גילאיה ההלכתיי של הבת בישראל
הרב פרופ' נריה גוטל
"נמצאו כל השמות שביארנו עניינ בשני פרקי אלו עשרי שמות ,ואלו ה:
 ...קטנה ,נערה ,בוגרת ...גדולה...
שי כל השמות האלו לעומת תמיד ואל ילוזו מעיני כל ענייניה."...
רמב" ,הלכות אישות פרק ב הלכה כז
ארבעה "גילאי הלכתיי" בחייה של אישה יהודייה 1,ואלו שמותיה בספרות ההלכתית:
"קטנה" ]או "תינוקת"[" ,נערה"" ,בוגרת"" ,גדולה" .זה "שמ" ,ואול זה לא בדיוק ולא בהכרח
סידר ,ולמעשה מדובר בארבעה שה שניי#שניי; שני זוגות ניגודיי ,העשויי לקיי ביניה
מידת#מה של חפיפה" :קטנה" אל מול "גדולה" מחד" ,נערה" אל מול "בוגרת" מאיד .בהתא
לכ ,לא יכולה להיות "קטנה" שהיא "גדולה" ,א %לא תיתכ "נערה" שהיא "בוגרת" ,א לעומת
זאת "גדולה" יכולה להיות "נערה" ובאותה מידה היא יכולה להיות "בוגרת" .ומאחר וקיי שוני
בי הלכות הבת כ"גדולה#נערה" ובי הלכותיה כ"גדולה#בוגרת" ,לכ ההתייחסות ההלכתית
מחייבת את הפיצול המרובע.
לאמיתו של דבר ,במקביל לחלוקה מרובעת זו ,עוד חוצי את חייה ההלכתיי של הבת מצבי
אישיי מגווני ,כדוגמת "פנויה" " #ארוסה" " #נשואה" וכדוגמת "סמוכה – או אינה סמוכה #
על שולח אביה" .ואול כבר אמרו קדמוני" :מה שהלב חושק הזמ עושק" ,ועוד נוס %לכ
קוצר היריעה שלהל ,ולא מתאפשרת אפוא פריסה מליאה של הנושא בכללו .לעת עתה נסתפק
אפוא כא במשהו מהעיקרי ,בהתמקדות ברביעייה הנזכרת.
ובכ מהי "קטנה" ומהי "נערה" ,מהי "בוגרת" ומהי "גדולה"? מה ההגדרות ,מה המקורות
ומה ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכ? לשאלות אלה נבקש לתת דעתנו ,ג א בתמציתיות,
להל.
קריטריוני ראשיי
מהי "קטנה" ומהי "גדולה"?
מהו/מה הקריטריו/ני למעבר מ"קטנה" ל"גדולה"?
הא לכול התחומי ,ההגדרות זהות?

 1בת#נח לעומת זאת ,גילאיה ,וכמוב הלכותיה ,שוני .ראה הרב יעקב אריאל' ,מצוות בני נח',
ברורי בהלכות הראי"ה ,הרבני מ"צ נריה ,א' שטר ונ' גוטל )עורכי( ,ירושלי תשנ"ב ,עמ'
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שלושה קריטריוני מרכזיי רלוונטיי לענייננו 2:גיל ,גו %ותודעה 3.בתחומי מסויימי האחד
גובר ,בתחומי אחרי האחר מכריע ,ולעיתי השילוב הוא המשמעותי; פעמי הדברי
4
מוסכמי ,פעמי ה נתוני במחלוקת ,ולעיתי ג נית להצביע בה על השתלשלות הלכתית.
במשנה נדה )ה ,ו( שנינו:
בת אחת עשרה שנה ויו אחד נדריה נבדקי .בת שתי עשרה שנה 5ויו אחד נדריה
קיימי ,ובודקי כל שתי עשרה ...קוד לזמ הזה א %על פי שאמרו יודעי אנו לש מי
נדרנו לש מי הקדשנו ,אי נדריה נדר ואי הקדש הקדש .לאחר הזמ הזה א %על פי
שאמרו אי אנו יודעי לש מי נדרנו לש מי הקדשנו ,נדר נדר והקדש הקדש.
מכא ,שלעניי זה של נדרי והקדשות ,המשנה קובעת שהגיל הוא אמנ הגור המכריע הראשי,
א היא מדגישה כי הוא אינו הגור המכריע הבלבדי ,שכ בחלקו הוא משולב ע בחינה שיכלית.
בהתא לכ היא מבהירה את ההתפלגות :מתחת לגיל אחת עשרה ,אי כל חלות לנידרה
והקדשה ,ורק הגיל לבדו הוא הקובע לשלילה; בשנה השתי עשרה בוחני אותה שכלית א אכ
היא מבינה ומודעת למה שאמרה  #א התשובה חיובית אזיי יש חלות לדיבורה וא התשובה
שלילית אזיי אי חלות לדיבורה; מגיל שתי עשרה ואיל ,בכל מקרה דבריה תקפי ושוב רק
הגיל הוא הקובע לחיוב .העובדה שהבחינה השכלית איננה גור מוחלט ובלבדי באה לידי ביטוי
ג בדחיית הגמרא )נדה מה ע"ב( את הטענה ש"חריפות" תשנה ותצעיר את הגיל" :סלקא דעת
אמינא ...היכא דחזינ לה דחריפא טפי  #מיבדקה באחת עשרה ,קמ"ל" ,ומכא נמצאנו למדי
ש"חריפות" מוקדמת אינה מעלה ואינה מורידה.
תפיסה זו של המשנה ,כביכול מוסכ על הכול שגיל שתי עשרה הוא הגיל הקובע גדלות ,לאמיתו
של דבר אינו מוסכ אלא נתו במחלוקת .באותה סוגיית נדה נחלקו תנאי בשאלה זו ,ורבי

 2חשובה לציו הדגשתו של שו"ת מהרי"ט ,חלק א סימ נא ,כי הקריטריוני השוני  #ה שני
וה "סימני" וכו'  #אינ גורמי הגדלות אלא רק ראיות להבחנת ההגעה לגדלות; והשווה צפנת
פענח על הרמב" ,הלכות אישות פ"ב ה"ט.
 3על קריטריו רביעי – ממו ,שמשפיע על הלכות מסויימות ,כ"סמוכה – אינה סמוכה על שולחנו"
לא נרחיב ,כאמור ,וראה להל בשילהי דברינו.
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ראה י"ד גילת' ,ב שלוש עשרה למצות?' ,מחקרי תלמוד – קוב 0מחקרי בתלמוד ובתחומי

גובלי ,א ,ירושלי תש" ,עמ'  =] 39#53הנ"ל ,פרקי בהשתלשלות ההלכה ,3רמת ג תשסא ,עמ'
.[19#31
 5בשאלת מקורו של גיל י"ג לבני וגיל י"ב לבנות ,נאמרו ביאורי שוני .בשו"ת הרא"ש כלל טז
סימ א וכ ב'מיוחס' לרש"י אבות ה ,כא – פירוש שני ובשו"ת מהרי"ל סימ נא ]וראה ברכי יוס%
או"ח סימ נה[ ביארו שהמקור הוא הלכה למשה מסיני' .רש"י' אבות ש – פירוש ראשו וכ
רש"י לנזיר כט ע"ב ,ברטנורא ותוי"ט אבות ש טענו לסימוכי על המקרא" :ויקחו שני בני יעקב
שמעו ולוי אחי דינה איש חרבו" )בראשית לד ,ה( ,ואחר שדרשו חכמי כי לוי היה באותו פרק ב
שלוש עשרה שנה ,ונקרא "איש" ,הרי שזה מקור לקביעת גיל י"ג ל"גדול" .בספר ארחות חיי,
הלכות תפלה אות עג וכ הרשב" 0בפירושו לאבות  #מג אבות על המשנה הנ"ל וכ מהרי"ל הנ"ל,
הוסיפו רמז" :ע זו יצרתי לי תהילתי יספרו" )ישעיה מג ,כא( "זו" בגימטריא י"ג .וראה בספרי
השתנות הטבעי בהלכה ,2ירושלי תשנ"ח ,עמ' יט הערה .16
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שמעו ב אלעזר סבר שדווקא הבת היא המאוחרת בגיל הגעתה לבגרות ,ולא הב .לדידו ,מה
שנאמר במשנה הנ"ל "אחת עשרה – שתי עשרה" ,צרי לומר "שתי עשרה – שלוש עשרה" ,ורק
בגיל שלוש עשרה נעשית הבת "גדולה" .נחלק עליו רבי ]יהודה הנשיא[ ,וכדעתו הגורסת שתי
עשרה לגיל הגעת הבת לגדלות נקבעה הלכה 6,וככזו היא ידועה ברבי.
וא את נפש לשאול לטע הקדמת גיל הגדלות אצל הבת ,הרי נאמרו בזה טעמי שוני במהל
הדורות ,ונציי שלושה משלוש תקופות :בספרות התלמודית )בבלי נדה ,ש( הדבר ניתלה בהנחה
שדרכה של האישה למהר להחכי מ האיש ,כנגזר מ הפסוק "ויב ד' אלוקי את הצלע"
)בראשית ב ,כב( הנדרש על בינה יתירה שניתנה לה; 7בספרות הראשוני )רמב" ,פירוש המשנה,
נדה ה ,ו; ראבע"ז ויקרא כא,ב ( הדבר ניתלה בהנחת קוצר ימי חייה של האישה משל האיש,
וזיכוייה אפוא בקיו מצוות יותר שני; בספרות האחרוני )תורה תמימה במדבר ל ,ד אות מא,
ע"פ כתובות נ ,ע"א לעני חינו ילדי בתענית ,ורש"י ש( הדבר ניתלה בהנחה שכוחה של הבת
גדול משל הב משו שאינה מתשת כוחה בלימוד התורה ,וככוחות הגו %ג כוחות הנפש.
בכל אופ ,מה שנאמר במשנה מפורשות ביחס לנדרי והקדשות ,הרי יש לראות בו פרט הבא
ללמד על כלל מצוות שה בעלות משמעות משפטית ,בה – להלכה – גיל שתי עשרה הוא הקובע
גדלותה של בת 8.בר ,בענייני ממונות – זכות אביה במציאתה ובמעשה ידיה  #כמו ג ביחס
למעמד האב בשאלת הפרת נדריה ,גזרה תורה שלצד ההבחנה הגילאית תתווס %הבחנה נוספת:
בי "נערות" ל"בגרות".
במשנה נדה )ה ,ז( ביטאו זאת תו שימוש במשל מעול הצמחי:
"משל משלו חכמי באשה :פגה ]ר"ע מברטנורא ,ע"פ בבלי ש מז ע"א :סמדר[,
בוחל ]ש :הפרי הקרוב להתבשל[ ,וצמל ]ש" :לשו נוטריקו יצתה מליאה"[.
פגה עודה תינוקת ]"אי לה סימ"[ ,בוחל אלו ימי נעוריה ]"בידוע שהביאה שתי
שערות"[  #בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ,צמל
]"יש לה סימ מובהק"[ כיו שבגרה שוב אי לאביה רשות בה".
לאמור ,כל עוד אינה "בוגרת" ,על א %שכבר אינה "קטנה" ,זכאי אביה "במציאתה ובמעשה ידיה
ובהפרת נדריה" .זכות זו של האב ,הקיימת לא רק בקטנותה אלא נמשכת ג בשלב נערותה,
נסמכת על גזירת לשו הכתוב בבמדבר )ל ,יז(" :בנעוריה בית אביה" ,הנדרש בכתובות )מ ע"ב(:
9
"כל שבח נעוריה – ולא רק קטנותה  #לאביה".
 6ראה רמב" ,הלכות שביתת עשור פ"ב הי"א והלכות אישות פ"ב ה"א ,טושו"ע או"ח תרטז ,ב
ואהע"ז קנה ,יב וש קסז ,ד וש קסט ,י ועוד.
 7לעומת זאת ,דעת ר' שמעו ב אלעזר היא שדווקא האיש ממהר להחכי מ האישה ,שמתו
שהוא מצוי בבית רבו ,או לפחות יוצא ובא בי בני אד ,נכנסת בו ערמימות תחילה – ראה
בסוגייה ש ,ותוס' וכ תוס' הרא"ש על אתר.
 8סיכומי דברי ,ראה אנציקלופדיה תלמודית ,ה ,ער גדולה ,טורי קסח#קעט.
 9בסוגיית נדה ש )ובמקבילות( אמרו זאת ה לגבי הפרת נדריה ,הנ"ל ,וה לגבי מעשה ידיה,
הנלמד משמות כא ,ז" :וכי ימכור איש את בתו לאמה  #מה אמה מעשה ידיה לרבה ,א %בת מעשה
ידיה לאביה" .שניה נצרכי ללמידה פרטנית ,אחר ש"ממונא מאיסורא לא ילפינ" ,וכ ג
טעונה הדגשה ייחודית זכותו בכס %קידושיה ,ראה קידושי )ד ע"א(.
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מעמד אישי
לעומת זאת ,כאשר מדובר בתחו המעמד האישי – קידושי וגרושי ,ייבו וחליצה – כא סברה
המשנה )יבמות י ,ח( שבשלות פיסיולוגית היא הגור המשמעותי ,ולכ רק א "בא סימ התחתו
]אפילו[ עד שלא בא העליו ,או חולצת או מתייבמת" )משנה ש ו ,א( .הא די בגור זה לבדו ,או
שהוא צרי להילוות לגור הגילאי? בשאלה זו חלוקי תנאי  #רבי יהודה וחכמי ,בתוספתא
)יבמות ו ,ב( .דני ה ש בשאלת מעמד של "סימני" המגיעי לפני גיל תשע :דעת רבי יהודה
היא ש"סימני" לבד מיד מכריעי גדלות ולא משנה הגיל ,ולדידו בת ט' ע "סימני" כבר
מוגדרת "גדולה" .דעת חכמי – וכמות הלכה – שמתחת לגיל שתי עשרה ,אי אות
"סימני" נחשבי הלכתית אלא רק כ"שומא".
בהקשר זה חשובה לציו אמירת תוספות )סנהדרי סט ע"א ד"ה בידוע( ,הנכונה בראש וראשונה
ביחס לשיטת רבי יהודה .תוספות טועני שחלה ירידה משמעותית במיבנה האנושי ,הפיסיולוגי,
של האד:
"א %על פי שבדורות האחרוני נתנו חכמי סימ להבאת שערות לקטנה בת י"ב שנה
ויו אחד ...בדורות הראשוני שהיו ממהרי להביא שערות היה זמ גדלות מוקד
הרבה".
בכ ה מבהירי כי עיקרו של דבר הוא מציאותי#עובדתי :כ הביאה או לא הביאה הבת שערות,
ודבר זה משתנה מאד לאד .ואול ככלל ,ובממוצע ,בתקופת התנאי ,רוב הנשי היו מגיעות
לבגרות ולגדלות הלכתית צעירות יותר ממה שמקובל כיו .בהתא לכ 10,בתקופות קדומות כבר
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בגיל תשע יכלו להתקדש ולהתגרש וכו' ולא כ בימינו.
במשנה נידה )ו ,יא( הרחיבו ואמרו שבשלות גופנית משמעותית לא רק ביחס לתחומי מעמד אישי,
אלא ג ביחס לכל מצוות האמורות בתורה:
"תינוקת שהביאה שתי שערות או חולצת או מתייבמת ,וחייבת בכל מצות האמורות
בתורה ...תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למא."...
לאמור ,לא גיל אלא בשלות גופנית הוא הגור המכריע ,וזאת ביחס ל"כל מצוות האמורות
בתורה".
גילאי מוקדמי
עד עתה מצאנו התייחסות לגיל ,לתודעה ולגו ,%וביחס לגיל  #הנמו ביותר היה אחת עשרה .ואול
במצוות אחדות ,כדוגמת תענית יו כיפור ,נקבע גיל מוקד עוד יותר.
על מה ששנינו במשנה יומא )ח ,ד(" :התינוקות אי מעני אות ביו הכפורי אבל מחנכי אות
לפני שנה ולפני שנתיי בשביל שיהיו רגילי במצות" ,הובא בבבלי ש )פב ע"א(" :אמר רב הונא,
ב שמונה ]בריא[ וב תשע ]חולה[ מחנכי אותו לשעות ,ב עשר וב אחת עשרה משלימי מדרבנ,
ב שתי עשרה משלימי מדאורייתא – בתינוקת" ]וחלוק עליו רבי יוחנ ,ראה ש[ .נמצאת למד
 10היינו "שינוי טבעי" ביולוגי אשר יש לו נגזרת הלכתית .בעני זה ראה הרחבה בספרי השתנות
הטבעי בהלכה) 2לעיל הערה  ,(5וש עמ' יז#כ.
 11על תופעת נישואי קטיני ,ראה י"ד גילת' ,נישואי קט – הלכה ומציאות' ,יד לגילת ,י"מ תא#
שמע וי"צ גילת )עורכי( ,ירושלי תשס"ב ,עמ' .23#49

4

אפוא כי לדידו ,בת שמונה בריאה כבר מתחנכת ל"שעות" ,ובת עשר בריאה "משלימה מדרבנ".
היא אינה מוגדרת "גדולה" לכל דבר ,ולכ עדיי אינה חייבת בתענית מדאורייתא ,כל עוד לא
הגיעה לגיל שתי עשרה ,ומכל מקו חיובה בחינו – א ל"שעות" וא אפילו ל"השלמה" –
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מוקדמי יותר.
כ ג נפסק בשו"ע או"ח )תרטז ,ב(:
"קט )הבריא( ב ט' שני שלימות ,וב י' שני שלימות ,מחנכי אותו לשעות; כיצד,
היה רגיל לאכול בב' שעות ביו ,מאכילי אותו בשלשה; היה רגיל לאכול בג',
מאכילי אותו ברביעית; לפי כח הב מוסיפי לענות אותו בשעות )וה"ה לקטנה
הבריאה( .ב י"א ,בי זכר בי נקבה ,מתעני ומשלימי מדברי סופרי ,כדי לחנכ
במצות ...בת י"ב ויו אחד ,וב י"ג ויו אחד ,שהביאו שתי שערות ,הרי ה כגדולי
לכל מצות ומשלימי מ התורה; אבל א לא הביאו שתי שערות ,עדיי קטני ה
ואינ משלימי אלא מדברי סופרי .הגה :ואפילו הוא ר וכחוש ,צרי להשלי,
דחיישינ שמא נשרו השערות"...
יתירה מזאת; להלכות חמורות של קידושי ,ייבו ועריות ועוד הלכות נוספות המסתעפות מכ,
כבר גיל שלוש הוא המשמעותי .כ שנינו במשנת נדה )ה ,ד(:
"בת שלוש שני ויו אחד מתקדשת בביאה ,וא בא עליה יב קנאה ,וחייבי עליה
משו אשת איש ,ומטמאה את בועלה לטמא משכב תחתו כעליו ,נשאת לכה תאכל
בתרומה ,בא עליה אחד מ הפסולי פסלה מ הכהונה ,בא עליה אחד מכל העריות
האמורות בתורה מומתי על ידה והיא פטורה ,פחות מכ כנות אצבע בעי".
עונשי
אשר לעונשי ,אמרו בקידושי )סג ע"ב – סד ע"א(:
" ...בני זה ב תשע שני ויו אחד ,בתי זו בת ג' שני ויו אחד  #נאמ לקרב ,אבל
לא למכות ולא לעונשי ...בני זה ב י"ג שנה ויו אחד ,בתי זו בת י"ב שנה ויו אחד
נאמ לנדרי ,ולחרמי ,ולהקדשות ,ולערכי ,אבל לא למכות ולעונשי".
מכללא נמצאנו למדי ,לכאורה ,שגיל הוא הקובע לעונשי ,וגיל זה ביחס לבת הוא שתי עשרה.
בר הדברי סבוכי יותר ונתוני במחלוקת ראשוני .רש"י על אתר )ד"ה ב י"ג( הבהיר כי
"לעני עונשי של כל המצות ,א הביאו שתי שערות סימ הוא והרי ה גדולי לכל דבר" .לדידו
אפוא ,ג כא הבשלות הגופנית היא היא המעידה על בגרות ,א כי נכו הוא ש"מתחת לגיל"
אזיי "אי נדר נדר ואי הקדיש הקדש וא הביאו שתי שערות חוששי שמא שומא בעלמא ה
ואי נענשי בכ על שו עבירה" .הגיל הוא אפוא בבואה ממוצעת של הגו ,%ככלל ,ו"סימני"
המוקדמי ל"גיל" אינ בבחינת "סימני" אלא רק "שומא" .בר תוספות ש )ד"ה בני זה(
היקשו על גישה זו" ,דא כ כל הנשי הבאות לפנינו לחלו 0היא יחלוצו אע"ג שיש לה
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יתכ ששמאי הזק חייב קטני בצו .ראה תוספתא יומא ד ,ב ותוספתא כפשוטה ,ש ,עמ'

 ;813והשווה תרגו שני למגילת אסתר ג ,ח; ש' ליברמ ,קרית ספר ,טו )תרצח#תרצט( ,עמ' 56#57
ביחס למסכת סופרי יח ,ז על "מנהג טוב בירושלי"; וראה י"ד גילת ,פרקי בהשתלשלות
ההלכה) 3לעיל הערה  ,(4עמ'  ,24ביחס לשומרוני ופלשי וכ קראי ,ועוד תימוכי קדומי
נוספי.
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סימני ,כיו שאי אנו יודעי שנותיה לא מהני דשמא היב קט ...וכל האנשי הבאי על
העריות היא ה נהרגי ואע"ג שיש לה שערות מ"מ אי אנו יודעי שנותיה ושמא ה
קטני"! ולכ ביארו כי די ב"ריבוי שערות" ,וכבר עליה לבד סומכי ,משו ש"אי דרכ לבוא
קוד י"ג שנה"; לחילופי הוסיפו" ,א ה גדולי בקומה ,יש לסמו על הסימני והקומה,
ואפי' אי לו כי א ב' שערות"; ועוד הוסיפו" :עוד פר"י שיטה אחרת ,דבמקו סימני אי צרי
עדות שני" .מכנה משות %לראשוני הוא ההקבלה העקרונית של גיל וגו ,%ואול מה שלרש"י
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הוא גור מעשי ומעכב – גיל ,הרי לתוספות הוא רק תיאורטי שאינו מעכב ולא טעו בדיקה.
א %להלכה מצאנו בזה מחלוקת בי המחבר והרמ"א .בשו"ע או"ח )נה ,ה( כתב המחבר
ש"סימני" ה הגור המכריע ולכ "א לא הביא שתי שערות ,אפילו הוא גדול בשני ,דינו
כקט עד שיצאו רוב שנותיו ]היינו גיל שלושי וחמש ויו אחד[ ,שאז יתברר שהוא סריס".
בהתא לכ ,יכול להיות "קט" ב שמונה עשרה ,למשל ,ויותר מכ! הרמ"א לעומת זאת )על
אתר( ,משיג וקובע כי הלכה למעשה "אי מדקדקי בשערות ,אלא כל שהגיע לכלל שנותיו מחזקינ
אותו כגדול ואומרי לעני זה מסתמא הביא שתי שערות" ,ולכ בגיל כזה – שמונה עשרה וכיו"ב
– הרי הוא "גדול" .נכו הוא שג הרמ"א דקדק בלשונו והגביל אמירתו ,שכ כתב שהוא בגדר
גדול "לעני זה" ,היינו הנושא הנדו ש – הלכות מני לתפילה .דייקו והבהירו אחרוני )מג
אברה ש סק"ז; משנה ברורה ש ס"ק לא( כי ג לרמ"א הוא אינו "גדול" אלא רק "לעני
תפלה שהיא מדרבנ ,ואפילו לדעת הפוסקי דתפלה היא דאורייתא עכ"פ צירו %עשרה לאו
דאורייתא הוא ,על כ סמכינ על זה ואמרינ כיו שבא לכלל שנותיו מסתמא הביא שתי שערות,
דרוב אנשי מכיו שהגיעו לכלל שני מסתמא מביאי ב' שערות ,אבל לעני שאר חיובא
דאורייתא אינו מועיל" .ומכא שא %לרמ"א הכרחי לבחו באיזה תחו עסקינ :לדאורייתא כ
נדרוש "סימני" ורק לעני דרבנ נסתפק בשני .ע זאת ,מהערת השערי תשובה ש סק"ח ]על
פי שו"ת נודע ביהודה ,מהדורה תניינא ,סימ א( ,נראה שסבר כי 'חזקה דרבא' מועילה ג
לדאורייתא.
"חזקה דרבא"'
מהי אותה 'חזקה דרבא'?
"הידועות#המפורסמות" ה שבהגיע הבת לגיל שתי עשרה ,הרי היא "גדולה" וחייבת בכל מצוות
המוטלות על נשות ישראל .ואול כאמור לעיל ,לאמיתו של דבר" ,ידיעה#מפורסמת" זו נכונה
אמנ ביסודה א אינה מדוייקת ,שכ הגדלות נקבעת בעיקרה לא על סמ גדלות בשני אלא על
סמ "הבאת סימני בגופה" .אלא שמאחר ודר כלל ,חזקה על הבת שבגיל זה היא מביאה
"סימני" ,הרי סומכי על "חזקה" זו ,לכל הפחות לענייני שתוקפ דרבנ .כ ,לדוגמה ,אכ
הוכרעה הלכה בשו"ע אהע"ז קנה ,יב ]כולל פרטי על זיהוי ה"סימני" ומיקומ[ ,ביחס להילכת
מיאו:
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רש"י לשיטתו ,ראה ב'מיוחס' לרש"י אבות ה ,כא" :דמי שהביא שתי שערות בא לכלל מצוות

דאורייתא ,דהלכה למשה מסיני היא ,ושיערו חכמי הבאת שתי שערות לשלוש עשרה" .עוד
השווה למחלוקת רש"י ותוספות בברכות מז ע"ב ביחס ל"קט פורח" ,וראה פני יהושע ש ,שו"ת
יביע אומר ,ד ,או"ח סימ ט ד"ה ואגב אעיר ,וכ אנציקלופדיה תלמודית ,יב ,ער 'זמו' ,טורי
רפו#רפח.
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"עד מתי הקטנה ממאנת ,עד שתביא ב' שערות אחר י"ב שנה ,או עד שתלד )ומשעת
הריו הוי כגדולה( .וכל זמ שלא הביאה ב' שערות ולא ילדה ,חשובה כקטנה ,אפילו
נולדו לה סימני איילונית .אבל א היא בת עשרי ,ונולדו בה סימני איילונית,
חשובה כגדולה )למפרע ,מזמ שהיתה בת י"ב ,אע"ג שהביאה אח"כ שתי שערות(,
ואינה יכולה למא .ובת י"ט שנה ושלשי יו ,דינה כבת כ' דל' יו בשנה חשוב שנה.
ויש מי שאומר שאינה חשובה בת כ' שנה עד שתהיה בת כ' שנה פחות ל' יו".
מקורה של אותה "חזקה דרבא"' ,בסוגיית נידה )מו ע"א( ,סוגייה שנתנה דעתה ה לגילאי וה
לאחדות מ ההשלכות:
" ...רב שמואל בר זוטרא מתני לה לשמעתא דרבא בהאי לישנא  #אמר רבא :קטנה ,כל
י"ב שנה ממאנת והולכת ,מכא ואיל אינה ממאנת ואינה חולצת .הא גופא קשיא,
אמרת אינה ממאנת ,אלמא גדולה היא ,אי גדולה היא תחלו !0וכי תימא מספקא ליה,
ומי מספקא ליה? והאמר רבא :קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה ,חזקה
הביאה סימני! ה"מ בסתמא ,אבל הכא דבדקו ולא אשכחו לא .אי הכי תמא! חוששי
שמא נשרו."...
לחומרה ודאי תקיפה אותה "חזקה דרבא" ,ולכ אינה יכולה למא ,א להקל ,שתוכל לחלו ,0אי
סומכי על חזקה זו ואינה חולצת )נדה מו ע"א ומח ע"ב( .שלושה טעמי נאמרו בדבר :א משו
שאפשר לברר הדבר על ידי בדיקה; א משו שקיי בזה "מיעוט מצוי" ,ובדרבנ חוששי
ל"מיעוט המצוי"; וא משו שבחליצה ישנה חזקת איסור ומצרפי מיעוט שאי מביאי
סימני אחר שני לחזקה להחמיר.
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בי נערות לבגרות
אימרת שמואל בכתובות )לט ע"א( קובעת החלטית כי "אי בי נערות לבגרות אלא שישה
חודשי" מדוייקי ,לא פחות ולא יותר .מכא ,כי משעברו שישה חודשי משעה שהביאה שתי
שערות לאחר שהגיעה הבת לי"ב שני ויו אחד ,הרי היא נעשית "בוגרת" ,אפילו שעדיי לא
הביאה סימני בגרות] 15.ראשוני נחלקו בשאלת מעמדה של זו שהביאה סימני בגרות בתו ששה
החדשי ,הא נעשית בוגרת מהר יותר ,כבר משעה זו[ .בהתא לכ נאמר ,כי משהגיעה הבת
לגיל שתי עשרה – ע "חזקה דרבא" – או הביאה סימני ,הרי היא "גדולה" ומחוייבת בכול
מצוות הנשי ,א כי מעמדה לעת עתה כ"נערה" .כעבור שישה חודשי היא נשארת – כמוב #
בחיובה במצוות כ"גדולה" ,ואול היא עוברת ממעמד "נערה" למעמד "בוגרת".
ובמה שונה די "בוגרת" מדי "נערה"?
מיגוו הלכות מבדיל ביניה .לדוגמה ,זכויות שהיו לאביה בה בנערותה ,נשללות ממנו בבגרותה.
בהתא לכ ,שוב אינו יכול לקדשה לאחר ,אינו זוכה במעשי ידיה ובמציאתה ,אינו מיפר נדריה,
וכ אינו זוכה בכתובתה כשנתאלמנה או נתגרשה מ האירוסי .בוגרת זו ,אי לאביה רשות בה
והרי היא ככל שאר הנשי ,אלא א כ היא סמוכה על שולחנו ,שאז היא עדיי ברשותו לענייני
מסויימי )ראה שו"ע אהע"ז לז ,ב ובפרשני ש(.
 14ראה אנציקלופדיה תלמודית ,ה ,טורי קעז#קעח.

 15לשאלת קיומו של סיווג בי סימני נערות ובי סימני בגרות ,ראה נדה מז ע"ב ,רש"י תוס'
ורמב" ש ,רמב" הלכות אישות פ"ב ה"ז ועוד ,וראה אנציקלופדיה תלמודית ,ה ,טור קעא.
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לא רק ביחס לאביה דיניה משתני .כ לדוגמה ,האונס והמפתה את הבוגרת ,פטור מקנס
)כתובות לח ע"א( ,לפי שנאמר בדברי )כב ,כח( מפורשות" :נערה" .כ ג המוציא ש רע על
הבוגרת ,פטור מקנס .בוגרת ארוסה שזינתה ,דינה בחנק ככול אשת#איש ,ולא בסקילה כנערה
המאורסה .אמה עבריה שנתבגרה ,משתחררת 16.ובכל זאת ,רב המכנה#המשות %בי "נערה"
ל"בוגרת" על המפריד ,שכ באופ בסיסי משעה שהגיע לי"ב הרי היא "גדולה" כמעט לכל דבר
ועניי.
*
על הפסוק" :כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" )שמות יט ,ג( דרשו חז"ל )שמות רבה ,כח(:
"בית יעקב – אלו הנשי ...בני ישראל – אלו האנשי ...למה לנשי תחילה ,שה
מזדרזות במצוות".
"מזדרזות" זה של הנשי ,יכול להתפרש דו#אנפי :בחינת גיל ,שה מתחייבות כבר בגיל י"ב;
בחינת מסירות ,שה יותר מחוברות למצוות .שתי הבחינות לא רק משלימות זו לזו אלא ג
כרוכות זו בזו .ללמדנו שגיל אינו מיקרי .גיל הוא גור מהותי ,ולענייננו הוא גור הלכתי ,אשר יש
לו משמעות ,ומשמעות זו טעונה למידה!
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לכל זה ,ועוד ,ראה אנציקלופדיה תלמודית ,ב ,ער בוגרת ,עמ' שעז#שעט ,וראה ש ג ער

גדול ,טורי קלז#קנב.

8

