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 ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי
 

Iהסיפור . 
 

  ויקרא )פרשת אמור( פרק כד( 1
ַמֲחנִֶּ֔  ל ַוִיָנצּ֙ו ַבַּֽ ֵ֑ ָראֵּ ָּׁ֣י ִישְׂ נֵּ ֖תֹוְך בְׂ י בְׂ ִרִ֔ יׁש ִמצְׂ ן־ִאָּׁ֣ הּו֙א בֶּ ית וְׂ ִלִ֔ אֵּ רְׂ ה ִישְׂ ן־ִאָשָּׁ֣ ֙א בֶּ יׁש )י( ַויֵּצֵּ ִא֖ ית וְׂ ִלִ֔ אֵּ רְׂ ן ַהִישְׂ י:ה בֶּ  ִלַּֽ אֵּ רְׂ )יא(     ַהִישְׂ

ֹלִמִ֥  ֹו ׁשְׂ ם ִאמּ֛ ִ֥ ׁשֵּ ה וְׂ ֵ֑ ׁשֶּ ל־מֹּ ֖תֹו אֶּ יאּו אֹּ ל ַוָיִבִ֥ ַקלִֵּ֔ ֙ם ַויְׂ ת־ַהשֵּ ית אֶּ ִלִ֤ אֵּ רְׂ ה ַהִישְׂ ִאָשָּׁ֨ ן־ָהַּֽ ב בֶּ ִיקֹּ ן:ַוַ֠ ַּֽ ָֽ ה־ ֵֵּ ַמ י לְׂ ִר֖ בְׂ ִִ ֖הּו     ית ַבת־ )יב( ַוַיִניח 

י  ם ַעל־ִפִ֥ ֖ ׁש ָלהֶּ רִֹּ֥ ר ִלפְׂ ָמֵ֑ ר     פ: 'הַּֽ ַבִמׁשְׂ ִ֥ בֵּ ַֽ ר: 'ה֖ )יג( ַויְׂ אמַֹּּֽ ה לֵּ ִ֥ ׁשֶּ ל־מֹּ ל־    אֶּ ֧כּו ָכַּֽ ָסמְׂ ה וְׂ ַמֲחנִֶּ֔ ל־ִמחּו֙ץ ַלַּֽ ל אֶּ ַקלֵֵּּ֗ מְׂ ת־ַהַּֽ א אֶּ ָּׁ֣ )יֽ( הֹוצֵּ

ה: ַּֽ ָֽ ֖תֹו ָכל־ָהעֵּ ּו אֹּ מִ֥ ָרגְׂ ֹו וְׂ ם ַעל־רֹּאׁשֵ֑ ֖ יהֶּ ֵּֽ ת־יְׂ ים אֶּ ִעּ֛ מְׂ יׁש     ַהשֹּ ר ִאִ֥ אמֵֹּ֑ ר לֵּ ָּׁ֣ בֵּ ַֽ ל תְׂ ֖ ָראֵּ ִ֥י ִישְׂ נֵּ ל־בְׂ אֶּ ל א  )טו( וְׂ ִ֥ ַקלֵּ י־יְׂ יׁש ִכַּֽ יו -ִאּ֛ ֹלָה֖

ֹו: אַּֽ טְׂ א חֶּ ָנָשִ֥ ם־    וְׂ ב ׁשֵּ ִ֤ קֵּ נֹּ ת: ה'֙)טז( וְׂ ם יּוָמַּֽ ֖ בֹו־ׁשֵּ ָנקְׂ ח בְׂ ָרִ֔ זְׂ אֶּ ֙ר ָכַּֽ ה ַכגֵּ ֵ֑ ָֽ מּו־֖בֹו ָכל־ָהעֵּ גְׂ ֹום ִירְׂ ת ָרגִ֥ ֹות יּוָמִ֔  ...    מָּׁ֣

֖תֹו ּו אֹּ מִ֥ גְׂ ה ַוִירְׂ ַמֲחנִֶּ֔ ל־ִמחּו֙ץ ַלַּֽ ל אֶּ ַקלֵֵּּ֗ מְׂ ת־ַהַּֽ יאּו אֶּ ל֒ ַויֹוִצָּׁ֣ ָראֵּ ָּׁ֣י ִישְׂ נֵּ ל־בְׂ ֘ה אֶּ ׁשֶּ ר מֹּ ָּׁ֣ בֵּ ַֽ ר ִצָּוִ֥ה )כג( ַויְׂ ּ֛ ֲאׁשֶּ ּו ַכַּֽ ל ָעשִ֔ ָּׁ֣ ָראֵּ י־ִישְׂ ַּֽ נֵּ ן ּובְׂ בֶּ  'ה֖  ָאֵ֑

ה:  ַּֽ ׁשֶּ ת־מֹּ   פאֶּ

 

 

II?מי היה אביו . 
 

 תרגום יהונתן( 2

ֽקטל גברא בר ישראל במצרים ועל על אינתתיה שמיא נפק ממצרים בר גברא מצראה  אלק-באגברא חייבא מרוֽ 

בגו בני ישראל וכֽ הוון ישראל שריין במֽברא בעא למפרוס משכניה בגו שיבטא בני ֽֽן ולא  ואתעברת ויליֽת בר

ו כחֽא במשריתא ואזלו שבקוה מן בגלל ֽטיכסין ֽישראל גבר על טיכסיה באתוון לייחוס אבהתהון שריין ואתקוטט

 לבי ֽינא בר איתתא בת ישראל וגברא בר ישראל ֽמן שיבטא ֽֽן

 

  שמות רבה )וילנא( )פרשת שמות( פרשה א סימן כח( 3
אמרו רז"ל נוגשים היו מן המצריים ושוטרים מישראל, נוגש ממונה על עשרה שוטרים, שוטר ממונה על עשרה 

השוטרים בהשכמה להוציאן למלאכתן לקריאת הגבר, פעם אחת הלך נוגש מצרי מישראל, והיו הנוגשים הולכים לבתי 

אצל שוטר ישראל ונתן עיניו באשתו שהיתה יפת תואר בלי מום, עמֽ לשעת קריאת הגבר והוציאו מביתו וחזר המצרי 

מא נגע בך ובא על אשתו והיתה סבורה שהוא בעלה ונתעברה ממנו, חזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו שאל אותה ש

אמרה לו הן וסבורה אני שאתה הוא, כיון שיֽע הנוגש שהרגיש בו החזירו לעבוֽת הפרך והיה מכה אותו ומבקש 

לו בשֽה, אמר  להרגו, והיה משה רואה אותו ומביט בו וראה ברוח הקוֽש מה שעשה בבית וראה מה שעתיֽ לעשות

 ... וֽאי זה חייב מיתה

 הוא המצרי שהרגו משה: -בן איש מצרי כד:י  ויקרא  רש"י

 

IIIיהודי?  ממזר .? 
 

  ב -ספרא אמור פרשה יד סוף פרק יח אות א ( 4
ויצא בן אשה ישראלית מנין יצא מבית ֽינו של משה שבא ליטע אהלו בתוך מחנה ֽן, אמרו לו מה טיבך ליטע בתוך 

מחנה ֽן, אמר להן מבנות ֽן אני אמרו לו הכתוב אומר איש על ֽגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, נכנס לבית 

, י, אעפ"י שלא היו ממזרים באותה השעה הוא היה כממזרוהוא בן איש מצרֽינו של משה ויצא מחוייב ועמֽ וגיֽף, 

 , וינצו במחנה, על עיסקי מחנה, בן הישראלית, ואיש הישראלי, זה שכנגֽו.בתוך בני ישראל, מלמֽ שנתגייר

 

  רמב"ן ויקרא )פרשת אמור( פרק כד פסוק י( 5
. ואף על פי שפסקנו הולֽ אינו ישראלילהורות כי העו"ג הבא על בת ישראל  -וטעם בן הישראלית ואיש הישראלי 

בגמרא )יבמות מה א( ֽעו"ג הבא על בת ישראל הולֽ כשר בין בפנויה בין באשת איש, הרי אמרו מזהמין את הולֽ 

שהוא פגום לכהונה, וכל שכן שאינו ישראלי בשמו לענין היחס בֽגלים ובנחלת הארץ, כי "לשמות מטות אבותם" כתוב 

מה שאמר בת"כ )פרשה יֽ א( בתוך בני ישראל, מלמֽ שנתגייר, אינו שיצטרך בגירות, אלא ככל בהן )במֽבר כו נה(. ו



2 
 

ישראל שנכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת ֽמים בשעת מתן תורה )כריתות ט א(, אבל נתכוונו לומר שהלך אחרי 

וכן מה שאמרו יו להיות מצרי. אמו ונֽבק בישראל. וזה טעם "בתוך בני ישראל", שהיה עמהם ולא רצה ללכת אחרי אב

 :בת"כ )שם( אף על פי שלא היו ממזרים באותה שעה הוא היה כממזר, כֽברי יחיֽ היא שנויה, והלכה הולֽ כשר

והצרפתים אומרים כי טעם הגרות מפני שהיה קוֽם מתן תורה, והיה משפטו לילך אחר הזכר ממה שאמרו )יבמות עח 

לֽ זה לא מלו אותו כי מצרי היה בֽינו, אבל כשגֽל נתגייר לֽעתו ונמול. ואין ב( באומות הלך אחר הזכר, וכאשר נו

ֽעתי כך, כי מעת שבא אברהם בברית היו ישראל ובגוים לא יתחשבו, וכמו שאמר בעשו )קיֽושין יח א( וֽילמא 

ו בה קיֽושין ישראל מומר שאני. וק"ו הֽבר, אם לאחר מתן תורה שהכותי הבא על בת אברהם מחייבי לאוין ואין ל

היא מקוה טהורה לאומות להכשיר את ולֽה להיות כמוה, לא כל שכן קוֽם התורה שתהא מטהרת ולֽה להיות כמוה 

 לחייבו במילה כזרעו של אברהם ויהיה מכלל בני ישראל:

 

 

IV?מי הוא ממזר . 
 מט: –יבמות מט. 

מתני'. איזהו ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבא, ֽברי ר"ע; שמעון התימני אומר: כל שחייבים עליו כרת ביֽי שמים, 

והלכה כֽבריו; ורבי יהושע אומר: כל שחייבין עליו מיתת בית ֽין. אמר רבי שמעון בן עזאי: מצאתי מגלת יוחסין 

ֽברי רבי יהושע. ... גמ' ...  אמר אביי: הכל מוֽים, בבא  בירושלים, וכתוב בה: איש פלוני ממזר מאשת איש, לקיים

ֽהא תפסי בה קיֽושין, שנאמר: ותהי נֽתה עליו, אפי' בשעת  -שאין הולֽ ממזר, נֽה  -ועל הסוטה  ]מט:[על הנֽה 

ה ועל ֽהא תפסי בה קיֽושין. תניא נמי הכי: הכל מוֽים, בבא על הנֽה ועל הסוט -נֽתה תפסי בה קיֽושין, סוטה נמי 

 שאין הולֽ ממזר. ואביי? שומרת יבם מספקא ליה אי כרב אי כשמואל. -שומרת יבם 

 

 קידושין סו:

הולֽ הולך אחר הזכר, ואיזה זו? זו כהנת לויה וישראלית שנשאו לכהן לוי  -מתני'. כל מקום שיש קיֽושין ואין עבירה 

הולֽ ממזר, ואיזה זה? זה הבא על אחת  -וכל מי שאין לה עליו קיֽושין אבל יש לה על אחרים קיֽושין  ... וישראל. 

הולֽ כמותה, ואיזה זה? זה ולֽ שפחה  -מכל העריות שבתורה. וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קיֽושין 

 ונכרית.

 

 :יבמות סט
ֽ? בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל, וילֽה הימנו בן, והלך הבן העבֽ פוסל משום ביאה, ואינו פוסל משום זרע. כיצ

לא תאכל בתרומה, בת כהן  -הרי זה עבֽ, היתה אם אביו בת ישראל לכהן  -ונכבש על השפחה וילֽה הימנו בן 

תאכל בתרומה. ממזר פוסל ומאכיל. כיצֽ? בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל, וילֽה הימנו בת, והלכה הבת  -לישראל 

תאכל בתרומה, בת  -הרי זה ממזר, היתה אם אמו בת ישראל לכהן  -ונישאת לעבֽ או לעובֽ כוכבים וילֽה הימנו בן 

 לא תאכל בתרומה. -כהן לישראל 

 

 יבמות מד:
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: הכל מוֽים, בעבֽ ועובֽ כוכבים הבא על בת ישראל, שהולֽ ממזר. מאן הכל מוֽים? 

מחייבי לאוין, ֽתפסי בהו קֽושין, ]מה.[  התימני, ֽאע"ג ֽאמר שמעון התימני: אין ממזר מחייבי לאוין, ה"משמעון 

 כחייבי כריתות ֽמי. -אבל הכא עובֽ כוכבים ועבֽ, כיון ֽלא תפסי בהו קֽושין 

 

 מה:יבמות 
 ש.הולֽ כשר, בין בפנויה בין באשת אי -והלכתא: עובֽ כוכבים ועבֽ הבא על בת ישראל 

 

 

V?מי הוא יהודי . 
 

  ד -עזרא פרק י פסוק ג 
ים בְׂ  ֖ ִֽ ַהֲחרֵּ י וְׂ ָנִ֔ ֹּֽ ת ֲא ֙ם ַבֲעַצָּׁ֣ הֶּ ֽ מֵּ ַהנֹוָלִ֤ ים וְׂ יא ָכל־ָנִׁשִׁ֜ הֹוִצָּׁ֨ ינּו לְׂ אֹלהֵּ ית לֵַּ֠ ִרָּׁ֣ ָרת־בְׂ כְׂ ה ִנַּֽ ַעָתָּׁ֣ ה:)ג( וְׂ ַּֽ ה יֵָּעשֶּ ַכתֹוָר֖ ינּו וְׂ ֵ֑ ֹלהֵּ ַוָּׁ֣ת א   ִמצְׂ
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 סח:קידושין 
משום ר"ש בן יוחי, ֽאמר קרא: כי יסיר את בנך מאחרי, בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ולֽה כמותה מנלן? א"ר יוחנן 

ואין בנך הבא מן העובֽת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. אמר רבינא, ש"מ: בן בתך הבא מן העובֽ כוכבים קרוי בנך. 

 , ממזר לא הוי! פסול מיקרי.הולֽ ממזר, נהי ֽכשר לא הוי -נימא קסבר רבינא: עובֽ כוכבים ועבֽ הבא על בת ישראל 

 

 שםרש"י 
ֽאתא לאשמועינן ֽלא שֽינן ליה בתר  -לימא קסבר רבינא עובֽ כוכבים ועבֽ הבא על בת ישראל הולֽ ממזר גרסי' 

עובֽ כוכבים ֽנימא עובֽ כוכבים הוא ואם נתגייר יהא מותר לבא בקהל אלא בתר ישראלית שֽינן ליה וכיון שבעבירה 

 ל פסול כשאר נולֽים ממי שאין עליו קיֽושין ֽתנן במתני' )לעיל /קיֽושין/ ֽף סו:( שהם ממזרים.נולֽ הוה ליה ישרא

 

 טז:יבמות 
חוששין לקֽושין, שמא מעשרת השבטים הוא. והא כל  -אמר רב יהוֽה א"ר אסי: עובֽ כוכבים שקיֽש בזמן הזה 

 ֽפריש מרובא פריש! בֽוכתא ֽקביעי;

 

 שםרש"י 
שנשאו עובֽות כוכבים וקסבר ֽעובֽת כוכבים שילֽה מישראל הולֽ ממזר וחוששין לקיֽושי  -מעשרת שבטים הוא 

 ממזר.

 

 שםתוספות 
פי' בקונטרס ֽקסבר עובֽת כוכבים שילֽה מישראל  -עובֽ כוכבים שקֽש בזמן הזה חוששין לקיֽושין חיישינן כו' 

מתייחס אלא אחריה ֽתנן לקמן בפ"ב )ֽ' כב.( הולֽ ממזר וחוששין לקיֽושי ממזר ותימה ֽבכמה משניות מוכח ֽאין 

מי שיש לו בן מכל מקום ]פוטר אשת אביו מן הייבום[ חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובֽת כוכבים ותנן נמי בפרק 

האומר )קֽושין סו: ושם( ֽולֽ שפחה ועובֽת כוכבים כמותה ולא הוי ממזר ונראה ֽלא קשיא כל כך ֽהנהו משניות 

כוכבים ועבֽ הבא על בת ישראל הולֽ כשר וה"ה איפכא ורב אסי סבר כר"ע ֽאמר אין קיֽושין תופסין סברי ֽעובֽ 

בחייבי לאוין והולֽ ממזר מעובֽ כוכבים ועבֽ והוא הֽין הבא על שפחה ועובֽת כוכבים ונראה ֽטעמא ֽרב יהוֽה 

רחך רבי יוחנן ֽאמר וכולן לפסול לא אמר רב אסי משום בנות ולית ליה בנתיה ֽההוא ֽרא איצטרויי איצטרו ועל כ

משום שבאו על העובֽות כוכבים ֽהא בפ' שני )לקמן כג. ושם( בהֽיא סבר כשמואל ֽאין בנך הבא מן העובֽת כוכבים 

קרוי בנך אלא בנה אלא משום בנות הוא ֽקאמר לפסול ולית ליה ֽאיצטרויי איצטרו ואף על גב ֽרב יהוֽה אית ליה 

 עובֽ כוכבים ועבֽ הבא על בת ישראל הולֽ כשר הכא משמיה ֽרב אסי קאמר.בהחולץ )לקמן מה.( ֽ

 

 

 


