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 ה"ב 1088722/1 יקת

 יפה חזוריאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שמואל אברהם חזן, ד" אב—הרב דניאל אדרי , ד" ראב—רב אברהם מאיר שלוש ה

 :מבקשתה לוניתפ    

 בירור יוחסין :נדוןה

 סק דיןפ

 יאור העובדותת

 .נסקור בקצרה את העובדות. תר נישואיןלפנינו בקשה לבירור יוחסין והי

 ]. 'ש[מר ל) 14.9.82(ב "ו אלול תשמ"ם המבקשת נישאה ביום כא. א

יינה  כי צשבה    ושיןירגישה  אם  המבקשת  תביעת  גה)  19.6.83(ג  "תמוז  תשמ'  יום  חב.  ב
 . מקווה כי הפעם זה סופיא והי, חודש בכל פעם, במהלך הנישואין עזבה את הבית פעמיים

שהם כתשעה חודשים  )82יולי -וניי(ג "ריה נראה כי הצדדים פרודים מחודש סיון תשמדבמ. ג
 . ושין וכשנה לפני לידת המבקשתירלפני הג

וקודם  לכן   יתכןיך    א,כי  כארבעה  חודשים  לפני  הגט  לא  חיו  יחד  צהירהבי  המבקשת  א.  ד
  .חיו יחד

ם  המבקשת  מעוברת  בחודש הצדדים  התגרשו  כאשר  א  )23.2.84(ד  "תשמ'  אדר  א'  יום  כב.  ה
 . השישי

 . נולדה המבקשת )29.5.84(ד " אייר תשמז"ביום כ, שלושה חודשים לאחר הגטכ. ו

 . פעמים מהכבמהלך הנישואין היתה עם אחרים באונס , דברי אם המבקשתל. ז

, ותטר  ממזונות  היה  מסכים  שהמבקשת  היא  בפבי  המבקשת  הצהיר  כי  אילו  היה  נא.  ח
 . "יות נופלת ממניכי האחר"לדבריו 

 יון והכרעהד

כאמור  אם  המבקשת  התגרשה  בהיותה  מעוברת  והצהירה  כי  חיה  עם  אחרים  באונס  ונמצא 

דבר  המעלה  חשש  בדבר ,  שלפי  דבריה  אפשר  שהתעברה  מאדם  אחר  בעודה  נשואה  לבעלה

 . כשרות המבקשת לבוא בקהל
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 אינה נאמנת לפסול  אםה

ואפילו  פנויה  האומרת  שהתעברה ,  ול  את  בנה  נאמנת  לפסהאםאמנם  הדבר  ידוע  כי  אין  

) ו"סעיף  כ'  אבן  העזר  סימן  ד(מפסול  וממזר  אין  הולד  אלא  ספק  ממזר  כמבואר  בשולחן  ערוך  

 : שפסק

 כירים  מאנו  ווא  הלוני  פומרת  של  אם  אפילוא[...]  ילדה    ונתעברה  שנויהפ
 לוני פותו אודה מם אפילוא, פק סלא אולד הה זמזר אין מהוא שלוני פאותוב
 . חר אם ענתה זך כה זם עזינתה שכשםש, ו לנבעלהש

 אינו  ומו  את  אכיר  מהוא  של  כתוקי  שם  הלוא).  סט(ושין  ידמקור  הדין  מבואר  במשנה  בקו
? "דוקיב  "אימ).  עד(ואמרינן  בגמרא  ".  דוקיב""  תוקיש"  לורא  קיה  האול  שבאא.  ביו  את  אכירמ
ומבואר  שם  שאף  ברוב  פסולים  אצלה .  אמנתנ  –  בעלתי  נכשר  לאומרת  ומו  את  אבודקיןש  –

 . אול שאבא כלכה הבא רנאמנת להכשיר ואמר

 : )א ילכה הו טפרק( יאה ביסורי אם בהלכות"כן פסק הרמבו

 מרה  אםא?  זה  הילוד  הו  אזה  העובר  ההו  מה  למרוא,  זנות  מנתעברה  שנויהפ
 רוב  שפי  על  אףו,  שר  כהבן  ואמנת  נו  זריה,  בעלתי  נלישראל  ווא  השר  כןב
 ממזר הפלוני לאמרה שאו [...] מו אבדקה  נא  לואם.  סולים  פה  בזנתה  שעירה
 ה  זריה  –  מנו  מהוא  שודה  מלוני  פותו  אפילוא,  נתין  הפלוני  לו  אבעלתינ
 . חר אם עינתה זך כה להודה שה זם עזינתה ששםכ, מזר מפק סילודה

 דאורייתאמ  דהאם  נאמנת  להכשיר  בלבד  משום  שמילתא  בטעמא  :)קדושין  ל(ן  "ביאר  הרו
 ממזרת  בלהתירו  ופסלו  לבל  א,שר  לבוא  בקהל  כתוקי  שורה  תדדבר,  שר  אף  בלא  דיבורה  כמינ
 ת  אודקין  במרינן  אא  לבגמרא  דוהיינו,  אמנת  והוי  כאילו  לא  אמרה  כלום  והולד  ספק  ממזר  נאל
 לחוד  בבעלתי  נכשר  למרה  אאי  דמרינן  אאלא,  "בעלתי  נפסול  לוא  "בעלתי  נכשר  למרה  אי  אמוא
 . כאן תורף דבריוד ע. נההיממ

 : שכתב )איסורי ביאה פרק טו הלכה יב(כיוצא בזה מבואר במגיד משנה ו

. יא  האל  –  כל  שכן  לפסול  שראה  נהיהו,  הכשיר  לנאמנת  שי  פל  עאףו
 מזר  מפק  סלא  אוי  הא  לדינא  מהאד,  ה  לריכין  צנו  אין  אורה  תבר  דדלהכשיר

, ליהן  עזרו  גרבנןד  לאא,  קהל  בבא  למור  גותר  מתורה  הן  ממזר  מספקו
 קהל  בבא  לותר  ממדאורייתא  דיוןכ,  פסול  לבלא,  בריהם  דשל  בהאמינוהו
 דאית וממזרת בותו אמתירין וותה אאמינים מיו  האםו,  דאית  וממזרת  באסורו
 . אב ללא אאמנות נורה תתנה נלאו, ורה תשל בקילין מיוה

ם  שדוקא  לאב  נתנה דטעמא  שאינה  נאמנת  משו  )ט"קלסם  ש(  ת  שמואליכן  מבואר  גם  בבו
אבל  היא  אינה  נאמנת  לפסול  בניה  והוי  כאילו  לא  אמרה  כלום ,  התורה  נאמנות  לפסול  את  בניו

, והוי קבוע, יש לומר היא אזלה לבועל, רוב פסולים אצלה פילו אםאו[...] והולד הוא ספק ממזר 
 . וכמחצה על מחצה דמי

 משום  שכשם,    נאמנת  לפסולתב  טעמא  אחרינא  שאין  אם  כ:)ג  כיבמות(  וסף  יבנימוקיו
 ותרם  יסוי  מאדם  בלה  שנאמנות  האין  ו,עלמא  דשר  כדם  אם  עזנתה  שפשר  אך  כמו  עזינתהש
  .גופה דמסייע לה חזקה דשוםמ, ה לכשר לנבעלה שוא הנאמנות הלאא, אחרמ

 צדקות  ושרות  כחזקת  לוא  הגופה  דחזקה  בהונכו  השאין  )ב  פרק  טו(כתב  בשב  שמעתתא  ו
 ועיל מאםה חזקתד, בתה  למי  נמסייעו,  ידה  דיתר  הזקת  חיינו  הגופה  דזקה  חלאא,  בעלה  נלכשרד
 ).רק יטפין עוד מה שכתב ביוע(. בתל
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 אםהלא  חיישינן  לדברי  ששום  מ,  נאמנת  לפסול  אםהכתב  שאין    )ה"סקכ(  קת  מחוקקלבחו
. בודקת  ומזנה  דוקא  עם  הכשר  ישהאשנבעלה  לפסול  לה  הואיל  והוא  נגד  החזקה  דאמרינן  ד

ם "הרמב  שזה  בנראההשכתב    )'ק  אבן  העזר  סימן  ז"הדומ(צא  בזה  מבואר  גם  בנודע  ביהודה  כיוו
ה זנ מהישאד, דבריה ליוע סיש שפני מוא הבעלתי נכשר לאומרת בבריה דל עסומכין דהא דוברס
 ). א"סימן ו סקכ(הובא בפתחי תשובה ו [...] מזנה וודקתב –

שלטי בוכן  הכריע  גם  .  סול  את  בנהמכל  הני  מילי  מתבאר  שאין  האם  נאמנת  כלל  לפו
ג  סימן "ח(ת  רב  פעלים  "וכן  פסקו  גם  בשו.  )ד"ו  וסקע"סקנ(א  "ובביאור  הגר  ).קדושין  לב(ורים  הגיב

א "וסיים  שם  שהגר  )  הימן  ח  סחלק(  ומר  את  יביע"שובן  פסק  כו.  )חלק  ד  סימן  כב(באגרות  משה  ו)  א
וראה עוד בקובץ . מעשה בכיוצא בזה  ללכה  היש  אחזון  הסק  פכן  שגדלו  בעידל  ה"צ  זולדשמיטג

 . ל"אכמו) סימן קמב( וסף שלום אלישיבירבי  וןאתשובות לג

נאמנת  לפסול  את  בנה  כשאומרת  שהתעברה  מפסול   אםהין  שאדבר  המור  מעתה  כי  ברור  א
והולד  רק  ספק ,  נאמנת  אםהואף  בפנויה  שאין  לנו  מי  לתלות  שהתעברה  ממנו  בכל  זאת  אין  ,  לה

 . ממזר

  ות אחר הבעלוב בעילר

וקל וחומר בנדון דידן שטוענת כי אפשר שהתעברה מאחר דודאי אינה נאמנת שבזה יש לנו 

  נפרדו האםואף  שלדברי  .  במי  לתלות  ולומר  שהתעברה  מבעלה  דרוב  בעילות  אחר  הבעל

אך ,  הצדדים  תשעה  חודשים  לפני  הגט  והמבקשת  נולדה  רק  שלושה  חודשים  אחרי  הגט

ובפרט  שבזמן ,  ר  שחיו  יחד  עד  כארבעה  חודשים  לפני  הגטמדברי  האב  נראה  כי  אפש

 האםהגירושין  אם  המבקשת  היתה  בחודש  השישי  ויתכן  שאף  אם  נפרדו  הצדדים  כדברי  

 . עדיין היו נפגשים כדברי האב ויש לתלות רוב בעילות בבעל

 : שסיים וכתב )שם(א "כן מבואר ברמו

 הואו,  וא  הלוני  פל  שרתומ  אפילוא,  בעל  החת  תנתה  זם  אבלא.  נויה  פאוקדוו
 מותר  ו.כשר  ובעל  בעילותיה  בוב  רתולין  דדבריה  לוששין  חיןא,  מזרמ
 . ליו עאומרת שלוני פותו אקרוביב

 ינו  אה  זובר  עאמרה  ועוברת  מהיתה  שיש  אשתא  ")ט  ילכה  הו  טשם  פרק(ם  "מברסק  הפכן  ו
סכים הוכן  ".  אבה  לא  אורה  תאמינה  הלא  ששרות  כחזקת  בבן  ההריו,  פסלו  לאמנת  נינה  אבעלימ
 א  דלעיל  מבואר"י  בדברי  הרמ  כ)נ"סק(  ת  שמואליהוסיף  הבו.  )עיף  כטס'  ימן  דס(ם  בשולחן  ערוך  ג
ה מוראה  אגרות  משה  חלק  ד  סימן  כב  (.  בעל  בולין  תוודאי  בנתה  זם  אפילואש,  דול  יותר  גידושח

 ). חידוש השולחן ערוך גדול יותר עיין שםששביאר 

שאפילו  יש  עדים  שזנתה  והיא  אומרת  ברי  לה   )ז"סקכ(  קקקת  מחולוצא  בזה  כתב  החיכו
שגם  כשאין   )ט"ק  קכ"ס(ראה  עוד  באוצר  הפוסקים  ו.  אפילו  הכי  תולין  ברוב,  שהתעברה  מאחר

ן  כאן יוא  )א"סקס(המשך  בם  שה  שכתבו  מוראה  עוד  .  רוב  בעילות  מהבעל  אינה  נאמנת  לפסול
 . מקום להאריך

 : )טוסימן ד סעיף (כן פסק בשולחן ערוך ו

, חריה  ארנניםמ  כולה  ועלה  בחת  תזנה  מהיתה  שול  קליה  עיצא  שיש  אשתא
 .בעל בולים תעילות ברובש, מזרים מם המא שבניה לוששין חיןא



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

 עילות  ברוב  דיון  כשרים  כניה  בויין  הודאי  בינתה  זאפילו  שדפשוט  )ו"סק(ז  "מבואר  שם  בטו
ש  דאפילו  אם 'שנה  ופיר  )ד"סקי(  והחלקת  מחוקק,  [...]יפא    סשום  מול  קקיט  נלא  אבעל  החרא

 . )ב"סקכ( ת שמואליוכן הסכים הב. דרוב בעילות תולין בבעל, בניה כשרים, באו עדים שזינתה

 פות  ינים  פבספרוו,  )ט"ק  ד  סימןס(  שבת  לתיבות  נספר  בהפלאה  העל  בידועים  דברי  הגאוןו
 פירוש  היןא,  בעל  החר  אתעילו  בוב  ראמרינן  דהאד,  )גלה  תא  לחותך  ארות  עסוקפ,  ות  מחרי  ארשתפ(

, ב  רמן  זבעל  המה  עיה  הא  לפילו  אהריש,  אחרים  מותר  ירבה  הביאות  בצלה  אגיל  רהוא  שפנימ
 ן  האיש  לנבעלות  הרוב  שוא  הפירוש  הלאא,  כך  בתורה  הילקה  חלאש,  בעל  בולד  הת  אוליםת
 ךכהל,  בעליהן  מנבעלות  הוב  רתר  בזלינןא,  בעל  במתלי  לאיכא  דיכא  הל  כלהכיו,  בעליהןמ
 ולד  הת  אותר  יתלות  לש  ידרבהא,  הם  בופסים  תידושין  קאין  שת  דין  בימיתות  וריתות  כחייביב
  ).א אות ג"סימן ד סקס(ם באוצר הפוסקים  גהובאו, עיין שם, רת כיסור אהם באיןש, אחרים מהואש

והנטען   ישהאשאף  אם  העידו  עדים  שה  )מוד  קנע'  לק  אח(על  פי  זה  כתבו  בפסקי  דין  רבניים  ו
דאמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל  וכדמוכח ,  גם  בזה  אין  לפסול  הולד,  ו  יחד  בקביעות  מתמדתגר

הדברים   ו,רננים  אחריה  אין  חוששין  לבניהמ  כולהשאפילו    )סימן  ד  סעיף  טו(בשולחן  ערוך  
 . )73חלק א עמוד (ראה עוד פסקי דין רבניים ו. האלמוסברים על פי ההפ

ף אש)  ה"וסימן  עא  "סימן  מ(דקדק  מתשובת  החתם  סופר    )'  הסימן'  חלק  א(ת  שיבת  ציון  "שובם  ג
ה ל  סמך  על  דברי  ההפלא"ן  לציון  זצוהראשן  אף  מר  ו.ם  לדברי  רבו  ההפלאה'הוא  שר  המסכי

 )וחלק  י  סימן  ו  וכהנה  רבות'  לק  ח  סימן  דח,  סימן  ו  ז  חלק,  'חלק  ג  סימן  א(  בספרו  יביע  אומר  בכמה  דוכתי
 . ן כאן מקום להאריךיוא )מ"ה ר"ד. יטק( במותיתוספות בפי ה על הפלאה הברתסכתב לחזק ו

 ןמי  ד  סללע  כ"אהח(  רדים  ונתגהביא  תשובת    )סימן  א  בן  העזרא(ת  יביע  אומר  "שוב'  חלק  גוב

 הכשיר  לנאמנת  שהעלהו,  ניה  בהכשיר  לקום  מש  ים  אאד  מרוצה  פהיתהשת  איש    אשודותא  )טכ
וציין  שם  לעוד .  תעבר  תלא  שדי  כתהפכת  מזנה  מישה  אכל  ששוםמ,  עלה  בחר  אלהחזיקם  וניהב

 . תעבר תלא שתהפכת מזנה מישה אמרינןאת איש שא בםשגפוסקים שהסכימו לזה 

) לק  אבן  העזר  סימן  מדח(  אם  רתועפותהברי    דביאו  ה)  הות  אא"קס  ד  סימןס(  פוסקים  הצרובאו

 שוםמ,  לבע  החר  אעילות  בוב  רמרינןא,  בעל  הביאות  מרובות  מחרים  אל  שיאות  ביו  הולאפיש
 )חלק  ג  סימן  ט(ת  אגרות  משה  "כן  הסכים  גם  בשו  ו,ין  שם  עיתעבר  תלא  שתהפכת  מזנה  מישהשא

 . ין שםיע

 לינן בנוכרי ת

אף  אי  נחשוש  שמא  לא  התעברה  מבעלה  אכתי  יש  להסתפק  שמא  התעברה ,  זאת  ועוד

עיף סימן  ד  ס(מנוכרי  ודבר  זה  כבר  נפתח  בגדולים  שהרי  כתב  הטור  וכן  פסק  בשולחן  ערוך  

 ):כט

נאמן ,  או  על  אחד  מבניו  שאינו  בנו,  אב  שאומר  על  העובר  שאינו  ממנוה
 .לפוסלו והוא ממזר ודאי

  :כתב )הלכות איסורי ביאה פרק טו הלכה יט(ם "מנם הרמבא

ואם ,  הרי  זה  בחזקת  ממזר,  מר  האב  אינו  בני  או  שהיה  בעלה  במדינת  היםא
  הבעל  יכול  להכחישה שאין,  ם  ועבד  נתעברתי  הרי  הולד  כשר"אמרה  מעכו

 .בדבריה
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ם  כתב "אך  הרמב,  שהטור  כתב  הרי  הוא  ממזר  ודאי  )ב"קנס'  ימן  דס(דקדק  בבית  שמואל  ו
לא  חיישינן ,  משום  שלדעת  הטור  האומר  על  העובר  שאינו  בנו,  שאינו  אלא  בחזקת  ממזר

ם  בסתמא  חיישינן  שהתעברה "אך  לדעת  הרמב  ,לכך  הרי  זה  ממזר  ודאי  ווכרינשהתעברה  מ
כן   יתה  אומרתהאילו  ,  ולפיכך  הולד  אינו  אלא  בחזקת  ממזר  ואדרבה,  אף  כשלא  אמרה  כן  כריונמ

 . ולד כשרה – להדיא

לדעתי   ,פקפק  בזה  וכתב  )ט"סימן  קו  הובא  בפתחי  תשובה  סקל(יגר    אקיבאעמנם  הגאון  רבי  א
ם  והטור  מחמת  דקדוק "הקלושה  והנמוכה  מה  דהוציא  כן  הבית  שמואל  לעשות  מחלוקת  הרמב

ומסיק [...]  ם  והטור  באו  בדיוק  היטב  "ודברי  הרמב.  ד  אין  זה  הכרח  כלל  וכלל"לענ,  שונםל
 )ז"סקט(בפתחי  תשובה    ועיין  עוד.  ין  שםיהתעברה  ע  וכרינלמעשה  דבכל  ענין  טענינן  כן  שמא  מ

 . ן כאן מקום להאריךיוא

רים שמכשי,  שנתגרשה  וילדה  ישהאב  )סימן  עד(ו  "הרי  מם  בדרכי  משה  כתב  בשם  תשובתג
מא ש  –  ושין  זנתהירואם  תמצא  לומר  קודם  ג,  ושין  זנתהירשמא  אחר  ג,  הולד  משום  ספק  ספיקא

 . ם"זנתה עם עכו

הלכות  איסורי  ביאה  פרק  טו (ם  "הרמבו  סקפשהלכה  אחת  עומדת  לנגדנו  והוא  מה  ש,  יבראא

 :)סימן ד סעיף טו(השולחן ערוך  ו)הלכה כ

, רננין  אחריהמ  כולהו,  להשת  איש  שיצא  עליה  קול  שהיתה  זונה  תחת  בעא
ומותר ,  שרוב  בעילות  אצל  הבעל,  אין  חוששין  לבניה  שמא  ממזרים  הם

ואם  היתה ,  אבל  היא  עצמה  חוששין  לה  משום  זונה,  לישא  בתה  לכתחלה
 .ף לבניה חוששיןא – פרוצה יותר מדאי

פק  ספיקא  שמא  מבעלה  התעברה  ואם   סאף  בפרוצה  ביותר  נימא,  וכריננן  בילכאורה  אי  תלו
 . ואמאי חוששין לבניה, התעברה וכרינתמצא לומר שמאחר התעברה שמא מ

 וכרינו  שתולין  שמא  מ"שאכן  לדעת  מהרי,  כתב  לתרץ  )ג"סימן  ד  סקמ(הבית  שמואל  ו
יינו  רק ה  –  ם  חוששין  לבניה"ומה  שכתב  הרמב,  התעברה  אין  לחשוש  לבניה  חשש  ממזרות

 . לענין כהונה

 לבניה  וכשם  שחשש  שלה  הוא  לענין  כהונה  כךם  חוששין  אף  "אתי  שפיר  שכתב  הרמבו
. וכרינולעולם  לא  חיישנן  חשש  ממזרות  משום  דתלינן  ב,  חשש  לענין  בניה  לענין  כהונה  בלבדה
 . )ו"סקכ(ראה עוד בבית שמואל ו

נמצא  שלא   )ו"ש  סקכ"ב(חוששין  לבניה  היינו  חשש  ממזרות  ש)  סימן  לז(י  "כן  לדעת  מהראא
וכדעת   וכרינמשום  דלא  סבירא  ליה  לתלות  ב,  וכרינושמא  מעבדינן  ספק  ספיקא  שמא  מבעלה  

 . כאן תורף דבריוד הטור ע

דלכולי  עלמא  תולין   )'א  סימן  ק"ת  רבי  עקיב"בתשובה  שנדפסה  בשו(מנם  הבית  מאיר  כתב  א
שום  דמיירי  בעיר   מוכרינברה  מעוהתם  בפרוצה  ביותר  חוששין  לבניה  ולא  תלינן  שהת,  וכרינב

 . וכרינפיר תלינן בש –ם וכרינולעולם בעיר שיש בה , וכרינות בשכולה ישראל וליכא לתל

שהרי  איהו  גופיה  סבירא   ,העיר  על  דברי  הבית  שמואל  )סימן  קו(  איגרא  ם  הגאון  רבי  עקיבג
ם  גופיה  שבפרוצה "ולדבריו  אמאי  פסק  הרמב  )ב"ש  סקנ"כמ(  וכרינם  תולין  ב"ליה  שלדעת  הרמב

חך  דמיירי  ברוב  ישראל  ולכך וראלא  על  כ?  התעברה  וכריננימא  שמ,  ביותר  חוששין  אף  לבנים
 . ין שםיע וכרינם תלינן שהתעברה מ"ולעולם ברוב עכו, וכרינלא תלינן ב
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דכיון  שלדעת ,  סיקמ)  ו"סימן  ד  הובא  בפתחי  תשובה  סימן  ד  סקל(בתשובת  הרב  נודע  ביהודה  ו
ולהתירו  בממזרת מי  יקל  ראשו  להקל  ,  ואין  הולד  ממזר  וכרינם  יש  לתלות  שהתעברה  מ"הרמב

 . "דמסתבר טעמיה"ם במקום "הרמב נגד

ודלא  כמו  שכתב   )ברוב  גויים(אבן  העזר  סימן  יג  (הגאון  החתם  סופר    וכרינכן  הסכימו  לתלות  בו

ת "מ  אריק  בשו"והגר  )אבן  העזר  סימן  ז  אות  ח(ת  עין  יצחק  "והגאון  רבי  יצחק  אלחנן  בשו  )בסימן  י
) אבן  העזר  סימן  ז(ת  פני  יצחק  "ן  רבי  יצחק  אבולעפיא  בשווהגאו.  )ימן  קידס'  חלק  ב(אמרי  יושר  

 . ש"ע) אבן העזר פריה ורביה סימן א אות יז (החזון אישו

רק  כאשר  השנים  כתיקונם ש)  סימן  קמא(ל  בקובץ  תשובות  "ש  אלישיב  זצ"ראה  עוד  לגריו
סימן (  פרמו  שכתב  החתם  סוכ,  וכרינחרפה  הוא  לה  להיבעל  ל,  והיהודים  היו  מובדלים  מבני  הנכר

כמו   וכרינבל  כאשר  נהרסה  מחיצה  המבדלת  בין  ישראל  לעמים  מילתא  דפשיטא  דתלינן  ב  א)'י
 . ין שםיביהודי ע

 )חלק  ב  סימן  ב(תבו  כי  בתשובת  הרב  בצל  הכסף  כ)  סימן  ד  סעיף  כט  אות  ח(באוצר  הפוסקים  ו
הרב ,  ן"ר  ,ה"רמ,  ם"רמב,  י"ומהם  רש.  התעברה  וכרינהביא  חבל  נביאים  דתלינן  בספק  שמא  מ

קרי  לב חשער  המלך  ו,  ט"מהרימ,  א"הרמ,  מרן  השולחן  ערוך,  ו"מהרי,  ץ"רשב,  טור,  המגיד
 .ין שםיע. ובודאי שיש לסמוך עליהם להקל

והוסיף  שם  עוד   )חלק  ט  סימן  ב(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"ל  זצ"רן  הראש  מכן  הסכים  למעשהו
וחלק  י ,  ו-ק  ח  סימן  ט  וחלק  ט  סימנים  גלח(.  וכן  כתב  עוד  בכמה  דוכתי.  פוסקים  רבים  המסכימים  לזה

  ).ח ועוד-ה וסימנים ז-סימנים ג

 גם ברוב ישראל  וכרינלינן בת

 )ז,  אבן  העזר  סימן  ה  אות  ו(  בשם  הרב  בנין  עולם  )חלק  י  סימן  ג(ל  "ל  זצ"עוד  חידש  מרן  הראש

 ואף  שיש  רוב  לאיסורא  מכל  מקום  יש  רוב,  שאפילו  ברוב  ישראל  תלינן  שהתעברה  מנוכרי

ותולין  הקלקלה ,  מה  שאין  כן  הגוים  שרובם  פרוצים,  ו  שרוב  ישראל  גדורים  מהעריותנגד

וראה  אוצר (.  ם"דודאי  מי  שפרוץ  מישראל  הוא  מיעוטא  דמיעוטא  כלפי  העכו.  במקולקל

  ).הפוסקים סימן ד סעיף כט אות יג

ק אף  אם  אינו  ספ,  התעברה  מצטרף  לספק  וכרינשהספק  שמא  מ,  ביאר  שם  טעמא  דמילתאו
דבספק  אחד  הוה   )סימן  תא(א  "שהרי  ספק  ספיקא  מהני  מדין  רוב  כמבואר  בתשובת  הרשב,  שקול

הספקות  יהיו  שקולים   נישולפי  זה  אין  צריך  ש.  מחצה  על  מחצה  ובספק  השני  הוה  רוב  להיתר
מכל  מקום  הספק  השני  שיש  בו  מיעוט  להיתר  מצטרף  לספק ,  שהרי  אף  אם  רק  אחד  מהם  שקול

 ). ט"ימן קי סקמסד "וי(רוב וכמבואר בפרי חדש הראשון להקל מטעם 

סוף  פרק  ט  מהלכות (ם  "כי  לדעת  הרמב  )אבן  העזר  סימן  ט(ת  תורת  חסד  "כן  הסכים  גם  בשוו

יש  לומר  שלא  החמירו  אלא ,  ספיקא  דאורייתא  לחומרא  אינו  אסור  אלא  מדרבנןש)  טומאת  מת
חזי  לאצטרופי  להקל  בספק ,  טאפילו  הוא  רק  מיעו,  אבל  כשנוסף  לו  ספק  אחר,  בספק  אחד  שקול

וכיון  שספק  ממזר  מותר  מן  התורה  ואסור .  משום  שיש  לומר  שבזה  לא  החמירו  חכמים,  ספיקא
לספק  הראשון  להקל ,  תעברההוכרי  נלפיכך  אפשר  לצרף  ספק  שאינו  שקול  דשמא  מ,  רק  מדרבנן

 ). ק"ק קיד אות ג ודו"אוצר הפוסקים ס ין עודיוע(. ושרי לכתחלה

ח  הכהן  שאין "דאף  שהאור  זרוע  כתב  בשם  מהר  )חלק  י  סימן  ד(ל  "ל  זצ"  הראשכתב  עוד  מרןו
יש לומר דסבירא ליה ספיקא דאורייתא לחומרא  ,כיון שרוב המצויים אצלה ישראל וכרינתולין ב
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ם  דספקא "ף  והרמב"הספקות  יהיו  שקולים  אבל  לדעת  הרי  נישמדאורייתא  ולכך  בעינן  ש
, ף  ספק  כל  דהו  על  הספק  השקול  הוה  רובא  ובזה  לא  גזרוכל  שנוס,  דאורייתא  לחומרא  מדרבנן

 ).. כתובות ט(וכמו שביאר בזה הפני יהושע 

ם  דשמא "שאף  בעיר  שרובה  ישראל  יש  לתלות  בעכו,  כשאני  לעצמי  אמינא  עוד  טעמאו
סימן (וכן  מבואר  בתשובת  נודע  ביהודה  .  אזלא  איהי  לגבייהו  והוה  ליה  קבוע  דכמחצה  על  מחצה

ד  שכיוצא  בזה "בס  ראיתיב  ושו.  מעוברת  חברו  ל  אודותע  )י"י  תשובה  סימן  יג  סקחלח  הובא  בפתח
 . )סימן נב(שם הרב מנחת עני ב) סימן ד אות מב(כתבו באוצר הפוסקים 

חלק  א  סימן  ג  וחלק  ג (בתשובת  הרב  שמש  ומגן  ,  וכרינכן  סמכו  למעשה  לתלות  שהתעברה  מו

ובאגרות  משה   )חלק  ט  סימן  קנא(והרב  מנחת  יצחק    )ן  יבוחלק  ד  סימ,  מח,  טז,  וסימנים  יב,  ז-סימנים  ו
  ).חלק ג סימן ח(

כ  בחלק  ב "חלק  ג  סימן  מד  וראה  מש(ת  יחוה  דעת  "ל  בספרו  שו"י  חזן  זצ"כן  הסכים  הגאון  מהרו

ת  שמע  שלמה "ובשו  )חלק  א  סימן  ג  וחלק  ב  סימן  ב(ת  שערי  ציון  "שובן  כתבו  וכ)  אבן  העזר  סימן  ב
ה וראה  עוד  מ  )כד-חלק  ב  סימנים  כג(ת  מראות  ישרים  "בשוו)  וחלק  ג  סימן  א,  ן  טחלק  ב  סימן  ד  וסימ(

 . ן כאן מקום להאריךיוא )מז-קדושין סימנים מו(ל בספרו משנת שלמה "ר זצ"אמואשכתב 

 גם כשלא אמרה כן  וכרינלינן בת

ואף  כשהאם  לא  אמרה  שהתעברה  מנוכרי  תלינן  שהתעברה  מנוכרי  אלא  שבושה  היא  לומר 

דאם  איתא  דמוכת  עץ  היתה  היה  לה  לטעון   ").כתובות  ט(  וכמבואר  כיוצא  בזה  בתוספות  ,כן

משמע  שבמקום  שגנאי  לה  לטעון  כן  אין  לומר  דמדלא ,  "שאין  גנאי  בכך  כמו  ביאת  אונס,  כן

 . טענה כן ליכא לספוקי בהכי כיון שמתביישת לטעון כן

שרק   )ד"בית  שמואל  סקמ(ישה  והעיר  על  דעת  הפר  )סימן  קו(  איגר  קיבאעכן  הסכים  רבי  ו
, סיים  שם  ו,לא  טענינן  זאת,  אבל  כשהאם  בפנינו  ולא  טענה  כן  וכרינכשהאם  אינה  בפנינו  תלינן  ב

הלא  בודאי  אין  ראיה  מדלא  טענה  כמבואר ,  לבי  מהסס  וקשה  עלי  כתורמוס  מאיזה  סיבה  נימא  כן
 . ין שםידגנאי הוא לה לטעון כן ע, בתוספות גבי מוכת עץ

אבן  העזר (וכן  דעת  החזון  איש    ,)אבן  העזר  סימן  ז  אות  ז(ת  עין  יצחק  "ה  כתב  גם  בשוכיוצא  בזו

שראוי  להסתפק  בהם ם  וכרינשכל  שיש    איגרא  מחוורתא  כדברי  רבי  עקיב,  שכתב  )ז"סימן  א  סקי
ואמרה   אםהנבדקה    פילו  אםאש,  תבכ)  חלק  ג  סימן  ב  סעיף  ה  אות  ד(ת  ישכיל  עבדי  "ובשו.  הוי  ספק

תב כוכיוצא  בזה  ,  ין  שםימצרפים  הספק  דשמא  מגוי  נבעלה  להכשיר  את  הבן  ע,  שהבן  מבעלה
 . ן כאן מקום להאריךיוא )חלק א סימן עד אות א(נחת אשר מת "ושב

 אמנות האב כשכוונתו להיפטר ממזונות נ

אבי  המבקשת  טען  כי  אילו  היה  נפטר  ממזונות  היה  מסכים  להודות  שהמבקשת ,  זאת  ועוד

היינו  דוקא "  אין  זה  בני"ו  הפוסקים  שכל  נאמנות  האב  באומרו  וכבר  האריכ.  היא  בתו

כשאינו  נוגע  בדבר  אבל  כאשר  הוא  נוגע  בדבר  שאמר  כן  כדי  להיפטר  ממזונות  יש  לומר 

 .שאינו נאמן

 פלוגתא  בליא  תילתא  מאי  הכאורהלש,  כתב  )  גימן  ג  סחלק(  ומר  אביעת  י"ושל  ב"מרן  הראשו
 וגע  נפסולש)  ימן  לזסיר  שושן  ע(והלבוש    ).בבא  בתרא  מד(  לובליןם  מ"מהרי  הלפש,  תראי  ברבנןד
 אמינה  ההתורהשאם  כך  במקום  ,  עדות  לפסול  שקרובי  כהוו,  צמו  עצל  ארוב  קדם  שאםווא  משה
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וא  קרוב  אם  כן  הוא  הדין הף  על  פי  שא,  וא  הממזרוה  וערו  הן  מני  בו  אני  בינו  אה  זיאמר  שאבל
 . אמןנ – תמזונו מהפטר לרוצהש, עדותו בוגענבמקום שהוא 

 חיישינן  דוםששפסול  נוגע  הוא  מ  )ימן  לזסיש  רחושן  משפט  (ך  "השע  ו"סמ  הדעתלבל  א
 וגע  נשאינו  כאוקדוו,  דיש  לחוש  שמשקר,  דבר  בשנוגע  כאמןנזה  יש  לומר  שאינו  י  פל,  קרשמש

 .נו בת אפסול לאב האמן נדברב

נראה  שהאומר  אינו   )סוף  סימן  פה(א  "ל  שם  כי  מדברי  הגאון  רבי  עקיב"כתב  עוד  מרן  הראשו
והרב  בנין  עולם   )אבן  העזר  סימן  עו(וכן  הסכימו  החתם  סופר  ,  בני  כדי  להיפטר  ממזונות  אינו  נאמן

וראה  עוד  באוצר  הפוסקים   )סימן  ג  אות  ג('  ש  כן  גם  בחלק  ט'שנה  ופירו)  אבן  העזר  סימן  ו  אות  יא(
 . שכאשר כוונת האב להיפטר ממזונות אינו נאמן )סימן ד אות קלה(

ואין ,  דתלינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל,  יכומם  של  דברים  שיש  להתיר  את  המבקשת  להינשאס
ואף  אם  נחשוש  שמא  מאחר ,  הבעל  נאמן  להטיל  ספק  בדבר  כשנראה  כוונתו  להיפטר  מהמזונות

 . התעברה וכמבואר בזה עליונים למעלה וכרינכתי יש לצרף ספק נוסף דשמא מא – התעברה

 תסקנומ

 : בית הדין כדלקמןלאור האמור מחליט

 .המבקשת רשאית להינשא כדת משה וישראל. א

 . לשכת הרבנות תבחן את יתר הפרטים הטעונים בירור כמקובל. ב

 . יתן לפרסם את פסק הדין בהשמטת פרטים אישיים כמקובלנ

 ). 10/01/2017 (ז"ב בטבת התשע"ייתן ביום נ

 רב שמואל אברהם חזןה ד" אב—רב דניאל אדרי ה ד" ראב—אברהם מאיר שלוש  רבה

 


