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 פסוק יא פרק כח פרשת ויצא

יו וַ  ֲאֹׁשָת֑ ֶמׁש ַוִּיַּק֙ח ֵמַאְבֵנ֣י ַהָּמ֔קֹום ַוָּיֶׂ֖שם ְמַרֽ א ַהֶּׁש֔ ֶלן ָׁש֙ם ִּכי־ָב֣ ע ַּבָּמ֜קֹום ַוָּי֤  :ִּיְׁשַּכ֖ב ַּבָּמ֥קֹום ַהֽהּואַוִּיְפַּג֨

 אות ט ויצא פרשה סחבראשית רבה פרשת 

ויפגע במקום, ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו מקום שהוא מקומו 
של עולם ואין עולמו מקומו, מן מה דכתיב (שמות לג) הנה מקום אתי, הוי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין 

 :עולמו מקומו

 פסוק יא מלכים ב פרק ה

א ָי֗צֹוא וְ  י׀ ֵיֵצ֣ ְרִּתי ֵאַל֣ ה ָאַמ֜ � ַוּיֹאֶמ֩ר ִהֵּנ֨ ן ַוֵּיַל֑ ף ַנֲעָמ֖ ף ָק֔ ֱא� ה'ָעַמ֙ד ְוָקָר֙א ְּבֵׁשם־ַוִּיְקֹצ֥ יף ָי֛דֹו ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ְוָאַס֥ יו ְוֵהִנ֥
ע:  ַהְּמֹצָרֽ

 ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירושה

הקדוש ברוך הוא מקום לפי שהוא מקומו של עולם ואין ברוך המקום שנתן תורה לישראל רז"ל כנו שמו של 
 העולם מקומו (ב"ר ס"ח) כמו שנקרא ג"כ מעון שנא' מעונה אלהי קדם (דברים לג, ח).

 הלכה ב רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז

מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או 
יפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ט

ברוך הוא ויוציאנו לחירות, ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י משה 
 רבינו הכל לפי דעתו של בן.



Riddles of the week 

#1 

 עיין רוקח סימן רפג. -ן ברכת המצוות על הד' כוסותאמאי אין מברכי

#2 

עיין בית יוסף או"ח סי' תכב ושו"ת חת"ס  -איך אומרים הלל דליל פסח מיושב הא צריכים לקרות הלל מעומד
 או"ח סי' נא.



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

 

 

 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

 

 

 

Comments on Previous Shows 

Show 214- Obesity in the Frum World 

Comment 1 click here 

Show 215- Pesach Show 

Comment 1 click here 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=11VHKRVqAgJONWB95834NEL9zjkju5QNj
https://drive.google.com/open?id=1o5jaAn8Ae2BTqnsodtEyj58_6oPuebXL
https://drive.google.com/open?id=1DJcz9-8xoS3avD2e15EKMNt-_PrvQB1T
https://drive.google.com/open?id=18rEF_oMKUb__-cqPb6a95vbaNS_wRSsX
https://drive.google.com/open?id=14uMM-ypk7849K_YcE_5LlcPafo_rosBk
https://drive.google.com/open?id=1wr4fqcvhuzenNZwl8L5_21TubKhLDckq


Selected emails from our listeners 

Show Suggestions 

Hi, 

I recently discovered your podcast and find it very informative and interesting. Thank 

you! 

If I could make a suggestion for a show topic, one that I find has very little coverage and 

is not often spoken about is that of secular media/culture. This includes TV, movies, 

Broadway shows, going to the movie theatre, sports, youtube, english novels etc.  Many 

will obviously say they're completely Assur no question but I know a lot of people (and 

I'm sure you do too) who have no clue of the spiritual ramifications these things can 

bring about and I believe there needs to be more awareness.  What are the Halachic 

and Hashkafic guidelines involved in these forms of media and entertainment? What is 

not allowed and what is-if anything at all? 
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פעיה"ק ירושלם ת"ו

בס"ד

י"ז כסלו תשע"ט

 כבוד ידי"נ ויקיר לבבי

הגאון הגדול מוה"ר דוד ברדוגו שליט"א

 מחשובי הדיינים בא"י

מר י.א. שהיה כומר ברוב ימיו והתברר שנולד  ןבעניעברתי בעיון על פסק הדין שערך כת"ר 

בעיצומה של השואה לאם יהודיה ונמסר ע"י אמו לאשה נוצריה כדי להצילו וגדל כנוצרי, וכת"ר 

ין יהודי הוא לכל דבר, אלא דמ"מ דהניף ידו והסיק שמעתתא אליבא דהלכתא לקבוע שמעיקר ה

 נקט שיש לערוך לו גיור לחומרא, וביקש חות דעתי.

ד עוד חזון למועד לבא בארוכה בעתיד הקרוב, אך ראשית דבר אען ואומר, יפה דן ויפה בס"

 הורה שאכן יהודי הוא, ויש אומדנא דמוכח שאכן כדבריו כך היה.

ות שאכן יהודי הוא. וכבר גליתי וביותר נראה כיון שבדיקת ד.נ.א. המיטוכונדרי נקבע בוודא

ן בביה"ד דידן דכאשר אכן רגלים לדבר שמדובר תי ע"י תלמידי הגר"ז ליטקה שליט"א דיידע

ביהודי אף כשיש מ"מ צדדי ספק יש לסמוך על בדיקה זו בקביעת יהדות, וכך גם בנידון דידן.

באהבת עולם

והערכה עמוקה

אשר וייס

Rabbi Schudrich
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 בס"ד

 30.10.18חשוון תשע"ט  כא

 

 יעקב וקסלר עבור זיהוי אוכלוסיית מוצא באמצעות דנ"א מיטוכונדרי

 

זוהה עפ"י תעודת זהות ונלקחה ממנו דגימת דנ"א לצורך  326902665הופיע לפני יעקב וקלסר ת.ז. 

 זיהוי אוכלוסיית מוצא אליה הוא משתייך מצד אמו. 

דנ"א הופק מדגימה של תאים שמקורם בפנים הלחי בחלל הפה באמצעות מברשת דיגום. אזור ה

ולאחר מכן רוצף בשיטת סנגר. רצף אזור  PCR הבקרה של הדנ"א המיטוכונדרי הועשר בשיטת

ושווה אל רצף הרפרנס (, ה215-16023בטווח הבסיסים: )הבקרה המיטוכונדרי של הנבדק 

. בוצעה אופיינו נבדקל ההבדלים הגנטיים המייצגים את ההפלוטיפ של ה, וכ(rCRS)דרי המיטוכונ

, ונבדקה שכיחותו בקרב שנמצא הערכה לקבוצה הגנטית המיטוכונדרית אליה משתייך ההפלוטיפ

 הודיות.אוכלוסיות שונות, ובפרט מול מאגר מידע של אוכלוסיות י

 

 :ה בטווח המרוצףההפלוטיפ שזוה

HVS1 haplotype: 16126C 16362C 

HVS2 haplotype: 57.1C 64C>T 150T 

 גרופ החזוי :ההפל

mtDNA haplogroup:  HV1 

 שכיחות באוכלוסיה:

  . (3.28%) אשכנזים יהודים 700-יהודים מתוך מאגר של כ 23נמצא ב: היהודיםבקרב אוכלוסיות • 

)מאגר היהודים הספרדים  .אוכלוסיות של יהודים מעדות המזרח נמצא אחד ממוצא מרוקאיבקרב 

דגימות מעדות שונות. אולם חלק מהעדות כמו אלו שממזרח: עיראק, פרס, גרוזיה,  800כולל כ

 ד'. בעצם אינם רלוונטיים כלל לתוצאות אלו(קווקאז, וכ

לא יהודים לא נמצא אף לא מאוכלוסיית הרפרנס ה 22,000במאגר של כבקרב אוכלוסיות העולם : • 

  אחד.

 

 דיון:

כאמור, כאשר אנו מורידים את המוטציה בעמדה הפלוטיפ זה הוא אחד הסימנים המובהקים ליהדות. 

. וכאשר אנו בודקים ביחד עם המוטציה שנצפתה אצל הנבדק הנוכחי יהודים 24ישנם   HVS2ב 150
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הלא יהודים במאגר הנ"ל לא נמצא, בקרב אוכלוסיית יהודים זהים לו לחלוטין.  10ישנם  150בעמדה 

במספרים גבוהים יותר.  אבל יתכן מאד שקיימים כאלה שמוגדרים כלא יהודים אם יבדקו הלא יהודים

 )אלא שלעולם לא נדע אם הם אכן גויים, או שמא צאצאי מומרים(. 

כלומר, מקור ההפלוגרופ הנוכחי הוא יהודי מובהק. ואף ההפלוטיפ המדוייק שלו הוא יהודי מובהק. 

 לא קיים אצלו. משום שכאשר יש לנו רובאפשר לומר שהסיכוי שאינו יהודי,  :ובמילים פשוטות יותר

אנו מניחים בהסתברות גבוהה שכנראה הנבדק שגם טוען ליהדות הוא כנראה יהודי בקבוצה גנטית, 

לומר, שיתכן שהמקור הקדום של הקבוצה אינו מקבוצת הרוב, למרות שתיאורטית תמיד אפשר 

, וקבוצת היהודים הם צאצאי גרים, ולכן לא ידוע אם הנבדק הוא צאצא לקבוצת היהודים או יהודי

ה הקטנה של הלא יהודים. אלא שכפי שביארנו בספר בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים, עפ"י לקבוצ

 דין יש לנו להכריע עפ"י רוב המשפחה הגנטית כדין רובא דאיתא קמן.

הסיכוי שהוא אינו יהודי אפשר לומר שאינו קיים. משום שאם הוא אינו כאמור, אולם יתרה מזו, בנד"ד 

חלק נכבד כיצד נוצרו אצלו מוטציות זהות בדיוק כמו ל מורחבת הנ"ל,הצאצא לקבוצת היהודים 

  ביאה אותנו למסקנה שהנבדק הינו יהודי ללא כל פקפוק.?! נקודה זו ממקבוצה זו

 

 בכבוד רב,

 זאב ליטקה

 



Dr. Shai Carmi 

To see an article detailing the 2006 study that showed that 2/5 of Ashkenazim are 

descendants of "four mothers" click here. Too see the whole article click here. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1336798/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380291/
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dneca.zexecd zvexna dpzyde mcwzd zecdi xexia `yep mb ,dklda miax minegzl

zewtqde zel`yd ixdk df `yepa mipey`xd ly mgztl ecnry zewtqde zel`yd ixd `l

zenlicl zen`zen zerxkdd mlerle .zepexg`d mipyd z`na miwqetd iptl ecnry

.mipyd jyn elry zewitqle

xakm`d mixikn ep` oi`y mc` ly ecnrn z` miraew cvik oeic mi`ven ep` mipey`xa

milihn oi`e ,el oin`dl yi ezecdi lr orehd mc` mipey`xd lk zrcl .`l e` icedi `ed

ely 'iq xyid xtq ,`,fn zenai 'qez d`x .ezqxiba wtqdibeqa `"ahixe ,`"ayx ,o"anx ,

:zxn`y ,jzl`y oeyl llkn" :(eh 'iq a"g) daeyza `"ayxd azky dn d`xe .my zenaia

my oircei opi`y oeik oda wtzqn dz`y xkip ,opwzk zeevnd oiyere ,micedi zwfga oicnere

onvr oiwifgn ody oeiky .llk wtqe ,wetwt wtq ea oi` dfe .dnd l`xyi ipan `l `ny ,odia`

mixne` oi`e .l`xyiay miqgeink ,mixenb mil`xyi md ixde .mdixg` oiwcwcn oi` ,l`xyik

zeny zexwl `ly ogixkd in ,xwyl oivex eid el`e .dz` l`xyiy di`x `ad :l`xyil

"?mnvr lr xzei ,mdia` lr myigki ine ?onvrl e`xw xy`k ,odia`

dklda,"aex" gekn on`p ezecdi lr orehd mc` my 'qezd zrcl .minrh ipy exn`p ef

epiptl mi`ad miyp`d aex ,xnelk .md micedi l`xyi zxeza epiptl mi`ad aexy meyn

.dl`k ok` md micedik

mrh.iielbi`l `ciarc `zlinl aygp icedi `edy ef dcaery ,my `"ahixa xkfed sqep

.ezecdi lr cirdl meidn xak zepn`p el zpzep zelbzdl cizr xacdy dwfgd mvre

`l`did ezecdi lr orhy ieb xy`k ,mdixg`y zexecle mztewzl mi`zd df lky

bedpl jixv did mb mzqd on sqepa ,ezaiaqn wzpzdle yextl ,ezgtyn z` aefrl gxken

envr lr lawn did egxek lrae .zicedi dlidwa lawzn did `l zxg` ,eiig zegxe`a icedik

rpnpd on hrnk df did el` zeaiq zngn .eitlk zixkpd daiaqd ly oierd qgiid z` mb

Rabbi Litke
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mi`ad aexy 'qezd zxaq dxn`p ef ze`ivn lr dxe`kle ,icedik zefgzdl dvxi ok` ieby

.md micedi zecdi zwfga

la`gxken epi` icedi `edy envr lr orhiy iebe ,oihelgl dpey `id ze`ivnd eppnfa

miigd gxe`n eyxt maexa mnvra micedidy iptn el xfd miigd gxe` z` envr lr lawl

lrk envr lr ezfxkdy iptn zixkpd daiaqd ly oierd qgid z` lawn epi` mbe ,izxeqnd

dvex `ed da zicedid dlidwd iyp` hrnl ,uega dreci dpi`e ianeta ziyrp dpi` icedi

,edylk cqtde wfp iebl znxeb dpi` meid da zecdi zprhy l`xyi ux`a y"ke .zexrzdl

.ahid l`xyid dxaga lawzn `ed jka daxc`e

enk`ciarc `zlinl zaygp icedi `edy epiptl `ad zprhy `"ahixd zxaq ok

dlidwn wlg zeidl gxken did mpnfa mc` lk :dnec xe`iz lr zqqean `id mb ,iielbi`l

zicedid dlidwl jiizyd `ed m`d ,`a `ed dpnn xira xxal ozip did mzqd one ,idylk

micedid llk lr reci did `l zinewnd zicedid dlidway avn did `ly meyn .`l e`

.da miigd

la`zexec dnk xaky miyp`a cinz hrnk miyrp zecdid ixexiay ,mipexg`d zexeca

iielbi`l `ciarc `zlin `id zecdidy dcaerd ,zxceqn zicedi dlidwl xyw lk mdl oi`

xxal mi`ad miyp`d ly mzc lr xac zrcei dpi` zicedid dlidwdy meyn ,zniiw dpi`

lyae ,zexec xtqn iptl xak eclep mixwn daxda zecdia zewtqd mby hxta .mzcedi z`

z` xxal zexyt`d meik ,z`f xe`l .mzece` xxale eil` zeptl ozipy mewn oi` mizrd wev

en` zcled mewnae ezcled mewna miakxen mixexia dkixvn epiptl `ad mc`d ly e`ven

dpi` `"ahix zxaq mb okl ,meyiil zpzip izla s` minrte xzeia dcak dk`ln `ide ,ezaqe

.igkepd ocira zkiiy

jk('d 'iq ,oi'fl`e g"xbd) yleynd heg z"ey d`x :miwqetd ixaca mi`ven ep` mb

mixacne ,micedik mibdpzne mi`a mdy ote`a wx `id zepn`pdy 'qezd zxaqn wiqdy

.mipn`p mpi` ,mztya mixacn mpi`e micedik mibdpzn md oi` m` mle` ,(yici`) mztya

oefgaemewna l"f oxnl dil miw ikdc d`xpe" :eixac lr azk (g"wq f"iw r"da`) yi`

od m` zxg` dtya migiky micedi daxdc dfa `llk lelkl xyt` i` la` ,ezrye oecipd

oefgd zrcl ,xnelk ."oeyl lka md l`xyi zecdi zxeza oi`ad aexe ,miax e` oirnhpe micigi

dtewz lka ,"zecdi zxez"l miaygp dbdpd e` dty dfi` mixexa millk aivdl ozip `l ,yi`

,dxexa zicedi dbdpd zeidl zaiig zecdi zprh mr cgi ezhiyl mb j` ,dpiipr itl oecl yi
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cala dprhy ,dk w"q hp 'iq xfrd oa`a mb eixaca d`xpy enk ,cala zecdi zprha ic `le

."l`xyi zxeza `a"y inl eze` daiygn dpi` icedi `edy ohw lr

jkoicd `ede l"ega k"`yn" :('i dkld d`ia ixeqi`n b"it) dpynd zakxna x`ean mb

`al`xyi icbaa yaeln `ayk dwfg aiyg `picnc b"r` dtiwz mcic dfd onfa l`xyi ux

on`p zeidl daiq el did okle) "xizdy dtd xq`y dtdc xnel oicae ,l`xyik zeevna bdepe

l`xyik ezebdpzdy ,eixaca x`eane .(oiqgei zlrn meyn `l m` izxiibzp xnel `picn

epiba m` ,`idy daiq lkn ,icedik bdep `ed oi` m`e .efk `id ze`ivnd ok`y di`xk zigxkd

.ezecdil di`xa xqeg yi ,eiptly zexeca eizea` zny`a e`

jkoaene" :(fi 'iq r"da` wgvi lkid z"ey) bevxd ield wifii` wgvi 'x oe`bd azk mb

dwfged ef ixdy on`p `ed ip` l`xyi xne`e wegxn `ad lky oicd o`k jiiy `ly eil`n

`ad on`p mrh dn opeazdl yi mpn`e ....dlecb `zerix yi xake mipt lk lr ixkp a`a

xyt`e....'eke .envr lr cirdl on`p `ed ji` ,di`x mey ila ip` l`xyi xne`e wegx mewnn

ikxc rceiy ,l`xyi `edy epilr zayizn epzrce epiptl mc` `ayk l"f mipey`xd zpeeky

mdipia lcebe micedid ikxc cnl `ny wtzqdl yi k"itr`y `l` ekezn xkipe 'eke micedid

s` iielbi`l `ciarc `zlin ly `xaqd sexivae ,mipniqk `id eply dxkdd ,ieb envr `ede

."xenb l`xyil eze` miwifgn ep` dwitqn dpi` dnvrly

`l`ep` ('e 'iq `"g r"da`) dyn zexb` z"eya .lkd lr znkqen dpi` ef dgpdy

:dicedi `idy dzal dxn`y dy` zece` aiyd jke ,mipey`xd ixacl xg` xaqd mi`ven

oi`ad aexc meyn on`p ip` l`xyi xn`e `ay mc`ac f"n sc zenai y"`xe 'qezlc d`xp"

mzxin` lr s` `l` zevne dxez ixney mepi`xy `wec epi` ,md l`xyi zecdi zxeza epiptl

lka mil`xyi mdy mnvr lr exn`i `l m"ekrc meyn l`xyi aexd eed l`xyi `edy cal

mdy xnel miyiiazne l`xyi i`pey md mlek ile`e m"ekrdc `aexc `aexy reciy zepicnd

`idy dnvr lr xn`z `l m"ekr k"b `id m`y m"ekrl d`eyp `idy dy`a y"ke ,mil`xyi

."zil`xyi `idy dxn`y dnl dpin`dl yie zil`xyi

la`yiy mewna ixdy ,dkex` dlrz `l dyn zexb`d zxaq mb epini ly ze`ivna

leki icedik xkeiy iny d`pdd lceb itl ylgpe jled ezxaq ceqi oenn zaehe d`pd zeaeh

,xac mey aiign `l df epxrvle ,icedi zeidl dyea lk meid oi`y l`xyi ux`a hxtae .lawl

epipiire ,ixkpk meyx `edy inl zeniiw opi`y zeax zeiexyt` gzet micedik meyixd jci`ne

.micedik mnvr z` bivdl oicd ziaa mlfn z` miqpne miieb mi`ay mixwal miycg ze`exd



íééèðâ(מבוא íéø÷çî øåàì úåãäé éøåøéá 16

migiqny ,zipinyl s` e` riaxl m` ,dvgnl m` ± zaexrz ipa md ce`n miax epxeca sqepa

mzrcly `l` ,zerhdl mzpeek oi`e ,dl`k mpi`y zexnl micedi mdy mxne`a mnez itl

.llk mda jiiy epi` l`xyi z`py lr n"xb`d ly eixac ceqie ,micedi ok` md zirhend

k"`z`f .cala ef zecr jnq lr zecdi qqal ozip `l dyn zexb`d zhiyl mb zehyta

oi`y zehiyta dlrd da ,('g 'iq my) oipra ztqep daeyz dpyi dyn zexb` z"eyay cere

`ed zegtly e` l`xyi aexn `a `l `ed m` icedi `edy oerhl on`p didi mc`y daiq lk

l`xyi aex e` l`xyi zwfg el yiyk wxc zpn`p dpi`y c"rl heyt" :l"fe "zecdi zwfga"

m"ekr aexy l"ega s`c wfgena d"c fn sc zenai 'qeza yxetnk....l`xyi `edy xnel on`p

."md l`xyi zecdi zxeza epiptl oi`ad aex n"n

¨

oklzercend dzlry zevrend zixan dilrd ilb zligz f`n hxtae ,mipexg`d zexeca

"aex" ipicn dptn exar zecdi xexial mirvn`d ,ziceqi dxeva zecdi xexial ipeigd jxevl

iedif ,mipeyd mipeikx`a mineyixe ,miknqn ,dcil zecerz ,ze`zknq`l ,miheytd "dwfg"e

micedid ita zexebyd zetya dhily ,dgtyn ipa ly miig zexew ly mihxte zeny it lr

it lr iceqi xexia oerh cxtpa cg` lky avnl epxar ,xnelk .dpdk cere ,m`ven mewna

.ezecdi z` reawl didi ozip mignend mr zevriizd xg`l wxe ,ezeyxay miknqnd

xexiasqepae ,ziyi` zenyxzda ielz s` ewlgae ,zipkh dpigan dywe akxen epid df

n"nxbdl zrcd oir xtqa dnbecl d`x .xwire llk heyt epi` `yepd izkldd otdn mb jkl

ly izkldd mcnrna dagxda ocy ,jli`e `ty cenr ,oiqgei ipiipra qxhpew ,oiihyaxt

my aigxd oke .ze`kxra milerd zexhyk mpic m`d ,n"dixaa zewtpend zeiyi` zecerz

.oicd ihxta y"r zexhy meiw ziibeqa

mrxzei mdl yiy mipwfd xec .xzei jaeqn dyrp ef dhiya s` zecdid xexia mipyd

jci`n ,micae` jenql xzei ozip mdilry mipyi miknqn ,cgkpe jled izgtyn rwxe rci

dpn`p mzk`ln z` miyer zecdid ixxan mpn` .zencwzn miknqn seif ly zeibelepkhd

la` ,mipeikx`a meyixd ixtqn ixewn rcin biydl ick milecb mivn`n zeyrl milczyne

mb xy`k ,el` mineyixa drbp `l mnvr miwcapd ci m`d xexiae zexidf zaiign ef jxc mb
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migilvn cinz `le ,`idy daiq lkn mcra riiql miieyr m`ven zevx`a mipeikx`d icaer

.zn`d xwgl el` zewicaa ribdl oicd iza

¨

llgl.dklda mb mipzi`e rcna myxey ,miycg miwefig mr dzr miqpkp ep` df

ly lelknl .el` mi`yepa zeycg zeiexyt` zgzetd ztqep jxc ly dzligza ep` dyrnl

mixwgn it lr .zihpbd dwicad zhiy ± dycg dhiy epxeca ztqeezn miknqne ze`zknq`

zeihpb zewica zervn`a ozip mizrl ,df xtqa zrven mzivnze miax mixweg ici lr eyrpy

xexiad ea dxwna epiidc .daxda wiecn rcin lawle ,zecdid ixexiaa xqgd z` milydl

mihxte miielib e` ,wtql mewn zexi`yne zenlyen opi`y ze`zknq` zngn xqga dwel

cnerd yi`d ly ezecdi z` xxand oicd zial ze`ce xqeg ly dyegz minxebd mitqep

ezecdi ly gikedl minrtl dieyrd zihpb dwica zervn`a xexiad z` rixkdl ozip ,eiptl

.wcapd ly

minegzarcnd zegztzd .miircn mi`vnn ly zetwza dkldd dxikn miax

ep` mizrl mpn` .`ian `edy rcind zekfa dkldd iwqetl zeax zriiqn mipey minegza

mr mle` ,sxeb ote`a rcnd zcnr zlawn zeiebiizqd miniieqn mi`yepa oic iwqta miybet

.miircnd mi`vnnd zlawl xzei dgep ziyrp miwqetd zrc xwgnd zwnrde mipyd

`nbecyiy `"pcd ly ircnd ielibd zeawra .envr `"pcd ly `yep `ed jkl zwdaen

yi cvike ,zeihpb zewica ly otweza zepexg`d mipyd zexyra miwqetd epc ,mc` lkl

mipax eid dligza .miax oic iwqt jk lr eazkpe ,dklda mi`yepd llya odil` qgiizdl

aigxdl mewnd o`k oi`e "ipepia oniq"k oze` exicbdy eide ,cala "aex" oick ocnrny exaqy

caln) .hlgene i`ce iedif l`k el` zewical qgiizdl yiy qefpvpew dfa xvep mipyd mr .dfa

o`k oi`e ,zexfnnd `yepa enk ,zexg` xexia zehiy dkixvn dkld mda minieqn mi`yep

zwica zervn`a dyrp zeteb ly iedifd xwiry `id meid ze`ivndy jk (.aigxdl mewnd

,xzeia dpnidnde ziq`lwd zizkldd dwicad ,oir zeriahl qgia ik ,oiivl oiiprn .`"pc

miyp`y xxazd zeax zewicaay meyn z`fe ,dzgt mipexg`d zexeca ze`ivna da yeniyd

zii`xa zelibxd xqeg zngn d`xpd lkk ie`xk eze` midfn mpi` zn zteb len mi`vnpd

mqxetn) .ihxtd mziaa mdiaexw len `le ,mileg izaa midey mixhtpd aexy meyn ,mizn

(.xab ly dzid dtebd dyrnlyk en` z` ddif oa ea dxwnd

caaxwa mby d`xpe .ixwird iedifd ly enewn z` qteze jled ixhneiad iedifd cae
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oeq`a .dfl xarn `l m` ,oird zeriah enk zegtl xzeia daeygk zqtzp `id dkldd iwqet

lr ,c"id miliig zexyr ebxdp ea ,mipenyd zepy ziy`xa lilbd mely znglna rxi`y xev

zeixhneia zewicaa okn xg`l .mdixag i"r ghya millgd edef ,mdd minia bedpd ldepd it

eid miliigdy dne`xhd llbay dzlrd dxiwgd .drhen did miax mixwna iedifdy xxazd

zi`avd zepaxa hlged rexi` eze`n lgd .ie`xk mdixag ipta eppeazd `l md ,da miiexy

.zixhneia dgked `ll oir zeriah lr jnzqdl `l

oaenkdpyn ze`ivna iepiyy jkl dygnd wx `l` .dkldd illk ly iepiy dfa oi`y

mixrtd z` minilyn miircn miieliby jkl dnbec mb efe .oiiprl zizkldd dyibd z` mb

.zexg` e` el`k zeaiqpa mixqgd

zegztzdi`ceeay ,miwqetde mipiicd i"r lawzz 'd zxfray ,o`k mibivn ep`y ef

mirhwn md ,ixcpekehin `"pc .`"pcd xwgna jacp cer mvra `id ,zecdid ixexiaa riiqz

`n`n ,cala miypd jxc mixarene mc`d ly mi`zdn cg` lka mi`vnpd mixirf

wxe ,ei`v`v l` xkfn mixaren zeidl mileki md oi` ,dl` `z iwlg ,xnelk .di`v`vl

ef dcaer .dn`n mze` dyxi `idy enk ,zwiecnd mzxeva di`v`vl mze` dyixen dawpd

txbepz` xwgn jxevl `zd irhwn mze`a oenhd rcina yeniy da zeyrl gzt zgzeti

.hxta zecdi ixexiale llka

lrxev iy x"ce iwvxewq (lxw) onlw 'text eaigxd ely mi`vnnde xwgnd mvr

zcinl zecdid ixexia znx z` zelrdl zexyt` dxvep mzekfay ,mdl zepezp epizeceze

.daxda mideab weice ze`ce

xtqadfi`e ,miihpbd mi`vnnd z` oegal yi cvik milkd z` mirivn ep` epiptly

reawl m`eaa mipiicl riiqi df xexiay deewz ep` .izkldd caexa mdl yi lwyn

.zecdid ixexiaa

mle`y`xn reawl ozip `l ,xtqa epecpy zeibeqd ixexia lk xg`l mb ik ,yibcdl aeyg

zakxend ze`ivnd zngn od ,oicd zia iptl `ad oezp avn lk iabl zexnqne millk

zepey od dxwn lkay zihpbd dwicad ze`vez zngn ode ,dxwne dxwn lka zyxtpd

:`weec itivitqd dxwnl zecgeine

jxcazeihp ea yi ,mieqn mc` ly ezecdi zece` oicd zia ly egztl ribnd wtqd llk

mialzyn `l` ,wlg rvn lr mi`a mpi` miihpbd mi`vnnd ,z`f xe`le ,o`kl e` o`kl
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zizin`e dpekp dhlgdl ribdl ick .ycegn aeyigl minxebe ,milewiy ly zakxen zkqna

.miihpbd mi`vnnd mr cgi mipezpd lelkn z` llwyl miaiig

,sqepadieyr dwicady minrt ,zecig` mpi` zeihpbd zewicad ly ze`vezd mb

`vnii minrte .micedi md rixknd daexy dlecb zihpb dveaw jeza wcapd z` lilkdl

.micedi md ddf ihpb cew mr e`vnpy hrnde ,mlera llk `vnp `le hrnky ihpb cew elv`

lelkne ,izernyn lcad mdipia yi zecdid oiiprl zeiaeigk ze`xp el` ze`vezd izyy s`

.el` mixwnd ipya deey didi `l izkldd-ihpbd xexiaa milewiyd

ie`xozip `l mlerl miihpbd mi`vnnd it lr :ztqep zipexwr dcewp cer yibcdl

`yep `ed eze` ihpbd cewy xxazi m` mb ,dkld it lr icedik wfgeny inn zecdi lelyl

zexyt` okzzy iptn z`fe .micedi lv` llk ievn epi`e ,zixkepd diqelk`a ce`n uetp

mey lihdl dwicad ly dgeka oi` okle .dxiibzdy `zaql e` m`l `v`v `ed mc` eze`y

.ezecdi zwfga itec

¨

zewicazepexg`d miizpy jldna rveay ieqip zxbqna eyrp il`ixcpekehind `"pc

,zepey zecrn micedi mdipia ,miyp` ze`n llke diqexl ziy`xd zepaxd ly oicd ziaa

miax miyp` oke ,mipy ze`n jyna micedi epky oda zevx`n mi`ad micedi mpi`y dl`

z` gprtl yi oda mikxcd iabl zepaez exahvd df oeiqip jldna .wtqa lhen did m`veny

zircn zewnepnd ,miaeyigd reviaa hewpl zehiy eli`ae ,mipezpd z` gzpl ,zewicad

.'h-e 'f miwxta mihxetn mde ,zizkld mb zepekpe

yimbe zeipz` zeveaw oeebna mb ,mipey miihpb-miircn rcin ixb`n miniiwy oiivl

jnzqn ,df xtqa bvend ihpbd xwgnd ly mekiq .egprete egwlpy dveaw lkn zenibc zenka

oexec x"ce iwvxewq (lxw) onlw 'text zey`xa miprcn zveaw zeyxa didy zenibc xb`n lr

llky ,2006 zpya dtiga m"anx milegd ziae oeipkhd i"ry xwgne d`etxl oekndn xda

.oekizd gxfnde dtexi` zeiqelke` ly zepey zeipz` zeveawn yi` sl` 20n xzei

f`n,diq`e dtexi`a mipey mixef`a mi`wihpb ici lr miax mitqep mixwgn ervea

mixweg zveaw .miihpb-epz`d mipezpd icqn z` zizernyn dxeva eaigxd mdi`vnne

dcgi` ziqexd mircnd ziincw` ly zillk dwihpbl oeknd ly dwihpb-e`ib xwgl fkxna

df cig` mipezp cqn .oexg`d xeyra megza eyrpy mixwgnd aex z` aleyn mipezp cqna
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xzei mkezn ,yi` 200,000n xzei ly zeihpbd zewicad ze`vez z` zetnl xyt`n

zepexwrl m`zda zecdid ly ihpbd xexiad zhiyl zeihpeelx ody zewica 150,000n

.'h wxta dagxda ebvedy

zg`dkldna ,zepexg`d miizpya da epwqry dyixcde dxiwgdn zelerd zepwqnd

xwgna eribd mdil`y mi`vnnl qgia miiepiydy ,l"pd agxend rcind xb`na epxfrp

zveaw ly zepwqndy dgiken ef dcaer .ce`n miphw md xda x"ce iwvxewq 'text ipey`xd

.dniyxn dxeva zewiecn md l"pd miprcnd

lka`l` ,meid dyrp `edy itk xexiad zhiy z` silgdl epzpeeka oi`y xexa ,dxwn

mb dn .jka jxev yi mda mixwna dilr siqedl wxievn heriny mewnay ,dkldd dreciy

yi`d ly ezecdia rpkeyn epi` oiicdy dxwna ,okl .ixyt` xacd xy`k wecal `id daeg

.zihpb dwica ly divte` mb zeiexyt` xzi oia eiptl zcner ,wcapd

dtwydaoir xtqa my d`x .swez dpyn o`k rvend sqepd xexial yi ,zizkxrn

,aex oic lr jenql zeyx oi` aiyil` y"ixbd zrcly yibcdl ie`xd on" :gky cenr zrcd

daegd zlhen ,oicd iza zkxrne xeaivd ibidpn lr la` ,epiptl `ay ihxt dxwn iabl `l`

zeyx mdl oi`e ,l`xyi zia mxka miieb eaxrzi `ly ick ,mzlekiay dnk cr xxal be`cl

lr daegy myk ,ofe`d z` xayl icke ."yixt `aexn yixtc lk" oic lr dligzkl jenql

lwdl `xaq dxe`kl yiy s` weyl dlxr zexit zqpkd rpnzy zexyk zkxrn opekl xeaivd

."`,nw oilegn ezii`x y"iir ,"yixt `aexn yxitc lk" oic lr jenqle

milgiin ep`didie .icedid mlera mipiicde mipaxd axwa oevxa elawzi mixacd ok`y

.l`xyi zyecw zneg xeviaa epxky df

me`apx`a l`xyi
dawqen oic zia

dwhil a`f
dxez ikxc oic zia



Rabbi Ullman 

 ספר חסידים סימן רלב 

כי הנה מעשה ברב סעדיה בן יוסף החכם באחד שהלך למדינת הים עם עבדו והוליך עמו ממון גדול ואשתו 
היתה מעוברת לימים מת האדון והניח כל הממון והלך העבד והחזיק בנכסיו ויאמר העבד אני בנו כשגדל 

נכסיו שהחזיק בהם העבד ונתחתן בגדולי הדור והיה ירא הבן הבן שהולידה שמע שמת אביו הלך לתבוע 
לפתוח פיו פן יהרגוהו ונתאכסן בבית רב סעדיה והניח לפניו לאכול ולא אכל עד ששם לפניו אלו הדברים 
נתן לו עצה ודבר אל המלך וכן עשה שלח המלך אחר רב סעדיה לדון דין זה וצוה רב סעדיה להקיז דם זה 

ספל אחר ולקח עצם (לעומת עצם) של אבי הבן והניח בספל העבד ולא נבלע הדם בספל אחד ודם זה ב
ולקח העצם ושם אותו בספל הבן ונבלע הדם בעצם כי הוא גוף אחד ולקח רב סעדי' הממון ונתנו לבנו שבא 
 הרי ראוי לבן שיתעצב ביום מיתת אביו וכן אמר איוב (שם ג' י') כי לא סגר דלתי בטני ולא אמר בטן אמי

שהכל כגוף אחד וכתיב (שם ג' א') ויקלל את יומו, וירמיה כן עשה שלעולם לשנה הבאה באותו יום לא היה 
 שמח לכך יש להתענות ביום שמת אביו.

 רש"ש מסכת בבא בתרא דף נח עמוד א

ר"ש ד"ה א"ל כולהו נכסי דהאי. ומסתברא דלזה אהב יותר כו'. בפשוט יל"פ דמסתברא דזהו הבן ומסתמא 
נתן וכדמשמע דיען דשמע לדביתהו כו' הוא דצוה כן. ואולי דבא ליישב בזה קושיית הא"ר בסי' תקס"ח  לבנו

אות ט"ו דלפי מש"כ בס"ח דטבע דם הבן להתבלע בעצם האב המת ה"ל יותר לבדוק בזה. ולפרושו א"ש 
שהן ממזרים ור"ב  דאכתי לא יוודע בזה צניעותו אשר כוון האב גם לזאת. או משום דע"י נסיון דס"ח יתגלה

לא רצה שיוודע פסולם ע"י (וכמש"כ הרע"ב בשלהי עדיות והוא לקוח מפי' הרמב"ם ע"ש) אבל נסיון שלו 
 אינו רק הודעת צניעותו יותר משאר אחיו וזה יותר נכון בעיני:

 



 בס"ד

 הרב ישראל בארנבאום

 

 תשובה בעניין בירור יהדות על סמך בדיקת דנ"א

ר, עם כגוי לכל דב מזרח אירופההתשובה שלפנינו עוסקת בבירור מעמדו של בחור שנולד וגדל ב

משפחתו מספרים שסתבא של סבתא השנים התקשר עם יהודים, ובשלב מסויים סיפר לפי תומו שב

שהיגרה מאוקרינה. לאחר שהצעתי לו להבדק בדיקה מיטוכונדרית, הסכים,  שלו היתה יהודיה

מספר נתמכות גם בבמידע  ותואצות הבדיקה כפי שנראה מראות שלכאורה השמועות עליהם הוא

   נציג כאן את תוצאות הבקידה ולאחר מכן נברר האם ניתן לקבוע יהדות על סמך תוצאות אלו .גנטי

 להלן התוצאות:

Frequency in the World (without Jews): 6/51165 [=0.0137% +/-0.0101%(CI=95%), +/-

0.0131%(CI=99%)]  

Frequency in Europe (without Jews): 7/13988 [=0.0500% +/-0.0371%(CI=95%), +/-

0.0480%(CI=99%)]  

Frequency in the Middle East, Caucasus and N Africa (without Jews): 0/6873 

[<=0.0436%(CI=95%), 0.0670%(CI=99%)]  

Frequency in Jews: 54/1899 [=2.8436% +/-0.7476%(CI=95%), +/-0.9688%(CI=99%)]  

Frequency in Ashkenazi Jews: 48/738 [=6.5041% +/-1.7792%(CI=95%), +/-

2.3057%(CI=99%)]  

Czech, Vanecek 2004  1  

Hungarians, Budapest 2004  1   

Austrians, Brandstaetter 2007  1  

Bulgarians, Karachanak 2011  1  

Swedes, Varmland, Tillmar 2008  2 

 

 א



 תוצאות של הבדיקה הגנטית בנד"ד

 

אלף אנשים מקבוצות אתניות השונות  65כלומר שבכל העולם מתוך מניתוח התוצאות עולה וכו' 

מוצאם  7אנשים שנושאים אותו הפלוטיפ שהגדירו את עצמם כאינם יהודים. וכל ה 7נמצאו 

הם לא שייכים לאומה אחת אלה  7אלף אירופאים שנבחנו(. יותר מזה כל ה 20מאירופה )בתוך 

שבדים. חשוב גם להעיר מפוזרים ממש: אחד צ'כי, אחד הונגרי, אחד אוסטרי, אחד בולגרי ושלשה 

מקומות  –שלא נמצאה אף משפחה עם הפלוטיפ זה בין פולנים, רוסים, אוקראינים או ליטאים 

שמשפחת המוצא של האישה הזאת מגיעה משם, ובמקומות ההם נמצאו רק יהודים שנושאים את 

 ההפלוטיפ הנידון.

אנשים  48דים אשכנזים)!( נמצאו יהו 738בין  –מאידך גיסא בין פחות מאלפיים יהודים, ועוד יותר 

נושאים את ההפלוטיפ הנידון.  6%נשאי הפלוטיפ אמהי זה. דהיינו בין יהודים אשכנזים יותר מ

( בלבד, דהיינו בתוך הגויים 0.05%ובאומות שבאירופה הוא מצוי לפחות מחצי מעשירית האחוז )

 קי העולם אינו מצוי בכלל.האירופיים הוא נדיר פי שתיים מאחד לאלף, ואצל גויים שבשאר חל

אשכנזים נעשתה טעות בחקירה וכמה  48כמו כן יש לקחת בחשבון שגם אם נניח שביחס לכמה מ

מהם החשיבו את עצמם כיהודים בטעות )דבר שמאוד לא סביר מפני אופי הבדיקה והחקירה 

ביחס הרי הממצאים הסטטיסטיים לא ישתנו בצורה משמעותית. משא"כ  –שהאדם הנבדק עובר( 

לאותם שבעה גויים שלגביהם קיים סיכוי רב)!( שלפחות חלק מהם )אם לא כולם( למעשה צאצאים 

בדרך האמהי ליהודיות שהתבוללו, אף בלי שהם  ליהודים מתבוללים, או יותר מדויק צאצאים 

עצמם מודעים לכך. גם עובדה זו שכל השבעה הם מפוזרים בין האומות השונות ואינם מרוכזים 

אחד תומכת בהשערה זו. והרי הקטנת מספר זה )של שבעה אלו שנחשבים לגויים( היא  במקום

 קריטית ביחס לחישוב, ותגביה עוד יותר את רמת ההסתברות של היהדות של הנבדקת.

אלא שכבר ביארנו בפרקים שבקונטרס זה הדנים בהוכחת יהדות על סמך בדיקות גנטיות )עי' בפרק 

מובהק תלוי במהותו בנסיבות המגבילות את שדה החיפוש )למשל לעיר ד' בארוכה( שדין של סימן 

או לאזור מסוים בו נאבד אדם המבוקש, או לקבוצת אנשים מוגבלת שאיבדו פריטים מסוג מסוים, 

וכד'( שמעלות בזה בצורה משמעותית את רמת ההסתברות הנקבעת ע"י סימן, ורק אז מקבל סימן 

ע לבירורי יהדות, עליה של רמת ההסתברות כזו יכולה וצריכה תוקף הלכתי של סימן מובהק. בנוג

להיעשות ע"י צירוף פרטים ונסיבות מסוימים בכל מקרה ספציפי שבגינם סיכויי היהדות של האדם 

הנבדק נחשבים לבעלי משקל ממשי, אפילו אם הם קטנים מספק שקול ]בפרק ד׳ שם הוכחתי שדי 

כדי שסימן מובהק שמצוי בממוצע אצל אחד לאלף יהיה  10%בסיכויים של אחד לעשרה, דהיינו של 

תקף כראיה מוחלטת[. ואכן מעולם לא סמכנו לאשר יהדות על בדיקות גנטיות בלבד, אלא רק 

 כנימוק וסניף בהכרעת ספקות שכבר קיימות.

 יש שלפנינו הוא יהודיולכן שומה עלינו לבדוק האם בנד"ד יש את היסוד והבסיס להסתפק האם הא

 ע"י הממצאים הגנטיים. שנוכל להשלים את הראיה ליהדותו דיכ

 ב                                                           

 האם יש יסודות נוספים מלבד ממצאים הגנטיים



לענ"ד אין מקום להעריך שמדובר  והנה מצד השמות שהיו לטענתה אצל הורי סבתא של סבתא של

ר וקלארא הם שמות פולניים מצויים ביותר, ואין לענ"ד מקום לראות ביהודים. השמות איזידא

בהם סימן ליהדות, אלא ההיפך. גם שם משפחה רובינסון שאכן מצוי בקרב היהודים במזרח 

אירופה, אבל אין ספק שמצוי מאוד גם בקרב אלא שאינם יהודים, וא"כ ללא סטטיסטיקה מדויקת 

מאה וחמישים שנה אין מקום לדון האם שם משפחה זה  -שתהיה עדכנית לתקופה של לפני מאה 

מהווה ולו סימן גרוע ליהדות, ואין זה אלא ניחוש בעלמא )מפני שיתכן בהחלט שרוב בעלי שם 

 משפחה זה היו נכרים, וספק סימן אינו סימן(.

לפחות  , ואם כן וודאי יש משקל לדין מסל"ת של נכריולפי תומוהעובדה שהאיש הסיח דברים אלו 

כדי להגביר את רמת ההסתברות של הממצאים הגנטיים כדלקמן. אבל האם אכן זו המציאות 

בניד"ד אינו ברור דיו לע"ד, משום שאת השיחה עם הרב ודאי אין מקום להגדיר כמסל"ת לאחר 

 שידעה היטב מה מטרת השיחה. 

קרוב ל משפחתו ו כמסל"ת מחמת העובדה שהוא סיפר את סיפורהגדיר את דברייתכן לאלא ש

"ת ולא ידע כלל שיש לזה השלכה לגביו. אולם צריכים לשים לב באופן של מסלמשפחתו היהודי 

. בדרך כלל רות! דהיינו על סבתא של הסבתא שלודו 5היא על המוצא היהודי מלפני  לכך שעדותו

זה על מידע  יקים וברורים, בפרט שגם לפי דבריולגמרי לא מצוי שאדם יידע בזה דברים מדוי

קרוב היהדות של סבתא של הסבתא הוסתר במשפחה. כלומר, לא ברור כלל האם אותה שיחה עם 

היו בגדר של השערה  ה כמסירת עובדות ברורות או שדבריושיחה שניתן להגדיר משפחתו היה

זה את הדין של  רק מצד זה אין מקום לייחס לסיפורווסיפור שמועות, אומדנות, בדדמי וכד', וא"כ 

 ת.   מסל"

כולל מידע על יהדות  משפחתו כפי שהוא סיפר זאת ועוד צריכים לדעת שהמידע והמסורת של

במושגים "נוכריים" בלבד, דהיינו שיתכן שהחשיבו את הסבתא של סבתא ליהודיה מפני שאביה 

 היה יהודי, כמקובל בין הגויים.

יהודי נאמן מחמת "רוב  גם דין המוזכר בתוס' ובעוד ראשונים שאדם שבא לפנינו בטענה שהוא

הבאים לפנינו בתורת יהדות יהודים הם" נראה שלא חל בנד"ד: לפי פירוש של ר' חיים מוולז'ין 

בשו"ת חוט המשולש סי' ה' טענת יהדות מתקבלת רק יחד עם הנהגה יהודית מובהקת, שכמובן 

נאמנותו של הבא אינה קיימת בנד"ד כלל. וגם אליבא דאגרות משה )אבה"ע ח"א סי' ו'( שביאר ש

לפנינו וטוען שהוא יהודי היא מחמת העובדה שגוי מטבעו אינו מסוגל לשקר ולטעון על עצמו שהוא 

 יהודי מחמת שנאת ישראל הטמועה בלבו, צ"ע רב אם זה שייך בנד"ד מחמת כמה סיבות:

 ., לאחר שרוצה להנשא ליהודיהקשה מאוד לטעון בה טענה של שנאת ישראלזה  שיביחס לא

אשתו" שהם יהודים  באופן כלשהו כדי שמשפחת " נטרס משמעותי להיות נחשבת ליהודילה אי יש

 ביתר רצון. מסורתיים יקבלו אותו

כד', כדי כל אחריות מעשית לשמירת המצוות או השתייכות לגורל העם ו וזאת כשאין בהודאתו

א כל הפסד. וא"כ גם זו, מבחינתה יש רק ריוח לל שנאמר שיש רצינות בדבריו. כלומר, בעדותו

 לשיטת האגר"מ אינו ברור כלל שיש לה נאמנות בטענת יהדות שלה.

 ג



 דין גוי המסיח לפי תומו

אולם אם נקבע שאכן היה בנד"ד מצב של גוי המסיח לפי תומו על יהדות של סבתא שלו, נראה שזה 

עפ"י הממצאים  ותוכן מהווה שיקול שמעלה את רמת סיכויי היהדות ובכך מועיל לקבוע את יהד

 גנטיים כדינם של סימן מובהק.

דהנה בשו"ת אגרות משה )אבן העזר חלק ד סימן פג( כתב שאף ש"אין מסל"ת נאמן אלא בעדות 

 מת בעלה ובמילתא דרבנן כדאיתא בב"ק דף קי"ד ע"ב... מ"מ מסתבר שהיה עושה זה ספק". 

ת ש"מסיח לפי תומו דמהני בדרבנן אולם בשו"ת דברי חיים )אבן העזר חלק א סימן ו( כתב בפשטו

אבל אינו עושה שום ספק כלל בדאורייתא". והגרז"נ גולדברג שליט"א )משפט ערוך, ליקוטי משפט 

( גם הוכיח כשיטה זו וז"ל: "ונראה שזה שסומכים על גוי מסיח לפי 49סי' קכ"ז ביאורי המשפט 

ושה ספק ולכן בדאורייתא אסור תומו באיסור דרבנן ולא באיסור דאורייתא אין הטעם שמסל"ת ע

ובדרבנן מותר שא"כ לא היה היתר כשגוי מסיח לפי תומו שהביצים נולדו מאתמול שהרי ביצה 

שספק נולדה ביו"ט אסורה משום שזה דבר שיש לו מתירים, וכן קשה למה לא אוסרים על פי גוי 

לחומרא. אלא נראה  מסיח לפי תומו בדבר שיש בו איסור דאורייתא שהוה ליה ספיקא דאורייתא

שמסיח לפי תומו זו עדות שתקנו חכמים להאמין באיסור דרבנן. ומ"מ לאסור באיסור דרבנן קשה 

לומר שנאמן שאם אינו נאמן באיסור תורה להחמיר כש"כ באיסור דרבנן שאין להאמינו להחמיר" 

 עכ"ל.

לא כדי ליצור ספק  ואם כן לכאורה משמע מדבריהם שאין בגוי המסיח לפי תומו כוח נאמנות אף

 ביחס לדינים מדאורייתא, ושלא כדברי האגרות משה.

אולם לאחר העיון נראה לומר שגם לשיטתם לא מסתבר כלל שחכמים נתנו נאמנות בדינים דרבנן 

לדבר שבאמת אינו יוצר שום ספק אפילו קטן, אלא נראה שכוונתם שאין בגוי המסל"ת דין של ספק 

ת האגרות משה יש בזה ספק שקול, ולשיטתם אין ספק שקול, אבל שקול. ואפילו אם נאמר שלדע

מכו על דבריו ת, דאין כל היגיון לומר שחכמים סוודאי שהוא יוצר ספק מסוים על ידי שהוא מסל"

 בדרבנן ואילו בדאורייתא אינו עושה אף לא נידנוד של ספק.

הק אין צורך שיהיה ספק כבר ביארנו שכדי להגביר את רמת ההסתברות של סימן מובא"כ מאחר ש

שקול לולי הסימן, אלא די בהסתברות מסויימת שאינה נסמכת על סימן עצמו ]בפרק ד׳ שם הוכחתי 

, כדי שסימן מובהק שמצוי אצל אחד לאלף יהיה 10%שדי בסיכויים של אחד לעשרה, דהיינו של 

ל  יהדותו של תקף כראיה מוחלטת[, אם כן מסתבר שבאופן שיש גוי שבאמת מסיח לפי תומו ע

 יועילו אז סימנים מובהקים להכריע בבירור זה. -האדם הנבדק 

יתירא מזו, עי' בט"ז )יו"ד סי' קכ"ב סק"ד( שסבירא ליה  )דלא כמ"א בסי' תס"ז וכל הנמשכים 

אחריו )ומקורם בשו"ת  הרשכ"א ח"א ס" קי"ח(, אבל כדברי הט"ז מפורש בתרה"ד סי' קס"ט(( 

תומו כן יוצרים ספק מדינא, שכתב: "אם עכו"ם אומר לפי תומו מעצמו שדברי נכרי המסיח לפי 

 ונראים הדברים שלא התכוון על ישראל יש להחמיר".

ובפשטות כשיטת הט"ז פסק גם הרמ"א )יו"ד סימן שי"ג סעיף ב'( שעכו"ם המסיח לפי תומו נאמן 

עכו"ם במסל"ת  לאסור. אבל עי' בש"ך שם )סק"ד( שזאת דווקא היכא דאיכא אומדנא מהימן

 לחומרא הן בדאורייתא והן בדרבנן.



על כן מסתבר שגם נכרי המסיח לפי תומו )שלשיטת הט"ז יוצר ספק שקול, ונראה שלכ"ע יוצר 

לפחות ספק מסוים(, ובפרט אם יש אומדנא המחזקת את דבריו )שאז גם לשיטת הש"ך נעשה ספק 

ילו בו סימנים מובהקים, כמו סימן גנטי יוצרים מציאות של ספק מספיק חשוב כדי שיוע –שקול( 

 שבנדו"ד.

ועי' גם בתשובות מהר"י בן לב )ח"ג סי' צ"ז( גבי נכרית שהביאה תינוק וטענה שהוא מיהודים והיא 

רוצה להחזירו, שהוא לא סמך על דבריה בלבד והצריך את הטבילה, ובספר אפי זוטרי )הו"ד 

כשיר את התינוק על סמך אומדנות וסיפורה של באוצה"פ סי' ד אות קמ"ז סק"ג( נחלק עליו וה

ב סי' קל"א על נאמנות של מסל"ת במציאות של רוב ועי' בקובץ תשובות להגריש"א אלישיהנכרית. 

 יהודים, וכן הוא גם בפשטות בניד"ד.

ע"י צירוף  מסל"ת באמת ניתן לקבוע את יהדותו של האיש לסיכום: אם אכן היה כאן מציאות של

יקה הגנטית שהתקבלו. אולם כפי שביארנו יש לשקול היטב האם אכן היה כאן תוצאות של הבד

מסל"ת כדינו, ואם אין זה ברור, עצתי היא שחוקר יהדות מובהק יחקור את האיש הנ"ל ואת קרובי 

אולי ימצא אסמכתאות ואומדנות שמחזקות את דברי עדותה )ועי' בשו"ת צמח צדק )יו"ד  ומשפחת

וים כיוונו כולם לדבר א' הוי קצת כמילתא דעבידא לאיגלויי דלא משקרי סי' שנ"ח( שאם שלשה ג

 .וכו' ועדיף משאר מסל"ת( ואז בצירוף הממצאים של הבדיקה הגנטית ניתן יהיה לאשר את יהדות

 




