם–ם  "לדעת  המהרשד
כ "וכ,  ם"  נקט  כדעת  מהרשד)ע  סימן  יד"ב  אה"ח(ת  חיים  ושלום  "אולם  בשו.  כךנראית  

ד  סימן "א  יו"ח(  וכן  נראית  פשטות  דברי  הכרם  חמר  )ע  סימן  יז"אה(ת  ויקרא  אברהם  "בשו

 )אות י(. ב" וצ)לב

אות (.  כל  דיני  צדקה  נוהגים  באשה  ובכלל  זאת  דין  די  מחסורו:  חיוב  אשה  במצות  צדקה .9
 )יא

האב  חייב  לזון  את  בניו  ובנותיו  מדין  צדקה  לא  רק  כדי  צורכם  אלא :  קהחיוב  האב  בצד .10
הדבר  נכון .  ורק  אם  אין  אפשרות  לחייבו  יש  לדון  בחיוב  שאר  קרוביו,  "די  מחסורם"גם  

 )יב-אותיות יא( .יחס לאם ויש לחייבו לזון את ילדיו קודם שיוטל חיוב זה על האםגם ב

ת האב  חייב  לזון  א:    לגבות  משאר  קרוביםהיקף  הגביה  מהאב  קודם  שיזדקקו  בית  דין .11
 )אות יג(. ילדיו די מחסורם אף ביתר על חומש מנכסיו

. אם  אינו  אמיד  יחוייבו  שאר  קרוביו.  סתם  אדם  אמיד  הוא  ועליו  מוטל  החיוב  לזון  ילדיו .12
 )אות יג(

 )אות יב(. נחלקו אם הקרוב יותר היא האם או שאר קרובי האב, כשאין האב אמיד .13

ורק  אם  אינו  אמיד  יש ,  ש  למצות  את  מלא  האפשרויות  לחיוב  האב  במזונותי:  לענייננו
 .להטיל חיוב זה על קרובים אחרים

 אחרית דבר .טז

 .עם חתימה לא אוכל להימנע מלהשיח את אשר על לבי

ה  המזונות ונטענו  כלפיהם  טענות  קשות  על  גוב,  שנים  רבות  היו  בתי  הדין  ללעג  ולקלס
, בתי  הדין  נתפסו  כערכאה  בה  לא  תשיג  האם  את  מבוקשה.  קנטען  כי  נוהגים  הם  לפסוהנמוך  ש

 .ואם חפצה היא במזונות גבוהים יותר עליה לפנות לבית המשפט

נציין  כאן .  יש  הטוענים  שעניין  זה  הוא  שגרם  לצמצום  סמכות  בית  הדין  במזונות  ילדים
 :)1045103/2תיק (ד תל אביב בפסק דינו "ג שלמה שטסמן אב"לדברי הרה

מזה  עשרות  שנים  בוטלה  סמכותו  הייחודית  של  בית ,  מכוח  הלכה  שיפוטית"
על  אף  לשונו  הברורה  של ,  וזאת,  הדין  לדון  בתביעת  מזונות  ילדים  כרוכה

, 1953-ג"התשי,  )נישואין  וגירושין(  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  3סעיף  
אשר  קובע  כי  לבית  הדין  הרבני  מוקנית  סמכות  שיפוט  בכל  ענין  הכרוך 

תביעת  מזונות  של [...]  לרבות  מזונות  לאשה  ולילדי  הזוג  ,  בתביעת  הגירושין
לעולם ,  ידי  אפוטרופוס  אחר-ידי  האם  ובין  על-בין  אם  הוא  מיוצג  על,  הילד

הדין הרבני ואף אינה יכולה להיות -לא  תהא  בגדר  סמכותו  הייחודית  של בית
  בפסיקות הלכה  שיפוטית  זו  קנתה  לה  שביתה.  בתביעת  גירושין"  כרוכה"

 .בית המשפט העליון שבאו לאחריה

מגמה  זו  של  צמצום  סמכויות  בתי  הדין ,  כפי  שטוענים  רבים  בעולם  המשפט
נבעה ,    לחוק3הרבניים  לדון  בעניין  מזונות  הילדים  מכוח  הכריכה  שבסעיף  

שמא  עניינם  של ,  של  בית  המשפט  העליון,  מתוך  חשש  נסתר  ואולי  אף  נגלה
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, כנראה,  משום  כך.  ם  יקופח  בבתי  הדין  הרבנייםהקטינים  בפסיקת  מזונותיה
מעמדו  העצמאי  של "הלכה  והתפתחה  לה  בפסיקות  בית  המשפט  דוקטרינת  

 ."על חשבון סמכויות הדיון של בית הדין הרבני, בתביעת המזונות" הקטין

כעת  התחלפה .  חלפו  שנים  והתברר  כי  עול  המזונות  המוטל  על  האבות  הוא  כבד  מנשוא
נדרשת  כיום  לשאת  יחד  עם  האב ,  ך  אמש  נתפסה  כחלשה  הזקוקה  להגנההאשה  שא.  המגמה

 .יה היא לפסוק מזונות נמוכים מדיה הנטיבעול המזונות ועת

על  ידי "  מתוקן"העיוות  שנוצר  על  ידי  בתי  המשפט  ולפיו  חויב  האב  במזונות  גבוהים  ,  והנה
 .בו חיוב המזונות הולך והופך לשוויוני, עיוות אחר

דמתה  תוביל  למשבר  בו  יידונו  אימהות  ילדים  לחרפת  רעב  בשם  השותפות גם  שיטה  זו  כקו
 .בנשיאה בעול

חיוב  מזונות  הילדים  מוטל .  הדרך  הנכונה  והמושכלת  היא  דרכם  של  בתי  הדין  מאז  ומעולם
 ,ידאג  להותיר  לו  למחייתו,  אולם  בית  הדין  לא  יחייב  את  האב  יותר  מכפי  יכולתו,  על  האב  בלבד

 .ויימנע מלחייבו במקרים של ספק" יכולת השתכרות"במושג יימנע משימוש גורף 

ובמסגרתה  חיובו  הבלעדי  של  האב  עובר  גם  לכתפי ,  במקום  תנועת  המטוטלת  הנעשית  כיום
 ?שמא היה ראוי לתוקפי בתי הדין להודות בטעותם ולשוב לשיטת ההלכה מאז ומעולם, האם

י  מי  שאין  התורה  בלבד  נר ושמא  זהו  גורלו  של  המשפט  העברי  כאשר  הוא  מתפרש  על  יד
 .לרגליו

 מן הכלל אל הפרט .יז

לכל  ילד  כולל  מדור  הינם  מזונות  שאינם   ₪  1,900מזונות  הילדים  שנקבעו  בהסכמה  בסך  

. לאב  נותר  למחייתו  לפי  דבריו  סך  הנע  בין  ארבעת  אלפים  לששת  אלפים  שקלים.  גבוהים

  הילדים  בזמן  שהם הטענה  ולפיה  אחריות  הורית  משמעותה  שאין  האב  אחראי  על  צורכי

 .אצל אימם משוללת כל יסוד ואין לה על מה לסמוך

  האב  רשאי  לעדכן  את  כתב  תביעתו  כך  שבמקום  תביעה .התביעה  לביטול  מזונות  נדחית
בכלל  זאת .  לביטול  מזונות  תהא  התביעה  להפחתת  מזונות  נוכח  שינוי  נסיבות  שחל  לדבריו

 .2014-2013ימציא נתוני השתכרות מלאים לשנים 

התובע  פסק  דין  שניתן  ממש  בימים -לאחר  כתיבת  שורות  אלו  הונח  על  שולחננו  על  ידי  האב
לאחר .  )1709/15מ  "  בע919/15מ  "בע(אלו  על  ידי  בית  המשפט  העליון  בהרכב  של  שבעה  שופטים  

סבורים  אנו  כי    בדברינו  לעיל  התבארה  לעניות  דעתנו  הדרך הנכונה ,  ל"עיון  מקיף  בפסק  הדין  הנ
 .רהלפי דין תו

 הרב אליהו אריאל אדרי

 .א ואני מצטרף למסקנותיו"א אדרי שליט"ר הגר"קראתי את כל דברי כבוד היו

ר "מ  לאחר  שכבוד  היו"מ,  והנה  אף  שמלכתחילה  היה  בדעתי  להוסיף  ולהאיר  מספר  נקודות
ומאחר ,  א  הקיף  ומיצה  את  כל  הנושא  וכמעט  לא  השאיר  בו  יתד  או  פינה  להתגדר  בה"שליט

אשר  דעתם  של ,  ל  של  בית  המשפט  העליון"ע  שעבר  התפרסם  פסק  הדין  הנובסוף  השבו
השופטים  חברי  ההרכב  אינה  משקפת  את  דעת  ההלכה  בכל  הנוגע  לדיני  קדימה  בצדקה  כאשר 



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

53 

אשר על כן אין רצוני כעת לעכב את פרסום , האב  אינו  אמיד  או  כאשר  נפסקה  משמורת  משותפת
 .ל"ל הדברים הנועוד חזון למועד להוסיף ע, הדברים דלעיל

 הרב אבידן משה שפנייר

. א"א  אדרי  שליט"ר  ההרכב  הגר"קראתי  בעיון  את  דבריו  החשובים  והמקיפים  של  כבוד  יו

לפיה  משמורת  ואחריות  הורית  משותפת  אינה  יכולה  לשמש ,  אף  אני  מצטרף  למסקנתו

חלט ד  תביעת  הבעל  לביטול  מו"לכן  גם  בנדו.  כעילה  לשחרור  האב  מחובתו  לזון  את  ילדיו

 .דינה להידחות, של חיוב המזונות

ם  כי  מוטלת  חובה  בלעדית ד  כי  אין  משמעות  הדברי"לא  אמנע  מלהעיר  את  הנלע,  עם  זאת
הדברים .  על  האב  לשאת  בכל  צרכי  הילדים  מבלי  להתחשב  ביכולותיה  הכלכליות  של  האם

ובין  אם ,  ילאמורים  בין  אם  נגרוס  כי  חיוב  האב  במזונות  ילדיו  מגיל  שש  הינו  מדין  צדקה  הרג
לגבי השאלה אם גם לאחר (נאמר שחכמים החילו על האב חיוב רחב יותר מגדרי צדקה הרגילים 

ת  משפטי "עיין  בשו,  תקנת  הרבנות  הראשית  תוקף  חיובם  של  מזונות  הילדים  הינו  מדין  צדקה
 ).ל"ואכמ, ח סימן כה"ת יביע אומר ח"ובשו, ע סימן צב"ב אה"עוזיאל ח

  דין  שהזכירו  מצבים  בהם  גם  האם  נוטלת  חלק  בתשלום  המזונות מצינו  כמה  וכמה  פסקי
, )ד  זה"  וחלק  ניכר  מהדברים  הוזכרו  אף  בפס466314/3ר  "וכן  פד,  913242/1ר  "פד:  למשל(מדין  צדקה  

, דכשאין  מוצא  האב  מינקת  אחרת,    בשם  רבינו  ירוחם)ה'  פב  סעי'  ע  סי"אה(א  "כמדויק  בדברי  הרמ
 צדקה  שהוא  מדין  כפיה  על  ה)ז"א  מאישות  הט"פכ("  בני  אהובה"הוביאר  ,  כופין  את  האשה  להניק

ש "  ובמ)שם("  בית  מאיר"וכן  עיין  ב,  )במה  שנכתב  בדעת  הבני  אהובה,  אמנם  עיין  גם  לעיל  אות  יא(
 . )א מאישות"פכ(ם "ך בהגהותיו על הרמב"הרמ

לפיהם ,  )ה'  ג  סי"מנחת  אברהם  ח(ל  "א  שפירא  זצ"זה  דבריו  של  מרן  הגרד  "כבר  הוזכרו  בפס
אלא ,  אין  משמעותו  שעל  הקרוב  ביותר  לשאת  לבדו  בתשלום  הצדקה,  דין  הקרוב  קרוב  קודם

אין ,  העובדה  שחיוב  המזונות  מוטל  על  האב,  ממילא.  שיש  להטיל  עליו  סכום  גדול  יותר
ל "ש  ישראלי  זצ"גם  מרן  הגר.  משמעותה  שהאם  פטורה  מכל  וכל  מהשתתפות  בתשלום  המזונות

היא  אמידה  יש  לדון  על  חלוקה  נאותה  של  חיוב  זה  שמדין  צדקה  שעל במקרה  שגם  "כתב  כי  
" ט"עיקרי  הד"מצאתי  ב"  הקרוב  קרוב  קודם"הבנה  דומה  בגדר  ההלכתי  של  ".  האב  והאם  כאחד

, הא  דאמר  מר  לאו  למימרא  דחייבין  הקרובים  ליטפל  בכל  מכל  כל:  "ל"וז,  )ד  סימן  כז  אות  טז"יו(
 ".  קרוביםרק להכביד עליהם יותר מאחרים בלתי

 .ועוד חזון למועד, מקום להאריךוהדברים עתיקים ומפורסמים ואין כאן ה

או  לחילופין  כאשר  מצבה ,  כאשר  מצבו  הכלכלי  של  האב  לא  שפר  עליו,  איך  שלא  יהיה
בו ובמצבה ולהתחשב  במצ,  יש  להטיל  על  האב  חיוב  מזונות  מידתי,  הכלכלי  של  האם  שפר  עליה

ובע  מכח  חובת  האם  לסייע  במידת  מה  במזונות  הילדים  מדין בין  אם  נאמר  שהדבר  נ.  של  האם
זו היא . אך אין להשית על האב מזונות גבוהים מכפי יכולתו, ובין  אם  נאמר  שאינה  חייבת,  צדקה

זו  גם  משמעותה  של  החלטת .  דרך  המלך  בה  נקטו  בתי  הדין  מקדמת  דנא  בבואם  לפסוק  מזונות
על  היושבים  על  מדין :  "לפיה,  )18.12.2016  (ו"ח  בכסלו  תשע"מועצת  הרבנות  הראשית  מיום  י

 ". הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האםלהוסיף לשיקול

 .כך יש לנהוג גם במקרה העומד בפנינו
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א  כי  יש  לדחות  את  בקשת "ד  אני  מסכים  למסקנת  כבוד  עמיתי  הדיינים  שליט"בנדו,  לכן
הן : יש בהחלט מקום לשקול הפחתה של המזונות, אתעם ז. האב  לביטול חיובו במזונות הילדים

הן ,  ולעת  עתה  האם  מתגוררת  בבית  אביה,  בשל  העובדה  שגובה  המזונות  כלל  את  רכיב  המדור
.   עקב  השינויים  שחלו  לדבריו  במצבו  הרפואי  והכלכליינוי  נסיבותבשל  טענתו  של  האב  לש

יעתו  ולתבוע  הפחתת  מזונות אף  אני  מצטרף  לקביעה  כי  האב  רשאי  לעדכן  את  כתב  תב,  לפיכך
 .נוכח שינוי הנסיבות שחל לדבריו

 הרב אברהם צבי גאופטמן

 מסקנה

האב  רשאי  לעדכן  את  כתב  תביעתו  כך  שבמקום  תביעה .  התביעה  לביטול  מזונות  נדחית

בכלל  זאת .  לביטול  מזונות  תבוא  תביעה  להפחתת  מזונות  נוכח  שינוי  נסיבות  שחל  לדבריו

 .2014-2013ימציא נתוני השתכרות מלאים לשנים 

 .הדין-פסק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעלי

 .)24.07.2017(ז "באב התשע' ניתן ביום א
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