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ַָֽרע א ְלךָ֖ זָּ ֵ֥ ר  ק יִקָּ י ְביְִצחָָּ֔   .ִכִּ֣

ּנּו ֹוי ֲאִשיֶמֶ֑ ה ְלגִּ֣ ָ֖ ּוא ,ְוַגֵ֥ם ֶאת־ֶבן־הָָּאמָּ  .ִכֵ֥י זְַרֲעךָ֖ הָֽ

אמר פעם שבית הדין לגיור של הרבנות הצבאית עוסק בגיור לחידודי לשון,  באהבתו  –בין היתר  –, הידוע האלוף עוזי דיין

ו מההאם יש משמעות לעובדה שישמעאל הוא "זרעו" של אברהם אבינו? נשאלת השאלה: . 16-חיילים שיש להם אב יהודי ואם

 הוא, בפשטות, נכרי לכל דבר ועניין, ככל הגויים?  האם מעמדו ההלכתי של מי שאביו יהודי ואמו אינה יהודייה?

או עבד. במסכת  נכרייינו, "כמותה", ה הואהשפחה האשה הנכרית והמשנה במסכת קידושין )פ"ד משנה י"ב( קובעת כי ולד 

הביולוגי, לא לעניין ירושה ולא לעניין  יואין הילד נחשב בנו של אבה קביעה מרחיקת לכת יותר: יבמות )פ"ב משנה ה'( נקבע

פטור מיבום )כלומר, אדם שהותיר בעולם בן מאשה גויה או שפחה, רואים אותו כמי שנפטר בלא להותיר שום זרע בעולם, 

 זקוקה ליבום או לחליצה(.  –היהודיה  –הנפטר  ולפיכך אשתו של

)דבריו מובאים בכמה מקומות בשני התלמודים( כי מקור  בארמ –מחשובי הדור הראשון של אמוראי ארץ ישראל  –רבי יוחנן 

םים בפרשת ואתחנן, הקובעים: "בדרשה מן הפסוקהדין הוא  ֶ֑ ן בָּ ָ֖ א ִתְתַחת  ן ִלְבנָ֔  ,ְולֵ֥ ִּ֣ ָֽךִבְתךָ֙ לא־ִתת  ח ִלְבֶנ ֹו לא־ִתַקֵ֥ יר , ֹו ּוִבתָ֖ ִכָֽי־יִָּסִ֤



 

ים ִרֶ֑ ים ֲאח  ּו ֱאלִהִּ֣ ְבדָ֖ י ְועָּ ַָֽאֲחַרָ֔ שנאמר כי יסיר את  ,והבן מן הכותית אינו בנוכפי שהסביר הרמב"ם )איסו"ב בי"ב(, " ".ֶאת־ִבנְךָ֙ מ 

 ה'". מסיר אותו מלהיות אחרי  ,בנך מאחרי

על נישואי התערובת י( עולה שבנה של אשה נכריה אינו נחשב יהודי. עזרא מספר בכאב  –)פרקים ט כבר מדברי עזרא הסופר 

 :  מפרט את הוראתו לגרש את הנשים הנכריות ואת ילדיהן כאחדו

ֲארָּ ... י הָּ ָ֖ ַעמ  ם מ  ֲֹּהִנִּ֣ים ְוַהְלִויִָ֔ לָ֙ ְוַהכ א  ם יְִשרָּ ִ֤ עָּ ר לָֽא־נְִבְד֞לּו הָּ ָֹּ֔ ִריםָ֙ ל אמ ַלִ֤י ַהשָּ ּו א  ֹותנְִגשׁ֨ ם לֶָּהםָ֙  ...צֶ֑ יֶהֶ֗ ָֹּֽת  ּו ִמְבנ ָֽי־נְָּשאִּ֣ ִכ

ֹות צֶ֑ ֲארָּ י הָּ ָ֖ ֶדש ְבַעמ  ָֹּ֔ ְָֽרבּוָ֙ ֶזִַּ֣רע ַהק ם ְוִהְתעָּ ר ... ְוִלְבנ יֶהָ֔ ה ִמְשַעִ֤ י וֶָּאְמְרטָּ֞ י ּוְמִעיִלֶ֑ ְעִתי ֶאת־ִבגְִדָ֖ ַרֵ֥ ה קָּ ר ַהזֶָ֔ ִּ֣ בָּ ְמִעיָ֙ ֶאת־ַהדָּ ּוְכשָּ

ה ְמש ָ֖ ְשבָּ י וָּא  נִָ֔ ֹּאִשיָ֙ ּוזְקָּ ָֽם...ר  ֹומ 

שֶ  ֹֹּּ֛ ינּו ַוּנ ְלנּו ב אלה ָ֔ ַעִּ֣ ְחנּוָ֙ מָּ א ֲאנַָ֙ אֶמר ְלֶעזְרָָּ֔ ִֹּּ֣ ילָּםָ֙ ַוי ִ֤י עולם ע  ל ִמְבנ  ה ֶבן־יְִחיא ֵ֜ ָּׁ֨ ה ַויַַע֩ן ְשַכנְי ֹּ֛ ֶרץ ְוַעתָּ ֶ֑ אָּ י הָּ ִּ֣ ַעמ  ֹות מ  ים נְָּכִריָ֖ ב נִָּשֵ֥

ָֹּֽאת ל ַעל־ז ָ֖ א  ית . י ש־ִמְקֶוֵ֥ה ְליְִשרָּ ת־ְבִרִּ֣ ְָֽכרָּ ה ִנ ִּ֣ ים ְבִמְצַוִּ֣ת ְוַעתָּ ִדָ֖ י ְוַהֲחר  ֹּנָָּ֔ ת ֲאד ֶהםָ֙ ַבֲעַצִּ֣ ִ֤ד מ  ים ְוַהּנֹולָּ יא כָּל־נִָּשֵ֜ ינּו ְלהֹוִצׁ֨ אלה  ל ֵ֠

ינּו ֶ֑ ֶשָֽה ,ֱאלה  ה י עָּ ָ֖  .ְוַכתֹורָּ

בין יצחק, בנה של  מבחין ברורות קב"ה ה)לך לך( אינם מותרים מקום רב לספק. פרשה הקודמת דברי הקב"ה בובעצם, כבר 

ָֽיךרק הראשון הוא בן בריתו של הקב"ה. לנוכח אברהם, המעתיר " ;ישמעאל, בנה של הגרשרה, לבין  ֶנ אל יְִחֶיֵ֥ה ְלפָּ ָ֖ ע  ּו יְִשמָּ ", לֵ֥

 : וחוזר ומדגיש מדגיש הקב"ה

ם ֶ֑ ית עֹולָּ ם ִלְבִרִּ֣ ָ֖ ֹּתָּ ֹּר יך ְלד ין זְַרֲעךָ֧ ַאֲחֶרֹּ֛ ך ּוב ׁ֨ ינֶֶ֗ יִנִּ֣י ּוב  י ב  י ֶאת־ְבִריִתֵ֜ ִֹּתׁ֨ יךִלְהיִ֤  , ַוֲהִקמ ְלזְַרֲעךָ֖ ַאֲחֶרָֽ ים ּוָֽ ָֽאלִהָ֔ י , ֹות ְלךָ֙ ל  ְונַָּתִתִּ֣

ם ל אל ֶהָ֖ ֵ֥יִתי לָּ ִי ם ְוהָּ ֶ֑ ַען ַלֲאֻחַזָ֖ת עֹולָּ ֶרץ ְכנַָ֔ ת כָּל־ֶאִּ֣ יך א ֵ֚ ֶרץ ְמגֶֻרֶ֗ ת׀ ֶאִּ֣ ִּ֣ יך א  ך ּוְלזְַרֲעךׁ֨ ַאֲחֶרֵ֜   ...ִהָֽיםְלֵ֠

י ִאְשְתךָ֔  ַרִּ֣ י -שָּ ֶ֑ רָּ ּה שָּ ָ֖ א ֶאת־ְשמָּ ֵ֥ ָּֽהִכֵ֥  ,לא־ִתְקרָּ ה ְשמָּ ָ֖ רָּ ם , י שָּ ִָ֔ ה ְלגֹוי ִּ֣ ָֽיְתָּ יהָָּ֙ ְוהָּ ַָֽרְכִתָ֙ ן ּוב  ֶ֑ ּנָּה ְלךָ֖ ב  ִתי ִמֶמֹּ֛ ם נַָּתָ֧ ּה ְוגַׁ֨ ֹּתָָּ֔ י א ַרְכִתִּ֣ ּוב 

ּנָּה יְִהיָּֽו ים ִמֶמֵ֥ י ַעִמָ֖ ֵ֥ י ֶאת־בְ  ...ַמְלכ  ִֹּתׁ֨ ק ַוֲהִקמ ֶ֑ ֹו יְִצחָּ אתָּ ֶאת־ְשמָ֖ ֵ֥ רָּ ן ְוקָּ ֶֹּלִֶ֤דת ְלךָ֙ ב ָ֔ ה ִאְשְתךֶ֗ י ִּ֣ רָּ ֹו שָּ ם ְלזְַרעֵ֥ ָ֖ ית עֹולָּ ֹו ִלְבִרֵ֥ י ִאתֹּ֛ ִריִתֵ֥

יו ָֽ  . ַאֲחרָּ

ע א֘ל  יד ,ְשַמְעִתיך   –ּוְָֽליְִשמָּ ר נְִשיִאםָ֙ יֹוִלָ֔ ִ֤ שָּ ד ְשנ ים־ עָּ ֶֹּ֑ ד ְמא ִֹּּ֣ ֹו ִבְמא ֹּתָ֖ י א יִתֵ֥ ֹו ְוִהְרב  ֹּתֹּ֛ י א יִתֵ֥ ֹו ְוִהְפר  ֹּתֶ֗ ְכִתי א ַרִּ֣ ִּ֣ה׀ ב  יו  ִהּנ  ּונְַתִתָ֖

ֹול ֹוי גָּדָֽ  ; ְלגֵ֥

הָ֙ ְואֶ  רָּ ד ְלךִ֤ שָּ ל ׁ֨ ק ֲאֶש֩ר ת  ֶ֑ ים ֶאת־יְִצחָּ י ָאִקִּ֣  ...ת־ְבִריִתָ֖

, התם 'להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך': )=שכתוב( גבי אברהם דכתיבחז"ל )יבמות ק,ב( הטעימו את משמעות דברי הקב"ה: "

סב עובדת כוכבים ושפחה, דלא : לא תנ)=כך כוונתו( ? הכי קאמר ליה)=מה מצווה עליו הקב"ה( מאי קא מזהר ליה רחמנא

 . "אל תשא לאשה גויה או שפחה, כך שלא ילך זרעך אחריה(=) ליזיל זרעך בתרה

האמת ניתנה להיאמר, שבדורות הראשונים של האמוראים התקיימה בין החכמים גם דעת מיעוט שגרסה אחרת, ולדידה בנו של 

עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששין לקדושין, " –י ביבמות טז,ב יהודי מאשה נכריה נחשב יהודי. כך עולה מדבריו של רב אס

וכפי שמספר שרש"י במקום, רב אסי סבור שבנו של אב יהודי כפי העולה מהמשך דברי הגמרא,  ;שמא מעשרת השבטים הוא"

 לד אינו נחשב יהודי. ואם נכירה נחשב יהודי. ואולם הלכה נפסקה כדעתו של רבי יוחנן )ואמוראים נוספים( שנזכרה לעיל, שהו

, יהודי חרדי בן ימינו . הרב אלתרמרדכי אלתר, "כגר כאזרח"דעת המיעוט באה לידי ביטוי מעניין בספרו החשוב של הרב 

ועתליה, שיתכן  –המאריך להוכיח בספרו את מעמדה המרכזי של קבלת המצוות במסגרת הליך גיור, מגיע למסקנה שאיזבל 

עד המלך  –הרב אלתר דן בשאלה כיצד נמשך זרע המלוכה ביהודה  שהרי היו רחוקות מחיי יהדות.  לא התגיירו, –שהיתה בתה 

 אלו דבריו הנועזיםמעתליה, שאם היתה בתה של איזבל, נמצא היתה בתו של אב יהודי ואם נכריה.  –המשיח שיבוא בב"א 

 (:  תנד –מילואים, סי' א', "בענין גיורה של איזבל", עמ' תנא )

בדברי הרד"ק מבואר שאיזבל כלל לא התגיירה... וכן מבואר בדברי הרלב"ג... ... ויש לדון על איזבל אשת אחאב

ולפי דבריהם מבואר לכאורה  שיהורם ואחזיהו מלכי ישראל אכן היו גויים... שזהו דוחק גדול... ויש מקום לומר 



 

סוברים שישראל שבא על הנכרית, הבן הוא בדרך מחודשת, שלפי שיטת כמה ראשונים ישנם תנאים ואמוראים ה

ישראל. ויש לומר שבאותו זמן היתה דעת הסנהדרין כשיטה זו, וכך נהגה ההלכה שבן הנכרית מישראל הוא ישראל. 

   ונוכל לומר שאכן איזבל לא התגיירה... ועם זאת בניה היו ישראלים...

... ואם כן יואש... וכל זרעו אחריו אינם מזרע בית ואם נאמר שאיזבל לא התגיירה, הרי בתה עתליה איננה יהודיה

דוד. ואף כשנאמר כדברינו לעיל, שבאותה שעה נהגה ההלכה שישראל הבא על הנכרית בנו חשוב ישראל, עדיין 

קשה הדבר מאד, שהרי לפי ההלכה היום מתברר שלא קיים במציאות זרע בית דוד, ואיך תתחדש המלוכה במהרה 

 בימינו. 

חדש, שהדבר תלוי רק בהלכה שנהגה בשעת מעשה, וכבר נקבע שבת איזבל היא יהודיה, ושוב אין ואולי יש ל

 הדבר משתנה; וצריך עיון. 

 אכן, אין ספק שאלה דברים מרחיקי לכת. 

להשלמת התמונה יסופר, כי בכמה מקומות בתלמוד הירושלמי ובמדרשים מסופר על יעקב איש כפר נבוריא )כנראה ביריה של 

פסוקים כי דבריו של ספר עזרא ודרשות האמוראים בטלים כנגד האמור ב שהורה –חכם שבשלב מסויים נתפס למינות  –ם( היו

םבתחילת חומש במדבר, הקובעים שבני ישראל נמנו " ֶ֑ ֹּתָּ ית ֲאב ִּ֣ ם ְלב  ָ֖ ֹּתָּ ביטול המסורת  –. כפי המסופר בגמרא, רעיון זה "ַעל־ִמְשְפח

 ויעקב איש כפר נבוריא נידון על כך למלקות.   ,נתפס ככפירה –מהתורה מכח פרשנות מחודשת של פסוקים 

ברור לגמרי, שהילד אינו התעוררה ביתר שאת מעמדם של צאצאי תערובת.  –משרבו נישואי התערובת  –בדורות האחרונים 

בדעת יחיד ביקש לם, נחשב יהודי; איש לא יפתח לדיון מחודש מחלוקת אמוראים שהוכרעה לפני מאות רבות של שנים. ואו

 )משפטי עוזיאל כרך ב' יו"ד סימן נב( לקבוע שגיורת שהיא בת לאב יהודי מותרת לכהן:הראשל"צ הרב ב"צ מ"ח עוזיאל 

)צ"ל: לו( לא )=הועיל( אהני  -אבל משהתגייר  ;שכל זמן שהבן הבא מן הנכרית לא התגייר, הרי הוא כגוי גמור

 ...חוזר ונקרא מזרע ישראל, הואיל ונזרע מישראל -כשהתגייר  ...נין כהונהזרע האב להיות נקרא מזרע ישראל לע

 .כשרה לכהונה -שכל שנזרע מישראל או בישראל  ,משום דקרא דבתולה מזרע ישראל בא להקל

 זו דעת יחיד ואין נוהגים כמותה. ברם, 

-רבי עזריאל הילדסהיימר ח"א יו"ד רכטשפורסמה בשו"ת  הרב עזריאל הילדסהיימר)בהתכתבות עם הרב צבי הירש קלישר, 

כי מצוה למול ילד שכזה כדי להסיר מכשול  -רווי פרשנות מחודשת ויצירתית לפסוקים שראינו לעיל במהלך  –, קובע רל(

  :מדרכו אם ירצה, כשיגדל, להתגייר

כי הגם שמדינא  ,נכרייותר מחוייבין להכין לו דרך הבחירה מאשר יעשה להנולד מ -אשר אביו ישראל  ...יש לעורר

שהרי כשעזרא הוכיח לישראל אשר נשאו נשים  ,מצינו כי זרע הקודש יקראם כל זה הולד כמותה לענין יחוס, ע

אם יש באפשרות להוציא זרע נשחתה מהטומאה  ,וגלל זה '...והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות'אמר:  ...נכריות

וכן מצינו באברהם ע"ה שנשא שפחת  ..טוב ומה נעים חלקינו.מה  -ולהוציא ממסגר אסיר ולהחזירה אל הקודש 

ובנים כאלו יש אפשרות .. '.כי זרעך הואברך: 'אמר יתם כל זה שרה אשר לפי הדין הולד כמותה והוא עבד, וע

 .לפעמים שגדולי ישראל יוצמחו מהם הלא השושנה מבין החוחים תצמיח

בין היתר טען שכוונת הפסוקים המדברים על "זרע הקודש" אינה לילדי האם הרב הילדסהיימר הטיח ברב קלישר טענות רבות, ו

פרשנותו החדשנית ומאמציו הגדולים של הרב קלישר הנכריה אלא ליהודים הנושאים נשים נכריות; הרב קלישר  עמד על דעתו. 

כמאה ?". ומה לנו ולצרה ,ל דבר זהלא אוכל להבין איך ידידי נ"י ימשכן נפשו עעוררו עליו את תמיהתו של הרב הילדסהיימר: "

את שם עדיין , קצינה בצה"ל, הנושאת של הרב קלישר וחמישים שנה אחרי כן התגיירה בבית דיננו חימשית )=נכדה של נכד(

במידות טובות לא הותירה מקום לספק שהיא דוגמא ל"שושנה שצמחה , ביראת שמים ובתורהשל הקצינה משפחתו. דבקותה 



 

עניין שגילה בסוגיא? לאלוקים זה פשר הם צפה הרב קלישר ברוח קדשו משהו מן העתיד לצאת מזרעו, והאם האבין החוחים". 

 פתרונים. 

י"ט באייר תשע"ז, מפי הרב ציון לוז, עסק באב יהודי שביקש לגייר ילדה שהביא פסק דין של בית הדין הרבני הגדול מיום 

הגדול קבע כי ככל שנסיבות העניין מאפשרות זאת, על בית הדין לגיור לסייע לעולם ברחמה של אם פונדקאית נכריה. בית הדין 

לפי ביאורו של  –לאב לגייר את בתו הנזכרת. הרב לוז נימק את הקביעה, בין היתר, בכך שהבעייתיות בבן הבא מן הנכרית 

נחשב עוד יהודי; והרי בדיוק את  הרמב"ם )שדבריו מובאים לעיל( היא, שהבן מהאם הנכרית סר מאחרי ה' במובן זה שאין הוא

 הדבר הזה מבקש האב לתקן. זו לשונו של הרב לוז:

"שההסרה היא עצם העובדה שאינו ישראל כלל; לפי זה ייתכן לומר, שאם יגיירנו יתקן עוונו, שכבר אינו סר 

 בהיותו חוסה תחת כנפי השכינה".  ,מאחרי השי"ת

ת בעולם הגיור, כך מתברר,  ןיּו -ְמֻעּוָָּ֖ ֶֹּ֑ ל ִלְתק ֹון  ,ַכִּ֣ נָֹֽות -ְוֶחְסרָ֖ ל ְלִהמָּ    .יּוַכֵ֥

 


