בס"ד
מראה מקומות ,שיעור מאת הג"ר מאיר קפלן שליט"א

מכות יא - :בענין כהן שנמצא בן גרושה
נקודות שנידונו בשיעור זה:
•
•
•
•
•
•
•

האם צריכים עדות דשני עדים ,והגדה בב"ד ,כדי לפסול כהן ולעשותו בן גרושה?
בגמרא מבואר דאפילו לר' יהושע ,שעבודותיו של כהן שנמצא בן גרושה כשרות בדיעבד ,אם
נמצא הכה"ג בן גרושה אין מיתתו מחזיר את הרוצח  -דעבודה שאני ,שכתוב בו "ברך ד'
חילו" .וצ"ע ,אמאי לא נימא גם לענין החזרת הרוצח "ברך ד' חילו"!
כהן שנודע שהוא בן גרושה ,אם עבד בשוגג אחר שנודע שהוא ב"ג ,האם עבודתו כשירה
בדיעבד?
יש לעיין ,בהא שאמרו חז"ל שבן גרושה שעבד בשוגג עבודתו כשירה  -האם הכוונה שבן
גרושה ג"כ נחשב לכהן בדיעבד ,או שחלל הוא אלא שהכשירה התורה את עבודתו בדיעבד?
)ולכאורה נ"מ בדבר אם הביא קרבן מנחה משלו ,האם השיריים נשרפים?(
בן גרושה שעבד בשוגג עבודתו כשירה .האם כלל זה נאמר גם לענין כהונה גדולה ,דכהן גדול
שעבד עבודת כהן גדול ונמצא חלל עבודתו כשירה?
כהן שקיבל כסף לפדיון הבן ,ונמצא בן גרושה  -האם הבכור צריך לפדות עצמו מחדש אצל
כהן כשר?
כהן גדול שעלה כאליהו בסערה השמימה ,האם הוא מחזיר את הרוצחים מערי המקלט?

 .1משנה מכות יא ,.וז"ל" ,אחד משוח בשמן המשחה ,ואחד המרובה בבגדים,
ואחד שעבר ממשיחותו מחזירין את הרוצח; רבי יהודה אומר אף משוח מלחמה
מחזיר את הרוצח .לפיכך ,אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות ,כדי שלא
יתפללו על בניהם שימותו".
 .2גמרא שם יא ,:וז"ל" ,נגמר דינו ,ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצה  -פליגי בה
רבי אמי ור' יצחק נפחא ,חד אומר מתה כהונה וחד אומר בטלה כהונה .לימא,
בפלוגתא דר"א ורבי יהושע קא מיפלגי! דתנן היה עומד ומקריב ע"ג המזבח ,ונודע
שהוא בן גרושה או בן חלוצה ר"א אומר כל קרבנות שהקריב פסולין ורבי יהושע
מכשיר ,מאן דאמר מתה כר' יהושע ,ומאן דאמר בטלה כרבי אליעזר .אליבא דרבי
אליעזר כולי עלמא לא פליגי ,כי פליגי אליבא דר' יהושע ,מאן דאמר מתה  -כרבי
יהושע ,ומאן דאמר בטלה ,עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם דכתיב )דברים ל"ג(
ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה אפי' חללין שבו ,אבל הכא אפי' רבי יהושע מודה".
ורש"י שם ,וז"ל" ,ונעשה כ"ג בן גרושה .יצא עליו עדות שהוא חלל.
מתה כהונה .הרי הוא כמת ואין הרוצח גולה.
בטלה כהונה .איגלאי מילתא למפרע שלא היה כ"ג והוה ליה האי רוצח נגמר דינו
בלא כהן גדול ואינו חוזר לעולם.
פועל ידיו תרצה .וז"ל" ,עבודותיו כשירות אבל לענין שאר דבריו אינו כהן".
 .3שב שמעתא ,שמעתא ו' פרק ט"ו ,וז"ל,
"ולכן נראה לענ"ד דהרמב"ם ס"ל במעיד על
אשה שנשבית לאו דבר שבערוה הוא ,דאפילו
מעיד זונה אשה זו ע"א נאמן לפוסלה
לכהונה ,ומעיד על אשה שנשבית הו"ל כמעיד
זונה אשה זו ,ואפילו אתחזק התירא ע"א
נאמן נגד חזקה לדעת הרמב"ם לפמ"ש
הש"ך בי"ד סי' קכ"ז לדעתו ע"ש.

והא דבן גרושה ובן חלוצה פסולו בשנים
נראה דלאו משום דבר שבערוה ,דא"כ הו"ל
אשה זונה או גרושה נמי דבר שבערוה וכמ"ש
בתוס' רי"ד ,והנה לפנינו דעת הרמב"ם
דגרושה או זונה לאו דבר שבערוה הוא וע"א
נאמן בה וכמו שאר איסורין הוא ,אלא דבן
גרושה ובן חלוצה כיון דפסולו בגופו והוא
מפסולי כהונה ,כיון דהוא מפסולי קהל

כהונה זה הוא דבעי שנים ,וכמו להעיד על
אחד שהוא ממזר דודאי בעי שנים לפוסלו
לקהל ישראל ,דהא דהאב דנאמן לומר בני
זה ממזר יליף לה מדכתיב יכיר וכמו כן
להעיד שהוא בן גרושה וחלוצה מדכתיב יכיר
כדאיתא בפרק עשרה יוחסין דף עח ע"ב,
א"כ מוכח דלית ביה משום נאמנות ע"א
באיסורין ,דלא אמרו ע"א נאמן באיסורין

אלא להעיד על דבר שנתהוה במקרה כמו
להעיד אשה זו נעשית גרושה או זונה דזה
הו"ל כמו נתנסך יינך ,אבל להעיד על פסולי
קהל בתולדה הן להעיד ממזר או בן גרושה
וחלוצה ,דהוא חלל בתולדה ,ולפוסלו מקהל
כהונה או קהל ישראל בזה אין ע"א נאמן
אלא האב מדכתיב ביה יכיר יכירנו לאחרים
כדאיתא פרק עשרה יוחסין".

 .4ריטב"א מכות יא :ד"ה חד אמר מתה כהונה ,וז"ל" ,וא"ת ולמ"ד מתה כהונה
נהי שאינו נפסל למפרע מ"מ אין כאן מיתה המכפרת ולמה אינו גולה או למה חוזר.
וי"ל דפסול הנמצא בו המצערו חשוב לו כמיתה להיות מכפר".
 .5רש"י פסחים עב :ד"ה ועבודה ,וז"ל" ,של חלל בשוגג רחמנא אכשרה".
 .6גבורת ארי מכות יא ,:וז"ל,
"מאן דאמר מתה כר"י .מכאן נראה לי
דלר"י דמכשיר בנודע שהוא בן גרושה היינו
במה שהקריב קודם שנודע אבל במה
שמקריב לאחר שנודע מודה שעבודתו
פסולה ,דאי אפילו אחר שנודע כשירה אם כן
אמאי מתה כהונה הא אכתי דין כהן עליו
בדיעבד ,ועוד מאי מתה כהונה שייך לומר
בזה דבמה מתה הא עדיין הוא בחזקת שהיה
קודם שנודע ולא נשתנה דינו עכשיו יותר
מקודם כיון דאכתי עבודה דעבד כשירה,
דהא ליכא למימר דאיכא בינייהו לכתחלה,
דהא קודם שנודע לא שייך לומר דאפילו
לכתחלה יעבוד דהא אינו יודע שהוא חלל

ופשיטא שעובד לכתחלה דהא לא אתרע
חזקת כהונתו עדיין ,אלא על כרחך קודם
שנודע הוא דכשירה עבודתו אבל אחר שנודע
לא ואין שם כהן עליו מעכשיו ,והשתא
נשתנה דין כהונה מעליו לאחר שנודע מקודם
שנודע ,משום הכי קאמר דמתה כהונה.
והרמב"ם ]בפרק ו' מהל' ביאת המקדש ה"י[
כתב כהן שעבד ונמצא חלל עבודתו כשירה
לשעבר ואינו עובד להבא ואם עבד לא חילל
שנאמר ברך ד' חילו ופועל ידיו תרצה ,אף
]חללין[ שבו תרצה ,הרי שמכשיר בדיעבד
עבודתו אף לאחר שנודע שהוא חלל ,וזה
תימא כדפרישית".

 .7רמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ו' הלכה י' ,וז"ל" ,כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל
עבודתו כשירה לשעבר ואינו עובד להבא ,ואם עבד לא חילל שנאמר ברך י"י חילו
ופועל ידיו תרצה ,אף חולין שבו תרצה".
 .8רמב"ם הלכות רוצח פרק ז' הלכה י"ב ,וז"ל" ,נגמר דינו ונמצא הכהן הגדול בן
גרושה או בן חלוצה בטלה כהונה ,וכאילו נגמר דינו בלא כהן גדול ואינו יוצא משם
לעולם".
 .9גמרא קידושין סו ,:וז"ל" ,ובן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן? אמר רב
יהודה אמר שמואל דאמר קרא )במדבר כה( והיתה לו ולזרעו אחריו ,בין זרע כשר
ובין זרע פסול .אבוה דשמואל אמר מהכא )דברים לג( ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה,
אפילו חולין שבו תרצה .רבי ינאי אמר מהכא )דברים כו( ובאת אל הכהן אשר יהיה
בימים ההם ,וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו? אלא ,זה
כשר ונתחלל .בעל מום דעבודתו פסולה מנלן? אמר רב יהודה אמר שמואל ,דאמר
קרא )במדבר כה( לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום ,כשהוא שלם ולא כשהוא
חסר .והא שלום כתיב! אמר רב נחמן וי"ו דשלום קטיעה היא".
 .10גמרא קידושין יב ,.וז"ל" ,ההוא גברא דאקדיש בזוודא דאורדי ,יתיב רב שימי
בר חייא קמיה דרב וקא מעיין בה אי אית בה שוה פרוטה אין ,אי לא לא .ואי לית
בה שוה פרוטה לא? והאמר שמואל חיישינן! לא קשיא הא בקידושי ודאי ,הא
בקידושי ספק.

ההוא גברא דאקדיש באבנא דכוחלא ,יתיב רב חסדא וקא משער ליה אי אית ביה
שוה פרוטה אין ,ואי לא לא .ואי לית ביה שוה פרוטה לא? והא אמר שמואל
חיישינן! רב חסדא לא סבר ליה דשמואל .אמרה ליה אימיה והא ההוא יומא
דקדשה הוה ביה שוה פרוטה! אמר לה לאו כל כמינך דאסרת לה אבתרא ,לאו היינו
דיהודית דביתהו דרבי חייא ,דהוית לה צער לידה ,אמרה ליה ,אמרה לי אם קיבל
ביך אבוך קידושי כי זוטרת ,אמר לה לאו כל כמינה דאימך דאסרת ליך עילואי.
אמרי ליה רבנן לרב חסדא אמאי? הא איכא סהדי באידית דידעי דבההוא יומא הוה
ביה שוה פרוטה! השתא מיהא לא ליתנהו קמן ,לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא
עידיה בצד אסתן ותיאסר? אביי ורבא לא סבירא להו להא דרב חסדא ,אם הקילו
בשבויה דמנוולה נפשה גבי שבאי ניקיל באשת איש?"
 .11חידושי הפלאה כתובות כג .על תד"ה עדי טומאה ,וז"ל,
"מיהו לכאורה קשה לי טובא הא דכתבו
התוס' בפשיטות דיש איסור מיתה בעבודת
חילול שבת ,הא קי"ל כר' יהושע דס"ל
בקידושין סוף פרק האומר דף ס"ו דאין
העבודה מחוללת בנודע אח"כ שהוא חלל,
וא"כ הכא בלא נודע שנטמאה העבודה
רצויה וליכא חלול שבת ,וכ"ש לדעת
הרמב"ם ז""ל בפרק ו' מהלכות ביאת מקדש
דאפילו לאחר שנודע אם עבד לא חלל.
ונראה דהא מקשה הש"ס ביבמות דף ל"ג
ע"ב בזר ששימש בשבת במאי אי בשחיטה
הא כשירה בזר אי בהקטרה הא הבערה

ללאו יצאה לר' יוסי ומשני בשחיטת פרו של
כהן גדול ,א"כ יש לומר דה"נ הא דכתבו
דאיכא איסור מיתה הוא אפילו אי סבירא
ליה כר' יוסי ,א"כ לא מבעיא למ"ד שחיטת
פרו של כה"ג בזר פסולה וכיון דאפילו בכהן
כשר פסולה כ"ש בחלל ,ואפילו למ"ד
דכשירה מ"מ כיון דחלל הוא אינו ראוי לכ"ג
דלא אמרה תורה אלא דאינו מחלל עבודה
אבל עכ"פ לכל מילי אין לו דין כהן וכ"ש
שאינו כ"ג כלל ,וממילא דאיכא חילול שבת
ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ,ודוק".

 .12דברי יחזקאל סימן כ"ב אותיות ד'  -ה'  -מופיע להלן בסוף הרשימה.
 .13אבי עזרי הלכות ספר תורה פרק ז' הלכה י"א  -מופיע להלן בסוף הרשימה.
 .14גמרא בכורות מז ,:וז"ל" ,איתמר ,כהן שמת והניח בן חלל ,רב חסדא אמר הבן
חייב לפדות את עצמו ,רבה בר רב הונא אמר אין חייב לפדות את עצמו .כל היכא
דמת האב לאחר שלשים דכולי עלמא לא פליגי דאין הבן חייב לפדות את עצמו שהרי
זכה אביו בפדיונו ,כי פליגי היכא דמת האב בתוך שלשים יום ,רב חסדא אמר הבן
חייב לפדות את עצמו דהא לא זכה אביו לפדיונו ,רבה בר רב הונא אמר אין הבן
חייב לפדות עצמו דאמר ליה אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה".
 .15משך חכמה במדבר פרק כ"ה פסוק י"ב ,וז"ל,
"לכן אמור הנני נתן לו את בריתי שלום,
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם
הביאור עפ"י מה שפירש רבינו בהקדמה
לפהמ"ש ,שכל ההבטחות שהבטיח הקב"ה
לאדם יכול להשתנות ע"י החטא ,וכמו שפחד
יעקב שמא יגרום החטא ,אבל מה שמבטיח
ע"י נביא אינו יכול להשתנות ע"י החטא ,אם
נאמר במאמר מוחלט לא ע"י תנאי ,עיי"ש
)ח"ב( דפח"ח.
וזה שאמר השם פנחס כו' השיב ולא כליתי
כו' ,פעולה קיימת לדור דורים ,שהסיר העון
מן כללות ישראל ,לכן אמור ,פירוש ,אתה
תאמר לו ,לא שאני אומר לו אעפ"י שהיה
נביא כמו שכתוב )דה"י א' ,ט ,כ( ]לפנים ד'
עמו[ ,והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת
עולם ,שלא יגרום החטא ולא ע"י שום סבה,

שכן מצאנו שאף בבית השני היו כהנים
גדולים ממנו ,וכדאיתא בספרי )ס"פ בלק(,
משום שנאמר ע"י משה שהוא נביא ,והוא
קיים לעולם .ודו"ק.
ובעי גם הך קרא דזרעו אחריו להכשירו
למפרע לכה"ג ,לכן ס"ד אמינא דאפילו בע"מ
נמי ,קמ"ל שלם ,ולא כשהוא חסר .וכן
מפורש במכות )דף יא (:דרק לענין ערי מקלט
פליגי אם מתה כהונה או בטלה כהונה ,אבל
לעבודת כהן גדול לא מבטל כהונה יעו"ש...
והנה עפ"י מה דדריש בספרי )פ' יב( והיתה
לזרעו אחריו ברית כהונת עולם ,שקאי על
כהונה גדולה ,א"כ קמ"ל הפסוק ,דבן גרושה
שלא נודע ,מלבד שאם עבד לא חלל ,אלא אף
אם היה כה"ג ועבד עבודות כשהיה כה"ג

דלא כשר בשאר כהן ,כמו עבודות דיוהכ"פ,

ג"כ כשר".

 .16גמרא מכות ב ,.וז"ל" ,כיצד? מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן
חלוצה ,אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה את
הארבעים .מנהני מילי? א"ר יהושע בן לוי )אמר ר"ש בן לקיש( ,דאמר קרא )דברים
י"ט( ועשיתם לו כאשר זמם ,לו ולא לזרעו .וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה!
בעינן כאשר זמם לעשות וליכא".
 .17גמרא מועד קטן כו ,.וז"ל" ,מנלן? דכתיב )מלכים ב' ב'( ואלישע ראה והוא
מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו .אבי אבי  -זה אביו ואמו ,רכב ישראל ופרשיו זה
רבו שלימדו תורה .מאי משמע? כדמתרגם רב יוסף רבי רבי ,דטב להון לישראל
בצלותיה מרתיכין ופרשין .ולא מתאחין מנלן? דכתיב )מלכים ב' ב'( ויחזק בבגדיו
ויקרעם לשנים קרעים .ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שלשנים? אלא ,מלמד
שקרועים ועומדים לשנים לעולם .אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן אליהו חי הוא!
אמר ליה כיון דכתיב )מלכים ב' ב'( ולא ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמי".
יך ְל ִאישׁ
אוּר ָ
יך וְ ֶ
אָמר ֻתּ ֶמּ ָ
וּל ֵלוִ י ַ
 .18דברים פרק ל"ג פסוקים ח'  -י"א ,וז"ל" ,ח ְ
יבה.
יד ָך ֲא ֶשׁר נִ ִסּיתוֹ ְבּ ַמ ָסּה ְתּ ִר ֵ
ֲח ִס ֶ
יבהוּ ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
ָדע ִכּי ָשׁ ְמרוּ
יתיו וְ ֶאת ֶא ָחיו לֹא ִה ִכּיר וְ ֶאת ָבּנָיו לֹא י ָ
וּל ִאמּוֹ לֹא ְר ִא ִ
אָביו ְ
ט ָהא ֵֹמר ְל ִ
ית ָך יִ נְ צֹרוּ.
וּב ִר ְ
ִא ְמ ָר ֶת ָך ְ
אַפּ ָך וְ ָכ ִליל ַעל ִמ ְז ְבּ ֶח ָך.
טוֹרה ְבּ ֶ
ָשׂימוּ ְק ָ
תוֹר ְת ָך ְליִ ְשׂ ָר ֵאל י ִ
יך ְל ַי ֲעקֹב וְ ָ
י יוֹרוּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
וּמ ַשׂנְ אָיו ִמן יְ קוּמוּן".
ָדיו ִתּ ְר ֶצה ְמ ַחץ ָמ ְתנַיִ ם ָק ָמיו ְ
יא ָבּ ֵר ְך ד' ֵחילוֹ וּפ ַֹעל י ָ
 .19ירושלמי תרומות פרק ח' הלכה א' ,וז"ל" ,ר' יוחנן בשם ר' ינאי זה אחד מן ג'
מקראות שהן מחוורין בתורה ,ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וכי יש כהן
עכשיו ואין כהן לאחר זמן ,ואיזה זה שהיה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן
גרושה או בן חלוצה שעבודתו כשירה ,אמר רב ופועל ידיו תרצה כל שהוא מזרעו של
לוי עבודתו כשירה .על דעתיה דרב ובלבד כהן מקריב ועל דעתיה דר' יוחנן ואפי' כל
כהן ,על דעתיה דרב ובלבד בקדשי מקדש על דעתיה דר' יוחנן ואפילו בקדשי הגבול,
על דעתיה דרב ובלבד בשעת מקדש על דעתיה דרבי יוחנן ואפילו בזמן הזה ,רבי
ירמיה בעי ואף לשאר הדברים כן מקבל ואח"כ זורק קומץ ואח"כ מקטיר שורף
ואחר כך מזה".

דברי אגדה
 .20גמרא מכות כד ,.וז"ל" ,וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי
עקיבא מהלכין בדרך ,ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים
מיל ,והתחילו בוכין ,ורבי עקיבא משחק .אמרו לו מפני מה אתה משחק? אמר להם
ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים
לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ,ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא
נבכה? אמר להן לכך אני מצחק ,ומה לעוברי רצונו כך ,לעושי רצונו על אחת כמה
וכמה.
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים ,כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם ,כיון
שהגיעו להר הבית ,ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים ,התחילו הן בוכין ור"ע
מצחק .אמרו לו מפני מה אתה מצחק? אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו,
מקום שכתוב בו )במדבר א'( והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?
אמר להן לכך אני מצחק ,דכתיב )ישעיהו ח'( ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה

הכהן ואת זכריה בן יברכיהו ,וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון
וזכריה במקדש שני! אלא ,תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה,
באוריה כתיב )מיכה ג'( לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו' [,בזכריה כתיב )זכריה ח'(
עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה
הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה ,עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה
בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת .בלשון הזה אמרו לו עקיבא ,ניחמתנו! עקיבא,
ניחמתנו!"

 .12דברי יחזקאל סימן כ"ב אותיות ד'  -ה'

 .13אבי עזרי הלכות ספר תורה פרק ז' הלכה י"א

