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 1באר שבע זוריהאבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 )בדימוס (ד"אב –הרב בנימין בארי , ד"אב – יל'הרב אליהו אברג, ד"אב –יגרא  אליעזר ארבה

  תלוניפ :בקשתהמ

 בתקופת השלטון הקומוניסטי רוזיהגנערכו בן שידושי ק–יתר לבוא בקהל  ה:נדוןה

 סק דיןפ

ינו השאלה נפרשת על פני שלושה דורות על מנת לברר את מעמדו ההלכתי של בתיק שלפנ

 .האם ראויים הם לבוא בקהל, הדור השלישי

 :נפרוש בקצרה את העובדות הידועות והרלוונטיות לדיוןו

, ישואין  ננות  ששר  כעאחרל.  '60  שנת  בערךבגרוזיה    ב]'ב  [ר  מם  עתחתנהה]  'מ['  בג .א
 .לדים ילא לפרדו נצדדיםה

 דיין  עבעלה  שמפרע  לתבררה.  אלמנה  כנרשמה  ורצה  אלתהע]  'מ['  ב  ג1973  רוארפבב .ב
 .י חיהה

כבר   24.4.1974  ידוע  שבתאריך.  הריון  לנכנסהו,  .  [...]ז.ת,  ]'ק  [ר  מת  אכירה  הארץב .ג
 .ד"ושאלת ייחוס הוולד עלתה אז בביה מעוברת ייתהה

 .]'ת [בת הולדה נ5.7.1974 יוםב .ד

 ליחות  שגט  ב]'ב  [בעלהי  מ"דמו  כתגרשהה]  'מ['  גבה)  3.3.1976(ו  "שלת'    בדרא'    איוםב .ה
 .רחובותד ב"ביהב

 ודש ח16 ניב  (קטנים  הלדיה  יני  של  עבהות  אכרתה]  עלהב[  ו]'ת  [שו  ע29.10.1991ום  בי .ו
ככל  הנראה  ללא  שימת  לב ,  ישואין  ניתרהאור  כך  קבלו  ול,  חיפהד  ב"ביהב)  ודש  ח2-ו

 .לשאלת היוחסין

ושוב   ,)28.11.1991(ב  "שנ  תסלוא  כ"כ  בתא  ארית  קותרבנ  הרך  דתחתנו  הצדדיםה . ז
ד "פנתה  שוב  לביה]  'ת['  גב  ).17.3.1999  (ט"ט  אדר  תשנ"בחיפה  בכ  ד"יהבהתגרשו  ב
. אך  הפעם  הפנו  אותה  לבירור  יוחסין,  היתר  נישואין  ל20.12.1999ום  ביבאשדוד  

 .בוהתיק עברה מהרכב להרכ, אך לא ניתנה החלטה, התקיימה אז גביית עדויות

בנימין  בארי ,  יל'אליהו  אברג:  ג"בהרכב  של  הרה  תקיים  דיוןה)  2007  (ז"שנת  תשסב .ח
י  צדדים  להתיר  מצד  פסלות "כתב  בכתל  'ד  הרב  אברג"אב.  א"ר  איגרא  שליטזואליע

                                                      
 רכב מיוחד לענייני יוחסין ה1
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חוסר  נאמנות  של  האשה  לפסול  את  ילדיה  שכבר ,  אפשרות  שהיה  גט  בגרוזיה,  העדים
לעיון :  "סייםו.  מזרות  אלא  דרך  יכירג  שאין  מ"ודעת  הבה,  י"התחתנו  ברבנות  כדמו

 .טרם ניתנה החלטה סופית בנדון, אולם ".ד והחלטה סופית"ביה

 ידושי גרוזיהק .א

 ?האם יש חזקת קידושין כשרים לעולי גרוזיה הבאים בחזקת נשואים

ל  והבלבול  הגדול  בעדויות  השונות  סביב "אור  הרקע  העובדתי  שנפרש  לפנינו  בתקציר  הנל
נראה  שעלינו  לברר  באופן  כללי  מה ,    למניינם1960נערכו  בגרוזיה  בשנת  כשרות  הקידושין  ש

וממילא  לדעת  האם  יש  לתת  תוקף  וחזקת  קידושין ,  היה  מצב  החיים  הדתיים  בגרוזיה  בשנים  אלו
 .לטקסי הקידושין שנערכו שם

ועל  כן  שטחתי  בפניו  שאלה ,  ירור  מקיףבא  "וארון  שליטבעבר  ערך  בזה  הגאון  הרב  ציון  ב
 .צורה חד משמעית שאין לבאים מגרוזיה בשנים אלו חזקת קידושין כללבי לא אמר הו. זו

משום שבשנים אלו שלטון הרשע הקומוניסטי היה בשיא תוקפו והדת היהודית  ימוקו עימונ
כבר  היו  כולם  בחזקת  עמי  הארצות '  60-כך  שבשנות  ה,  כבר  נעקרה  עשרות  שנים  קודם  לכן

הן  מצד  שלא  ידעו  כלל  איך  לסדר ,    מקום  לחוש  לקידושיהםממילא  אין.  ומחללי  שבת  בפרהסיא
ואדרבא רגילים היו לכבד פעמים רבות , והן מצד שלא הקפידו על עדים שאינם קרובים, קידושין

מ  הם  בחזקת  מחללי  שבתות  הפסולים "מ,  ואף  אם  לא  היו  העדים  קרובים.  דוקא  את  הקרובים
הכריע  לקולא  בנידון  זה  של  עדים  מחללי ש)  ה'  ז  סי"ח  אבהע"ח  (ת  יביע  אומר"בשו'  יע.  לעדות

ז "ד  אחר  הבאתי  שכעי"פסב.  (וקות  שנשבוינבמקום  שהם  שוגגים  או  בגדר  ת  לוישבתות  ואפ
שבדרך  כלל ,  א  לגבי  הנישואין  בבוכרה"מ  עמאר  שליט"א  והגרש"צ  בוארון  שליט"הסיקו  הגר

כ  שוב  בטקס "תנו  אחהעדים  היו  קרובי  משפחה  ומחללי  שבתות  וגם  את  הטבעת  שנתנו  בזאקס  נ
 ).כידוע, ובגרוזיה היה המצב עוד גרוע יותר, הנישואין

רוזיה  שנישאו  בתקופה   גהודי  יצלי  א"דמו  כישואין  נלל  חזקת  כראה  שאין  נאמור  האורל
 .המדוברת

נידון שלפנינו ישנה מחד העדות של הרב חכם רפאל שמסדר הקידושין חזן דניאל מנשרוב ב
אך ,  ולאחר  עזיבתו  של  חכם  רפאל  היה  מסדר  קידושין  שם,  מוהלהיה  ירא  שמים  והיה  שוחט  ו

גיסה   ,]'ש[בנוסף  ישנה  עדות  של  .  הוא  עצמו  אומר  שאינו  יודע  עד  כמה  היה  בקי  בטיב  קידושין
' בגהאשה  .  היה  עד  קידושין  והוא  הרי  פסול  לעדות  מצד  קורבהם  הוא    גדבריולש]  'מ['  בגשל  

אמנם  יש .  כ  גם  הם  פסולים"וב  ממשפחת  החתן  ואעצמה  טוענת  שאביה  היה  עד  וגם  קר]  'מ[
כפי ,  בנוסף.  נ  יש  כאן  פסול"אך  ממ  ,ועדים  נוספים]  'ש[סתירה  מסויימת  בין  עדותה  לעדותו  של  

נראה  שכל  הציבור  היו  עמי  הארצות  גמורים  ובחזקת ,  למעט  אנשי  הדת  המעטים,  שהקדמנו
פיק  בכדי  לבטל  את  כשרות ויש  בכל  זה  לכאורה  מס,  מחללי  שבת  בפרהסיא  הפסולים  לעדות

 .ולפחות הוי ספק גדול, הקידושין שנעשו שם

נמצא  אחד  מהם "שלהי  הדברים  נחזור  לדון  באריכות  לחזק  את  ביטול  הקידושין  גם  מדין  ב
 ."קרוב ופסול

 .מעתה נותר לבדוק האם ניתן לצרף צדדים נוספים כדי להקלו
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' וגב  ]'ב[ן  עוד  בגרוזיה  בין  מר  אם  נעשו  גירושיהעלתה  בדיונים  הקודמים  שגבי  השאלה  ל(
גם סתרה דבריה בזה ]  'מ['  גב.  לא  נראה  שיש  מספיק  ביסוס  לעובדה  זו  םימתוך  הפרוטוקול,  ]'מ[

 ).כ גט"ועובדה שגם סידרו בארץ אח, לא קיבלה גטשדיון שלפנינו בובסוף הודתה 

 בגוי לייהת .ב

 .פתח היתר נוסף יש בנידון זה סביב השאלה של תלייה בגוי

 יש  מקום  להסתפק  שמא  הולד,  שואה  נתעברה  בזנותנדיין    עייתההש]  'מ['  בגכיון  ש  ,נהה
 .וא מנכריה]) 'ת[(

ונחזי ,  ם"בעיקר  מתוך  דברי  הרמב,  י  גדולי  הפוסקים  האחרונים"אלה  זו  נידונה  בהרחבה  עש
 .אנן

 גוי באשת איש שזינתה בלייהת .1

ו  מהלכות  איסורי  ביאה  הלכות "טפ  (ם"כתב  הרמב,  של  ולד  שנולד  מפנויה  שזינתה  עמדומענין  ב

 :ל"וז ,)יב-יא

 ם  אזה  הילוד  הו  אזה  העובר  ההו  מה  למרוא,  זנות  מנתעברה  שפנויה.  יא"
פ "  עאףו,  שר  כהבן  ואמנת  נו  זרי  הבעלתי  נלישראל  ווא  השר  כן  במרהא
 .סולים פה בזנתה שעיר הרובש

 וא  וטה  שו  אלמת  או  ארשת  חייתה  שהו  אמתה  שד  עמו  אבדקה  נא  לואם.  בי
 ודה  מלוני  פותו  אפילו  אנתין  הפלוני  לו  אבעלתי  נממזר  הפלוני  לאמרהש
 ך  כה  להודה  שה  זם  עזינתה  ששםכ,  מזר  מפקס  ילוד  הה  זרי  המנו  מהואש
 ביו  את  אכיר  מאינו  ומו  את  אמכיר  שתוקי  שנקרא  הוא  הזה  וחר  אם  עינתהז
 ."דאיו

 :סיכם וכתבד כה ילבהו

 בן  הרי  השר  כלוני  פותו  אםא,  ואה  לוני  פן  בה  זן  באמרה  וזנתה  שפנויה"
 מו כיה פל עדאי ומזר מבן ההיות לאמנת נינה אמזר מלוני פותו אאם ו...שרכ
 ."מזר מפק סהיה ילא אביארנוש

, דוע  נאמנת  האשה  רק  להכשיר  את  הולד  ולא  לפוסלומ)  ם  הלכה  יבש  (ביאר  המגיד  משנהו
 :ל"וז

 אין  שפני  מוא  התיבעל  נממזר  הפלוני  לומרת  איא  האפילו  שבינוש  ר"מו"
 נאמנתפ  ש"אע  ו.יתבאר  שמו  כלבד  באב  הלא  אפסול  באמנת  נאשהה
 נו  אין  אורה  תבר  דלהכשירד  ,יא  הא  ל,פסולש  ל"כ  שראה  נהיה  והכשירל
 ותר  מתורה  הן  ממזר  מספק  ומזר  מפק  סלא  אוי  הא  לדינא  מהא  דה  לריכיןצ
 בלא  ,בריהם  דשל  בהאמינוה  ו,ליהן  עזרו  גרבנן  דלא  א,קהל  בבא  למורג
 יו  האם  ודאית  וממזרת  באסור  וקהל  בבא  לותר  ממדאורייתא  דיון  כפסולל
 לא  ו,ורה  תשל  בקילין  מיו  הדאית  וממזרת  בותו  אמתירין  וותה  אאמיניםמ
 ן  לקיימא  דלא  אכמים  חחלקו  נאב  לאפילו  ו,אב  ללא  אאמנות  נורה  תתנהנ
 עםל  ט"נ  כסמוך  ביתבאר  שכמו  ואחרים  לכירנו  יכיר  יאמר  דהודה  ירביכ
 ."עניןה

 :ל"זו) ף"ב מדפי הרי"ף ל עד (ן בקידושין"כבר כתב כן הרו
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 אמנת  נהיאפ  ש"אע  שיאה  בסוריא'  הלו  מ"  טפרקל  ב"מזם  ב"ר  הוכתב"
 יינו הלהכשיר דטעמא דמשמע ווא המזר מומר לפסול לאמנת נינה אהכשירל
 שר  כתוקי  שורה  תדבר  דשר  כמי  נמדאורייתא  דשום  ממהימנא  דעמאט
 ."א לממזרת בלהתירו ופסלו לבלא) א"ג ע"דושין עק(

ן  שבפנויה  שנתעברה  ואיננו  יודעים  מי "מ  והר"ם  לפי  ביאורם  של  המ"רי  לן  מדברי  הרמבה
האב  תולים  אנו  שנבעלה  לכשר  לה  ולא  לפסול  ואף  שרוב  פסולים  אצלה  ולכן  הולד  אינו  אלא 

 ).ק לט"ד ס' ע סי"הא (ש"ע בזה בב"וע, ספק ממזר

 דאורייתא  משר  כממילא  ופק  סעשותו  לפילו  במיעוט  כדי  אלייה  תל  שה  זיש  להדגיש  שדיןו
) ב"  עף  יאד  (חולין  בלמדנו  שכמו  וובא  רתר  בזלינן  אעלמא  בהריש,  ממזרות  ביוחד  מין  דואה

' וע, בעל החר אעילות  ברוב  דשום  מביו  אינו  אמא  שוששין  חנו  אאין  וותו  אסוקלין  שביו  אמכהמ
 ).ט' א סי"ע ח"הא (ס"בחתו)  פרק טומעתתא בש (בשב שמעתתאו) םש (ש"בזה בב

שנבעלה  לכשר  כדי  להוציא  את  הולד  מדין  ממזר  ודאי  ולעשותו  ספק   לייהתקרון  זה  של  ע
 .ם בהמשך הפרק לגבי אשת איש שנתעברה בזנות"עולה גם מדברי הרמב

 :ם"תב הרמב כט יהלכהב

 אמנת  נינה  אבעלי  מינו  אה  זובר  עאמרה  ועוברת  מייתה  שהיש  אשתא"
 אב  המרא,  אב  הלא  אורה  תאמינה  הלאש,  שרות  כחזקת  בבן  ההרי  ו,פסלול
 גוי  ממרה  אאםו,  מזר  מחזקת  בה  זרי  הים  המדינת  בעלה  בהיה  שו  אני  בינוא
 ..."דבריה בהכחישה לכול יבעל האיןש, שר כולד הרי התעברתי נעבדו

נה אך המגיד מש, "חזקת ממזרב"ם כותב אמנם שאם אמר האב שאינו בנו הולד הוא "רמבה
 :ל"וז, מבאר שכוונתו לספק ממזר

 בואר  מצאתיו  מא  לשר  כולד  הרי  התעברתי  נעבד  וגוי  ממרה  אאםש  ו"ומ"
 שתוקי  באמנת  נהיאש)  לכה  יאה  (מעלה  לזכר  נכבר  שמה  מוא  הטעם  הבלא
 גוי  בתלות  לדאי  ויכולה  שדין  ההוא  ו,הכשיר  לסולין  פרוב  בפילו  אהכשירל
 אמנת  ניא  הפק  סבכל  ומזר  מלישרא  מפק  סכשר  וגוי  מפק  סה  זלד  והאד
 ."הכשירל

א  שנתעברו  בזנות  סבור "הן  בפנויה  והן  בא,  שבשני  המקרים,  עולה  מכל  מה  שנתבארה
 .מזרממ שניתן לתלות שנבעלה לכשר או לגוי והולד אינו אלא ספק "ם אליבא דהמ"הרמב

 :ם"תב הרמבכ) ז טלכהה (הנה קודם לכןו

 רושה  גן  בו  אמזר  מה  זני  בומר  לאמןנ  ך  ככור  בה  זני  בומר  לנאמן  שכשםו"
 ני  בינו  אה  זובר  עומר  לאמן  נעוברת  משתו  אייתה  הם  אכןו,  לוצה  חן  בוא
 ."דאי ומזר מיהיה ווא הממזרו

דובר   מהרי  בשתי  ההלכותש,  טיכה  לאן  סותרים  את  מה  שכתב  בהם  כ"רמב  הברי  דלכאורהו
העובר ם ש"רמב הותבז כטבעוד  שבהלכה  ו,  נו  בל  העובר  שאינו  עאב  העל  מקרה  זהה  שבו  אומר

 מזר  מפקס  ק  רהוא  שמשמעו,  מזר  מחזקתבהעובר  רק    שהלכה  יט  הוא  כותבב,  דאי  ומזרמהוא  
 .מ שהבאנו"כפי שנתבאר מדברי המ

" וא  הממזרו  ני  באינו  "מר  אאב  היישב  שבהלכה  יטמ)    ד'י  סעזר  הבןק  א"הדומ  (יהודה  בנודעה
 אב  הי  מודע  יוא  לא  הבהלכה  יטש,  וא  הההבדלו.  "ני  באינו  "מר  אק  ראב  האילו  בהלכה  טזו
 י  מהוא  יודע  שוען  טוא  ההלכה  טז  בךא,  מזר  מפק  סק  רוי  הלכן  ובד  עו  אגוי  מנתעברה  שיתכןו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

ממילא ו,  "יכיר"נאמן  על  כך  מדין    ו"וא  הוממזר  "אב  ומישראל  נתעברה  ולכן  הוסיף  לומרה
 .העובר הוא ממזר ודאי

אשר איננו יודעים למי נבעלה ואפילו כשרוב ם ניתן לתלות בגוי כ"כ שלדעת הרמב"מצא  אנ
 .פסולים אצלה והולד אינו אלא ספק ממזר

 ):ד סעיף כט' יס (ע"כן פסק השוו) ד' ע סי"הא (הנה כתב הטורו

 בל  א,פוסלו  לאמנת  נינה  אבעלה  מאינו  שעובר  הל  עאומרת  שיש  אאשת"
 פוסלו  לנו  נאמן  באינו  שבניומ'    אל  עו  אמנו  מאינו  שעובר  הל  עאומר  שאבה
 ."דאי ומזרמ הואו

בחזקת "ם  כתב  שהעובר  הוא  "ובעוד  שהרמב,  טלכה  יהם  ב"הו  אותו  הנידון  של  הרמבז
 ."ממזר ודאי"הטור שינה הלשון וכתב , "ממזר

ם  ולדעתו  אין  תולין "הטור  חולק  על  הרמבש)  בק  נ"  ד  ס'יס  (מואל  שכח  דיוק  זה  טוען  הביתמ
ו  שלדעתו "ק'  ת  סי"א  בשו"הבאנו  את  דברי  רעק  שקמן  לעייןמנם  א.  ("אינו  בני"בגוי  במקום  שאמר  הבעל  

 ).סכים שתולין בגוי ואין כאן מחלוקת מגם הטור

, הכשיר  לאמנת  נאם  הבריו  דלפי  שתכן  יפי  דרכו  מקשה  הבית  שמואל  על  דברי  הטור  כיצדל
ם  היא  נאמנת  היינו  משום  שגם  ללא  דבריה  הולד  אינו  אלא  ספק "הלא  כל  הסיבה  שלדעת  הרמב

אבל  לטור  שהולד  הוא  ממזר  ודאי  מדוע  שתהיה  נאמנת ,  מ"ינוה  בשל  דבריהם  וכדברי  המוהאמ
 .להכשירו

 אם האמנותנ .2

וכל ,  נה  במזרות  מעניין  באמנת  נאשה  האיןש,  הואו,  וסף  נסוד  ימדנו  למגיד  הרב  הדברימ
הן  בהלכה  יא  והן  בהלכה  יט  אינה  אלא  משום  שללא  דבריה  אינו  אלא  ספק   ידןדנאמנותה  בנידון  

לפנויה  כאשר ,  על  כן  האמינוה  חכמים  להכשירוו,  רק  מדבריהם  אסור  ותורה  הן  מממזר  שמותר
 .אומרת מכשר נתעברתי ולאשת איש כאשר אומרת מגוי או מעבד נתעברתי

 אמנת  נינהא,  ה  לפסול  לו  אממזר  לנבעלה  שאשר  אמרה  הפנויהכ,  ב  ויד  יבהלכה,  על  כןו
 לבד  ואסור  בממזרת  במזר  מפק  סאינו  אלאו,  רתמזר  ודאי  שמותר  בממז  מפסול  בנה  ולעשותול
 ).מדרבנן אסור הוא גם בישראליתו(

 .דאורייתא ממזר מפסול ולעשותו לאמנת נינה אאשה שן כם אמדים למצינונ

 בגוי כאשר האשה לפנינו ומכחישה זאת לייהת .3

 ):ם הלכה יזש (ם"כתב הרמב. ל"ם בפרק הנ"צאנו קושיא נוספת בדברי הרמבמ

 בת  באסור  ומזר  מחזקת  בולד  הרי  הביה  אבית  בהיא  וברהנתע  שארוסה"
 אמנת  נתעברתי  נארוסי  מאמרה  ומו  אבדקה  נאםו,  ממזרת  באסור  ושראלי
 ולד  הרי  הליה  עאתי  בא  לעולם  מאמר  וארוס  הכחישה  האםו,  שר  כהולדו

 ."אמן נמזר מה זני באמר ונו בחזקת ביה האפילו שמזרמ

, וסתו  ואומר  שמעולם  לא  בא  עליה  הולד  ממזרמבואר  מדבריו  שאם  הארוס  מכחיש  את  ארו
ג  שאינו  ידוע  מי  בא  עליה  ניתן  לתלות  בגוי "וזה  לכאורה  סותר  את  מה  שכתב  בהלכה  יט  שבכה

 .ואינו אלא ספק ממזר
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. ג  לא  תולים  בגוי"יתן  ליישב  ולומר  שכיון  שהאשה  טוענת  במפורש  שהולד  מהארוס  בכהנ
איסורי  ביאה '  ו  מהל"טפ  (הפרישה  והשער  המלךשם  ב)  ק  מד"ס  (ש"חילוק  זה  כתבו  במפורש  הב

 ):םש (ש"ל הב"וז. ע בזה לקמן"ע ו,)ז"הי

 ז  אכאן  בינה  אהיא  ומנו  מולד  האין  שאומר  ופנינו  בוא  הם  אפרישה  בכתוב"
 כחיש  מוא  הם  אסמוך  בכתב  שמהו,  תעברה  נכותי  ממא  שמזר  מפק  סולדה
 ."ולד התיכו מומרת אאינה ואן כשהיא כיינו הדאי ומזר מולד הותהא

ע "על  דברי  השוד  (לא  שמהארוס  נתעברהאכוונתו  שהיא  לפנינו  ואינה  אומרת  מכותי  הולד  ו
פירש ש)  סעיף  כז'  ד'  יס  (אמנם  עיין  בבית  מאיר,  ג  וכן  הבינו  האחרונים"בסעיף  כז  קאי  דאיירי  בכה

 ).ש אפילו בשותקת ומדשתקה הוי הודאה דמישראל נתעברה והוא ממזר ודאי"את דברי הב

ש וכתב שמה שטוענת שמהארוס נתעברה לא מהני "לק  על הבח)  קו'  יס  (א"ת  רעק"  בשובלא
דשמא  מה  שאינה  טוענת  כן  היינו  משום  שהיא  מתביישת  לומר ,  לסלק  את  הסברא  שנבעלה  לגוי

 .שנבעלה לגוי ומעדיפה לומר שנבעלה לארוס

ן  לתלות  אלא א  שבסעיף  יז  מדובר  במקום  שליכא  גויים  ואי"ם  כתב  רעק"בגוף  דברי  הרמבו
 ):םש (א"רעקל "ז ו.בישראל ועל כן הולד ממזר על פי טענת הארוס שאינו ממנו

] אדוני  דודי[=ד  "  אביו  אר  משםת  ב"ומעכר]  שאר  בשרי[=ב  "ש  ש"  מםג"
 ספקינן  מאם  ל"הרמב  לגם  דמנכרי  דומרת  אאינה  ופנינו  לבהיאי  ד"  נהגאון

 שםב)  ד"מס'  ד'  סיב(כ  "ש  כ"ב  הם  גאמת  במלך  הערש'  ס  בםכ  ג"שכ  ונכריב
, ן  כימא  נברא  סאיזהמ,  תורמס  כלי  עקשה  והסס  מביז  ל"כ  עולם  אפרישהה
 דלאפ  מ"פד'  סוגיב'  וס  תכתב  שכמוו,  ענה  טדלא  מאיה  רין  אודאי  בלאה
 .מבעלה דותר יטעון לרוצית וה לוא הגנאי דשיטא פאה, ני אץ עוכת מענהט

 חלוקת  משותעש  ל"ב  הן  כהוציא  דה  מהנמוכה  וקלושה  הדעתי  לביותרו
 תבם  כ"הרמב  ודאי  ומזר  מתב  כהטור  דשונם  לקדוק  דחמת  מהטורם  ו"רמבה
 אם  וכתב  דרוסה  אבים  ג"הרמב  דלישנא  מהוציא  לגםו,  מזר  מחזקתב
 שוםכ  מ"ע,  מזר  מחזקת  בתב  כלא  ומזר  מולד  הריה'  כו  וארוס  הכחישהה
 רידב  וכלל  ולל  ככרח  הה  זיןד  א"ענל,  נכרי  בלינן  תא  לודאי  בפנינו  לבהיאד
 כןו'  כד)  ז"טו  ה"ט'  פ(ם  "הרמבד  י  לנראהד,  יטב  הדיוק  באו  בהטורם  ו"רמבה
 יהיה  ווא  הממזר  וני  בינו  אה  זובר  עומר  לאמן  נעוברת  משתו  אייתה  הםא
 האב דדין הוף גאשמועינן לאו ב,עיברה שרוסה אביג) ז" יבהלכהו (דאי ומזרמ
 יכא הובן ממילאמ היינוו, דאי ומזר מיבורוי ד"פ עעשות למי דכעדים ואמןנ
 כולם  שכונה  שו  אעיר  במו  כדאי  ומזרמ'  י  המנו  מאינו  שדענו  יאלוד
 אן  כין  אבורו  דמצד  שידושו  חעיקרו,  נו  בינו  אבורוי  ד"פ  ען  כמו  כשראליםי
 נו  למוחזק  דנשואה  באפילו  דתרתי  בהשמיענוו,  מנו  מינו  אודאי  דדיינינןו'  ס
 ב  אחזקת  בפנינו  לאינוד  ף  אארוסה  בכןו,  ודאי  לאמןמ  נ"מ,  ממנו  דודאיב
 נו  בינו  אשואה  נבים  ג"רמב  הקט  נבדקדוק  דפשר  אוא,  אמןמ  נ"מ,  האמינול
 נתעברה  שיודע  ד'וא  הוממזר  'ם  זה  גומר  אהבעל  שמשמעד,  וא  הממזרו

 נו  לוחזק  מאינו  דארוסה  בבלא,  אמן  נכרים  נדאיכא  בף  אבזה  וישראלמ
 ליכא  דהיכיו,  מנו  מאינו  שלא  אתעברה  נינו  נאמן  שמפלוני  אב  אחזקתב
 לומר  וחדש  לק  רבאט  ד"  יהלכה  בבלא...  מזר  מולד  הישראל  בק  רמתליל
, אמנת  נם  אזקת  חיכאפ  ל"עכ  דפילו  אהיינוו,  תעברהם  נ"עכו  מומר  לנאמנתד
 ."מזרמ' חזקב' ה כ"ש מנכרי בתלות לאפשר דיכי הזהוו

 דוע  יא  לאשר  כגוי  בתוליםם  ש"רמב  לודה  מטור  הגם  שבארא  ל"ע  רבריו  מוסיף  דבהמשךו
 .ש"ב שלדעת הטור אין תולים בגוי עי"ש בסקנ"ודלא כמו שרצה לומר הב, אב הימ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

7 

 איות נוספות שתולין שנבעלה לגוי לעשותו ספק ממזר ואף כשהאשה מכחישהר .4

, א  לתלות  שנתעברה  מגוי"א  מעיר  שמסברא  אינו  מבין  מדוע  א"אשית  יש  לציין  שרעקר
 :ל"וז

 סברא  הכמעטו,  ם"עכו  בספוקי  לליכא  דומר  להשכל  וחוש  הגד  נמעט  כהוא"
 ין  יענין  לדחזינןם  כ"כו  עגד  נוב  רקרי  מא  לשראל  ירוב  באף  דהיפוך  בותנתנ
 עריות  ברוצים  פוב  רימא  נריות  עגבינ  ל"הו,  שראל  ינבי  גוב  ראמרינן  דסךנ
 בלא,  פסולים  החר  אלך  הנותי  ז"  רדעת  לירושלמי  הברת  סעין  כהואו,  כריםנ
 ."אד מלי עשהם ק"עכו בלל כספוקי לליכא דומרל

 .עוד הוא מביא בתשובתו ראיות נוספות לכך שאכן ניתן לתלות ולהסתפק בגויו

 :ל"וז ,)ב"ף יג עד (היא מכתובות' ראיה מכרעת'ראיה הראשונה שהוא מכנה אותה ה

 חורבאק  "  פכתובות  דסוגיאם  מ"עכו  במספקינן  דכרעת  מאיהד  ר"ענ  לוגם"
כ "  עהיינוו,  סולים  פוב  רשום  מדבראד  חורבא  ושרים  כוב  רשום  מקט  נמתאד
 אין  דנכרי  בלל  כספקינן  מלא  דימא  נאי  וכרים  נעלמא  דרובי  ד"שש  ר"מכ
 ורבא  חקרי  מיכיה,  ו  לצמה  עוסרת  מאינה  ומהם  עעורבת  משראל  יעתד
 היא  דומר  לין  אדאי  והאו,  ספק  הכלל  בינם  אנכרים  האה,  סולים  פוב  רדבראד
 מו  כמשפ  מ"ר  בף  אכשירג  מ"  ראמת  בהא  דנכרי  בספקינן  מלאל  ד"מ  קופאג
 ."נכרי במספקינן דרורכ ב"עא, עיברה שארוסהב

 :וב שיכםכ ס"אחו

 אין  דדאי  והאד,  דעתי  לכרעתמ'  אי  רוא  הדברא  דחורבא  מהראיה  שבפרטו"
 וב  רקרי  מהונה  כלעניןו,  נכרי  ליישינן  חהונה  כחוס  יענין  ללחומרא  דדחוקל
, וב רקרי מא לודאי בפק סכלל ביםכר נין  אדינאפ  מ"עכ  דיוןמ  כ"מד,  סוליםפ
 הריו,  סולים  פרוב  דינא  דדברא  דורבא  חנקט  דמה  באשמעינן  לבעי  דיון  כםג
 יש  דכרים  נרוב  בק  רשמיענו  האיךו,  אמנת  נהו  במתלי  לישפ  ד"ר  בף  אאמתב
 ."נכרי בתלות לאין דעמא טזהב

 :וספת נראיהו

 ריה,  כהונה  ללהסו  פתה  בכרי  נש  יאםד)  'י  ו"ססב  (מבואר  דיסוד  הגוף  בגםו"
 דש  חבר  דהמציא  לןת  ל"מהו,  הונה  כחוס  יענין  לחומרא  לנכרי  בתלינןד
 הסתפק  ללא  שדאי  וממזר  כדונו  לזינתהא  ש"א  בהקל  לכןס  ו"  סלעניןד
 ."נכריב

 :ל"זו ,)ח יעיף ו ס'י סע"הא(ע "כוונתו למה שנתבאר בשוו

ם "כו  עלא  אם  שוכן  שיה  הא  לפילוא,  עיר  בנתעברה  שו  אנבעלה  שאוהר"
 כלש,  כהן  לכתחלה  לנשא  תא  לו  זריה,  הם  בכיוצא  ועבד  וחד  אלל  חו  אחדא
: ומרת  אהיא  וואיל  הצא  תאל,  שאת  נאםו.  וא  החצה  מל  עמחצה  כבועק
 ."בעלתי נכשרל

 מוכיחו,  גוי  לוששים  חנו  אבעלתי  נכשר  לאומרתפ  ש"לענין  פסול  כהונה  אע  שברור  בואיםר
דון   נא  למזרות  מלעניין  שכן  שלכ,  עיר  בחד  אשיש  גוי  ככהונה  לחומרא  לוששים  חאםא  ש"ער

 .עיר בחד אק גוי רפילו איש ובעלתי נכשר לומרת אמזר כאשר מודאי לאת הולד

ק "ש  בס"דלא  כדעת  הבו  (נתעברה  מבעלה  שמרה  אם  אף  אגוי  בתולים  שלישית  לכך  שוכחהה

ד '  יס  (א"ב  חודש  שכתב  הרמ"אשה  שהיה  בעלה  במדינת  הים  ושהה  שם  יא  מ"עק  רביאמ)  דמ

 ודוקא:  "והוסיף,  ב  חודש  תולין  בבעל  ואמרינן  דאשתהי  ולא  חוששין  לממזרות"תוך  יש)  סעיף  יד
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" יה  לחיישינןו,  כ"  כאשתהי  דמרינן  אא  לכוער  מבר  דה  באו  רם  אבלא,  כוער  מבר  דה  באו  רלאש
א  אפילו  כשטוענת  בברי "ואבי  המכותב  העמיד  דברי  רמ  ).ק  טז"ס  (ש"פת'  לממזרות  והוי  ספק  וע

י  וטוענת  שנבעלה "ואילו  לגבי  שהה  בעלה  במדה,  כ  אינה  נאמנת  להכשיר"וא,  וא  מבעלהשה
 :א חשבון כזה"ז עושה רעק"ולפ, ם שנאמנת להכשיר הולד"לנכרי כתב הרמב

 ילדה  וכיעורא  ב"רמ  הכוונתי  ד"  נגאוןד  ה"  אביו  אדעת  כדון  נם  אבפרטו"
 יותרכ  ד"  עכרינ  לנאמנת  דדחזינןכ  מ"א,  הני  מא  לידה  דרי  בפילוח  א"יבל
 כיון  ו,מבעלהח  ד"יב  לילדה  ויעור  כלגבי  ממנכרי  דתה  אהאמת  דסתברמ
 נכרי  במתלי  לאיכאו  ב"קו,  פק  סק  רוי  הפנינו  באינהוח  "יב  לילדה  ובכיעורד
 ."פק סק רהויד

מוכח ,  היינו  דאם  כשטוענת  להכשיר  נאמנת  דוקא  בטוענת  מגוי  ולא  בטוענת  מבעלהד
שאם ראינו בדברי  שאינה לפנינו ואינה טוענת להכשירכש "כ כ"וא, בגוי מסתברת יותר לייהתש

ש  שתולין  גם "א  שבאשתהי  אנו  עדין  מחשיבים  זאת  לספק  ולא  אומרים  שהוא  ודאי  ממזר  כ"רמ
 .בנכרי לעשותו ספק

 ותר  יברו  עשם  שאף  ו,נתעברה  מהבעל  שומר  לאמנת  נאשהא  ש"עק  רומר  אכח  קבסימןו
 שתהי  אל  שהסיבה  מם  גזאתו,  נו  בא  לוא  הולד  הלכןו,  טענתו  לליה  עבא  שאז  מודשים  חתשעהמ
, ולין  שאישתהי  תין  אל"נא  ה"רמ  הדעתכ  ל"או,  יעור  כשנו  יבנידון  דידיה  התם  שאףו.  ודשב  ח"י
 נבעלה  שטעון  למו  שנאמנת  כ2נאמנת  שדאי  וולד  לך  אצמה  עגבי  לאמנת  נאינהש,  א"עק  רוברס
 נויה באת זנאמנות ו).ט"ב הי"איסו' ו מהל"טפ( ם"נה כמבואר בדברי הרמב  בת  אהכשיר  לכדי  בגויל
, גוי  וכפי  שנתבאר  בארוכה  לעיל  לחוששים  שיוןכ,  מזר  מפק  סושה  עק  רהבעל  שמ"מ  הברי  דלע
 ):םש (ל"וז

 ל  עידה  דשרות  כזקת  חאתרע  דצמה  עהתיר  לק  רזה  דומר  לש  יקום  מכלמ"
 הריד, נאמנתל ד" יולד הל עבל אאשתהי דחוק  רדבר  בלינן  תלא  ויעור  כדיי
 היא  דאףו,  וא  המנכרי  דומר  לאמנת  נהא  דאמנת  נשרות  כזקת  חלאו  בםג
 ממזר לולד החזיקין מיינו היבורה דבלא דאףו, שרות כזקת חאבדה ותחללהנ
 ק  רדוברם  מ"לרמב  שטור  לניגודם  ב"רמב  בסבירמ  ה"ה  ההרי  שוונתו  כרורה  באל  (דאיו
 הסביר  שמו  כשראל  יםכול  שמקום  בפילו  אאמנת  נתהיה  שוונתו  כאוליו.  מזרמ'  סב
 פורש  מכןם  ו"הרמב  דלישנא  מדמשמעכ,  נכרי  בלינן  תלא  ד,)ו"ק'  סא  ב"עקר
, קהל  להתירו  לוא  המנכרי  דומר  לאמנתמ  נ"מ  ומזר  מהוא  דהדיא  לטורב
 שהתה וכיעורל ב"נ י"ה, ולד ההכשיר לאמנת נפק סיש שכלמ ד"ה הכדכתבו
 ".ולד הל ענאמנת וספק לנו למשוי דודשב ח" יד עילדל

מו כ  חוק  רפילו  בדבר  אתלות  ליתןנ  ינה  ידועה  אהמציאות  שכלא  ש"עק  רדברי  מעולהה
 מצא  ים  אסופקני  מידות  לרישום  בברר  לנסה  נם  אהריש  (ודשחב  "י  בגוי  וכמו  דאשתהי  לייהת
בואר   מגמרא  בבר  כ,טבעים  השתנות  נ"או.  ודשב  ח"י  ללד  תאישה  שיליונים  מכמה  לחדא

 כיח שיה הא לודשב ח" יבודאיו) א"  עף  לז  דבמותי(' ז למיעוט ודןלי' ט לשים נוב רל עשמסתמכים
ספק ממזר כ ש"הגזה של" צבהכרחו). ודשב ח" יאישתהי בתולים שיום הד  עוסקים  פאנו  ו,ז  אםג

 חזקת  בוא  הרי  הכיח  שאינו  שדבר  בפילו  אתלות  לאפשר  שמן  זכל  שחדשת  מכשר  מדאורייתא
 .כ המגיד משנה"פק ולכן נאמנת להכשירו וכמושהיינו שאינו אלא סד, מזר ולא ודאי ממזרמ

                                                      
לדעת  אבי  המכותב  אפילו .  קו'  א  שלא  כפי  שסובר  אביו  של  המכותב  בסי"א  כאן  מפרש  את  דברי  הרמ"עק  ר2

נאמנת  כמו  שנאמנת  לומר  מגוי  או  עבד א  היא  "אך  לדעת  רעק,  טוענת  ברי  אינה  נאמנת  וחוששין  לולד
 .נתעברתי ורק בגונא שאינה לפנינו חוששין לולד
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 חוששין  שיותר  ברוצה  פדינו  של  תרומת  הדשן  לגבימ)  ק  מג"  סוףס(ש  "ב  הוכחת  הת  אגםו
 דין  להלכה  לנקטוהוו,  גוי  בולין  תזה  שלא  מכאורה  למוכח  שמזרות  מחשש  לף  אמשמעו,  בניהל
 :ל"ז ושובתו תתחילתא ב"עק רחהד, פוסקים הל כהז

ל "סי  ד"הרא  מבפסקיש  ו"מב,  וקשים  מעצמםש  ב"ב  הריבז  ד"כ  עולםא"
 תבתי  כבסמוךו,  נכרי  בליאל  ת"  סא  למזרות  משש  חיכא  איותר  ברוצהפ
ם "רמב  הדעתכ  ב"י  כ"הרא  מפסקי  ההריו,  ל"כ  עהטורם  ו"רמב  הזה  בפליגיד
 וי  הא  הקשה  ידיין  ענכרי  במספקינןם  ד"הרמבכ  ל"או,  ממזר  לף  אחוששיןד
ש "ב  הוכחת  הל  עיק  דבנותא  ל"א  דוכח  ממזה  דאמת  בנקוטפ  נ"עכס  ו"ס
י "ב  הדעת  כזה  מנוכיחכ  ד"עס  א"  סוי  האם  ה"הרמב  לקשהכ  י"אד,  פרוצהמ
 זדאפ  א"כע,  שראל  ירוב  בוקמינןכ  מ"ע  דוא,  הל  קיחוסיס  ב"ס  במחמרינןד
 ."ו זוכחה ההל

 ומר  אהבעל  ונתעברה  מבעלה  שטענה  שא  מכריע  באופן  מוחלט  שאשה"רעק  שן  כמצא  אםנ
 .מזר מנים את הולד כספק דדיין עמנו מאינוש

ם  על  פי  זה  כבר "ובביאור  דברי  הרמב,  סברא  זו  דתלינן  בגוי  אפילו  אינה  אומרת  כן  בהנהו
א  ותשובתו  בזה  נדפסה "מ  שהיה  לו  עם  רעק"במו  ית  מאירבא  בן  דורו  הגאון  בעל  "קדמו  לרעק

 :ל"וז, הביא שם מה שכתב בספרו בית מאיר ו,) קימןס(א "עת ר"בשו

'   כלהכיד,  גוי  מפק  סמעבד  ללא  דענין  ללוגתא  פהמציא  ללא  שדי  ככתבתיו"
, גוי  משמא  דמזר  מפקס'    כלא  ומזר  מולד  הכחישה  מארוס  האםא  ו"רמה
 רי  זה  הסתם  בעתיקו  הכןל,  שראלים  יכולה  שעיר  ביירי  אהסוגיא  דיינוה
 מי ניש שבעיר דוכח מממילאו, גמרא בנאמר האופןב, אב הדות עצד ממזרמ
 ."פק סוי הםכרינ

 א  להאשה  ששעה  בפילוא,  גוי  בתלות  לישש,  כותב  ועמים  פספר  מאריךל  מ"נ  הבתשובהו
 .התיר לפיקא ספק סתוך מחד אפק סהוה מגוי בלייהתהו, מנו מלא אגוי מומרתא

לכאורה  מכריע  שאין ש)  ק  מד"וף  סס  (ש"ל  דברי  הבע)  ד  סעיף  כז'  יס  (אכן  בספרו  בית  מאירו
 :ל"וז,  שיש להסתפק בנכרילתלות בנכרי טען בתוקף

ד  דהטור  לא  חייש  לאינו  יהודי  ועושה  אותו  ממזר  ודאי "יך  סאותימה  לי  "
ת  דוקא "להתירו  בממזרת  הא  אינם  יהודים  פרוצים  וישראל  גדורים  ומה

מלבד  שזה  מן וב  מניח  הטור  בקושיא  "סקנ'  וגם  ע  לחשוד  בכשרים
 ."המושכלות שיש לספוק באינו יהודי

, ם באופן שלא יחלקו"נוספת  שיש  לתלות  בגוי וביאר דברי הטור והרמבש  שהביא  ראיה  "יע
 .ל"וכנ

 ומרת  אהאשה  שדן  במקרהש)  ח-אותיות  ו'  ז  ענף  ב'  ז  סי"א  אבהע"ח  (צחק  ייןעת  "שו  בעייןו
 לא  הם  הטור  המחמירים  העת  דביא  הבתחילהש,  מנו  מאינו  שומר  אהבעל  ונתעברה  מבעלהש
הפרישה  בדעת   ו,)ק  נב"ש  בס"א  תאמר  לנכרי  נתעברתי  להבנת  הבלדעתו  לא  תלינן  כלל  בנכרי  עד  דלש(

 ם  אין"שכתב  שאפילו  לרמב  ,)ז"י  הב"איסו'  ו  מהל"טפ  (מלך  השער  ו,)ק  מד"ש  ס"ובא  בבה  (הטור
 וחה  דהמשך  בךא.  מפורש  שנתעברה  מבעלה  בומרת  אאשר  כאשה  הדברי  לניגוד  בגוי  בתלותל
 תוליםש)  קימןס (מובא שם האיר מהביתו) קכח וו קימןס(א "עק רשיטת כהוכיח למאריךו, ו  זיטהש
 ין  אריה.  ב.  גוי  מטעון  לתביישת  מיא  המאש.    א:עמים  טשני  מזאתו,  אשה  הברי  דנגד  כם  גגויב
 א  למזר  מבנה  שפירוש  בומרת  אייתה  הם  אאףו,  בריה  די  פל  עמזר  מנה  בעשות  לכולה  ישהא
 :ל"זו, פירוש בטעון לאמנת נלא שבר דבריה דוסר חו אדבריה מדייק לאיןש ש"כ, אמנת נייתהה
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 א  לתעברה  נמנכרי  דענה  טלא  דהיכא  דכתבו  שברתם  סיקרע  אמת  בכןא.  ז"
 תובותכ'  תוס  הדברי  מז"  עתמוה  לש  י,ן  כענה  טדלא  מנכרי  בלל  כספקינןמ
 יא  הץ  עמוכת  דיתא  אאםד  ד"סה  בכתבוש'  ו  כימא  אעית  באיה  ו"ד)  '  טףד(
 הסתפק  לין  אענה  טמדלא  וונס  אביאת  במו  ככך  בנאי  גאין  דוענת  טייתהה
 ומר  לוכחה  הום  שנו  לין  אז  אך  כטעון  לה  לנאי  גהוי  דהיכא  דריה.  ל"כ  עכךב
ד "נבכ  "שכ  כ"א.  זה  במתביישת  דן  כענה  טא  ללכן  דשוםמ.  ן  כענה  טדלאמ
 ודאי  בהאד.  'ו  כתעברה  נמנכרי  דענה  טדלא  מומר  לוכחה  הום  שנו  לאיןד
 דאמרו  כתעברה  נמבעלה  דוענתטכ  "ע  ותעברה  נמנכרי  דהודות  לתביישתמ
 וכחה  הום  שנו  ליןכ  א"ע.  בעליהן  בתולות  וזנות  מולןכ)  ה"  עףד  (כתובותב
. 'ו  כענה  טדלא  מהוכחה  הדון  ללל  כברא  סיןה  א"בלאו.  ן  כענה  טלא  דמהמ
 ום שנו ליןכ  א"עו.  ט"כ'  עיס'  ד'  סי  במבואר  כפוסלו  לאמנת  נאם  הין  אהאד
 מזר מבנה דאם האומרת דמה מדיף עהא ילא דן כענה טלא דמה מללכ' איר
' תוס  הברי  דל  עם  שכתובות  בהפלאה  העיר  הה  זכעיןו.  לל  כאמנת  נאינהד
 ץ  עמוכת  דיתא  אאי  דשום  מץ  עוכת  ממא  שספקינן  מא  ללכן  דכתבול  ש"נה
 יא  הבעלה  לאסורה  דודית  מאלו  מדיפא  עהז'  הי  ילא  דוענת  טייתה  היאה
פ "פ  ואמנת  נדבר  לגלים  רישב  הא  דתירץ  וך  לני  אמאה  טומר  לאמנת  נינהא
 דון  ללל  כברא  סיןכ  א"ע.  ן  כייך  שאד  ל"נ  בבלא.  ש"  עדבר  לרגלים  כויה
 פירוש  בודית  מייתה  הן  מדיפאע'  הי  ילאד'  ו  כתעברה  נמנכרי  דענה  טדלאמ
 הכריח  שמהו.  ן  כטעון  לה  לוא  הגנאי  דבפרטו.  אמנת  נינה  אמזר  מהוולדד
 כרח  האין  דפרש  לרכים  דרבה  הי  לש  ין  כומר  למלך  ההשערש  ו"הבל
 וב רדברא דבחורבא דאמרוד) ב"ג ע" יףד (כתובות מוכח מכןו. לל כהוכחתםל
כ "  גמספקינן  דריה.  'ו  כןם  ה"כו  עעולם  הרובי  ד"שר'  פי  וצלה  אסוליםפ
 זהש  ב"ב  הל  עהשיגז  ש"כ'  עיס'  ד'  י  סאיר  מבית  באיתי  רמצאתיו.  נכריםב
 תעברה  נשמא  דספקינן  מנאלדי  וללם  כ"הרמב  וטור  הן  מכרח  האין  דפירשו

ל "צא  ז"ע  רברי  דל  עתמוה  לש  יבאמתו.  כתבתי  שכמו  ומו  עהנכון  ונכרימ
ל "  ההאד.  נכרי  ממא  שספק  ובעלה  ממא  שפקס  ס"  סדון  לכתבח  ד"כק'  סיב
 מנכרי  דוענת  טינה  איא  האם  דמלך  ההשערש  ו"  בדבריפ  ל"כ  עהביאל
 ףד  (כתובות  לושעה  יפני  בעייןו.  תעברה  נמנכרי  דלל  כספקינן  מא  לתעברהנ
 .'ו כהן כאשתצ ל"ל' מה ג" דםא ש"רע לחדוש ובדרושו) 'ט

' ו  כקלושה  הדעתי  לביותרה  ו"דו  ב"ק'  סיל  ב"צא  ז"ע  רי  כאיתי  רובש.  ח
כ "עו.  ו"ט'  יט  ס"מהרי  השם  בן  כהביא  וליו  עהשיג  וזהש  ה"ב  הדברי  לביאה
' סי בא"עכ ר"כמשס ו" סךפ ה" עקהל בהתירו לדינא למנקט לנו לש  יפירש
כ "  גהביאג  ש"י'  י  סופר  סתם  חתשובת  באיתי  רה  זל  כותבי  כאחרו.  ח"כק
ס "  סךפ  ה"  עהיתיראכ  ל"  גהעלהח  ו"כק'  יא  ס"ע  רבתשובת  דובדא  עהךל
 הוכיח  לעיל  לכתבתי  שכמוו.  בקצרה  וקדושין  דהירושלמיכ  ל"  גהביאו

 סמוך  לנו  לשד  י"נ  בלכןו.  אב  האמן  נווני  גכל  בלאו  דהסוברין  כהירושלמימ
 ."ס" סך השום מקהל בלהתירוו

, ארוסה  וארוס  בז  יסעיףם  ב"ברי  הרמב  דת  אהסבירוב)  ז  יותא  א'  ז  ס"העא  (יש  אחזוןה  כןו
 כולה  שעיר  בק  רדאי  ומזר  מלד  ווא  הבור  שהולדס,  אינו  ממנו  שומר  אהוא  ומנו  מומרת  אשהיאכ
 :א"חזול ה"זו. איר מהביתא ו"עק רדבריכ, גוי בספק לאין ושראלי

 םא  ש"גרע  החה  דבר  כנכרי  בספקינן  מא  לוענת  טינה  אאםכ  ש"ש  מכןו"
 כרים  נאיכא  דכל  דםא  ש"גרעה'  פי  כמחוורתאו,  נכרי  בספק  לאוי  רלעולםו
 שמועינן  אאב  האמנות  ניקרם  ע"הרמבו,  פק  סוי  ההם  בהסתפק  לראויו
 ."נכרי בספוקי לליכא דיכי היו פל עודאי כדיינינןד
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הבעל  טוען  שאין  הולד   ובמדה  שהפרישהש  ו"הבסוברים  ובהם    הרביםפ  ש"עא:  סיכוםל
 ם הדאיים כ,גוי לדונו כספק ממזר בולים תממנו והאשה מכחישתו וטוענת שמבעלה נתעברה לא

 .ג תולין בגוי"בכה' סבורים שאפא ש"החזו וצחק יעיןא ה"עק ראיר מביתה

 א לבית מאיר"מ בין רעק"יכום המוס .5

מ "תחילתם  בסימן  צט  והמשכם  במו  ,וקכח  וא  יראה  שדבריו  בסימן  ק"קת  רע"בשו  מעייןה
 .ד שמסיק למעשה את דבריו בסימן קו שהבאנו לעיל עקג-קעם הבית מאיר בסימנים 

נתעברה ו)  חודש  11-כ  (ברא  אודות  אשה  שבעלה  לא  היה  בבית  זמן  "סימן  צט  נשאל  רעב
 ).לא  מגויו  (והאשה  טענה  שהולד  מבעלה,  ל"והיו  כל  מיני  עדים  ורינונים  על  האשה  הנ,  וילדה

הוא  שלח  את  שאלתו  ותשובתו  לגדולי .  א  העלה  ספיקות  שונים  בנסיון  להתיר  את  הולד"קורע
ישנו  רק ששאפשר  לתלות  בגוי  ואפילו  '  הבית  מאיר  כתב  לו  בתשובה  המופיעה  בסימן  ק.  הדור

א  לעניין  שאם  יש  רוב  גויים  אפשר "בסימן  קא  הסכים  עימו  רע.  פילו  גוי  יחידאו  איעוט  גויים  מ
חוזר  הבית  מאיר  על  חידושו ב  "בסימן  ק.  גויים  יעוטמסכים  במקרה  של  האך  לא  ,  לות  בהםלת

אשר  יש  רק כע  אם  ניתן  לתלות  בגוי  "צבא  "עקרנשאר  ג  ובסימן  ק.  לתלות  בגוי  גם  במיעוט  גויים
 :ל"וז, יעוט גוייםמ

פ "פ  אם  הוא  רוב  נכרים  דעתי  מסכמת  למעשה  לרומ"כועע  לדינא  "וצ"
. ש"הנאמן  דוו  ידידו  ואוהב.  יורינו  בדרך  אמת'    ודלהכשיר  הולד  בקהל

 ."ש"עקיבא גינז מא

ו  של ושך  כפי  שראינו  בסימן  קו  ואחר  כך  בסימן  קכח  קבל  כבר  להלכה  ולמעשה  את  חידא
 .ף במיעוט גויים ואף כנגד דברי האשהאהבית מאיר לתלות בגוי 

 :מנם יש לציין שגם בסוף סימן קו סיכם וכתבא(

 רובה  שבעיר  ולה  שריי  ב"ע  ווטא  זכיעורפ  ב"כ  עלושהקד  ה"ענ  ללדינאו"
ב "ש.  ד"נלענכ,  מי  עבותי  רסכימו  יםא,  ולד  ההכשיר  לשד  י"  נמו  ככריםנ
 ."ש"א מינז גקיבאע. והבוא

 .כ  לכאורה  לא  הקל  אלא  ברוב  כשרים"וא  ,)ק  טז"ד  ס'  יס(ש  "פת  הזהמ  ב"מו  הל  כהביאו
ואפשר  שבאמת  כיון ,  יתן  לתלות  בגויהרי  קודם  לכן  האריך  שנ,  מנם  זה  באמת  קצת  תמוהא

לא  נזקק  לזה  ולכן  לא  רצה  לכתוב ,  כ  שם  במפורש"שבנידון  דידיה  הוו  רוב  פסולים  וכמוש
, דסוף  סוף  חידוש  יש  בזה  ואין  לסמוך  על  סברא  זו  בלא  סברות  נוספות  להקל,  למעשה  טפי

 ).ע"וצ

 ץ אם לדעתו תולין בגוי כאשר האשה מכחישה"מ בדעת התשב"ומ .6

 ,)41'  חל  מעמה,    וא  סימן"ח"  (בורה  דטרתע  "ספרו  בביא  לוריאל  ארבג  ה"רה  הידידיל  איתיר
 איה  רהביאו,  גוי  מינו  אהולד  שוענת  טאשה  האשר  כבמיוחד  וגוי  בלייה  תל  שו  זשאלה  בדןש
 א  לגוי  מלא  ופלוני  מהולד  שומרת  אאשה  האםש)  ח  פימן  ג  סלקץ  ח"שבת  ת"וש(ץ  "תשב  התשובתמ
 :ץ"תשבל ה"זו. גוי בוליםת

 הודיעכם  למני  מבקשתםו.  ברהם  אר  ביון  חשתא...  ונה  מאשה  הודות  אלע"
 שת  אדיין  עיא  ההנהו.  נזכר  ההרון  אמר  אכן  וומרת  איא  האשר  כתגרשה  נםא
 ...ישא
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 ד  עעולם  הכל  להנשא  לאסורה  ושואה  ניא  הדיין  עאשה  האת  זהנהו
 נטען  הל  איא  הסורה  אתגרש  תו  אתאלמן  תם  אאף  ותגרש  תו  אתתאלמןש
 דע  ילא  שפי  לאנוס  כיה  ההואפ  ש"אע  ובועל  לסורה  אבעל  לאסורה  ששםכו

 אסרה  נצמה  עהפקירהא  ו"  אהיא  שודעת  יייתה  ההיא  שיון  כשואה  נהיאש
א "פ  בכתובות  באמרו  שמהל  מ"  זמפרשים  ההוכיחו  שמו  כה  בלוי  תהכלש
 ...וה הונס אסרוה אא לה מפני מבע שת בעניןב) א"ע' ט(

 חייב  וודאה  הויא  הודאתו  הניו  בהם  שודה  מוא  הנטען  הם  אולד  הלעניןו
 ן  בו  ליש  שכל  דמזרים  מהיוי'  אפי  וותו  איורשים  ולזונם  וליהם  עהתאבלל
 ).א"ב ע"כ(' יבמוב ד"פב' דאי כמזרמ' אפי ובר דכל לנו בוא הרימ ה"מ

 תעברתי  נישראל  מומר  לאמנת  נייתה  היאה  .מזרים  מם  הם  אבנים  הלעניןו
 מזרים  מםם  ה"עכו  הם  עזינתה  שחשדה  נאל  אם  שלאא  מזרים  מיהיו  שדיכ
 מזרים  מם  הם  אדון  לש  יזהם  ב"העכומ'  אפי  ועלמא  מימא  דאיו,  דאיםו
 חשדה  ננטען  הזה  מנחשדה  שמו  כם  אזאתש',  שרי  כו  אפק  סו  אדאיםו

 צלהא'  שרי  כוב  רזו  שפי  ל,שרים  כםה'  בניה'  נוסי  אאינם  שמוריםם  ג"עכומ
 יא  הצלה  אשרים  כוב  ריש  ולהבע  נו  אנתעברהש'  נוי  פייתה  האם  שכמוו
' כהונ  לותה  אוסלין  פהםם  ש"כו  ערובא  ו"  אהיא  שאת  זן  כ,כהונה  לשרהכ
. א"א'  אפי  ושר  כולד  השראל  ית  בל  עבא  העבדם  ו"עכו  דניה  בכשירין  מםה
 ל  שיוחסין  לעלה  משום  מובי  ררי  תריכין  צנוא'  כהונ  ללהכשירהפ  ש"אעו
 דבר  האם  ו.וא  האורייתא  דובאר  דובא  רחד  בגי  סניה  בהכשיר  לענין  ל,הונהכ
 ו  אאנוסיםו'  שראלי  יהם  וסולים  פביןו'  מורים  ג"כו  עהם  ושרים  כין  בקולש
 ויה'  שראליי'  יהי  שיןם  ב"כו  ערובה'  יהי  שיןב'  זנו  לביתם  לולכת  ההיאש
' ספקו  הין  דולדות  האלול'  יהי  ומי  דחצה  מל  עמחצה  כבוע  קכל  ובועק
 כמו  ו,עלמא  מימה  די  אתיתעבר  נשראל  יפלוני  מומרת  אהיאפ  ש"אעו

 י  כאמנת  נמזר  מה  זני  באומרת  האם  האין  ו,חרים  אם  עינתה  זה  זם  עזינתהש
 תעברתים נ"עכו מומר לאמנת ניא הדרבה אאב הלא  אזהב'  תור  האמינה  האל
 ."שר כבנהו

 יוצאו.  גויים  מם  גיימא  דיא  הן  כם  אלאא,  ישראל  מומר  לאמנת  נהיאץ  ש"תשב  התב  כנהה
 שאמרה  כוא,  גויים  מדדיימא  בלא  אגוי  בולים  תאל)  אינו  בעלהש  (עברתיתנ  ישראל  מבאמרהש
 אשר  כגוי  בתלות  לאיןא  ש"ליט  שביא  לוריאלג  א"רה  הוכיח  המכאןו.  תעברתי  נגוי  מפירושב
 ואה)  סעיף  כז'  ד'  יס  (איר  מהבית  שם  שתב  כודע,  נתעברה  מישראל  שאינו  בעלה  שוענת  טאשהה
, תב  שאף  בטוענת  שמישראל  אחר  נתעברה  תולין  בגוילו  וכ  אברים  דל  עחלק  להדיא  שיחידיה
 .ו בוזר חיהץ ה"תשב הת אואה ריה הםא, וא האףו

מ  יש  לציין  שבספר  שמחה "מ,  ץ"הנה  אף  שנראה  שבפשטות  צדקו  דבריו  בדעת  התשבו
ץ  בגונא "עמיד  את  דברי  התשבה)  א"ז  סימן  ג  דף  כט  ע"ג  יעקב  שאול  אלישר  אבהע"הרהל  (ש"לאי

 :ל"וז, נטעןמיוחדת ל ייתההש

' אמרי  דחרים  אנדונותל  ב"ץ  ז"תשב  הצריך  הלא  דמחובר  הן  מנו  ליצא"
 תעברה  נעבד  וגוי  מומר  לדי  כהגויים  מיימא  דיהא  שנהוהכו  דעלמא  מיימאד
 הועיל  למדנו  לאולםו!  לילהל  ח"ץ  ז"תשב  הדברי  מלמוד  לצינו  מא  להז

 טעןהנ  מם  הבניה  שומרת  אהיאג  ש"כה  בדוקא  דללול  ה"ץ  ז"תשב  הדברימ
משמע  מתחילת  דבריו  שזה  הנטען  לקחה  לו ו  ניו  בהם  שודה  מנטען  הגםו

כי  הא  דוקא ב  מיוחדת  לו  ייתההמגורשת  ונמצא  ש  ייתההלאישה  כי  חשב  ש
אם  לא  ידענו  שנחשדה  לגוים  כמו  שנחשדה  מזה  הנטען   לא  תלינן  בגוי  ועבד

 ."ל"וכנזכ

 .ל שבגונא שאינה מיוחדת לו אכן מודה שתולין בגוי"ממילא יו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

13 

דנראה  להוכיח  מדברי  העין  יצחק  שגם  הוא  מסכים  שניתן  לתלות  בגוי  אף  בטוענת ,  עודו
 .שמישראל אחר נתעברה

הנה  הבאנו  לעיל  שהעין  יצחק  כתב  שתי  סברות  מדוע  יש  לתלות  בגוי  אף  כאשר  אומרת ד
האחת  משום  שמה  שטוענת  שמבעלה  נתעברה  הוא  משום  שהיא .  האשה  שנתעברה  מבעלה

גוי  נתעברתי  ולכן  אין  להסיק  ממה  שטוענת  כן  שאכן  היא  מודה  שלא  נתעברה מתביישת  לטעון  מ
שהרי  זה  גנאי  הוא ,  א  לאומרה  כאשר  היא  טוענת  שנתעברה  מישראל  אחר"ואכן  סברא  זו  א.  מגוי

 ).48' א בעמ"ח (א לביא בספרו עטרת דבורה"וכן כתב הגר, לה באותה מידה

 :ל"וז, ך העין יצחק כתב שם סברא נוספתא

 אם  הין  אהאד.  'ו  כענה  טדלא  מהוכחה  הדון  ללל  כברא  סיןה  א"אבלו"
 מה מללכ' אי רום שנו ליןכ א"עו. ט"כ' עיס' ד' סי במבואר כפוסלו לאמנתנ
 אמנת  נאינה  דמזר  מבנה  דאם  האומרת  דמה  מדיף  עהא  ילא  דן  כענה  טלאד
' הי  ילאד'  ו  כתעברה  נמנכרי  דענה  טדלא  מדון  ללל  כברא  סיןכ  א"  ע...ללכ
 ."אמנת נינה אמזר מהוולד דפירוש בודית מייתה הן מאדיפע

, פסול  לאמנת  נאם  האין  שסוקה  פלכהל  ה"י  קהלא  שיא  הו  זטענה  בבריו  דמשמעותו
, בר  דמרה  אא  לאילו  כהוי  ובריה  דקבל  לין  אפסול  לורמת  גענתה  טאשר  כראה  שלעולם  נממילאו
 אינה  שמזר  מני  באומרת  כוי  הה  זהלאד,  תעברה  נחר  אמישראל  שטוענת  בף  אייכת  שו  זסבראו
 .עולם לפוסלו לאמנתנ

א  לביא  שאין  ללמוד  מדברי  העין  יצחק  לגונא  שטוענת "כ  שם  הגר"לכן  תימה  לי  משו
 התעברה  שענה  טהאשה  שם  שנידון  הל  עסובו  נבריו  דכל"כיון  ש,  שמישראל  אחר  נתעברה

 ענה  טאל  שמה  מאיה  ראין  שצחק  יעין  התב  כבזה  ושותקת  כינה  דהוכחשה  שלאחר  ובעלהמ
 נתעברה  שוענת  טהיא  שידון  נל  עצחק  יעין  הדברי  מהשליך  לאין  דהיינוו".  נכרי  מהתעברהש
שכל  מה  שאיננו ,  מ  זיל  בתר  טעמא"מ,  דאף  דאכן  אין  זה  נידונו  של  העין  יצחק.  חר  אישראלמ

וסברא  זו  שייכת  בין  אם  אם  היא ,  מקבלים  דבריה  היינו  מחמת  שלעולם  אין  האשה  נאמנת  לפסול
 .מבעלה נתעברה ובין אם היא טוענת שמישראל אחר נתעברהטוענת ש

 ברי  דאלו  ו.ם  עצמו"נראה  דיש  להוכיח  כדעת  הבית  מאיר  והעין  יצחק  אף  מדברי  הרמבו
 ):ט י'איסורי ביאה הל' ו מהל"טפ(ם "רמבה

 אמנת  נינה  אבעלי  מינו  אה  זובר  עאמרה  ועוברת  מייתה  שהיש  אאשת"
 אב  המרא,  אב  הלא  אורה  תאמינה  הלאש,  שרות  כחזקת  בבן  ההריו,  פסלול
 מרה  אאםו,  מזר  מחזקת  בה  זרי  הים  המדינת  בעלה  בהיה  שו  אני  בינוא
 הכחישה  לכול  יבעל  האיןש,  שר  כולד  הרי  התעברתי  נעבדם  ו"עכומ
 ".דש חשר ענים של עתר ימו אמעי בשתהה מעובר האיןו, דבריהב

   שנתעברה  מישראלטוענת  שכוונהה  בעלי  מא  למרה  אכאשר  שדובר  מהלכה  התחילתב
ברי   דהמשך  מדמוכח  כת  הולד  אוסלת  פייתה  הלא  שדאיו,  גוי  מומרת  אייתה  הם  אהריש,  חרא

 לכה  הותה  אהמשךב.  אמנת  נינה  אאת  זבכל  וודע  יינו  או  אאן  כינו  אהבעל  שמדוברו,  ם"הרמב
ם "רמב  הותב  כה  זעלו,  ים  המדינת  בלא  אאן  כמצא  נאינו  שו  אני  בינו  אומר  אאב  האשר  כדוברמ
הובא  בתחילת  ההלכה   שצמו  עמקרה  האותו  בכאורה  שמדובר  לנראהו,  מזר  מחזקת  בהולדש
 מזר  מלא  ומזר  מחזקת  בוא  הולדכ  ה"אעפו,  ני  בינו  אומר  אהבעלו,  חר  אישראל  מומרת  אהאםש
 וששים  חאין  ותעברה  נגוי  ממא  שוששים  חאנוו,  ורידה  מאינה  ועלה  מינה  אאם  היכ,  דאיו
 .דבריהל
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ם  שלעולם  אין  האשה  נאמנת  לפסול  ואף  כשטוענת  שמישראל "רמברי  לן  אף  מדברי  הה
אף ,  ונראה  בפשטות  שאף  אם  יאמר  הנטען  שבנו  הוא.  אחר  נתעברה  אין  לדבריה  משקל  כלל

מ  לענין  ממזרות  אין  לו "מ  ,)א"נחלות  ה'  ד  מהל"פ  (ם"שלענין  ירושה  יהיה  נאמן  כמבואר  ברמב
 ,)ו"ם  הטש  (ם"מן  מדין  יכיר  כמבואר  ברמבנאמנות  כלל  דהלא  רק  מי  שהוחזק  כאב  שזה  בנו  נא

 .ז אין לדבריו משקל כלל"ובל

ץ  שאין  לתלות  בגוי  כאשר  טוענת  שמישראל  נתעברה  ואותו "כ  שאף  שדעת  התשב"מצא  אנ
והבית  מאיר  כתב  להדיא  שיש ,  ם  נראה  שאינו  סבור  כן"מ  מדברי  הרמב"מ,  ישראל  מודה  לדבריה

 .ןלתלות בגוי ואף מדברי העין יצחק נראה כ

 ש"מ בדעת הרשב"ומ .7

 ובר  ס,ץ"בנו  של  התשב,  ש"רשב  הגםש)  44-45'  מע  (א"א  לביא  שליט"הגר  םש  תב  כודע
 .תעברתי נישראל מומרת אהיא ונכרי מיימא דלא בגוי בולים תלאש

 ):צט שימןס(ש "רשבל ה"זו

 ,ה  זובר  על  שיבו  טה  מה  לאמרו  ועוברת  מנמצאת  שנויהפ.  אלת  שודע"
 שתו  אהיא  ששב  חחתנה  ו,לילה  במשתה  הבית  בםקובצי  מהיו  שהם  לאמרהו
 ברים  דיו  הלא  שאומר  ודבר  בופר  כחתנהו,  ביישו  לצתה  רלא  וליה  עבאו

 עם  פבכל  ואמת  הל  עהודות  לעם  פחר  אעם  פכוה  העיר  הזקני  ו.עולםמ
 דם  אני  ביו  ההוא  הבמשתהו,  חתנה  מלא  אתעברה  נלא  שדבריה  בחזקתמ
, מזר  מו  אתוקי  שזה  הולד  האם  ו,אמנת  ניא  הם  אשאלתו,  שראל  יזרע  מרבהה
 .שאלתך ממובן ההוז. ה זתנה חל עסורה או זל שתה באםו

 ביו  את  אכיר  מהוא  של  כתוקי  שיזהוא,  נינו  שוחסין  ישרה  עפרקב.  שובהת
 אמרינןו.  דוקי  בשתוקי  לורא  קיה  האול  שבאא,  שתקתו  ממו  אבא  אכשקוראו
ג "ע  אאמנת  נלתיבע  נכשר  למרה  אאי  דמו  את  אבודקין  שדוקי  באימ,  גמראב
ק "פ  במי  נתנןו.  אול  שאבא  כלכה  הבא  רמרא,  צלה  אסולין  פוב  ראיכאד
 הם  לאמרה  וה  זובר  על  שיבו  טה  מה  לאמרו  ועוברת  מייתהה,  כתובותד
 א  לומר  אהושעי'  ר  ואמנת  נומרים  אליעזרא'  רג  ו"  רוא  הכהן  ולוני  פאישמ
, ג"ר  כמי  נההלכ  דכלל  מאול  שאבא  כלכתא  האיפסיק  דכיוןו.  יין  חנו  אפיהמ
, בעלתי  נכשר  לומר  להכשיר  ללא  אאמנת  נאם  התהא  שזה  ממדנו  לאמ  ל"מ
. פסולש  ל"  כאמנת  ניא  ההכשיר  לאם  שראה  ניה  הבלא.  פסול  לא  לבלא
 מזר  מפק  סלא  אוי  הא  לדינא  מהא  דה  לריכין  צנו  אין  אורה  תבר  דלהכשירו
 יו  האםו,  דאית  וממזרת  באסור  וקהל  בבוא  לותר  מתורה  הן  ממזר  מספקו

 של  בקילין  מהיו  ודאית  וממזרת  בותו  אתירין  מיינו  הפסול  לותה  אאמיניםמ
 הודהי'  ר  כן  לקיימאד,  אב  למזר  מנו  בה  זאמנות  נורה  תתנה  נלאו,  ורהת
 ש  יבפרק  ווחסין  ישרה  עפרק  בתם  הדאיתאכ,  אחרים  לכירנו  יכיר  יאמרד
 תם  האניש,  אמנת  נחיהג  ד"אעו.  מזר  מני  בה  זומר  לאב  הנאמן  בוחליןנ
 הן  כה  זומר  לנאמנת  דממזר  ונתין  ולוי  והן  כשת  אאחת  כילדו  שרבה  הנשיםב
 כי  הגמרא  דלישנאו.  וא  העלמא  בילתא  מגלויו,  מזר  מזה  ותין  נזה  ווי  לזהו

 מרו  אלאו,  אמנת  נבעלתי  נכשר  למרה  אם  אמו  את  אודקין  באמרינןד,  וכחמ
 פרק  בל"ם  ז"רמב  הברי  דם  הכךו.  אמנת  נבעלתי  נפסול  לו  אכשר  למרה  איא
 אמנת  נינה  אהכשיר  לאמנת  נהיאי  ש"אעפ  שיאה  ביסורי  אהלכותו  מ"ט
 .עזר הבן אספר ביא הכןו, פסולל

 לא  אדאי  ומזר  מעשותו  לאמן  נינוא,  ליה  עבא  שודה  מבועל  היה  האפילוו
 ה זנו בומר לאמן  נהאב  שאמרינןג  ד"אעד,  ולתו  זם  עעולם  לחשדה  נאכ  ל"א
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 שאמר כם אלוקות חעות דיכא אויהפנ בבל אאמן נוא האשתו בוקאד, מזרמ
 דול  גכהן  ללמנה  אבפרקד,  יה  להימן  מא  לו  אתריה  ביה  לדינן  שנו  בהואש
 ישני  לרי  תאיכאו,  תרומה  באכל  תילדה  ושראל  ית  בל  עבא  שהן  כמרינןא
 וכל  אולד  האין  שלומרכ,  עלמא  מימא  דלא  דוקא  דמא  קישנאל,  גמראב
 תרא  בלישנאו,  הןכ  הזה  מלא  אחר  אאדם  מחשדה  נשלא  כלא  אתרומהב
 בא  שודה  מהאב  שיון  כתרומה  בוכל  אהולד  שלומרכ,  עלמא  מדימאג  ד"עא
 רומה  תהלכותז  מ"פל  ב"ם  ז"הרמבו,  אחריםכ  מ"  גנחשדהי  ש"עפ  אליהע
 הנראהו,  תרא  בלישנא  כתב  כתשובהל  ב"א  ז"הרשבו,  מא  קלישנא  כתבכ
 דוןבנו.  החמיר  לולכין  הקום  מבכל  שואל  ה"  זשנה  מגיד  מעל  ברב  הדברימ
 אחר  משודה  חייתה  הא  לם  אמא  קלישנאל,  ודה  מוא  היה  הפילו  אוא  הזהה
 ם  אבלא,  ממזרת  בשרי  ומזר  מיה  להוה  ובתריה  איה  לשדינן  ויה  להימנינןמ
 ייתהי  שה"עפ  אתרא  בללישנאו.  מזר  מפק  סיה  לוה  האחר  משודה  חייתהה
 יה  להוה  דתריה  ביה  לדינן  שוה  הליה  עבא  שומר  אהוא  ואחרים  משודהח
 זו  הסברא  הפי  כן  כלע,  ממזרת  בהתירו  ליא  הולא  קזוו.  ממזרת  במותר  ורמזמ
 עשותו  לותו  אאמינים  מיינו  הא  להחמיר  לולכין  הקום  מבכל  שאומריםש
 וא  היה  הפילו  אלו  כזהו,  חר  אם  עעולם  מחשדה  נא  לם  אלא  אדאי  ומזרמ
 .דבר בודהמ

מ "  מלבא,  דאי  ומזר  מהוא  שומר  לאמנת  נינה  אזו  האם  הזה  הנדון  בילכךה
 ותר  מאינו  ומזרת  מספקכ  ב"  גאסורו,  שראל  יבת  באסור  ומזר  מפק  סיה  לוהה
 ."גיורת בלאא

נתעברה   שאומרת  שפנויה  שולהש  ע"רשב  המדבריא  ש"ליט  שביא  לוריאלג  א"רה  הכתבו
 יה  לשדינן  ויה  להימנינן  מאחר  משודה  חייתה  הא  לאותו  פלוני  מודה  שהוא  ממנו  אם  ומפלוני

 ולין  תלא  שוברש  ס"הרשב  שואים  רלו  אדברים  מלכאורהו.  ממזרת  בריש  ומזר  מהוה  ובתריהא
 .זה כמקרה בגויב

ש "הרשבו,  צלה  אשרים  כובש  ר"רשב  התשובת  בהריש,  לו  אדברים  מאיה  רל  כין  אטעמנול
 :ל"וז ,)ו כעיף ד ס'יס(ע "שו הל עף חולקים אדבריו ו,גוי בלא וישראל בא לולה תאל

, למת  או  אוטה  שהיא  שו  אבדקה  לפנינול  ינה  אםא,  ילדה  ונתעברה  שפנויה"
 יןא, מזר מהוא שלוני פאותו בכירים מאנו ווא הלוני פלש: ומרת אםא' אפיו
 זינתה  שכשםש,  ו  לנבעלה  שלוני  פותו  אודה  מםא'  פיא,  פק  סלא  אולד  ההז
 יןמ  א"מו.  שר  כולדה,  שר  כוא  הלוני  פותו  אאםו.  חר  אם  ענתה  זך  כה  זםע
 ייתהה'  אפיו.  (נו  בהוא  שודה  מינו  אםא,  יורשו  לאיד  ובנו  בותו  אחזיקים  מנוא
 ליו  עאמןנ'    אדע'  אפיו  ().ג"כ  ללמנהא'    פוףן  ס"ר()  ליו  עאמנת  נינהא,  ו  ליוחדתמ
. לוני  פותו  אקרובות  באסור  ודבריה  לוששין  חבל  א).םז  ש"ג  ().שמכחישוכ
, וא  הלוני  פלש:  ומרתא'  פיא,  בעל  החת  תנתה  זם  אבלא.  נויה  פדוקאו:  גהה
 מותרו, כשרו,  בעל  בעילותיה  בוב  רתוליןד,  דבריה  לוששין  חיןא,  מזר  מואהו
 ".) אב זנימין בתב ככןז ו" לימןי ס"הרא מסקיפ (ליו עאומרת שלוני פותו אקרוביב

 דאיא  ו"רמ  הבלא,  יימא  דלאש  ב"הרשב  ועלמא  מדיימא  בםע  ה"שו  הדברי  שאמר  נם  אגםו
בלא  דיימא  מעלמא  אינה '  למא  אפא  "ליו  עמנתא  נינהא,  ו  ליוחדת  מייתהה'  ואפי"  כתב  שולקח

 .נאמנת

 :ש"הבמ ו"ח המחלוקתע ב"השוש ו"רשב החלוקת מת אתלות ליתכןו

 :ל"וז ,)ק כה"ס (חוקק מלקתחהנה העיר הד

 אמנת  נינה  או  ליוחדת  מייתהה'  אפי  וכותב  שאןה  כ"הג  ברב  הדברי  דעודו"
 ל  עבא  הכהןד(ש  "רא  השובת  תשםב'  ג'  י  סוף  סרבש  ה"מ  לותר  סוא  הליוע
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 צמה  עפקירה  המא  שיישינן  חלאו)  בר  דכל  להן  כבן  הנו  בהוא  שמודה  ופנויהה
 ארוכה  בכמבואר  ומיוחדתש  ב"מכ  ויירי  מתם  ספנויה  בהתם  ואחריםל
 א  לכאן  וה  זילוק  חרב  הזכירח  ה"  כעיף  סלקמןב  ו"  פללש  כ"רא  התשובתב
 ."ותו אכרז

 :ישב הערתו וכתבי) בק מ"ס (מואל שהביתו

 ם  ענתה  זמא  שיישינןמ  ח"מ  ודבריה  לודה  משהוא  כאיירי  דביןהמ  "בח"
 ינו  אם  אל  עאי  קלאא,  ו"נק'  סיש  ב"מ  כיישינן  חאג  ל"כה  בי  כליתאו,  חרא
 ."ודהמ

אילו   ו,פק  דתלינן  בכשר  סינו  אלא  אולד  הפילו  שהבועל  מודה  והיא  מיוחדת  לומ  א"ח  הפיל
שמניחים  שהולד  ממנו  ולא  תולים   ש"רשב  השיטת  כמזר  מדאי  והיה  יג  הולד"בכה  שוברש  ס"הב
 .בישראל אחר' אפ

ש "הבו,  עלמא  מיימא  דאינה  שקרה  מכל  בייריש  א"שהרי  הרשב,  ין  כאן  דמיון  גמור  אמנםא
 .ש"רשב השיטת לגמרי לודה מינוש א"ב הם גכ"או, לבד בו למיוחדת בייריא

 בועל  האמןנ  וישראל  בלא  וגוי  בא  לולה  תלאש  ש"רשב  הל  שעמו  טהיה  ישר  איהיה,  אם  כןו
 עיל  לראינו  שפיכ,  מחלוקת  במ  דבריו  נתונים"כ  מ,צלה  אשרים  כרוב  בפילו  אמזר  מדאי  ועשותול
 .מ"האבנש ו"במ ה"חא ה"רמע ה"שו העת דתא

 ):ב ילכהה (מפורשם ב"רמב הם גתב ככברו

 ודה מלוני פותו אפילו אנתין הפלוני לו אבעלתי נממזר הפלוני  לאמרה  שוא"
 ך  כה  להודה  שה  זם  עזינתה  ששםכ,  מזר  מפק  סודיל  הה  זרי  המנו  מהואש
 ביו  את  אכיר  מאינו  ומו  את  אמכיר  שתוקי  שנקרא  הוא  הזה  וחר  אם  עינתהז
 ."דאיו

 ):םש (שנה מביאר המגידו

 כול  יינו  אצמו  עוא  ההרי  שוא  השוטפ'  כו  ולוני  פותו  אאפילו  ובינוש  ר"מו"
 חשש ויכר הו לאיה שב אה זאיןו דע יא להוא וחרים אם עינתה זשמא דידעל
 ."זה בכיוצא בגמרא בזכר נבר כהז

 יא  הם  אפילו  אמזר  מפק  סהיה  יולד  העולם  לפנויה  הל  עבא  הבפנוי  שהעולה  מדבריוו
והוא  אין  לו  דין  יכיר ,  דהיא  אינה  נאמנת  לפסול,  דבריה  לודה  מהוא  ובעלתי  נממזר  לומרתא

 .שהרי אינו מוחזק כאביו שהרי אינה אשתו

ידש ח)  קמב-קמא'  ובץ  תשובות  סיק  (א"ש  אלישיב  שליט"ציין  כי  הגרישולי  הדברים  יש  לב[
 .]ש ודעימיא יודו שתולים בגוי כמו בישראל"שבעוונותינו בירידת הדורות גם הב

היא   ]'ת[טוענים  ש  ]'ק  [והן  האיש  מר]  'מ[בנידון  דידן  שהן  האשה  מרת  ,  עולה  להלכהה
ם  כי  הבאנו  את  דעת א  (ונה  כממזריםץ  להחמיר  ולד"אף  שבמקרה  כזה  בפשטות  דעת  התשב,  בתם

מיוחדת  לו   ייתההובנידון  דידן  לא  נתברר  ש,  ש  שהעמיד  דבריו  דוקא  בגונא  דמיוחדת  לנטען"השמחה  לאי

וכן ,  ם  שלכאורה  חלק  עליו  בזה"מ  הראינו  מדברי  הרמב"מ  ,)ע  בזה  בהמשך  דברינו"וע,  כשנתעברה
האשה  שנתעברה  מישראל  אחר נקטו  להלכה  גם  הבית  מאיר  והעין  יצחק  שאף  כאשר  טוענת  

 .שאינו בעלה תולין בגוי לעשותו ספק

על  כן  ודאי  שניתן  לצרף  סברא זו לפחות כספק להיתר הראשון שהעלינו שהעולים מגרוזיה ו
 .אין להם חזקת קידושין והוי ספק ספקא
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הנה  אף  שבמקום  שהיו  דרים  בקביעות  יש  מן  הפוסקים  שנקטו  שאמרינן  בזה  רוב  בעילות ו(
 ת  בשמים  ראש"הביא  כן  משוש)  ק  כג"ד  ס'  יס  (ש"בפת'  ע,    שדרה  עמו  אף  שאינו  בעלהאחר  מי

הלא  כאן  לא  נתברר  לנו  דכאשר  נתעברה   ,)ט'  ג  סי"ז  ח"בהעא  (מ"כן  נקט  בפשיטות  האגו)  ה'  יס(
ת  פרשת "נים  יפות  עהפ  (ואף  במקום  שאכן  דרו  בקביעות  ידועה  דעת  ההפלאה,  כבר  היו  גרים  יחד

לא  אמרינן ש)  ב"ק  ט  ובמקנה  קדושין  עח  ע"ד  ס'  ות  אחותך  לא  תגלה  ובנתיבות  לשבת  סיפ  ער"אחר  מות  עה
מ דיבר "וגם האג, ת ולא בערוה"פ ד"חזקה  דרוב  בעילות  אחר הבעל אלא במקום שאיקרי בעל ע

 .שם דוקא בגונא שהיו נשואים בערכאות

ה י  חשש  שמא  זינתהמרדכ  ;)  קנו  סעיף  ט'  יס  (א"בזה  ברמ'  עוד  דאף  במיוחדת  לו  מצינו  מחו
י  שלא  אמרינן  בזה  רוב "ביא  את  דעת  הנמקה)  ד  סעיף  כו'  יס  (ולעיל.  ש  לא  חשש"עם  אחר  והרא

י לא אמר כן "תב דאף הנמקכ) ק מב"ס (ש"ואף שהב. בעילות  אחריו  וחיישינן  שמא  זנתה  עם  אחר
יהם ד  הלא  שנ"ובני,  אלא  כשאינו  מודה  שנבעלה  לו  אבל  במודה  לא  תולין  שזנתה  גם  עם  אחר

בין  דאפילו  במודה  שנבעלה  לו ה)  ק  כו"ס  (מ"מ  הח"מ,  היא  בתם  ]'ת[אומרים  שנבעלה  לו  ו
ובפרט  שבנידון  דידן  כפי  שאמרנו  לא  נתברר ,  וניתן  לצרפו  לקולא,  חיישינן  שמא  זנתה  עם  אחר

 ).]'ק [מיוחדת למר ייתההבכלל ש

א "ת  יבי"בשו'  יע,  ס  בצירוף  ספק  מנכרי"כבר  האריכו  הפוסקים  להתיר  חשש  ממזרות  בסו
נמצא  שיש  להתיר  את  המבקשת  לבוא  בקהל   ).ו'  סי,  ק  ה"ה  ס'  סי,  ד'  סי,  ג'  סוף  סי,  ק  ג"ב  סס'  יס  (ט"ח

 .פ שהקידושין היו פסולים וספק שמא נתעברה מנכרי"ספק גדול עכ, ס"מהאי ס

 מצא אחד קרוב או פסולנ .ג

גם לו יצוייר שהיו (ן שיש  טעם  נוסף לבטל את הקידושי,  נחזור  למה  שהזכרנו  בראש  דברנו

 .ונבאר את הדברים, "נמצא אחד קרוב ופסול"מטעם ) שני עדים כשרים בקידושין

העידו ].  'ב[עם  מר  ]  'מ['  ד  באשדוד  בענין  נישואי  גב"התקיימה  גביית  עדות  בביה'  78שנת  ב
 מדברי.  יןל  הנישוא  ע,)בהמשך  אינם  קרובים]  'ש[לפי  דברי  הגיס  ש[...]  (וזבולון  [...]  בנימין  ,  שנים

 [...].יכאל מישהו בשם מם גזכר נדברי אחד בו, רב המסדר חתם על הכתובההשניהם עולה ש

 [...]:עיד בנימין ה) לח/1634יק ת() 23.11.78 (ט"ג חשון תשל"דיון בכב

. הייתי  נוכח  בנישואין  שלהם  בגרוזיה].  'ב[ני  מכיר  אותה  בתור  נשואה  עם  א
... שה  קדושין  והלך  בעיר  גורי  בגרוזיהע,  הרב  היה,  היה  מנין,  היו  שם  עדים

הרב  חכם  חתם .  היו  שנים  שחתמו  על  הכתובה.  אני  לא  חתמתי  על  הכתובה
 .על הכתובה

, כי  הציג  עצמו  כלא  מבין  עברית  אך  הבין  לחתום,  דבריובסויים  מד  הטיל  חשד  "יהב
 .ד האשה לראות מה יגיד"והסתכל בפני עו

 :העיד[...] עד השני זבולון ה

הבעל  נתן  לה .  אני  לא  מכיר  את  שמו.  ק"חכם  עשה  חו.    שם  במניןני  הייתיא
 ייתהה.  היו  כל  המשפחות.  אני  לא  מכיר  שמות  אנשים  שהיו  בחתונה.  טבעת

. ל"הוא  עוד  בחו.  ]אה  את  זהרבהמשך  אמר  ש  [[...]יכאל  מכתובה  וחתמו  עליה  
העד .  אני  והמבקשת  קרובים.  אבל  אני  לא  ראיתי,  הרב  חתם.  אני  לא  חתמתי

 .ר ואמר שהוא לא קרוב משפחהחז

 ):ארץבכ "חאתחתנו שה, בעל אחותה הצעירה –] 'מ[' יס של גבג[...] (וד העיד ע
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אני  חושב  ששני  אנשים  חתמו  על  הכתובה .  לי  חכם  לא  היו  עושים  חתונהב
 .אני לא חתמתי. אבל אני לא זוכר מי חתם על הכתובה

ל ל  ש"  זעל  אחותה  הגדולהבהיה  ש  (]'ש[שעבר  להגיס  .  התקיים  גביית  עדות  נוספת'  00שנת  ב

הוא  גם  אמר  שהיה  עד   ].'ד[אח  הגדול  וה]  'א[וכן  האח  ,  עיד  שהוא  חתם  על  הכתובהה)  ]'מ[
 וןלאמר  שחתם  גם  זבו,  שיובא  בהמשך,  ]'ש[של  העד    בעדות  נוספת[.  לקידושין  וראה  שנתן  לה  הטבעת

 ]].'ד [ואח, הוא, הרב, לא היה קרובש[...] 

של  הרב  יהודה  ברטרשוילי  שהיה  בקרית   רובקהוא  שהודיע  ש  (]'ש[העיד  ]  15.5.00אולי  [דיון  ב

 ):מלאכי והיה חבר ועד של יהודי קווקז

 ?בגרוזיה ]'מ[אתה היית בחתונה של : ש

שאני  מכיר  אותו ]  'ב[עם    ]'מ[הוא  סידר  החתונה  ל  ]'א  [–]  'מ[אח  של  .  כן:  ת
 .וןסל ב]'א[בעיר גורי בבית של האח ... עוד מאלציכי

 ?חתונה במי עוד היו: ש

 ...איש 75-70בערך היו כ: ת

 ?מי עשה החופה: ש

 ...נ של גורי"חזן דניאל מנשרוב שיה גר ליד ביהכ: ת

 ?האם היה עוד רב חוץ ממנו: ש

 .לא היה אבל היו עדים: ת

 ?מי היה עדים: ש

אח  הגדול   ה]'ד[וגם  ,  אח  חתם  הכתובה  ה]'א[וגם  ,  אני  חתמתי  כתובה":  ת
 ."וגם הוא חתם כי מספיק שלש עדים, םהיה ש

 ?האם אתה זוכר בבירור שאלה שציינת היו עדים לכתובה: ש

 .אני הייתי שמה ואני חתמתי למה שלא אהיה בטוח. בטח שאני בטוח, כן: ת

 ?בן כמה אתה היום: ש

 ...74 אהיה בן 27.8.00ב: ת

 ?האם ראית פעם הכתובה: ש

דה  ברטשוילי  והוא  שלח  מכתב יהו'  היא  כאשר  באה  לארץ  הלכה  לר:  ת
 ?יש אצלכם. לגורי ושלחו לו העתק מהכתובה

 ...אין לנו: ד"יהב

 ?[...]אתה מכיר זבולון : ש

א  שאם  לא  שמעו  מה "ז.  כן  והוא  היה  חצי  מנהל  של  השולחן  בחתונה:  ת
 ...שדיברו הוא היה חוזר ומסביר לאנשים שלא שמעו

 ? [...]האם אתה מכיר בנימין: ש

 .כן: ת

 ?הוא משפחה: ש

 ...זוכר שהוא היה... לא חברים טובים ושכנים טובים: ת

 ?]'מ[כמה עמדו קרוב לחופה אצל : ש
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 . אנשים והשאר היו יושבים20 או 15בערך : ת

האם  היית  עד  גם  לקידושין  וראית  איך  נותן .  תה  היית  עד  לכתובהא:  ש
 ?]'מ[הטבעת ל

כ "בשביל  מה  שואלים  כאני  לא  מבין  .  אני  ראיתי  איך  נותן  הטבעת.  כן:  ת
 ...הרבה דברים

 ?האם בדרך כלל אצל גרוזינים חותמים בכתובה קרובים: ש

לוקחים  קרובים  או  שכנים  טובים  או  חברים ?  מה  מפריע?  למה  לא.  כן:  ת
 .שעומדים ליד הכתובה

 ].'ש[הופיע שוב העד  24.5.00ום ידיון בב

 ?י היו העדים בחופהמ: ש

היה  עוד  אחד   ו]'ד[ד  עם  גיסי  אח  של  אשתי  ני  חתמתי  על  הכתובה  ביחא:  ת
 [...].בשם זבו 

 ?גם הוא היה קרוב –[...] האם זבו : ש

 .הוא איש מכובד שהוא כאורח, לא: ת

 ?האם עוד מישהו חתם: ש

 ...גם הרב חתם וביחד היו ארבעה אנשים שחתמו: ת

 ?מדוע. במקרה הזה כיבדו אותך ואת האח של הכלה: ש

איתו חתמנו גם אני ואחרי זה הרב קרא . תים  אותו  מידהרב  קרא  לזבו  והח:  ת
חוזר  ואומר  שהוא  לא  בטוח  שהרב .  גיס  שגם  הוא  יצטרף  לחתימהה]  'ד[ל

שחתם  היה בגלל   ]'ד[ומוסיף  ש.  רק  הוא  זוכר  שהוא  מילא  את  הכתובה,  חתם
שכן  אחותו  באה  מעיר  אחרת ,  שהוא  אירגן  את  החתונה  והביא  את  הנדוניא

 ...להתחתן בגורי

אך  יתכן  שבטעות ,  שלא  היה  מקובל  לקחת  קרוב  לעד  ם  חכם  רפאל  אמרע)  טלפוןב  (עדותב
 .במיוחד כאשר בלגן, לקחו גיס בלי משים לב

ישנו ,  [...]ו  זבולון  א[...]  יכאל  ומהרב  המסדר  ,  אף  אם  נאמר  שהיו  שני  עדים  כשרים,  נהה
תכוון  להעיד  ואף בא ה  וחתםששאמר    –]  'מ['  בעל  אחותה  של  גב,  ]'ש[הגיס    –פ  קרוב  אחד  "עכ

נקדים  לברר  את  גדר  פסול ".  מהם  קרוב  ופסול'  נמצא  א"כ  יש  לדון  משום  "וא.  ד  והעיד"לביה
 .גיס

 רובים דרך אישותק .1

שפסול  קורבה  מן  התורה  הוא  רק  ממשפחת )  א"ג  מהלכות  עדות  ה"פי(ם  "ידועה  שיטת  הרמב

' והם האב עם הבן וכו, לבדאין פסולין מדין תורה אלא קרובים ממשפחת אב ב: "ל"וז, האב

א "  והביאו  הרמ,"  כולן  פסולין  מדבריהםאו  מדרך  האישותאבל  שאר  הקרובים  מן  האם  

שם (ובנתיבות  ."  א  דקרובי  האם  נמי  אינן  פסולים  רק  מדרבנן"וי  "):ב'  לג  סעי'  מ  סי"חו(

שהוא  דרך  אישות  לדעת ,  הרי  שפסול  גיס.  ה  קרובי  אישות"כתב  דה)  ק  ד"חידושים  ס

 . אינו אלא מדבריהםם"הרמב
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, ודעתם  שגם  פסול  קרובי  האם  מן  התורה,  רוב  רובם  של  הראשונים  חלקו  עליו,  ולםא
 ):א"דף כח ע –ב "ף כז עד (כפשטות הסוגיא בסנהדרין

... ?ומר  ללמוד  תהמ,  נים  בל  עבות  אומתו  יאל:  בנן  רתנוד  –?  ילי  ממנהני"
 עדותב  –  בות  אל  עוומת  יא  לבניםו,  נים  בעדותב  –  נים  בל  עבות  אומתו  יאל
 רי תבות אבותא: רא קמרא? נלן מאם  הרוביק,  אב  הרובי  קאשכחן'  בות  וכוא
 ."אם הקרובי לנין עניהות – אב הקרובי לנין עינו אםא, ימניז

 א"הרשבו)  השגות  על  ספר  המצוות  שורש  השניב  (ן"לדעת  הרמבש)  ק  יב"מב  ס'  יס  (מ"כ  הח"כו
סול פ)  פב-פא'  יס  (ת  זכרון  יהודה"ושו,  מ  בשמם"המו)  קיא'  ן  סי"מיוחסות  לרמב;  רל'  ב  סי"ת  ח"וש(

 .קרובי האם הוא מן התורה

לדעתם  המקדש  בפני  קרובים  מן  האם  אפילו  גט ש)  ת"ה  במחכ"צד  ד'  יס  (א"רע'  בתשו'  עיו
 ).כיון שאין הכל בקיאין במדרש חכמיםן ק ד המצריך גט מדרבנ"לג ס' דלא כדברי התומים סיו (אינה צריכה

', י  האם  דאוובם  פסול  קר"אף  לדעת  הרמב  שמ"י  הכס"עפ'  פיש)  ק  א"לג  ס'  יס  (ך"שב'  עיו
א "ם  פ"את  שיטת  הרמב'  ז  פי"כעיו  (ם  מדבריהם"י  אם  אינו  ענין  קראו  הרמב"אלא  שכל  מה  שנדרש  ע

ניינא ת  (ב"בנו,  אולם  ).שהכוונה  שנלמד  מגזירה  שווה,  "מדברי  סופרים"ב  שקידושי  כסף  הם  "אישות  ה'  מהל

לשון   ל–ל  "יש  לפרש  כנ  ש–"  מדברי  סופרים"וחילק  בין  לשון  ,  חה  דבריוד)  עו'  סיע  "אה
כריע ה)  םש  (ך"הש,  פ"עכ  ).ק  טז"מב  ס'  יס  (ש"בב'  ועי,  שמורה  פסול  דרבנן  בלבד"  מדבריהם"

 .שקרובי האם פסולים דאורייתא

ן שאף  לשאר  ראשונים  החולקים  בקרובים  מצד  האם  שהם  פסולים  מ,  ב  לחדש"וד  כתב  הנוע
אלא ,  ל  כן"נראה  ששאר  אחרונים  לא  ס,  אולם.  קרובים  דרך  אישות  פסולים  רק  מדרבנן,  התורה

 ):א בדפי הריף" ז עף דנהדריןס ('ן במלחמת ה"כפשטות לשון הרמב

 צמו  עקרובי  בלאת  א"ה  מבעלה  כשה  אאין  שאישות  בי  לנראה  שוהכלל"
 ה  בהאשה  שורבה  קכל  ויא  הודתך  דכתוב  שענין  כדושין  קחד  בהיינוד
 ."אשתו כה בבעל הבעלהכ

ולא  הזכיר ,  האריך  למצוא  היתר  בדיעבדש)  ק  י"לו  ביאורים  ס'  וסיס  (נ  קצת  מדברי  הנתיבות"כו
 ).ק ג"קנד סדר הגט ס' ע סי"הא (ת"והעיר בזה בפ, שמדובר בפסול דרבנן

ך  אף "ולדעת  הש,  סול  גיס  הוא  מן  התורהפ)  ב"מעט  הבנת  הנול  (מצא  שלדעת  רוב  הראשוניםנ
כתב  שבשעת  הדחק  גם ש)  ולדינא,  ד"ה  אמנם  נלענ"צד  ד'  יס  (א"רע'  בתשו'  ועי.  ן  הוא  כם"מבלר

ה  לענין  הוולד  בדיעבד  אין  צריך "כ  ה"וא.  רבנן  להצריך  גטדק  רא  לא  חשש  לומר  שהפסול  "הרמ
מ  יתכן  וגם "ומ,  ד"ל  נראה  שחשש  לשיטה  זו  גם  בשעה"י  הנ"אך  מהנוב.  [ם"לחוש  לדעת  הרמב

 ]. חשש ממזר בדיעבדהוא יודה לענין

 מצא אחד קרוב או פסולנ .2

הוא  פוסל  את ,  שכאשר  נמצא  אחד  מהעדים  קרוב  או  פוסל)  ב"דף  ה  ע(מבואר  במשנה  מכות  

 :כל העדות

 מצאנ,  לשה  שףא,  טלה  בדותןע  –  סול  פו  ארוב  קהן  מחד  אמצאנ,  נים  שמה"
 ."דיםע: ל"ת? אהמ' פי אניןמ ;טלה בדותןע – סול פו ארוב קהן מחדא

ופסקו .  אם  דוקא  בדיני  נפשות  או  אף  בדיני  ממונות  היוסי'  בי  ורר)  א"ף  ו  עד  (לקו  שםנחו
ה "צד  ד'  א  סי"ת  רע"שו'  יע  (כמעט  כל  הפוסקים  כדברי  רב  נחמן  שפסק  כרבי  שאף  בדיני  ממונות
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כמבואר ,  שגילו  דעתם  שהתכוונו  להיות  עדים,  אך  דוקא  אם  התרו  בהם  ,)ל"ה  גם  י"אמנם  לדינא  וד
ויתכן ,  עדי  קידושיןבעדותן  בטלה  שה  "וה.  ים  אותם  אם  באו  לראות  או  להעידששואל'  בגמ

 ).י לראהנ נ"לאהה ב"ק ד' יא ס"ז ח"העא(ס "תוח) םש (א"ת רע"שו' עי. יוסי' שזהו אף לדעת ר

כ  היאך  מצינו  ידנו  ורגלנו  בקידושין  וגירושין  שנמצאים  שם "א,  הקשו  כל  הראשוניםו
 :י"ירץ רת) ה שמואל"א ד"עו  ('ובתוס.  להעידואף לרבי שמא יתכוונו, קרובים

 אותן  בוקא  דלא  אטלה  בעדותן  דמרו  אא  לוסיי'  ר  לגםי  ד"ר  לנראה"
 די  כאחר  לירע  אואפילו...  א  לחודה  לאייה  רשביל  בבלד  א"  בפני  במעידיםש
 ."שנים ללשה שמקשינן דשום מטלה בדותן עקום מכל מיבורד

 :ל"וז ,)יא' א סי"פ (ש שם"כ הרא"כו

 אחרים  הםד  ע"ב  בהעידו  ואוכ  ב"א  אעדות  הבטלין  מפסולין  ורובין  קיןא"
 ."ד" בפני בדבר הקיים לבאין שותן אלא אדות עיקרי מלאד

 :ל"וז ,)ה-ג" הדות עה מהלכות"פ (אלא כתב, ם לא הזכיר תנאי זה"הרמב, ולםא

 דיני  בין  במונות  מדיני  בין  בעדות  הטלה  בסול  פו  ארוב  קהן  מחד  אמצאנ.  ג"
 .תפשונ

 'העיד וכו לולן כנתכוונו שזמן במורים אברים דמהב. ד

 ומר  אחת  את  כרובין  מדים  עין  דבית  לשיבואו  כדבר  הת  אודקין  בכיצדו.  ה
 א  לאומר  שי  מלכ,  ראות  לו  אאתם  בהעיד  לבל  חו  אהרג  שה  זשראיתם  כהםל
 י  מכלו,  ותו  אפרישין  מאתי  בעם  הבכלל  ודבר  הה  מראות  ללא  אליו  עהעידל
 מצא  נםא,  ותו  אפרישין  מעדות  הלכוין  והעיד  ללא  אומד  עייתי  הא  לאומרש
 ."טלה בולם כדות עסול פו ארוב קהעיד לנתכוונו שאלוב

 הכוונהש)  ם"הרמבו  (י"שרתב  שלשיטת  כ)  ה  למחזי"ם  דש  (א"ובריטב.  לדבריו  הדרא  קושייןו
קרובים יפסלו  אותם    כ"לאש,  צריך  לסיים  עדים,  שעת  מעשהבאם  באו  לראות  או  להעיד  היא  ה

לאור  המתבאר  לעיל  במצב ,  אולם  [.ולכן  נהגו  בימנו  לייחד  עדים  לקידושין.  שהתכוונו  להעיד
 .]הדעת נוטה שלא ידעו לייחד עדים, הקידושין בגרוזיה

 :ביא את שתי הדעותה) א' לו סעי' מ סי"וח (ע"שוב

 ברים  דמהב.  טלה  בדותןע,  סול  פו  ארוב  קהם  מחד  אנמצאש,  בים  רדיםע
, העיד  לולם  כתכוונו  נא  לם  אבלא.  העיד  לולן  כנתכוונו  שמןזב,  מוריםא
: ין  דית  בהם  לומריםא,  דבר  הודקים  בכיצדו.  שאר  בעדות  התקייםת
: אמר  שי  מלכ,  לבד  בראות  לדי  כו  אהעיד  לדי  כאתםב,  ה  זבר  דשראיתםכ
 ו  ארוב  קהעיד  לנתכוונו  שאלו  במצא  נםא,  ותו  אפרישיםמ,  אתי  בהעידל
 וון  כאפילוא  ש"יו..  ).וספותת  ().זה  מה  זדעו  יאל'  יפא  (טלה  בדותןע,  סולפ
, עינן  בתרתיד  ;העיד  וין  דבית  לא  בן  כם  אלא  אוסל  פינוא,  העיד  לדי  כראותל
, שרים  כדים  עתובע  הזמין  האםו...  העידד  ו"ב  לבאו,  העיד  לדי  כראות  לווןכ
 דות  עתבטלה  נאל,  העידוו,  העיד  לתכוונונ'  פיא,  פסולים  ורובים  קם  שעמדוו
 .שריםכה

כ "ע  פוסל  גם  את  הכשרים  אא"לכו,  ד"כאשר  הקרוב  התכוון  להעיד  ואף  העיד  בב,  פ"כע
 .ייחד והזמין את הכשרים

הרי  הוא  פוסל  את  שאר ,  ד  ואמר  שהתכוון  להיות  עד"עיד  בבה]  'ש[כיון  שהגיס  ,  כ"או
ו שמתה  אשת,  כבר  התרחק]  'ש[ואף  שבשעת  ההגדה  הגיס    .קרוב  או  פסול'  העדים  מדין  נמצא  א
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דכיון ,  זה  נמי  חשוב  הגדה  בפסולד:  "כתבש)  ק  ד"לו  ס'  יס  (בקצות'  עי,  ]'מ['  אחותה  של  גב
 ."כ הרי עכשיו נמי פסול" א–דתחלתו בפסול וסופו בכשרות פסול 

ד "וידכ  בנ"משא,  מדברי  כמה  ראשונים  משמע  שצריך  להעיד  יחד  עם  שאר  העדים,  ולםא
 .2000העיד רק בשנת הגיס  ו1978על הקידושין בשנת  חריםאשהעידו 

פוסלים  את  העדות  גם  אם  העידו ,  שאם  ראו  יחד  והתכוונו  להעיד  וכחמ'  מדברי  התוס,  ולםא
 א"כ  הרמ"וכ.  ם  שתלוי  בכוונה  בשעת  ראייה  בלבד"ש  לשיטת  הרמב"וכ,  ד"בנפרד  לאחר  תכ

 ".אפילו לא ידעו זה מזה: "ם"ל דברי המחבר בשם הרמבע) םש(

ריך  שיכיר  הכשר צ)  ב'  סעי,  מובא  שםה  (ף"שהרי  לדברי  הריהקשה  ש)  ק  ה"ס  (ע"ש  בסמ"ייע[
א  קאי  למטה  בשיטת "שדברי  הרמ'  ופי?  ל  כן"ם  לא  ס"ל  שהרמב"ומנ,  בקורבתו  של  הפסול

תב כ)  םש  (ז"ובט  ).ק  ד"ס  (א"הגר  פירשן  וכ.  צ  לדעת  שהעיד  הפסול"שא'  שמוכח  מהגמ',  התוס
ל "סכ  "וא,  לא  זכר  כלום  מזהמד,  ף"ש  שדחה  את  דברי  הרי"ל  כהרא"ם  ס"שמסתבר  שהרמב

 .צ שידע הכשר מהפסול"שא

. ף"ל  כדברי  הרי"לא  ס'  ע  התוס"ביא  מהתומים  שלדברי  הסמה)  ק  ט"יאורים  סב  (בנתיבותו
 :ליוענתיבות הותמה 

 די  כוך  תגידו  הא  להאד,  איה  רשעת  בצירוף  היקר  עהתוספות  לף  אודאיד
 ידע שעינן בא לכי המשוםו, בר דמקיימי מיהיה שק  רעינן  בא  להגדהו,  יבורד
 ידע שבעינן דתוספות המודו דפשר אאיה רשעת בבלא, סול פגיד הם אכשרה
 .הפסול בכשרה

, הוא  קרובשכשר  הף  צריך  רק  שידע  "שאף  לדעת  הרי  א"ישב  את  דברי  הרמי)  ק  ז"ס  (ך"בשו
ם  שנפסל  בראייה  בלבד  ייתכן "ואף  לדברי  הרמב,  ד"צ  שידע  הכשר  שהעיד  הקרוב  בב"אך  א

 .]ז"כגון במקצתם רואים זא, אייתור משלא ידע

ל  שנפסל הכשר גם אם העד הפסול העיד לאחר כדי "ל  מוכח  דס"פ  מדברי  האחרונים  הנ"כע
 .ואף אם לא ידע הכשר מעדותו, דיבור

 מצא אחד קרוב או פסול בקידושיןנ .3

אם  קידש  לפני  שנים  והאחד  מהם  קרוב  הוי  כמקדש  לפני  עד :  "תבכ)  ב'  מב  סעי'  יס  (א"רמה
 ?והקשו המפרשים למה העד השני לא נפסל בצירופו לקרוב". חדא

ש  דבעי  תרתי  או  שלא  הכיר "דאיירי  שלא  נצטרף  בשעת  ראייה  לדעת  הרא'  ית)  ק  ו"ס  (מ"חה
ש "והוסיף  שלדעת  הרא  ).ק  ח"ס  (ש"ז  כתב  גם  הב"וכעי.  ף"הכשר  בקורבתו  של  השני  לדעת  הרי

אבל  בעת  הקידושין  עדיין  לא ,  לפסוק  על  פיהםד  אינו  יכול  "היינו  שהב,  שצריך  שיבואו  ויעידו
, תב  שדבריו  נכוניםשכ)  ק  ו"ס  (באבני  מילואים'  ועי.  נתבטלה  עדותן  והקידושין  קידושין  כשרים

ומה  שנתבטל  עדותן   ,נת  היםיוהלכו  למדם  כאומר  קדשתי  בעדי  ה  ליההו"דכאשר  אין  הכחשה  
 ".ה שאין כאן הגדה"ל כאילו הלכו למד"י הגדתן ה"ע

כ "י  צירופו  עם  הגיס  שבא  והעיד  אח"ע  טובא  האם  אפשר  להכשיר  את  הוולד  ע"יל,  ז"לפיו
, אולם.  ובעת  הקידושין  עדיין  לא  נתבטלו  הקידושין  ין  הכחשהאשהרי  ,  ש"והרא'  לדעת  התוס

 –כ בבואנו לדון בכשרות או פסול הוולד "וא, ד  יכול  לפסוק  על פי עדותם"ל  שאין  ביה"מאידך  י
 .א לדון על סמך עדותם"וא,  זקוקים לעדות העדיםאנו –שהוא נושא אחר 
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. פ  בעדות  קידושין"דן  שענין  נמצא  אחד  מהם  קאוש)  ק  כה"ם  סש  (פ"באוצה'  עי,  יתירה  מזוו
ש  אינם "דברי  הבש)  מג'  יס  (ושוב  הביא  מברית  יעקב,  ש"ת  דברי  הבא)  ם  אות  הש  (והביא

א "ח  (א"מלשון  הרשב,  ית  נכונהש  נרא"אף  שסברת  הבש)  כה  אות  י'  יס  (ובשם  אחיעזר.  מוכרחים

, א  משמע  כןל)  רכח'  יס  (דברי  ריבותו)  כו'  יס  (לחם  רב  ,)קעב'  יס  (ם"ת  מהרשד"שו  ,)אלף  קפט'  סי
תב כ)  ה'  ב  סי"ח  (ט"וכן  במלבושי  יו.  אלא  דאם  נצטרפו  בראיה  ובהגדה  נתבטלו  עדי  הקידושין

, עדות  משעת  ראייהד  נתבטלה  כל  ה"כ  בביה"להוכיח  מכמה  ראשונים  שאם  העיד  הפסול  אח
 .ש"ודלא כב

דעת  הראשונים  שהעדים  נפסלים  בשעת  ראייה  בלבד .  פ  ספק  ספיקא"כ  יש  כאן  עכ"או
דעת  הרבה ,  ד"ש  דבעי  נמי  הגדה  בבי"והרא'  ואף  בדעת  התוס.  כאשר  הקרוב  התכוון  לעדות

 .מ"ש ואבנ"ודלא כב, ז נתבטלה העדות למפרע"י לשון הראשונים שעי"אחרונים עפ

 קרוב או פסול מדרבנןמצא אחד נ .4

ז  האם  שייך  לומר  נמצא  אחד  קרוב "ע  לפי"יל.  שפסול  אישות  דרבנן,  ם"חזור  לשיטת  הרמבנ
. א  נמצא  אחד  קרוב  ופסול"בפסול  דרבנן  לש)  'י'  יס  (י"ב'  הביא  מתשוש)  םש  (ב"בנו'  עי?  ופסול

תב שלא מצא כ) ק יא"וסס  (אך  בתומים,  ג  בשמו"כ  כנה"ושכ,  ביא  דבריוה)  ק"לו  ס'  מ  סי"וח  (ת"ובפ
, ל"הנ'  ציין  את  מקור  הדברים  בתשוש)  קי'  ז  סי"יח  (ת  משנה  הלכות"בשו'  ועי.  ל"הנ'  כן  בתשו

 יון  כעדות  במהם  עסייע  מיה  הפילו  אופרים  סדברי  מלא  איסולו  פאין  שסוברים  הולדעת:  "שכתב
א בטלה ל, ם  שפסול  הגיס  דרבנן"לשיטת  הרמב,  ז"ולפי."  שנים  בעדות  התקיים  תינהו  נתרי  וחדד

 .עדות הכשרים מדין נמצא אחד קרוב או פסול

כה ' ה סי"ח; ק כ"נא ס' ג סי"ח;  ק  לב"רכו  ס'  ב  סי"ח;  ז'  ב  סוסי"ח  (ם  בכמה  מקומות"המהרש,  ולםא

: הלא  הם',  שאף  בפסול  דרבנן  אמרינן  נמצא  וכו,  ביא  את  החולקים  על  סברא  זוה)  ה  וגם  בגוף"ד
 ).פא' יס (ש"זכרון יהודה בן הרא' תשו ,)?נג' יד ס"וי (ם"הרשד ,)רפז' א סי"ח (ט"המבי

העדים  פסולים  מדרבנן   כאשר,  )ף"וץ  מהריח  (פוסקיםההרי  לשיטת  רוב  ,  מעבר  לכך,  ולםא
גם ,  כ"וא  ).ה"מב  ס'  ע  סי"הא  (ע"פ  בשו"וכ,  שהרי  מן  התורה  העדים  כשרים  הם,  עדיין  צריכה  גט

שעדיין  לא  בטלו  הקידושין ,  דרבנןלא  גרע  משני  עדים  פסולים  מ,  אם  נאמר  שבטלה  כל  העדות
 .מן התורה

 .ת"כבר כתבנו שלדעת רוב הפוסקים אף קרובים דרך חד אישות פסולים מה, פ"כע

) קכה'  ן  סי"מיוחסות  לרמב;  אלף  קפה'  א  סי"א  ח"ובא  בשות  הרשבמ  (ף"יש  לצרף  את  שיטת  הריו

ל  המקדש  אדעתא דאפקעינהו  רבנן  לקידושין  דכ,  גם  בפסולי  עדות  דרבנן  בטלו  הקידושיןש
 .דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

 א ידע בפסולו של הקרובל .5

כאשר ש)  לו'  יא  ובטור  סי'  א  סי"ש  מכות  פ"מובא  ברא,  קסז'  סי'  שות  (ף"יש  לדון  לדעת  הרי,  ולםא
 ):ב' לו סעי' מ סי"וח (ע"בשו' עי. ז"לא נפסל הכשר עי, הקרוב לא ידע בפסולו של קרוב

 עדותא  ש"י,  ה  זל  שקורבתו  בודע  ירחוק  האיןו,  חוק  רם  עובר  קעיד  הםא
 גיל  ראינו  שהואו.  כיר  הלא  שומר  לנאמןו,  בועה  שמחייבו  ושרה  כרחוקה
 אומרו,  ה  זל  עחולק  שי  מישו,  אמן  נינוא,  צלו  אגיל  רוא  הם  אבלא,  צלוא
 בית  במו  עפסול  ההעיד  שיוןכ  (רחוק  הדות  עתבטלהנ,  קורבתו  בכיר  האל'  אפיש
 ).ורט() יןד
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אך  שרבו  הפוסקים  המסכימים ',  ס  כדעה  ב"לכאורה  נראה  עיקר  בשש)  ק  כא"ס  (ך"ש  בש"ייע
וכן  העלה  החכם .  ד  יתכן  שלא  ידע  הרב  המסדר  בקורבתו  של  הגיס"כ  בנידו"וא.  ף"לדעת  הרי
 :כאפשרותל בפרוטוקו' רפאל וכו

 ?האם יכול להיות שהחכם דניאל מנשרוב לא ישים לב ויקח הגיס לעד: ש

ובפרט  אם  עושים  בבית  ובחצר  שיש  יותר  בלגן ,  יכול  להיות  שלא  שם  לב:  ת
 .ואם אין לו כח יכול לעשות טעות, ולא מספיק הידיעה של הרב

מסתמא  אמרינן  שאין  העדים ש)  ק  ט"ס  (שם  התומיםב)  ק  י"לו  ביאורים  ס'  יס  (בנתיבות'  עיו
 .ורבתו של הגיסנ אפשר שלא ידע הרב המסדר את ק"וה. יודעים בקרובי המלוה ולוה

ד  שואלים "אבל  אין  הב,  דוקא  כשאומר  מעצמו  שלא  הכירוש)  ק  י"לו  ס'  יס  (ע"בסמ'  עי,  ךא
ף "דמתשובת  הרי,  לק  עליוח)  ק  יט"ס  (ך"שולם  הא.  שמן  הסתם  אמרינן  שהכיר,  ומשמע.  אותו

 .מוכח שמסתמא תולים שלא הכיר

 ך"בש'  יע  (ר  שלא  הכיר  בוקשה  לומ,  לא  בקרוב  רחוק,  כיון  שמדובר  בגיס  ובחתונהמ,  מ"מו
גם  אם  החזן  המסדר  לא  הכיר ,  ועוד).  בשארו  הקרוב  אליו  אמרינן  שרגיל  בוד)  ק  כ"לו  סס'  מ  סי"וח(

' אולם  עי,  ק  ה"לו  ס'  תיבות  סינ  (מהעדים  יכיר  בפסול  הקרוב'  מספיק  שא,  כיון  שבאו  מעיר  אחרת

 .י כמעט בוודאי הכיר את המשפחהוהעד השנ ,)צד' א סי"ת רע"אות ה בשם שו ב"לו ס' שפט ערוך סימ

 .צ להכיר בקרבתו"ע א"בשו' פ לדעה ב"עכ, כןו

 להעידון כותהיה שם והשאמנות הקרוב לומר נ .6

ומשמע  שהעד  הקרוב ,  ששואלים  את  העדים  האם  התכוונו  לראות  או  להעיד'  בגמ  בוארמ
  עצמן  בשעת אם  הראוש)  ק  ד"ס  (ך"בשו)  ק  ג"ס  (ע"בסמ'  עי,  עודו.  נאמן  לומר  שהתכוון  להעיד

ד  כשחתמו  על "ה  בנדו"ויתכן  דה.  הכל  העדות  נפסל,  כגון  שהתרו  בו,  ראיה  שכיונו  להעיד
 .חשיב כהראה עצמו מכוון להעיד, הכתובה

ה צריך  לדעת  שהיש)  ק  ה"לו  ס'  יס  (ך"בש'  עי.  ל  נאמנות  הקרוב  לומר  שהיה  שםעך  יש  לדון  א
. או  כל  כמיניה  לבטל  עדות  הכשריםכ  ל"דאל,  להעידוון  לומר  שכין  ואז  נאמ,  שם  בשעת  מעשה

ראה  שאפשר  לסמוך  מן  הסתם נאך  ,  ד  אין  לנו  עדות  כשרים  שהגיס  היה  בחתונה"בנידו,  נההו
 1978וכן  אמרו  העדים  בשנת    ,גיס  בעל  האחות  הגדולה  היה  שם  בשעת  החתונההודאי  וש

 .םצ לחוש ולומר דלאו כל כמיניה לבטל העדות ולומר שהיה ש"וא ,שהמשפחה הייתה שם

למה  שאמרנו "  קרוב  ופסול'  נמצא  א"ד  יש  לצרף  את  ענין  "בנידו,  אור  כל  מה  שהתבארל
 .בראשית דברינו שאין חזקת כשרות לקידושין

והאם  התכוון "  להיות  עד"אם  כי  יש  לדון  טובא  האם  הגיס  הבין  באמת  את  משמעות  הדבר  ו
ומה  גם ,  התכוון  לכךהרי  דבריו  ברר  מיללו  ש,  מעבר  לראיית  הטכס"  עדי  הקידושין"להיות  מ

פי  שאולי  משמע  מהעדויות כ  (וגם  אם  לא  חתם  על  הכתובה.  שלדבריו  חתם  על  הכתובה
הרי  בכוונה  להיות  עד  בשעת  קידושין  פוסל  גם  ללא ,  )שלא  הזכירו  אותו'  78הראשונות  בשנת  

 .חתימה על הכתובה

 ד"ביהאם  מה  שבא  הגיס  לה)  א  בשיחה"בארי  שליט.  ג  ב"כן  העיר  הרהו  (ם  יש  לעייןג
מסגרת  בירור ב)  ידעו  בוודאי  שאינו  יכול  לשמש  כעד  הלכתי  אלא  לצורך  התרשמות  העובדותש(

ד  ואמר "ס  הרי  בא  לפני  ביה"אך  סו,  ש"והרא'  יוחסין  נחשב  כמעיד  על  הקידושין  לדברי  התוס
 .ע"וצ. כנהוג, כ הזהיר אותו לומר את האמת לפי ההלכה ולפי החוק"ד ג"ויתכן שביה, דבריו
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 .ד"הוא לכל הפחות סניף וספק נוסף להתיר בנידו" קרוב או פסול' נמצא א"אה שפ נר"כע

 סקנהמ .ד

 :ד קובע"ביה, לאור כל האמור

 .'וילדיה מותרים לבוא בקהל ה] 'ת[מבקשת ה

 .דיןה-עלי בל שזיהוי הרטי פשמטת האחר לפרסום לותר מדין הסקפ

 ד" אב– יגרא אליעזר ארבה

עיינתי  בפסק  הדין  של  הרב .  המבקשת  לבוא  בקהלד  נראה  להצטרף  להתיר  את  "גם  לענ

 אמנם ברצוני להעיר כמה הערות,  ואני מסכים עמו)פסק הדין: להלן(א "איגרא שליט

שככל  הנראה  אינו  י  עם  הארץ"הקידושין  נערכו  ע  שוא  העובדה  היסוד  הראשון  להיתרה
לברר  ד  נרחב"  פסבעניין  זה  כתבתי.  קידושין  וממילא  הקידושין  הן  קידושי  ספק  כותלמצוי  בה

 .כאן אתייחס לשני ספקות מרכזיים, ה"מהן הספקות הנופלים בקידושי ע

 פק שמא העדים היו קרוביםס

הספק  הראשון  הוא  כי  ידוע  לנו  ונוכחתי  בכך  גם  מהיכרותי  עם  תיקים  קודמים  שברוסיה .  א

ים ק לא היו מודעים בכלל להלכה שצריכ"גם הספרדים שבדרך כלל נישאו בחו, האסיאתית

ומסתבר  שגם  לא  היו  מודעים  להלכה  שהעדים  בקידושין  הם  עדי  קיום ,  עדים  כשרים

 .כ בקידושין אלה יש ספק שמא העדים היו קרובים"וא, ובלעדיהם אין הקידושין חלים

ל  שלקחו  דווקא  את "גם  אם  לא  ידעו  שיש  פסול  של  קרובים  מנ,  מנם  עדיין  יש  לשאולא
. זאת  אינה  שאלה  מכמה  טעמים.    ולמה  לא  נלך  אחר  הרובהקרובים  והרי  רוב  עדים  אינם  קרובים

האנשים  שהיו  מסביב  מ"פ  שמסתמא  נכחו  אורחים  נוספים  בחתונה  מ"הטעם  הראשון  כי  אע
לעורך  החופה  והיו  מתחת  לחופה  מסתמא  היו  הקרובים  ולכן  סביר  שאם  לא  ידעו  שצריכים 

מהכרותי  עם  כי  ידוע  ליוטעם  נוסף  ,  לקחת  עדים  כשרים  יקחו  לעדים  את  המצויים  בקרבתם
תיקים  קודמים  שעורכי  הקידושין  העדיפו  לקחת  את  הקרובים  ביותר  וזה  היה  עניין  של  כבוד 

 .בעבורם להזמינם להיות עדים

וכמצוין (  כי  לפי  העדות  בטלפון  של  חכם  רפאל,  מנם  בנידון  דידן  יש  להסתפק  יותרא

פ "ואע,    שהעדים  לא  יהיו  קרוביםן  הקפידו  על  עניין  זה  והיו  משתדלים  כגרוזיה  ב)בפרוטוקול
 .אמר שהלך אחר המנהג נא לשמסדר הקידושין בנידון דידן לא ידע הלכות קידושין למה

מלבד  שזו  הייתה  עדות  ,א  לראות  בעדות  הטלפונית"א.  עדיין  הספק  קיים  שולם  מסתברא
ך מסדרים כי יתכן שכך נהגו עורכי החופות הזקנים שידעו אי. עדות  שכך היה מנהג,  של  עד  אחד

מי  הארץ  מהדור   עמהתקופה  הטרום  קומוניסטית  אבל  מנין  לנו  שעל  כך  הקפידו  גם קידושין
שהוא  קרוב  הפסול  לעדות  העיד  שהוא עצמו הוזמן להיות עד ולא הבין  ]'ב'  ש[הרי  העד  .  החדש

הרי  חכם  רפאל  עצמו  אמר .  ד  חוקר  אותו  בעניין  זה  וזאת  אמר  כמסיח  לפי  תומו"בכלל  מדוע  בי
 .כלשונו" בלגן"י לקחו עדים קרובים בגלל שהיה שאול

העובדה  שעל  הכתובה  היו  חתומים  עדים  קרובים  מוכיחה  שעורך  החופה  יצא ,  נוסף  לכךב
 .כ בודאי שיש לחוש לקרובים"מהחזקה וא
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ומכיון  שבודאי  לא  ידע ,  בנוסף  לזה  גם  אם  היו  עדים  כשרים  הרי  היו  גם  עדים  קרובים.  ב
 . העדות מדין נמצא אחד מהם קרוב או פסולהעורך לייחד עדים תתבטל

פ העדות "גם  אם  לא  באו  להעיד  אם נמצא קא  ש)א"דף  ו  ע(  י  במכות"מנם  כל  זה  לשיטת  רשא
בעינן  שהפסולים  יבואו  להעיד  לכאורה  אין  לבטל  עדות   ש)שם(  במכות'  בטיל  אבל  לשיטת  תוס

 .פ"והכשרים בגלל שיש ביניהם גם קא

ושם  גם  דנים  שאולי  מה  שעכשיו ,  פ"וף  על  דין  נמצא  קאהנה  בפסק  הדין  יש  ברור  מקיו
פ  גם "וכ  יש  כאן  דין  נמצא  קא"ד  בארץ  נחשב  כאילו  באו  להעיד  וא"הופיע  הקרוב  בפני  ביה

אמר  בפרוש  דבעינן  גם  שיכונו   נ)א'  לו  סעי'  סי(  ע"א  לומר  סברה  זו  שהרי  בשו"ד  א"לענ.  'לתוס
. בנוסף  לכך  גם  היום  לא  בא  כדי  להעיד.  )ק  י"ס(  ך"ויעוין  בש,  לראות  כדי  להעיד  דתרתי  בעינן

ד  הזמין  אותו  לא  כדי  להעיד  על  הקידושין  אלא  לברר  מי  היו "רק  בי,  הוא  בכלל  לא  הגיע  מיזמתו
 .א לראות אותו כבא כדי להעיד"העדים וא

מ אפשר "מ, פ"מהם קא' לא  יהיה  כאן  חסרון  של נמצא א'  גם  אם  ננקוט  שלשיטת  תוס מנםא
ם "י  והרמב"כי  המחבר  שהביא  את  שיטת  רש,  י"  ממזרות  על  שיטת  רשלסמוך  להקל  בחשש

ק "לו  ס'  סי(  ך"וגם  הש,  י"בשם  יש  מי  שאומר  נוקט  לעיקר  את  שיטת  רש'  בסתמא  ואת  שיטת  תוס

כ "וא,  ם  שגם  אם  כיון  להעיד  סגי  ולא  בעינן  שיבוא  ויעיד"י  והרמב"וסק  שהעיקר  כדעת  רש  פ)ה
 .ם"הרמב וי"מוך על שיטת רשיתן לס נבנידון דידן של חשש ממזרות

ותב  שבקידושין  שהעדות  באה  כדי   כ)א"ג  ע"דף  מ קידושין(  א"שהריטב ויש  להוסיף  עוד.  ג
' פ מתבטלת העדות אפי"אם היו ביניהם קא, ד"כ לא נדרשים העדים לבוא לביה"לקיים דבר ואח

והביאו ( כשריםי  שמייחדים  עדים "והתרופה  היחידה  למנוע  את  ביטול  העדות  הוא  ע,  באו  למיחזי

 .מ יש כאן עוד צד להקל"א מ"פ שאין הלכה כריטב"ואע, )ק א"לו ס' הקצות בסי

י  כשרה  העדות  רק  אם  הכשרים  כוונו "וקט  שלפי  שיטת  רש  נ)ק  א"שם  ס(  ך"וד  נציין  שהשע
 אבל  אם  גם  הכשרים  וגם  הפסולים  לא  כיוונו  להעיד  בטלה  העדות,  סולים  לא  כיוונוהפלהעיד  ו

ך "ופשטות  דברי  הש,  כ  באו  והעידו"ך  לא  פסל  כשכולם  לא  כיוונו  להעיד  אלא  כשאח"  שהשהנתיבות  כותב(

 .)ק א"לו ס' ודאי אינם כך אלא כמו שכתב הקצות בסי

י  עורך "ה  יש  ספק  שמא  העדים  שהוזמנו  ע"י  ע"בקידושין  שנעשים  ע:  מסקנת  הדברים.  ד
וגם  אם  לא ,    תתבטל  העדותגם  אם  הוזמנו  כשרים  ופסולים  להעיד.  החופה  להעיד  היו  קרובים

 .זהו ספק אחד שנופל בקידושין ו.הוזמנו בכלל אנשים לעדות יש מי שפוסל

 ?אם יש לבטל את הקידושין בגלל החשש שהעדים היו מחללי שבתה

בפסק  הדין  הובא  שיש  מקום  לפסול  את  העדים  גם  אם  אינם  קרובים  בגלל  שרוב  היהודים 

 .באותו זמן היו מחללי שבת

 . שהדברים אינם פשוטיםד"ראה לעננ

פ  שהם  כתינוקות "ן  לפסול  בני  כופרים  אע  ד)רטו'  פב  ענף  יא  עמ'  א  סי"ע  ח"אה(  אגרות  משהה
וזה  פשוט שהדברים ,  ם"שנשבו  בגלל  שבכפירתם  יצאו  מכלל  ישראל  ולעניין  עדות  הרי  הם  כעכו

ם  שלא  זכו כאן  בכופרים  אלא  ביהודים  מסורתייבר  אין  מדו,  ל  אינם  שייכים  לנידון  דידן"הנ
 .לחינוך ראוי ובגלל תנאי החיים טעו בדרכם

לפסול  אותם  בגלל  שהם  מחללי  שבת  אבל  טעם  הפסול "  אגרות  משה"המשך  דבריו  דן  הב
והיו [...]  יהודים  כשרים  נמצאים    שיון  דהם  במקומותכ"הוא  בגלל  שאינם  כתינוקות  שנשבו  
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  עצמו  בדעתו  הרעה  נתפתה כ  רק  בבחירת"וא[...]  יכולים  לגרור  אחרי  הכשרים  ואבותיהם  
י  הקומוניסטים  ונעקרו  בכח "נשלטו  ע  שונשמע  מכאן  שיהודי  גרוזיה  והמדינות.  "לרשעים

ובמיוחד  כאשר  היה  ברור  להם  שאם  ישמרו  שבת  לא ,  מהיהדות  וכל  בתי  הספר  היהודיים  נסגרו
וקות יש  מקום  גדול  לומר  שהם  כתינ,  והם  בודאי  ראו  עצמם  כאנוסים,  ולהתפרנסוד  יוכלו  לעב

קבוצה  של   ייתההובמיוחד  שרק  מעטים  שרדו  ביהדותם  ולא  היה  להם  ממי  ללמוד  ולא  ,  שנשבו
 .כשרים שיכלו להגרר אחריה

 ?הקנאת טבעת ייתההם הא: פק נוסף בקידושיןס

אולם  ידוע  שמנהגם  גם  בנישואין .  כי  גם  מנהגם  היה  לקדש  בטבעת,  לכאורה  אין  כאן  ספק

והנה אם החופה קדמה לזאקס הרי הקנאת . תת לאשה טבעת ל")זאקס"או  בלשונם  (האזרחיים 

קדם  לחופה  היהודית  ונמצא  שכבר "  זאקס"אבל  היה  שכיח  מאד  שה,  הטבעת  הייתה  בחופה

כפי  שבררתי  לא  היה  מנהג  לתת  בחופה  טבעת .  קבלה  את  הטבעת  בנישואין  האזרחיים

  כאן  הקנאה כ  אין"וא,  "זאקס"חדשה  אלא  ניתנה  שוב  אותה  טבעת  שכבר  נמסרה  לידה  ב

ש  שגם  המקדש  בטבעת  שאולה "אמנם  ידועים  דברי  הרא.  חדשה  ואיך  יחולו  הקידושין

קידושיו  קידושין  כי  בודאי  המשאיל  התכוון  לתת  לחתן  כל  מה  שנדרש  כדי  שהקידושין 

ש  כי  כולם  ידעו  שיש  כאן  קניין  של "אבל  מבואר  בכמה  פוסקים  שטעמו  של  הרא,  יחולו

הטבעת  ולכן  יש  אומדנא  שאדעתא  דהכי  השאילו  את נישואין  שחל  באמצעות  נתינת  

י  הטבעת  מתבצע  קניין  וראו  זאת "אבל  במדינות  המדוברות  לא  הבינו  בכלל  שע,  הטבעת

 .)ל"ל הרחבתי בעניין זה ואכמ"בפסק הדין הנ(יותר כטכס דתי ולכן ספק גדול אם יש כאן הקנאה 

 .ל"ספים ואכמיש ספקות נו. ה"יינתי כאן שני ספקות הנופלים בקידושי עצ

 ,אם די בעובדה שיש כאן ספק קידושין כדי שנעמיד את האם בחזקת פנויהה

 ?ין מקום לפסול את הוולד אממילאו

כיון שידעינן שהייתה , א להתיר את הילד"לכאורה  גם  אם  יש  כאן  רק  ספק  קידושין עדיין א

שנה  גיטין ומבואר  במ,  חופה  והספק  הוא  אם  נעשתה  כהלכתה  הרי  יש  כאן  איתרע  חזקתיה

  ובעוד  מקומות  שזרק  קידושין  ספק  קרוב  לו  ספק  קרוב  לה )ב"דף  ל  ע(  וביבמות  )א"דף  עח  ע(

  כתבו  שהטעם  הוא  משום )ה  תרווייהו"א  בד"כג  ע(כתובות  '  ובתוס,  שהיא  ספק  מקודשת

 ."להתירה לכתחילה"דכיון דזרק לה לית לן לאוקמא אחזקה , שאתרע חזקתיה

משמע בפשטות שמדאורייתא מוקמינן , א להתירה לכתחילה"ל שכתב שא"הנ' הנה מהתוסו
שיש  כאן  ספק '  ויש  אחרונים  שלמדו  בדברי  תוס(  איתרע  ורק  מדרבנן  לא  מוקמינן  אחזקה  ב'אחזקה  אפי

 .עדיין היא נחשבת כספק אשת איש שואולם גם אם זה מדרבנן הא חזינן, )מדאורייתא

. שהייתה  כאן  חופה  אפשר  שזה  אינו  נחשב  כאיתרעפ  "ד  יש  מקום  לומר  שאע"במאמר  מוסגר  נוסיף  שלענ(
או  שהתחיל ,  היה  מקום  לומר  שאימתי  זה  נחשב  כאיתרע  במקום  שהייתה  תחילת  הקידושין  כגון  שזרק  את  הגט

ואם  לא  הייתה  מתרחשת  תקלה  היו ,  כגון  שהיו  נרות  דולקות  ומיטות  מוצעות,  ל"הנ'  וכמו  שכתב  תוס,  התהליך
כ  הספק  הוא  אם  קרה  משהו  שגרם  שהמעשה  לא  הגיע  לתכליתו  או  נפסק "או,  הקידושין  נגמרים  בכי  טוב

אבל  בנידון  דידן  שלא  ידעו  בטיב  קידושין  והספק  הוא  האם  מלכתחילה  עמדו  הקידושין  להגיע ,  באמצע

 .)מ למעשה ודאי שלא נוכל לסמוך על סברה זו"ומ, לתכליתם שמא אין זה גדר של איתרע ועיין
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 אבל  מדרבנן,  קידושין  מדאורייתא  היה  לנו  להעמידה  אחזקתהאם  היה  ספק  אחד  ב:  סיכוםל
 .יהוש להחמיר שלא להעמידה על חזקת פני

 ס בקידושין"ש בסיס להתיר משום שיש כאן סי

כ  נוכל  להתיר  בגלל  שזה  ספק "וא,  אמנם  כיון  שכפי  שבררנו  יש  כאן  ספק  ספקא  בקידושין

 .ספקא

תב  שאין  להתיר   כ)סעיף  לו(  י  ספק  ספקאכלל  ב)קי'  ד  סי"יו(  ך"מנם  יש  להקדים  דהנה  השא
 .'אם לא באותם המפורשים בפוסקים וכדו ,ס"למעשה מטעם ס

ך "נה  הרב  שה":  ל"וז,  ל"ך  הנ"ד  הש"  ע)בית  הספק'  בקונט(  מנם  כבר  השיב  הכרתי  ופלתיא
ת "שו' עיו(". ס"פ ס"ולא ראיתי לרבותינו שימשכו ידיהם לדון להתיר ע, ס"נעל בפנינו שערי הס

. )ס"פ  ס"ך  ומתירים  ע"  אומר  חלק  ח  אבן  העזר  סימן  יב  שהביא  הרבה  פוסקים  שלא  חששו  לדברי  השיביע
דם   אהרי  במקום  של  התרת,  ך  הם  בגדר  הנהגה  של  חומרא"ומסתבר  מאד  שמכיון  שכל  דברי  הש

ך  בעצמו "ויתכן  שגם  הש,  ל"לבוא  בקהל  שאין  לך  עיגון  גדול  מזה  נוכל  לסמוך  על  הפוסקים  הנ
 .התיר במקום ספק ספקאלש  יג"סובר שבכה

ס  המתהפך  ואין  כאן  חזקת "ס  הזה  הוא  גם  ס"כ  מכיון  שיש  לנו  לפחות  שני  ספקות  והס"או
אם  היה  רק '  ומעיקר  הדין  מדאורייתא  היא  נחשבת  כפנויה  אפי,  איסור  אלא  אדרבה  חזקת  היתר

 .ספק אחד יש בסיס רחב להתיר את המבקשת לבוא בקהל

 רוף הספק שמא התעברה מגויצ

בפסק  הדין  האריכו  לדון  בשאלה  האם  יש  ספק  נוסף  שמא  התעברה  מגוי  או  שלא  חיישינן 

האם יש להסתפק בכך כאשר האשה בעצמה והגבר שעמו , אם יש להסתפק בגוי' ואפי,  לגוי

 .היא חיה אומרים שהילד מהם

, א"נוגע  לשאלה  הראשונה  אין  ספק  שניתן  לסמוך  בשופי  ובמקום  חשש  ממזרות  על  רעב
ש  וגם  אינם  מסכימים  לדיוקו  בדברי "עמהם  שחולקים  על  הב  שס  והפוסקים"מאיר  והחתהבית  
שבימינו  וכמו  שצוין  בשם ,  ויתכן  מאד.  וסוברים  שבודאי  יש  לחוש  שמא  התעברה  מגוי,  הטור

ש "ץ  והב"יודו  גם  התשב,  כ  גברה  ואינם  נרתעים  מקשר  עם  גוי"הרב  אלישיב  שהמתירנות  כ
  מגוי  שהרי  כל  טעמו  של  הטור  לשיטתם  שלא  חייש  לגוי  הוא מ  שיש  כאן  ספק  שהתעברה"והמל

ולצערנו  הרב  הטעם  הזה  לא  קיים ,  בגלל  שלא  היה  שכיח  בזמנם  שאשה  יהודיה  תתחבר  לגוי
ו  במציאות  של  ימינו  שיש  הרבה  גויים  לפי  ההלכה  שנחשבים  בחברה  כיהודים  ומהם "וק,  כיום

 .בכלל לא קיימת רתיעה

חוש  לגוי  כאשר  האשה  בעצמה  אומרת  שהילד  הוא  של באשר  לשאלה  השניה  האם  יש  לו
 :ונבאר את דברינו, ראה שאין לאסור את הילד בגלל שלא אמרה שהתעברה מגוי נהבועל היהודי

אין  לפסול  את  הילד   ש)וכמובא  בפסק  הדין(  אשית  כל  נתייחס  לטעמו  השני  של  העין  יצחקר
 .ש שהולד ממזר אין לה נאמנותאמרה במפור' הרי אפי ש,בגלל שלא אמרה שהיא התעברה מגוי

אינה  בגלל  שיש  לה  כוח ,  הטעם  שאם  לא  אמרה  שאין  לחוש  לגוי.  כאורה  סברתו  תמוההל
לא  אמרה  דבר  בגלל '  אלא  קודם  כל  יש  אומדנא  חזקה  שלא  התעברה  מגוי  אפי,  של  נאמנות

אולם . אסור את הילד לכ"אלא  שאין האומדנא חזקה כ,  ל"שהיהודיות  נמנעו  מקשר  עם  גויים  וכנ
אמורה   ייתההכי  מטבע  הדברים  היא  ,  כאשר  יש  חיזוק  לחזקה  הזאת  ממה  שהיא  לא  טענה  זאת
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הרי  אמירתה  שהילד  מבעלה  מסלקת  את  החשש ,  לטעון  טענה  שיכולה  לטהר  את  הילד
שיש  בהם  וממילא  לא  חיישינן "  רגלים  לדבר"שהתעברה  מגוי  לא  בגלל  הנאמנות  אלא  בגלל  ה

לא  חיישינן  למוכת  עץ מדלא   ש)ה  ואי  בעית  אימא"א  ד"ט  ע(    בכתובות'הו  גם  טעמו  של  התוסז.  לגוי
מוכת  עץ  דהא  אשה  שאמרה  טמאה  אני  לך   ייתההלא  בגלל  שהיא  נאמנת  לומר  שלא  ,  טענה  כך

כ "וא,  מוכת  עץ  ייתההבודאי  לא    ש"רגלים  לדבר"אלא  משום  שמשתיקתה  יש  ,  אינה  נאמנת
 .ע"דבריו של העין יצחק צ

ל "אלא  שס,  ש"ם  העין  יצחק  הבין  כך  את  סברת  הטור  לפי  הבנת  הביתכן  מאד  שבודאי  גו
 שיש  באמירתה  כי  איך"  רגלים  לדבר"כ  למה  לא  חששו  למה  שאומרת  שהילד  ממזר  בגלל  ה"שא

ומזה  למד ,  ובמיוחד  כאשר  הוא  בנה  ורחמיה  עליו,  תכן  שאמרה  על  ילד  כשר  שהוא  ממזרי
 .ע"ין צועדי, ל לא חששו בכלל לאמירתה או לאי אמירתה"שחז

ללמוד  ממה  שלא  אמרה שהיא מוכת עץ '  א  טוען  שכל  הסברה  של  תוס"רע.  נחזור  לעניינינוו
אבל במקום שאפשר , לא נאמרה אלא במקום שלא היה הסבר אחר לשתיקתה, שאין צד לומר כך

הרי  היא ,  כ  אין  בכלל  התחלה  ללמוד  דבר  מכך"להסביר  את  אי  אמירתה  בגלל  חוסר  נעימות  א
אבל  כשיש  הסבר  אחר  אין  כאן  רגליים "  רגליים  לדבר"נת  וכל  כוחה  הוא  בבאמת  אינה  נאמ

 .ואין כאן למעשה שום דבר שבגללו אפשר לפסול את הילד, לדבר

בנידון  דידן  חזרה  ההוכחה  שבודאי  לא   ש–ד  שהטענה  שנטענה  בפסק  הדין  "לכן  נראה  לענו
ינה   א–גוי  או  מישראל  מ  אם  התעברה  מ"שהרי  אין  לה  נ,  התעברה  מגוי  כי  למה  לא  אמרה  זאת

כי  אפשר  לומר  שמנקודת  מבטה  נוח  לה  יותר  לומר  שהתעברה  מיהודי  ולא  מגוי גם אם זה ,  טענה
ואם  יש  הסבר  שהיא  חשבה  שעדיף ,  כי  בחברה  שלה  זה  הרבה  יותר  מתקבל,  מחוץ  לנישואין

 .ובטלה ההוכחה מעיקרה" רגלים לדבר"לספר שהיא התעברה מיהודי ולא מגוי הרי כבר אין 

, ל"מדובר  באשה  שנפרדה  מבעלה  והוא  נשאר  בחו.  תר  על  כן  הרי  לא  מדובר  באשה  נואפתי
אלא  חשבה  שזה ,  הגיון  שלה  ובמושגים  שלה  לא  ראתה  בזה  מעשה  של  זנות  בואין  ספק  שהיא

רבה  יותר  קל  לה  לומר שהילד נולד   הכ  בודאי  שמבחינתה"וא,  מעשה  לגיטימי  בנסיבות  הקיימות
 .כחה ממה שלא אמרה שהתעברה מגויואין שום הו, מיהודי

ברצוני  להוסיף  שבפסק  הדין  הסכימו  שכאן  יש  באמת  הוכחה  מדבריה  שלא  התעברה  מגוי ו
ולכן  בנו  את  ההיתר  על ,  מ  מבחינתה  אם  טענה  שזינתה  עם  ישראל  או  אם  היה  גוי"כי  מאי  נ

גם אם יהיה א לדייק מדבריה שום דבר "הסברה השניה של העין יצחק שאין לה נאמנות בכלל וא
ד  קשה  להסתמך  על  סברה  זאת  של  העין "ולענ.  הבהיר  שאין  הילד  מגוי  לברור  שהיא  התכוונה

ר מא  חלק  על  עצם  הסברה  אלא  שטען  שגנאי  הוא  לה  לו  לא  שתמה  על  הטור"כי  גם  רע,  יצחק
 .ע בנקודה זו"וצ, שהתעברה מגוי

 ?אם יש לתלות בגוי גם כאשר המיעוט הם גוייםה

 .ם"רית העומדת לפנינו היא אם ניתן להתיר גם כשיש רק מיעוט עכוד השאלה העיק"לענ

 )קג'  סוף  סי(  וכן  פסק  במפורש.  א  התיר  למעשה  אלא  ברוב  גויים  לא  שעליו  אנו  נסמכים"ער
סתפק  בכך  ודן  שאולי  יש  להתיר  גם  במיעוט   ה)קו'  סי(  א  בעצמו"אמנם  רע.  ק  ברוב  גויים  רהתירל

 :ל" וז,כריע ה)קו' סוף סי( אולם, גויים

י  ברי  שלה  ובעיר  שרובה "פ  בכיעור  זוטא  וע"ד  הקלושה  עכ"לדינא  לענו
 .אם יסכימו רבותי עמי, ד יש להכשיר הולד"נכרים כמו נ
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יירי  ברוב  גויים  ולא  כתב  באף  מקום   משצרף  את  הספק  שהתעברה  מגויח  קכ'  ם  בסיג
 .במיעוט גויים' להלכה להקל אפי

 :ל"וז, הצטרף להיתר לא התיר אלא ברוב גויים ש)יגא סימן "חלק ג אבן העזר ח( ס"ם החתג

[...] ם דלמא "ל כרמב"אם ת, ל"ספק הלכה כהגאונים הנ, ל ספק ספיקא"וה"
דהרי  האי  גברא  כל  סמיכתא  על  שמצא  אשתו  שוכבת  עם  אחד  וזה  מצא 
בביתו הרי אזלי אינהו לגביהו ומרובא דעלמא גוים פרשי ולכל הפחות מידי 

 ".ס" סל"ספיקא לא נפקו וה

 .ס הוא במקום שיש רוב גויים"רי מפורש שהיתרו של החתה

 .ם העין יצחק מיירי כשיש רוב גויים ולא ראינו שהתיר במיעוט גוייםג

א   לס  שיש  להסתפק  שהתעברה  מגוי  כאשר  הם  עצמם"א  וחת"כ  איך  נסמוך  על  דברי  רע"או
אבל  קשה  להסתמך  על ,  במיעוט  גוים'  אמנם  הבית  מאיר  מתיר  אפי.  התירו  אלא  ברוב  גויים

 .דבריו בלבד

מה  על  הטור  דלא  חייש  לגוי   ת)כז'  ד  סעי'  סי(  הבית  מאיר.  דעת  הבית  מאיר  במסתפק  אני  גםו
רוצים  וישראל   פהא  גויים  [...]  לא  חייש  לגוי[...]  ותימה  לי  איך  :  "ועושה  אותו  ממזר  ודאי

ים  הוא  בגלל  שהם משמע  שכל  מה  שחייש  למיעוט  גויים  גם  במקום  של  רוב  יהוד,  "גדורים
כ  יש  להסתפק  שבמציאות  של  ימינו  שגם "וא.  פרוצים  בעריות  לעומת  ישראל  הגדורים  העריות

 כ  רבים  מהיהודים  נוהגים  בעניין  זה"  כא  נרתעים  מקשר  מחוץ  לנישואין  ולצערנו  הרב  ליהודים
והשאלה  חמורה  שבעתים  בנידון  דידן ,  סברתו  אינה  קיימת  שמ"א  יודה  הב  להפקרות  האםב

נרשמה  כאלמנה  ורגלים  לדבר  שזה  נחשב '  ל  ואפי"שר  האשה  פרודה  מבעלה  והוא  נשאר  בחוכא
ג  שייכת  החזקה  של  הבית "בעיניה  ובעיני  הסובבים  אותה  כהיתר  גמור  ולא  כניאוף  האם  גם  בכה

 .מאיר

 פק ספיקא כשרק ספק אחד שקולס

ויים  ולא  מכוח אולם  נראה  שיש  לנו  עוד  כמה  פוסקים  שעל  פיהם  נוכל  להתיר  גם  במיעוט  ג

הסברה  שהגויים  פרוצים  בעריות  אלא  בגלל  שיש  דין  של  ספק  ספקא  להקל  כשאחד 

 .הספקות הוא שקול גם אם הספק השני הוא בגדר מיעוט

ה  ואי  בעית "ט  עמוד  א  ד(  כתובות'  סוד  הדין  שבעינן  ששני  הספקות  יהיו  שקולים  הוא  בתוסי

ים אבל אם אחד הספקות אינו שקול הרי שבספק  ספקא  בעינן ששני הספקות שקולו  כתב  ש)אימא
 :ל"וז, הספק הזה כמאן דליתיה דמי

וט  אונס  ורובא  וחזקה  רובא עוהשתא  דליכא  קלא  הוי  ליה  רצון  רובא  ומי"
כ  בספק  ספיקא  נמי  תיאסר  דספק  אונס כמאן דליתיה דמי ולא "ת  א"או.  עדיף

. 'פינשאר  אלא  חד  ספק  ספק  תחתיו  ובהא  לא  שייך  לאוקמה  בחזקת  היתר  כד
י  דהאי  רובא  דברצון  אינו  רוב  גמור  אלא  הוי  מדרבנן  והלכך במקום "ואומר  ר

 .ספק ספיקא שרי ובמקום חד ספיקא חשבי רבנן רצון לגבי אונס רובא

א  בעצמו  שהספק  שלו  שבמיעוט  גויים  לא  מהני  הוא  על  יסוד  הסברה "כן  נראה  מדברי  רעו
 .שמיעוט כמאן דליתיה דמי' ל של התוס"הנ
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וסוברים  שאם  יש  ספק  אחד  שקול '  ה  פוסקים  חולקים  בנקודה  זו  על  דברי  תוסולם  הרבא
. איקודאי  שמצטרפים לספק ספ  במ  כיון  שספק  ספקא  הוא  מטעם  רוב"והספק  השני  אינו  שקול  מ

 .שבעינן ששני הספקות שקולים' שתמה על התוס י יהושענובאמת זוהי קושייתו של הפ

 :ל"וא רק מיעוט וז הס כשספק אחד"ס בב להתירת כ)ב אבן העזר סימן טז"ח( עין יצחקב

ד "בא'  ה  ואי  בעית  אימא  כו"ד'  תוס  ב)א"ע'  דף  ט(  כן  הפני  יהושע  לכתובותא"
. 'ל  התוס"י  דהאי  רובא  דרצון  לא  הוי  רוב  גמור  אלא  מדרבנן  עכ"ואומר  ר

ס הוא "ל רובא דהא ס"והפני  יהושע  כתב דדעתו דיש לצרף מיעוט לפלגא וה
ל  דהספק  דלא "וחולק  על  האחרונים  דס.  שם'  דברי  התוסמצד  רובא  ושלא  כ

אם '  שקול  אפי'  אלא  הדעת  נוטה  דכיון  דספק  א.  ס"שכיח  לא  מצרפינן  לס
' ד  סי"א  ביו"וכן  הוא  דעת  הרמ.  ל"עכ'  ס  כו"השני  לא  שכיח  שפיר  מקרי  ס

שכתב לדון דין ספק ספיקא ספק שמא מן המכה וספק שמא מן ' ה' ז סעי"קפ
ז  צירף  זה  המיעוט  להספק  השני "וב  דם  הוא  מן  המקור  עכואף  דהר.  הצדדין

ד  להביא "ונראה  לענ.  ל  כסברת  הפני  יהושע"ונראה  דס.  דהוי  ספק  השקול
ה "  ד)א"ה  ע"מ'  ד(  בנדה'  א  מן  התוס"ראיה  לסברת  הפני  יהושע  ולדברי  הרמ

 ".האי דם נדה

יכא הלק  דשכתב  לח  ")כתובות  דף  ט(  מ"מביא  העין  יצחק  את  הש"  השמטות  ותיקונים"ב
אז  יש '  דהמיעוט  והפלגא  הם  מן  שני  טעמים  מחולקים  דאין  לצרפם  ביחד  רק  אם  הם  מטעם  א

אולם  העין  יצחק .  ולפי  סברה  זו  אין  לצרף  את  ספק  הקידושין  לספק  שנתעברה  מגוי".  לצרפם
 .מסיק להתיר גם כשהספקות מחולקים

אחד  אינו ק  ל  שגם  כשספ"סרחיב  בזה  והביא  הרבה  פוסקים  ש  מ)ו'  ע  סי"ז  אה"ח(  יביע  אומרב
 .ס"שקול מיקרי ס

ונמצא  שכל  מה  שנמנע ,  א  מכריע  שאכן  יש  להסתפק  שהתעברה  מגוי"כ  כיון  שרע"או
ל "כ  לאותם  פוסקים  שס"  א'מלהתיר  במקום  של  מיעוט  גויים  הוא  מתוך  שחשש  לדברי  תוס

 .ס הוא גם כשספק אחד שקול יש לנו בסיס להתיר בנידון דידן"שהיתר של ס

מחצה  שמהבעל   לן  למה  לא  נצרף  מיעוט  של  גויים  ד)קו'  סי(בעצמו    א"  עוד  שרענוסיףו
אם '  וכוונתו  בדבריו  שאפי,  ורוצה  לומר  שבגלל  מעלה  שעשו  ביוחסין  לא  הסתמכו  על  רוב  אחד

מ  יש  כאן  רוב  רגיל  שרוב "מ,  בכתובות'  ס  וזאת  כנראה  בהסתמך  על  התוס"נאמר  שאין  כאן  ס
ומסתבר  מאד  לומר .  שב  שמעלה  עשו  ביוחסין  שרוב  אחד  לא  סגיז  מיי"וע,  ביאות  אינם  פוסלות

ביאה  פוסלת  אבל  בנידון  דידן   ייתההשהמעלה  שעשו  מתייחסת  למקרה  ששני  הספקות  הם  אם  
שהספק  הראשון  הוא  בקידושין  ולא  שייך  ליוחסין  בכלל  לא  שייך  לומר  שזה  רוב  אחד  שעליו 

 .ש בסיס להתירי פקא סעשו מעלה ולכן אם נקטינן שגם זה נחשב כספק

 סקנת הדבריםמ

 :בנידון דידן יש כמה טעמים להתיר

ס  כשיש  חזקת "קידושין  של  עם  הארץ  יש  כמה  ספקות  אם  הקידושין  חלו  ובמקום  סב)  א
 .היתר יש להעמידה על חזקת פנויה

יתן  לסמוך   נוגם  אם  יש  מיעוט  גויים,  נידון  דידן  יש  כאן  ספק  נוסף  שמא  התעברה  מגויב)  ב
מזרות  על  אותם  פוסקים  שגם  כשספק  אחד  אינו  שקול  עדיין  קיים  ההיתר  של במקום  חשש  מ

 .ספק ספקא
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כ  יש  כאן  ספק  ספקא "נוסף  לזה  הרי  כבר  בארנו  שיש  כאן  לפחות  שני  ספקות  בקידושין  ואב
 .של ספקות שקולים שעל פיהם נוכל לקבוע שהיא בחזקת פנויה ומכוח זה בלבד יש להתיר

ל "נים  בחוהשוצא  מנקודת  הנחה  שהבעל  הראשון  שהיה  כל  שוב  להוסיף  שפסק  הדין  יח)  ג
" יכיר"והיה  כאן  ,  אמר  ברורות  שהילד  בודאי  אינו  שלו  כי  לא  היה  לו  קשר  עם  האשה  מאז  נפרדו

וכן  אם  יתברר  שבמשך  השנים  הוא  ביקר  בארץ  ואולי  אף ,  אבל  אם  לא  היה  כאן  יכיר  ברור,  גמור
תה   עלא  נכנסתי.    הילד  הוא  מהבעל  הראשוןנפגש  עם  אשתו  הראשונה  מתעורר  ספק  נוסף  שמא

 .לברור הנושא הזה

 )בדימוס(ד "אב –נימין בארי ב

 .'ולילדיה לבוא בקהל ה] 'ת[ד מתיר למבקשת "ביה

 .הדין-נימוקים מותרים לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליה

 ).1.12.2016(ז "תשע הכסלוב' איתן ביום נ

 ד"אב – יגרא אליעזר ארבה

 ל"לפסק הנף צטרמ  ל"לפסק הנ ףצטרמ

 )בדימוס (ד"אב –רב בנימין בארי ה ד"אב –ל 'רב אליהו אברגה


