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 . בפנינו בקשה להיתר נישואין

 : יאור העובדותת

(ו  "ה  בסיון  תשמ"כדת  משה  וישראל  ביום  כ'  ל  נשא  את  מרת  א"ז'  אבי  המבקש  מר  ט

שבק חיים לכל חי ) 8.4.88(ח "א ניסן תשמ"חר כשנה חלה אבי המבקש וביום כלא.  )2.7.86

 . כבת חצי שנה' והותיר אחריו את בתו ר

עד  את  אלמנת  אחיו  ולדבריו  חשב  שיש  בכך  אף  מצוה  אלא  שהרבנות ס',  חי  המנוח  מר  אא
פים מחייהם  המשות.  המקומית  לא  אפשרה  להם  להינשא  זה  לזה  ולפיכך  נישאו  במדינת  פרגוואי

 . נולדו שלושה ילדים הגדול שבהם הוא המבקש שלפנינו

אמור  מאחר  ולמנוח  היתה  בת  הרי  שאשתו  אינה  זקוקה  כלל  ליבום  וכדין  עשתה  הרבנות כ
מחייהם  המשותפים  נולדו ,  אולם  למרות  האמור,  שלא  אפשרה  לאלמנה  להינשא  לאח  בעלה

 . שלשה ילדים

אך  גם ,    של  המנוח  אם  היו  בעדים  כשריםושין  הראשוניםהקידית  הדין  חקר  ובדק  אודות  ב
אחר  הדרישה  לא  נמצאה  סיבה  מספקת  לפקפק  בכשרות  העדים  בשעה  שאחד  מהם  ודאי  כשר 

אף  העדים  שהופיעו  על  מנת  לפקפק  בכשרות  העד .  וחברו  היה  מוחזק  לכשר  ונפטר  זה  מכבר
או  הכי אלא  שבל,  מאחר  ולדברי  אחד  מהם  המנוח  היה  ודאי  כשר  םיהידותמהמנוח  לא  השוו  

 .). סוכה כו(וערבך ערבא צריך , אותם עדים פסולים היו

ומאחר  והמבקש  עומד  להינשא  כדת  לפיכך  נדרש  בית  הדין ,  שכך  הם  פני  הדבריםמ
 . להחלטה שלפנינו אודות המבקש ואחיו

 יון והכרעה ד

 . כאמור אבי המבקש חי עם אשת אחיו שלא במקום מצוה
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 אם אינה נאמנת לפסול את בנהה

והדבר  ברור  כי  פנויה  הטוענת ,  דינה  כפנויה,  אמו  של  המבקש  אחר  שהתאלמנהוהנה  

 : )ו"סעיף כ' סימן ד(שהתעברה מהפסול לה הולד אינו אלא ספק ממזר כמבואר בשולחן ערוך 

ואפילו  אם  אומרת  של  פלוני  הוא  ואנו  מכירים [...]  נויה  שנתעברה  וילדה  פ
אפילו אם מודה אותו פלוני , ין זה הולד אלא ספק אבאותו פלוני שהוא ממזר

ואם  אותו  פלוני  הוא .  שכשם  שזינתה  עם  זה  כך  זנתה  עם  אחר,  שנבעלה  לו
 . הולד כשר, כשר

ן  סוף  פרק "ר(.  אינה  נאמנת  עליו,  א  ואפילו  היתה  מיוחדת  לו"הוסיף  הרמו
  .)אלמנה לכהן גדול

ול  הולד  רק אינה  נאמנת  לפס  ,איננו  יודעים  מי  האבוכי  פנויה  שהתעברה  ,  מצא  אפואנ
אלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר .) סט(ושין ידומקור הדין במשנה בק.  להכשיר
שבודקין את '? דוקיב'אי  מ.)עד(ואמרינן בגמרא . אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי, את אביו

מר ומבואר  שם  שאף  ברוב  פסולים  אצלה  נאמנת  להכשיר  וא.  אמו  ואומרת  לכשר  נבעלתי  נאמנת
 . רבא הלכה כאבא שאול

 ): א"הלכה יו "פרק ט(ם בהלכות איסורי ביאה "כן פסק הרמבו

אם  אמרה ,  אמרו  לה  מהו  העובר  הזה  או  הילוד  הזה,  נויה  שנתעברה  מזנותפ
ואף  על  פי  שרוב ,  בן  כשר  הוא  ולישראל  נבעלתי  הרי  זו  נאמנת  והבן  כשר

שאמרה לפלוני הממזר או [...] ואם  לא  נבדקה אמו .  העיר  שזנתה  בה  פסולים
אפילו  אותו  פלוני  מודה  שהוא  ממנו  הרי  זה  הילוד ,  נבעלתי  או  לפלוני  הנתין

 . כשם שזינתה עם זה שהודה לה כך זינתה עם אחר, ספק ממזר

 ): ט"שם הלכה י(ם "כן פסק עוד הרמבו

, פסלו  לאמנת  נינהא,  בעלי  מינו  אה  זובר  עאמרה  ועוברת  מהיתה  שיש  אשתא
 . אב הלא אורה תאמינה הלאש, שרות כחזקת בבן ההריו

מילתא :)  קדושין  ל(ן  "וביאר  הר.  ין  שםיע)  ט"סעיף  כ'  סימן  ד(כן  הסכים  בשולחן  ערוך  ו
דדבר  תורה ,  בטעמא  שהאם  נאמנת  להכשיר  בלבד  משום  דמדאורייתא  נמי  כשר  אף  בלא  דיבורה

ו  לא  אמרה  כלום בל  לפסלו  ולהתירו  בממזרת  לא  נאמנת  והוי  כאיל  א,שתוקי  כשר  לבוא  בקהל
והיינו  דבגמרא  לא  אמרינן  בודקין  את  אמו  אי  אמרה  לכשר  נבעלתי  או  לפסול ,  והולד  ספק  ממזר

 . ד"אלא אמרינן דאי אמרה לכשר נבעלתי בלחוד מהימנה עכת, נבעלתי

 : שכתב) ב"הלכה יו "איסורי ביאה פרק ט(כיוצא בזה מבואר במגיד משנה ו

דלהכשיר . א היא ל,אה שכל שכן לפסולאף  על פי שנאמנת להכשיר והיה נרו
דבר  תורה  אין  אנו  צריכין  לה  דהא  מדינא  לא  הוי  אלא  ספק  ממזר  וספק  ממזר 
מן  התורה  מותר  גמור  לבא  בקהל  אלא  דרבנן  גזרו  עליהן  והאמינוה  בשל 

כיון  דמדאורייתא  מותר  לבא  בקהל  ואסור  בממזרת ,  אבל  לפסול,  דבריהם
רין  אותו  בממזרת  ודאית  היו  מקילין ודאית  ואם  היו  מאמינים  אותה  ומתי

 . בשל תורה ולא נתנה תורה נאמנות אלא לאב

דטעמא  שאינה  נאמנת  משום  שדוקא  לאב )  ט"קלס'  ימן  דס  (ת  שמואליכן  מבואר  גם  בבו
אבל  היא  אינה  נאמנת  לפסול  בניה  והוי  כאילו  לא  אמרה ,  נתנה  התורה  נאמנות  לפסול  את  בניו

ואפילו  אם  רוב  פסולים  אצלה  יש  לומר  היא  אזלה  לבועל  והוי ]  [...כלום  והולד  הוא  ספק  ממזר  
  .ש"קבוע וכמחצה על מחצה דמי ע
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מדברי  המגיד  משנה  שם  נראה  עוד  טעמא  שאין  האם  נאמנת  לפסול  את  בנה  משום  שלא ו
 ו  לרובה  קהיא  ששע  ועוד  רכיון  שאין  אדם  משים  עצמו,  ניתן  להאמין  לדבריה  שנבעלה  לפסול

 : םלשונה וז) 'משנה ח' קדושין פרק ד(התוספות ישנים על המשניות וכן כתבו . ין שםעי

שום  הכי  אין  האם  נאמנת  לפסול  דאי  אפשר  לפסול  הזרע  אלא  אם  כן  שהיא מ
 . נפסלת גם כן לעשותה זונה ואין אדם נפסל על ידי עצמו

 היתה  שוענת  טאין  האם  נאמנת  לפסול  אפילו  ששכתב.)    עיבמות(א  "כן  מפורש  בריטבו
ין יוא  ע  המסתבר  דטעמאו,  צמה  על  עאמנת  נאינה  ש,זידה  מהיתה  שוענת  טכל  שכן  אםו  וגגתש

 ). ט"סעיף כ' סימן ד(והובא בבית יוסף  ,שם

נאמנת   ישהאשאין  ה,  ביאר  דברי  המגיד  משנה  הנזכרים)  א"שם  הלכה  י  (קח  רבמעשהו
א  דאין  אדם דלא  סגי  בטעמ,  פירש  שם  וו  לרובה  קהיא  שעוד  ושע  רצמו  עשים  מדם  אמשום  שאין

לכך ,  משים  עצמו  רשע  שהרי  פלגינן  דיבורא  ואף  שאינה  נאמנת  על  עצמה  הולד  יהיה  פסול
 . ין שםיע, הוסיף טעמא שאינה נאמנת גם על הולד לפי שהיא קרובה לו

משום  שכשם ,  כתב  טעמא  אחרינא  שאין  האם  נאמנת  לפסול:)  יבמות  כג(בנימוקי  יוסף  ו
אין  הנאמנות  שלה  באדם  מסויים  יותר   ו,ם  כשר  דעלמאשזינתה  עמו  כך  אפשר  שזינתה  עם  אד

וכתב .  ין  שםימאחר  אלא  הנאמנות  הוא  שנבעלה  לכשר  לה  משום  דמסייע  לה  חזקה  דגופא  ע
שאין  הכוונה  בחזקה  דגופה  הוא  לחזקת  כשרות  וצדקות )  ו"פרק  ט'  במעתתא  ש(בשב  שמעתתא  
  נמי  לבתה  דחזקת  האם  מועיל אלא  חזקה  דגופה  היינו  חזקת  היתר  דידה  ומסייע,  דלכשר  נבעלה

 ).ט"פרק י ין עוד מה שכתב שםיוע. (לבת

שאין  האם  נאמנת  לפסול  משום  שלא  חיישינן ,  כתב)  ה"קכס'  ימן  דס(בחלקת  מחוקק  ו
בודקת  ומזנה  דווקא   ישהאלדברי  האם  שנבעלה  לפסול  לה  הואיל  והוא  נגד  החזקה  דאמרינן  ד

שכתב  הנראה  בזה )  'סימן  זף  סו(  ביהודה  וכיוצא  בזה  מבואר  גם  בנודע.  ין  שםיעם  הכשר  ע
ם  סובר  דהא  דסומכין  על  דבריה  באומרת  לכשר  נבעלתי  הוא  מפני  שיש  סיוע  לדבריה "שהרמב

 ). א"סקכ' סימן ו(והובא בפתחי תשובה . ין שםיע[...] ודקת ומזנה  ב-מזנה  ישהאד

ם  בשלטי וכן  הכריעו  ג,  מכל  הני  מילי  מתבאר  שאין  האם  נאמנת  כלל  לפסול  את  בנהו
ג "ח(ת  רב  פעלים  "וכן  פסקו  גם  בשו).  ד"ו  וסקע"סקנ(א  "ובביאור  הגר.)  קדושין  לב(גבורים  
וסיים  שם )  'סימן  ה'  חלק  ח(ת  יביע  אומר  "ובשו)  ב"סימן  כ'  חלק  ד(ובאגרות  משה  )  'סימן  א

. ין שםיל העיד בגדלו שכן פסק החזון איש הלכה למעשה בכיוצא בזה ע"א גולדשמיט זצ"שהגר
 . ל"ואכמ) ב"סימן קמ(א "ה עוד בקובץ תשובות לגרישורא

נמצא  כי  הדבר  ברור  שאין  האם  נאמנת  לפסול  את  בנה  כשאומרת  שהתעברה  מאח  בעלה ו
 .והולד רק ספק ממזר

  אמנות האב כשלא נשא כדתנ

ונמצא  כי  לדברי  האב  יש  לפסול  את ,  ואף  שבנדון  דידן  גם  אבי  המבקש  מסכים  לדברי  האם

והרי  האב  נאמן ,  בנו  הנולד  מאשת  אחיו  שלא  במקום  מצוה  ופסול  הואהמבקש  שהרי  הוא  

א  שכל  נאמנות  האב  אינה  אלא "מכל  מקום  כבר  כתב  הרמ,  )סעיף  כט(על  בנו  כמבואר  שם  

  מה  שאין  כן  בנדון )ז"סימן  רס(באשתו  נשואה  בלבד  והראה  מקורו  מתשובת  תרומת  הדשן  

, ן  לפסול  המבקש  ודינו  רק  כספק  ממזרזה  שאין  כאן  נישואין  כלל  ודאי  שאף  האב  אינו  נאמ

 . כמבואר
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, נתין  הפלוני  לו  אבעלתי  נממזר  הפלוני  לאמרה)  ב"שם  הלכה  י(ם  שכתב  "כן  מוכח  ברמבו
 ה  להודה  שה  זם  עזינתה  שכשם,  מזר  מפק  סילוד  הה  זרי  המנו  מהוא  שודה  מלוני  פותו  אפילוא
שם  הלכה (ומאידך  פסק  ,  נומשמע  שאין  האב  נאמן  לפסול  את  ב.  ין  שםיע,  חר  אם  עינתה  זךכ
וצריך  ביאור  מדוע  פעמים  האב .  אמן  נוא  המזר  מה  זני  באמר  ונו  בזה  שהוחזק  שאב  האבל)  ו"ט

 . נאמן לפסול את בנו ופעמים אינו נאמן

 ): ו" כעיףס'  דסימן(כן יש להעיר מהשולחן ערוך שפסק ו

, תלמ  או  אוטה  שהיא  שו  אבדקה  לפנינו  לינה  אםא,  ילדה  ונתעברה  שנויהפ
 יןא,  מזר  מהוא  שלוני  פאותו  בכירים  מאנו  ווא  הלוני  פל  שומרת  אם  אאפילוו
 זינתה  שכשםש,  ו  לנבעלה  שלוני  פותו  אודה  מם  אפילוא,  פק  סלא  אולד  ההז
 .חר אם ענתה זך כה זםע

רי  שאף  כשהאב  מודה  שזה  בנו  ופסול  הוא  אינו  נאמן  על  בנו  לפוסלו  כוודאי  פסול  וכמו ה
 : לשונוה וז) ט"שם סעיף כ(ומאידך פסק השולחן ערוך ) ב"הלכה י(ם "שפסק הרמב

 בלא[...]  פוסלו    לאמנת  נינהא,  בעלה  מאינו  שעובר  הל  עאומרת  שיש  אשתא
 אמן  ננו  באינו  שבניו  מחד  אל  עוא,  מנו  מאינו  שעובר  הל  עאומר  שאבה
 .דאי ומזר מהוא ופוסלול

שם  הלכה (ם  "מבואר  ברמבלפי  דרכנו  למדנו  שהאב  נאמן  לפסול  את  בנו  לגמרי  והיינו  כו
האב  נאמן  על  בנו  לגמרי  אף  לפוסלו  וכפי  שמוכח ,  וצריך  לחלק  דרק  במקום  בו  נישאו  כדת).  ו"ט

וכן  מפורש  בשולחן  ערוך ,  והיינו  דרך  נישואין'  האב  שהוחזק  שהוא  בנו'ם  שכתב  "מדברי  הרמב
חיו  יחד  ללא אבל  כש,  שפתח  באשת  איש  והיינו  בנשואה  ובזה  סיים  שהאב  נאמן  לפסול  את  בנו

נישואין  אין  כל  נאמנות  לאב  והיא  בכלל  פנויה  שהתעברה  המבואר  בשולחן  ערוך  דכיון  שאינם 
שנאמנות  האב  אינה  אלא )  שם(א  "וכמו  שסיים  הרמ.  נשואים  אף  האב  אינו  נאמן  לפסול  את  בנו

 . וכמבואר) ז"סימן רס(והראה מקורו מתשובת תרומת הדשן , באשתו נשואה בלבד

 : שפסק) 'סעיף טו "סימן קנ(ד בשולחן ערוך כן מפורש עוו

 מני  מעובר  הה  זאמר  ונתעברה  ויש  אשת  אין  בנויה  פין  בישה  אם  עזינה  שימ
 .תייבמת מלא וחולצתו, פק סה זרי הו לאפילו היא מודהו, ואה

רי  שאין  האב  נאמן  משום  שלא  היו  נשואין  מעולם  ואינו  אלא  כאינש  דעלמא  ואינו  כאב ה
 . אין אלא בזנות ואין לאב כל נאמנות כשלא נשא כדתלפי שלא חיו בנישו

ביא  ראיה  ברורה   ה)ט"סקכו  "ז  וסימן  קנ"סקנ'  ע  סימן  ד"ובשו,  ב"שם  הלכה  י(א  "רבנו  הגרו
 : ואמרינן התם? דאיבעיא לן מנא לן דאזלינן בתר רובא:) יא(לדבר מהגמרא בחולין 

חוש  דלמא ולי.  ב  מרי  אמר  אתיא  ממכה  אביו  ואמו  דאמר  רחמנא  קטליהר
לא  לאו  משום  דאמרינן  זיל  בתר  רובא  ורוב  בעילות  אחר א?  לאו  אביו  הוא

 . הבעל

. בעל  החר  אעילות  ברוב  שסברא  החמת  מק  ריינו  היתה  מייב  חביו  אמכה  שגמרא  בבוארמ
  .'לאו אביו הוא למאד 'הרי שיתה מביו אכה מת אחייב לוכל נא לו זברא סלמלא אבלא

דילמא  לעולם  אימא  לך  לא  אזלינן  בתר ,  ינן  בתר  רובאלכאורה  מאי  ראיה  מהתם  דאזלו
ובכל  זאת  מכה  אביו  חייב  מיתה  כי  שניהם  מודים ,  ולא  אמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל,  רובא

 .ולפיכך אם אותו בן סורר יכה את אביו הרי לנו מכה אביו שחייב מיתה,  שחיו יחד וזה בנם
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הם  מודים  שזה  בנם  עדיין  אי  אפשר לא  ודאי  מוכח  שכל  שאינם  נשואים  כדת  אף  אם  שניא
ורק בנשואין שרוב , וכשם שזנתה עם זה זנתה עם אחר, לחייב  את  הבן  מיתה  דאפשר שאינו אביו

אב הש'  כירי'ל  מ"מצא  שמה  שדרשו  חזנו.  בעילות  אחר  הבעל  אפשר  גם  לחייב  את  הבן  מיתה
 .נאמר רק בבני זוג נשואים נאמן על בנו לפוסלו

 אמינתו  האשתו  מנולד  ששדווקא  בבן)  ט  נימן  ס-החדשות  (א  "קיבת  רבי  ע"כן  מפורש  בשוו
 להאמין  דדעתיה  איסק  תיאך  התתא  אהך  בקדושין  ושואין  ניה  לבל  בדלית  א'יכיר'דין    כתורהה
 . ין שם עימידיב

' וחלק  ב'  סימן  ג'  חלק  א(ת  שמש  ומגן  "הפוסקים  סמכו  על  חילוק  זה  למעשה  כמבואר  בשוו
) ג"סימן  י'  חלק  י(ת  יביע  אומר  "ובשו)  ז"סימן  י'  וחלק  דב  "סימן  יו'  סימן  ו'  וחלק  ג'  סימן  י

  .ועוד) ו"סימן ט(ומשפטי עוזיאל ). 'סימן ח' חלק ג(באגרות משה ו

 נויה שהתעברה מהמיוחד לה פ

ר  בסוברם  שמצווה  יש 'שהרי  הורי  המבקש  טעו  במדב,  הן  אמת  דנדון  זה  לכאורה  גרע  טפי

ישואי  פרגוואי  נמצא  כי  אם  המבקש  מיוחדת  לפסול  לה ובכל  אופן  מאחר  ונישאו  בנ,  בדבר

יותר  מלתלות ,  בלבד  ויש  לתלות  שאם  המבקש  התעברה  מאח  בעלה  הפסול  אצלה

 . שהתעברה מאחר

אפילו  היתה  מיוחדת 'א  הנזכרים  שכתב  "כן  דבר  זה  כבר  נפתח  בגדולים  בביאור  דברי  הרמא
שר  האב  אינו  מודה  לדברי  האם  ולכך האם  הני  מילי  דווקא  כא.  'אינה  נאמנת  עליו,  )לפסול(לו  

או  שמא  אף ,  האם  אינה  נאמנת  לפסול  הוולד  אבל  במקום  שהאב  מסכים  לדבריה  הוולד  פסול
 . כאשר האב מסכים לדברי האם אכתי יש להסתפק כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר

ה דאכן  כאשר  האב  מודה  שהוולד  ממנו  לא  חיישינן  שהתעבר)  ב"סקמ(דעת  הבית  שמואל  ו
שאף ,  כתב)  ה"סקכ(אך  החלקת  מחוקק  .  האם  מאחר  שהרי  היא  מיוחדת  לו  ולפיכך  הוולד  פסול

ם  בזה  יש  לומר  כשם דג,  אין  הולד  ממזר  ודאי,  המיוחדת  לו  והוא  מודה  שהוולד  ממנו  ישהאב
 . שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר והולד אינו אלא ספק ממזר

שאין )  א"סימן  ס(בו  בשם  הרב  שיבת  ציון  כת)  ב"סקט  "אות  ק'  סימן  ד(באוצר  הפוסקים  ו
שדברי הבית ) ה"יורה דעה סימן קמ(וציינו גם לתשובת כתב סופר . דברי  הבית שמואל מוכרחים

 . ין שםישמואל דחוקים ואין לשון השולחן ערוך מורה כן ע

 ): 'סעיף ט(ו "כן מבואר גם בשולחן ערוך סימן קנו

ונתעברה  ואמר  זה  העובר  ממני ,  ישבין  פנויה  בין  אשת  א  ישהאי  שזינה  עם  מ
ואם  היו .  וחולצת  ולא  מתיבמת,  ואפילו  היא  מודה  לו  הרי  זה  ספק,  הוא

 ). מרדכי פרק כיצד(שודאי הוא ממנו פוטר , חבושין בבית האסורים

מור  מעתה  כי  כל  הנולד  כאשר  הצדדים  לא  נישאו  כדת  אף  אם  מודים  שניהם  כי  הולד א
 . לא ספק ולפיכך חולצת ואינה מתייבמתאינו ודאי בנו א, משותף לשניהם

ם נראה שאף כשלא דיימא מאחרים "שמדברי הרמב, כתב) ו"שם סקט(בבית שמואל גופיה ו
סעיף (עוד  לבאר  דברי  השולחן  ערוך    כתבן  וכ.  חיישינן  שכשם  שזינתה  עם  זה  כך  זינתה  עם  אחר

היינו  בחבושין  יחד ד)  א"סק(כי  אף  בן  ממזר  פוטר  את  האלמנה  מיבום  ופירש  שם  ,  שפסק)  'ב
 . בבית האסורין דאם לא כן מנא לן שהוא בנו וממזר דשמא זנתה עם אחר
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העיר  דאמאי  הבית  שמואל  אוקמה  דווקא  בחבושין  בבית  האסורים )  ג"סק(בפתחי  תשובה  ו
הרי  אף  באינם  חבושין  יחד  בבית  האסורין  משכחת  לה  בנו ,  ולא  משכחת  לה  בנו  ממזר  בלאו  הכי

מזה  הוכח  יוכיח   ו.ול  ויש  לתלות  שהתעברה  ממנו  ולפיכך  הבן  ממזרממזר  כשמיוחדת  לפס
שהבית  שמואל  אזיל  בשיטת  הנימוקי  יוסף  שגם  במיוחדת  לו  אכתי  יש  לחוש  שמא  זינתה  עם 

ולפיכך  לא  משכחת  לה  בנו  וממזר  רק  בחבושים  יחד ,  ושגם  המרדכי  ואגודה  סוברים  כן,  אחר
 . בבית האסורים

דסבירא  ליה )  ב"סקמ'  סימן  ד(ברי  הבית  שמואל  הנזכר  הרב  פתחי  תשובה  שם  העיר  מדו
שכתב בשם ) ז"סימן ס(וציין  לתשובת שיבת ציון ,  ין  לחוש  שזינתה  עם  אחר  אשבמיוחדת  לפסול

שאפילו  בפילגש  המיוחדת  לו  חיישינן  שמא  זינתה  גם  עם  אחר )  סוף  פרק  אלמנה(הנמוקי  יוסף  
חרונים  הנזכרים  שגם  במיוחדת  לו  יש כן  דעת  החלקת  מחוקק  והסכמת  האו.  ורךאין  שם  ביוע

   .וכמבואר בזה עליונים למעלה, לתלות כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר

והסכים  שאף ,  האריך  בזה)  ס"אבן  העזר  ק(ת  תבואות  שמש  "ל  בשו"ש  משאש  זצ"ם  הגרג
ואם  היו 'א  הנזכרים  "וכתב  לדקדק  כן  גם  מדברי  הרמ.  במיוחדת  לו  תלינן  שזינתה  עם  אחר

משמע  דווקא  בחבושין  אמרינן  שהולד  ודאי '  פוטר,  שודאי  הוא  ממנו,  שין  בבית  האסוריםחבו
 . אבל כל שאינם חבושין אף במיוחדת לו אין הולד ודאי ממנו דשמא זינתה עם אחר, ממנו

ה  במעשה "ר  יהושע  ברדוגו  זלה"ג  כמוהר"וזכורני  מימי  חורפי  שכן  פסק  הרה,  סיים  שםו
ועם  כל  זה  הצדיקו  הבעל  בטענתו ,  תה  יושבת  בביתו  כאיש  ואשתושהי,  שבא  לפניו  בבית  דינו

', סימן  ג'  חלק  א(ת  שמש  ומגן  "ם  בשו  גש  כן'ושנה  ופיר.  ין  שםיע[...]  שאינו  יודע  שהוא  ממנו  
 . ש"ע) 'סימן ו' וחלק ג', סימן י' חלק ב

ם  סימן וש)  'אות  ח('  סימן  ג'  חלק  ט(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"כן  הכריע  מרן  הראשון  לציון  זצו
מפי  ספרים  ומפי  סופרים  דאף  במיוחדת )  ועוד'  סימן  ו'  וחלק  י'  סימן  ט'  וחלק  ח'  וסימן  ה'  ד

וביאר  מילתא )  א"סימן  י'  חלק  י(והניף  ידו  שנית  .  לפסול  אכתי  חיישינן  שמא  התעברה  מאחר
כתבו  התוספות  דאף  בקורבה   ו:)בבא  בתרא  כג(משום  שרוב  וקרוב  הלך  אחר  הרוב  ,  בטעמא

 . ין שםיב עדיף עדמוכח רו

 לא  דוא  הדאי  והוכיח  דממזרש)  .ג  עידושיןק(הוסיף  שם  שכן  נראה  גם  מדברי  הפני  יהושע  ו
רוב   באפילו  שוכיון.  ין  שם  עיאיסורא  לובא  ראיכא  דיכא  האפילו  ובא  ימזר  מפק  סא  הבאי

כל  שכן  בקרוב  שהוא  פחות  מרוב  אף  בקורבה ,  מזר  מפסול  ספק  לתריה  בזלינן  אלאיסורא  לא
 ).ל"ואכמ' שם סימן ה ין עודיוע. (ד"כת עלא אזלינן בתרה לפסול, חדמוכ

ם "הסכים  לזה  ודקדק  כן  גם  מדברי  הרמב)  'אות  ח'  אבן  העזר  סימן  ה(ת  שערי  ציון  "ם  בשוג
 : שפסק) ד"הלכה י' הלכות תרומות פרק ח(

אוכלת ,  י  שנשאת  לכהן  שוטה  או  שאנס  אותה  או  שפיתה  אותה  כהן  וילדהמ
ף  על  פי  שהדבר  ספק  הואיל  ובלא  קידושין  היא  שמא  מאחר וא,  בשביל  בנה

 . נתעברה הרי הולד בחזקת זה שבא עליה

כל  מקום  כיון  שלא   מ,לשוטה'  נשאת'המיוחדת  לכהן  שוטה  שהרי    ישהאבואר  שאף  במ
דון  מינה   ו.וראה  עוד  שם  מה  שהאריך  בזה.  ושין  לשוטה  אין  הולד  בנו  ודאי  אלא  ספקידתקנו  ק

ד  ללא  קידושין  אף  אם  שניהם  מודים  כי  המבקש  הוא  בנם  אין  הולד  אלא  ספק דהכא  נמי  שחיו  יח
 .וכמבואר, ממזר
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 וב בעילות אחר הבעל ר

מכל  מקום  פשוט  הדבר  שלא  שייך  לומר  בזה ,  ואף  שהורי  המבקש  חיים  עדיין  יחד  כבני  זוג

שהרי  לא  נישאו '  בעל'  שהרי  כאמור  אין  כאן  כלל  .)סוטה  כז('  רוב  בעילות  אחר  הבעל'

שנישא כדת ' אב'מעולם ומהאי טעמא אף לאב אין כל נאמנות לפסול את בנו שהרי אין כאן 

  ומינה נמי שלא שייך בזה רוב בעילות אחר הבעל כדי לפסול את )סעיף  כט(א  "כמבואר  ברמ

 . הולד

ובספרו ,  )ט"סק'  סימן  ד(ידועים  דברי  הגאון  בעל  ההפלאה  בספר  נתיבות  לשבת  ,  את  ועודז
דהא  דאמרינן  רוב  בעילות  אחר ,  )פסוק  ערות  אחותך  לא  תגלה,  רשת  אחרי  מותפ(פנים  יפות  

שהרי  אפילו  לא  היה ,  אין  הפירוש  מפני  שהוא  רגיל  אצלה  בביאות  הרבה  יותר  מאחרים,  הבעל
אלא  הפירוש  הוא  שרוב ,  שלא  חילקה  התורה  בכך,  תולים  את  הולד  בבעל,  עמה  הבעל  זמן  רב

אזלינן  בתר  רוב  הנבעלות ,  י  כל  היכא  דאיכא  למתלי  בבעלולהכ,  ן  מבעליהן  ה-הנבעלות  לאיש  
אדרבה  יש  לתלות ,  אין  קידושין  תופסים  בהם  שהילכך  בחייבי  כריתות  ומיתות  בית  דין,  מבעליהן

סימן (והובא  גם  באוצר  הפוסקים  .  ין  שםיע,  יותר  את  הולד  שהוא  מאחרים  שאין  בהם  איסור  כרת
 ). 'א אות ג"סקס' ד

ותר  יש  לתלות   י  מכח  האי  סברא  של  רוב  בעילות  אחר  הבעלמבואר  בזה  כי  אדרבהו
 . ואין הולד אלא ספק ממזר, שהתעברה מאחר ולא מהפסול לה

) ה"וסימן  עא  "סימן  מ(דקדק  מתשובת  החתם  סופר  )  'סימן  ה'  חלק  א(ת  שיבת  ציון  "בשוו
ה "אל  סמך על דברי ההפל"ל  זצ"ן  הראש"ואף  מר.  ה"לדברי  רבו  ההפלאם  'שאף  הוא  שר  המסכי

 )וכהנה  רבות'    י  סימן  ו-וחלקים  ט  ,  חלק  ח  סימן  ד,  סימן  ו  ז  חלק,  חלק  ג  סימן  א  (בכמה  דוכתי
) מ"ה  ר"ד.  קיט(לחזק  סברת  ההפלאה  על  פי  התוספות  ביבמות  )  'סימן  ו'  חלק  ט(כתב  שם  ו

 . ל"ואכמ

 . וף דבר הקול נשמע שאין דין המבקש הניצב בזה כממזר ודאי אלא רק כספק ממזרס

 ובי להיתרא רי רת

  אודות  פנויה  שהתעברה  ויש  תרי  רובי )ח"  י-ז  "סעיפים  י'  סימן  ו(והנה  מבואר  בשולחן  ערוך  

ורוב  העיר  שפרשו  ממנה  העוברים ,  להכשיר  את  הולד  כגון  שרוב  העוברים  שם  כשרים

 .הרי זה תינשא לכתחילה לכהן עיין שם, לכאן כשרים

) 'סימן  ז'  אבן  העזר  חלק  א(עין  יצחק  ת  "על  פי  זה  חידש  הגאון  רבי  יצחק  אלחנן  בשוו
, דרה  סמוך  למגורי  הבעל  ישהאוה,  שמחמת  קטטה  ומריבה  נפרדו  ללא  גט  ישהאאודות  בעל  ו

ואחר  זמן  רב  ילדה  וטענה  שהבן  מבעלה  שהיה  מבקר  אצלה  והבעל  מכחישה  וכתב  שם  להכשיר 
 . ושמא מנכרי התעברה, הולד מספק ספיקא שמא מבעלה הוא

 : וזה לשונו)  יא-שם אות ט (מא הוסיף שם עוד טעו

 נתעברה  בדאף)  ח"סעיף  י'  סימן  ו  (טור  הדעת  [...]  חר  אטעם  מהקל  לנו  לשי
 סתמא  ו,שרים  כיעה  סרוב  ועיר  הוב  ראיכא  דמקום  בכתחילה  לינשא  תעירב
 [...] כתחילה  לינשא תמי ללך הי מדוע יאינוש

וע  אשר  דירת יד  ד,ש  שני  רובי  המסייעים  להכשיר  את  הוולד  ינדון  דידןב
יש  שם  רוב  העיר  הם  נכרים  וכן  רוב  עוברים  ושבים  האורחים  שם   ישהאה

במקום  דאיכא  תרי  רובי  אף  דאינה  טוענת  ברי  לשיטת  הטור   ו,הרוב  נכרים
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וזהו  היתר  מרווח [...]  דתנשא  לכתחילה  לכהן  ואף  באינו  ידוע  מי  הלך  למי  
 .לדברי הכל

סימן (ת  באר  אברהם  "  הדין  בלונדון  בשוכן  הסכים  הגאון  רבי  אברהם  רפפורט  חבר  ביתו
ואף אם איהי , עיר שיש בה פסולים יש להסתפק דילמא אזלי אינהו לגבה בשאפילו) 'אות  הא  "מ

 . ואם גם רוב הסיעה כשרים הוה תרי רובי, אזלא לגבייהו שמא לכשר נבעלה

    וסיים  שםסמך  על  זה  למעשה)  'סימן  ה'  וחלק  י'  סימן  ד'  יביע  אומר  חלק  ט(ל  "מרן  הראשו
ואף  הוא  העלה ,  ש  משאש  לחוות  דעתו  בזה"ולרווחא  דמילתא  שלחתי  את  השאלה  לידידנו  הגר

 .ל"ואכמ) 'שם סימן ד(וכן כתב עוד . ל"מהטעם הנ, בכחא דהיתרא

והגאון  רבי ).  ב"סימן  י'  חלק  ד(ת  שמש  ומגן  "ל  בשו"ש  משאש  זצ"כן  פסק  למעשה  הגרו
נשאל  בכיוצא  בזה  אודות  הנושא  אחות )  'סימן  ה'  חלק  א(ת  שערי  ציון  "ציון  בוארון  בספרו  שו

ש  משאש "אמנם  הגר.  ושין  הראשוניםידאשתו  וילדה  וצידד  להתיר  הולד  מטעם  מקח  טעות  בק
אך  הסכים  להתיר  מטעם  שרוב  גוים  וישראלים  כשרים  אצלה ,  בהסכמתו  לא  ניחא  ליה  בטעם  זה

 : וכתב שם זה לשונו

ן  שהלכה  לעשות  איסור  אשת  איש דכיו,  סתמא  כל  דפריש  מרובא  פרישמ
וכן  כתבתי  להתיר ,  ודאי  קל  בעיניה  להיות  עם  גוים  וישראלים,  שהוא  חמור

להתיר )  'סימן  נ'  חלק  א(והבאתי  ראיה  מספרי  הנזכר  [...]  בפסק  דין  חדש  
 . מטעם רוב גוים

כתבתי  עוד  דמה  שאמרו  תרי  רובי  היינו  דוקא  להתירו  לכהן  ובשביל  מעלת ו
וכיון  שרוב  העיר  גוים ,  יר  הממזר  גם  רוב  אחד  יסכיםאבל  להת,  יוחסין

וישראלים  הם  כשרים  אצלה  יש  לומר  דהוי  מן  הרוב  ומטעם  זה  נראה  לי 
  .להתיר אותם

 והכא  נמי,  ל  הסכים  להתיר  משום  דתלינן  שזינתה  עם  אחר  כשר"ש  משאש  זצ"רי  שהגרה
ש  לתלות הוולד ברוב נשא  אשת  אחיו  דודאי  רוב  העולם  כשרים  אצלה  ורק  הוא  פסול  אצלה  שיש

 . כשרים

שבאסופי  חיישינן  שפסול  הוא  שהרי )  'סימן  ז(כן  נראה  גם  מתשובת  הנודע  ביהודה  ו
ולכך  כל  היכא  דמוכח  שלא  הושלך  למיתה  סגי  ברוב  כשרים  כדי ,  השליכו  אותו  למיתה

חסי אבל  ליו,  יינו  רק  ליוחסי  כהונה  ה-דבעינן  תרי  רובי  .)  טו(והא  דאמרינן  בכתובות  ,  להכשירו
ומסיק  התם  שלגבי  הוולד  ודאי  סגי  בחד  רובא  ולכך  ברוב  כשרים  הולד .  ישראל  סגי  בחד  רובא

 . כשר אף בלא אמרה לכשר נבעלתי

 בודקת ומזנה  ישהאזקה ח

אך  נראה ,  הן  אמת  שהנודע  ביהודה  כתב  דהני  מילי  רק  בצרוף  חזקה  דאישה  בודקת  ומזנה

, כך  בעינן  לצרף  גם  חזקה  דבודקת  ומזנהדהיינו  רק  במקום  שיש  רוב  אחד  או  ספק  ספיקא  ל

 . אבל כשיש תרי רובי מהני להכשיר הולד אף לולא החזקה דבודקת ומזנה

שהביא  דברי  הנודע  ביהודה )  'סוף  סימן  ז(ת  עין  יצחק  "שוב  ראיתי  שכן  מפורש  שם  בשוו
מת  או  חרשת ילבודקת  ומזנה  ולא  בא  ישהאלא  סמכינן  על  חד  רובא  רק  במקום  שד)  'סימן  ז(

 ).ח"סעיף י' סימן ו(ם ובשולחן ערוך "אינה בודקת וכדמוכח ברמבש

 : כתב שם בזה הלשוןו
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אך  אף  לדבריו  הא  במקום  דאיכא .  כן  באמת  ראייתו  יש  לדחות  בפשיטותא
 . ל בזה"הכשיר ולא החמירו חז לשני רובי סבירא ליה

מזנה   ישהארי  שהרב  עין  יצחק  כתב  לפקפק  בראיית  הנודע  ביהודה  אי  בעינן  גם  חזקה  דה
מכל  מקום  בתרי  רובי  יש  לומר  שוודאי ,  ומסיק  דאפילו  תימא  דבעינן  חזקה  זו,  בודקת  ומזנה

 . הוולד כשר ואין צריך חזקה כלל

 חתו  נלא  דפוסקים  השון  לסתימת  מנראה:  שכתב.)  קדושין  עד(כן  מבואר  גם  בפני  יהושע  ו
 ה  לאמר  קמיה  תלשוןב  אדרבא  דמבואר  בכתובות  כמזנה  ובודקת  דתוספות  הכתבו  שברא  סהךל
 . ין שםיע [...] עיל לדפרישית כפיר שאפילו הכי אתי דלא אגמראב

סמך  להתיר  מטעם )  'סימן  ב'  חלק  ב(א  בספרו  שערי  ציון  "ם  הגאון  הרב  ציון  בוארון  שליטג
תרי  רובי  וכתב  דבתרי  רובי  אף  דליכא  חזקה  דבודקת  ומזנה  שפיר  יש  להכשיר  שלא  החמירו  בזה 

 . ין שםיע

שגם  מרן  הראשון  לציון )  'אות  א'  סימן  ג'  חלק  א(ת  הראשון  לציון  "ם  מצאתי  בספר  שוהלוו
 : א נשאל בזה וכתב בזה הלשון"שליט

ל  ביביע  אומר  בכמה "ר  זצוק"ר  עט"בר  מודעת  זאת  דעתו  של  מרן  אאמוכ
סול  לה  וכל  הסובבים  אותה  שהם  תרי  רובי  כשרים   פדכל  שרק  הבועל,  דוכתי

ויש  לנו ,  תה  עם  כך  זינתה  עם  אחר  הכשר  להיש  לומר  שכשם  שזינ,  לה
דמאחר  ונישואיה  לבועל  הם  באיסור  דינם  כזנות  ויש  לתלות ,  לתלות  בהם

 . שכשם שמזנה באיסור עם זה מזנה גם עם אחרים

שכן  תרי  רובי  חזק  יותר ,  שבכל  זה  אין  צורך  להגיע  לספק  ספיקא)  'אות  ד(הוסיף  עוד  שם  ו
סימן (ושכן  מבואר  גם  בספר  אריה  דבי  עילאי  ,  יצחק  הנזכריםונסמך  על  דברי  העין  .  משני  ספקות

) 'וסימן  ו'  סימן  ה'  חלק  י(ביביע  אומר  ו  'וציין  גם  לדברי  רבי  אבה.  דתרי  רובי  הוי  כתרי  ספיקי)  'ז
 . ין שםיע

וסוף  דבר  מסיק  דאף  שהרב  יביע  אומר  צרף  עוד  ספקות  בזה )  ו"שם  סימן  כ(הניף  ידו  שנית  ו
ר  להתיר  בתרי  רובי  גויים  בלבד  וכמו  שהעיד "פק  נוסף  דעת  מרן  אאמואך  גם  כאשר  אין  עוד  ס

ובנדון  דידן  דאיכא  תרי  רובי  בודאי  תלינן [...]  ב  הגאון  רבי  עובדיה  יוסף  טולידנו  "בשמו  ש
ין יע)  895409/1תיק    (וציין  גם  לפסק  הדין  מבית  הדין  בחיפה.  ין  שםישנתעברה  מאיש  אחר  ע

 . שם בדבריו

מפורש  כן  להדיא  שהתיר  למבקש  לבוא )  'סימן  ד'  חלק  ט(  הנזכרת  ל"בתשובת  מרן  הראשו
ראה  עוד  מה ו.  ין  שםידאיכא  רוב  סיעה  ורוב  העיר  נכרים  ע,  בקהל  משום  טעמא  דתרי  רובי  בלבד

 . ל"אכמו)  1080423/1יק ת (בעבר ד"שכתבנו בס

  אחות נשאל  כיוצא  בזה  אודות  מי  שחי  עם)  ד"סימן  יא  "חלק  י(ביביע  אומר  הנדפס  מקרוב  ו
 ישהאאשתו  והעלה  להתיר  הוולד  בקהל  משום  תרי  רובי  דשמא  מנכרי  התעברה  ועוד  שהרי  ה

ולדברי  הכל  יש  לומר  כשם  שהפקירה ,  פנויה  היתה  ורוב  ישראל  כשרים  אצלה  מלבד  הנואף
ואף  אם  היתה  מיוחדת ,  עצמה  אצל  הנואף  כך  הפקירה  עצמה  לעלמא  ומאיש  אחר  התעברה

, לה  ולא  שייך  בזה  רוב  בעילות  אחר  הבעל  באינם  נשואים  כדתלנואף  תלינן  ברוב  כשרים  אצ
 . ין שםיא ע"וסיים שם שכן הסכים להתיר הגאון רבי אשר וייס שליט
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 נות עם קרובים ז

שיותר  נראה  לתלות  שאם  המבקש  התעברה  מכשר  מאשר  לחשוש ,  ולכאורה  יש  לומר  עוד

  יצר  הרע  מתגרה שהרי  אחר  שביטלו  יצר  הרע  של  עבירה  אין,  שהתעברה  מאח  בעלה

  ופרש .)סנהדרין  סד:  יומא  סט('  אהני  ביה  דלא  איגרי  איניש  בקרובתיה'בקרובים  וכמו  שאמרו  

  שעד  שאנשי  כנסת  הגדולה  סימאו  את  עיני  היצר  הרע  היה  אסור  לאדם :)קידושין  פא(י  "רש

להתייחד  עם  אמו  ובתו  אלא  שלאחר  מכן  השתנו  דיני  התורה  כמבואר  שם  שמתייחד  אדם 

 . ו ודר עם אמו ובתועם אחות

וכן  מתבאר  מדברי  הפני .  דטעם  זה  מהני  אף  לגבי  יחוד  עם  אחותו)  שם(ש  "כתב  הרשו
 מי  נאאחותו  דרחך  כל  יחוד  עם  אמו  ובתו  על  ערש  כןי  פ"רש  דב  גשכתב  דאף  על)  שם(יהושע  

 . ין שםיבאחרות ע מפי טאחותו ביחוד יהתיר ללל כעם טדאם לא כן אין, איק

וד  עם  אחותו יחי  שייכים  רק  לי"העיר  שדברי  רש)  ד"סימן  ס'  חלק  ד(מנם  באגרות  משה  א
תאווה  לזה  ולפיכך  הוצרכו  בנות ה  תיאבל  גבי  אמו  ובתו  אף  כאשר  יצר  הרע  היה  בתוקפו  לא  הי

 . ש"י ע"וטעות סופר הוא שם ברש, לוט להשקותו יין

והיא  שומעת נשאל  בגרושה  שהרה  לזנונים  )  '  חימן  סעזר  הבןא'    אחלק  (צחק  ייןת  ע"בשוו
 חוש  לש  יובמקומה  אין  ממזרים  אבל  יש  קרובים  אם,  תעברה  המי  מודע  נואינה  מדברת  ולא

ואחר  התבונני  בענין  זה  ראיתי  לפתוח  בזכות  שהרי  איסור )  'אות  ד(כתב  שם  ו,  ת  הולד  אלפסולו
ואפילו  הכי  התירו  יחוד .)  ושבת  יג.  ותוספות  סוטה  ז:  עבודה  זרה  לו(יחוד  הוא  מדאורייתא  

רובים  ולא  חיישינן  לזנות  כל  שכן  בשתוקי  דאינו  רק  גזירה  דרבנן  משום  מעלה  ביוחסין  שלא הק
 . ד"נחוש לזנות דקרובים עכת

דפנויה  שילדה  ולא  נבדקה  ממי )  ד"סעיף  ל'  סימן  ד(כיוצא  בזה  כתב  בערוך  השולחן  ו
 כהל  השמא  דיעוטא  מם  הפילו  אעיר  במזרים  מהתעברה  הוולד  ספק  ממזר  היינו  דווקא  כשיש

, וולד  כשר  הצלה  אלך  ההבועל  שדוע  ים  אולכן,  מי  דחצה  מל  עכמחצה  ובוע  קהוי  ובועל  ליאה
 ם  עזנות  ללל  כוא  הצוי  מאינו  שדבר  דשום  ממזר  מהם  מהולד  שרוביה  קם  עזינתה  שוששין  חואין

 .ין שםיע:) ט סעיין יומא (קרוביםה

ש  לזנות  דקרובים  שכתב נראה  שחש)  ף"מדפי  הרי:  ג  כף  דיבמות  (וסף  ין  אמת  כי  בנימוקיה
 פסולים  דיעוט  מאיכא  ונויה  פהיא  שגון  כ,שרים  כוב  ראיכא  דד  עובדא  עעביד  תא  לאמרינן  דהא

 .ין שםירובים ע קשאר ואביה ואחיה כצלהא

שדעת  הנימוקי  יוסף ,  כתב)  א"  כימןס'    גחלק  (ת  אחיעזר"הגאון  רבי  חיים  עוזר  בשו  נם  אמ
בית  יוסף   הכי  מסתימת)  ב"פרק  כ'  דעתתא  מש(כמו  שכתב  בשב  שמעתתא    ויא  היחידאה

ללי  יש   כסול  פהוא  שממזר  וודווקא  לחשש  נתין,  א  שלא  כתבו  כן  נראה  דלא  חשו  לזה"והרמ
דאף  הנימוקי  יוסף  מודה  היכא ,  ועוד.  צלה  אק  רסולים  פאין  שה  שאין  כן  פסול  קרובים  מלחוש

סיים שם ו. יישינן חאל, שר כדהול דכרים נל שיעה סרוב  ועיר  הוב  ראיכא  דדאיכא  תרי  רובי  וכיון
 .ד"עכת) ו" טסימן (ברהם אריתת ב"שכן הסכים גם בשו

אשר  הקורבה  אינה שכ)  'סימן  ב'  חלק  ה(ת  יביע  אומר  "שובל  "עיר  מרן  הראשהאת  ועוד  ז
ת "גם  בשו.  מחמת  שאר  בשר  אלא  קורבה  שעל  ידי  קידושין  אכתי  יש  לחשוש  לזנות  דקרובים

ל  העין  יצחק  הנזכר  דאף  שביטלו  יצר  הרע  דקרובים עקפק  פכתב  ל)  'סימן  ב'  חלק  ב(שערי  ציון  
אבל  לא  ביטלו  יצר  הרע  של  קרובים ,  היינו  דוקא  כגון  באמו  ואחותו  שמותר  להתייחד  עימן
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ואם  כך  אכתי  איכא ,  מחמת  נישואין  כגון  אשת  אח  ואחות  אשתו  שהרי  אסור  להתייחד  עימן
 .  שםיןילמיחש שהתעברה מקרובים שיצר הרע שולט בהן ע

ה  שם  מבן  המחבר  כתב  להליץ  דאף  שלמעשה  לא  התירו  יחוד  רק  עם  אמו  ובתו  ולא "בהגו
ורתא  ולכך  יש  לתלות  שהחשש   פעם  שאר  קרובים  מכל  מקום  גם  בשאר  קרובים  קליש  יצר  הרע

 .ין שםיהן מחמת הטבע והן מחמת הבושה ע, מקרובים חשש רחוק הוא

  לצדד  בספק  זה  דשמא  זינתה  עם  אח  בעלה דאף  שאכתי  יש,  תנה  ראש  ונשובה  לנדון  דידןנ
אך  בלאו  הכי  מאחר  ואיכא  תרי ,  לפי  שאינה  קורבה  של  שאר  בשר  אלא  קורבה  מחמת  קידושין
לפיכך  אף  בעיר  שיש  בה  פסולים ,  רובי  להיתרא  שהרי  מלבד  אח  בעלה  הפסול  רוב  כשרים  אצלה

ואם  גם ,  כשר  נבעלהיש  להסתפק  דילמא  אזלי  אינהו  לגבה  ואף  אם  איהי  אזלא  לגבייהו  שמא  ל
ת "ובשו) 'סימן ז' אבן  העזר חלק א(ת  עין  יצחק  "רוב  הסיעה  כשרים  הוה  תרי  רובי  וכמבואר  בשו

וסימן '  סימן  ד'  יביע  אומר  חלק  י(ל  "וכמו  שהסכים  מרן  הראש)  'אות  הא  "סימן  מ(באר  אברהם  
 . וכמבואר) 'ה

 ש לתלות גם בנכרי י

ודבר  זה  כבר .  רה  מנכרי  דאינו  פוסל  הוולדשיש  לתלות  שמא  אם  המבקש  התעב,  זאת  ועוד

 ):סימן ד סעיף כט(נפתח בגדולים שהרי פסק בשולחן ערוך 

נאמן ,  או  על  אחד  מבניו  שאינו  בנו,  ב  שאומר  על  העובר  שאינו  ממנוא
 .לפוסלו והוא ממזר ודאי

  :כתב) ט"הלכה יו "הלכות איסורי ביאה פרק ט(ם "אמנם הרמב. כן כתב הטור שםו

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

 .בדבריה

ם  כתב  שאינו "שהטור  כתב  הרי  הוא  ממזר  ודאי  אך  הרמב)  ב"סקנ(דקדק  בבית  שמואל  ו
לא  חיישינן  שהתעברה ,  משום  שלדעת  הטור  האומר  על  העובר  שאינו  בנו'  חזקת  ממזרב'אלא  

ם  בסתמא  חיישינן  שהתעברה  מנכרי  אף  כשלא "ך  לדעת  הרמב  א.מנכרי  ולכך  הרי  זה  ממזר  ודאי
 . אילו אמרה כן להדיא הולד כשר, אמרה כן ולפיכך הולד אינו אלא בחזקת ממזר ואדרבה

 ,פקפק בזה וכתב) ט"הובא בפתחי תשובה סקל, ו"ימן קסת "שוב(א "מנם הגאון רבי עקיבא
ם  והטור  מחמת "דעתי  הקלושה  והנמוכה  מה  דהוציא  כן  הבית  שמואל  לעשות  מחלוקת  הרמבל

[...] ם  והטור  באו  בדיוק  היטב  "ודברי  הרמב.  ד  אין  זה  הכרח  כלל  וכלל"דקדוק  לשונם  לענ
בפתחי   ין  עודיוע.  ין  שםיומסיק  למעשה  דבכל  ענין  טענינן  כן  ויש  לתלות  שמא  מנכרי  התעברה  ע

 . ל"אכמו) ז"סקט(תשובה 

שהתגרשה  וילדה  שיש   ישהאב)  ד"סימן  ע(ו  "ם  בדרכי  משה  כתב  בשם  תשובת  מהריג
ושין  זנתה ירושין  זנתה  ואם  תמצא  לומר  קודם  גירשמא  אחר  ג,  להכשיר  הולד  משום  ספק  ספיקא

 . ין שםים ע"שמא זנתה עם עכו

 ):'הלכה כו "הלכות איסורי ביאה פרק ט(ם "שפסק הרמב, יבראא

אין ,  ליה  קול  שהיתה  זונה  תחת  בעלה  והכל  מרננין  אחריהשת  איש  שיצא  עא
ומותר  לישא ,  שרוב  בעילות  אצל  הבעל,  חוששין  לבניה  שמא  ממזרים  הם



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

12 

ואם  היתה  פרוצה ,  אבל  היא  עצמה  חוששין  לה  משום  זונה,  בתה  לכתחלה
 .יותר מדאי אף לבניה חוששין

ף  בפרוצה  ביותר   א,  בנכריולכאורה  אי  תלינן).  ו"סעיף  ט'  סימן  ד(כן  פסק  בשולחן  ערוך  ו
נימא  ספק  ספיקא  שמא  מבעלה  התעברה  ואם  תמצא  לומר  שמאחר  התעברה  שמא  מנכרי 

 . ואמאי חוששין לבניה, התעברה

ו  שתולין  שמא  מנכרי "שאכן  לדעת  מהרי,  כתב  לתרץ)  ג"סקמ'  סימן  ד(הבית  שמואל  ו
ה  היינו  רק  לענין ם  חוששין  לבני"ומה  שכתב  הרמב,  התעברה  אין  לחשוש  לבניה  חשש  ממזרות

 . כהונה

שם  שחשש  שלה  הוא  לענין  כהונה   כלומר  כ,ם  חוששין  אף  לבניה"אתי  שפיר  שכתב  הרמבו
ולעולם  לא  חיישנן  חשש  ממזרות  משום  דתלינן ,  חשש  לענין  בניה  לענין  כהונה  בלבד  הכך

 . ין שםיע) ו"סקכ(ראה עוד בבית שמואל  ו.בנכרי

נמצא )  ו"ש  סקכ"ב(לבניה  היינו  חשש  ממזרות  שחוששין  )  ז"סימן  ל(י  "כן  לדעת  מהראא
שלא  עבדינן  ספק  ספיקא  שמא  מבעלה  ושמא  מנכרי  משום  דלא  סבירא  ליה  לתלות  בנכרי  וכדעת 

 .ד"הטור עכת

דלכולי  עלמא )  'א  סימן  ק"ת  רבי  עקיב"בתשובה  שנדפסה  בשו(מנם  הבית  מאיר  כתב  א
שום  דמיירי   מ  שהתעברה  מנכריוהתם  בפרוצה  ביותר  חוששין  לבניה  ולא  תלינן,  תולין  בנכרי

  .ולעולם בעיר שיש בה נכרים שפיר תלינן בנכרי, בעיר שכולה ישראל וליכא לתלות בנכרי

הרי  איהו  גופיה  סבירא   ש,העיר  על  דברי  הבית  שמואל)  ו"סימן  ק(א  "ם  הגאון  רבי  עקיבג
ופיה ם  ג"ולדבריו  אמאי  פסק  הרמב)  ב"כמו  שכתב  סקנ(ם  תולין  בנכרי  "ליה  שלדעת  הרמב

אלא  על  כרחך  דמיירי  ברוב  ישראל .  נימא  שמנכרי  התעברה,  שבפרוצה  ביותר  חוששין  אף  לבנים
 . ין שםים תלינן שהתעברה מנכרי ע"ולעולם ברוב עכו, ולכך לא תלינן בנכרי

הסכים  למעשה )  ו"סקל'  הובא  בפתחי  תשובה  סימן  ד'  סימן  ד(תשובת  הרב  נודע  ביהודה  וב
ם  יש  לתלות  שהתעברה  מנכרי  כמבואר "ם  שמאחר  ולדעת  הרמבוסיים  ש,  שיש  לתלות  בנכרי

מי  יקל  ראשו  להקל ,  ולפיכך  אין  הולד  ממזר  ודאי  רק  בחזקת  ממזר)  ב"סקנ(בבית  שמואל  
 . ין שםיע' דמסתבר טעמיה'ם במקום "ולהתירו בממזרת נגד הרמב

 מהו)  גויים  וברבשם    מייריו(ג  "  יימן  סעזרהאבן  (כן  הסכימו  לתלות  בנכרי  הגאון  החתם  סופר  ו

ת  עין "והגאון  רבי  יצחק  אלחנן  בשו  )גזיזיה  לברתלאסור  היא  תשובה  מוקדמת  והדר  '    יסימן  בכתבש
והגאון ).  ד"ימן  קיס'  חלק  ב(ת  אמרי  יושר  "מ  אריק  בשו"והגר)  'אות  ח'  אבן  העזר  סימן  ז(יצחק  

עזר  פריה  ורביה אבן  ה(והחזון  איש  )  'אבן  העזר  סימן  ז(ת  פני  יצחק  "רבי  יצחק  אבולעפיא  בשו
 . ין שםיע) ז"אות י' סימן א

שרק  כאשר )  א"סימן  קמ(ל  בקובץ  תשובות  "ראה  עוד  לגאון  רבי  יוסף  שלום  אלישיב  זצו
אבל  כאשר ,  השנים  כתיקונם  והיהודים  היו  מובדלים  מבני  הנכר  חרפה  הוא  לה  להיבעל  לנכרי

 . ין שםיי כמו ביהודי ענהרסה מחיצה המבדלת בין ישראל לעמים מילתא דפשיטא דתלינן בנכר

' חלק  ב(כתבו  כי  בתשובת  הרב  בצל  הכסף  )  'אות  חט  "סעיף  כ'  סימן  ד(באוצר  הפוסקים  ו
ן "ה  ר"ם  רמ"י  רמב"ומהם  רש.  הביא  חבל  נביאים  דתלינן  בספק  שמא  מנכרי  התעברה)  'סימן  ב

קרי  לב   חט  שער  המלך"א  מהרימ"ו  מרן  השולחן  ערוך  הרמ"ץ  מהרי"הרב  המגיד  טור  רשב
 .ין שםיע. ודאי שיש לסמוך עליהם להקלוב
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והוסיף שם עוד ) 'סימן ב' חלק ט(ת יביע אומר "ל בשו"ל זצ"רן הראש  מכן  הסכים  למעשהו
' וחלק  ט'  סימן  ט'  מהם  חלק  ח.  (וכן  כתב  עוד  בכמה  דוכתי,  פוסקים  רבים  המסכימים  לזה

  ).ועוד' ח-'וסימנים ז' ה-'סימנים ג' וחלק י', ו-'סימנים ג

 בנכרי גם ברוב ישראל לינן ת

' אותיות  ו'  אבן  העזר  סימן  ה(  בשם  הרב  בנין  עולם  )'סימן  ג'  חלק  י(וחידש  עוד  שם  ביביע  אומר  

ואף  שיש  רוב  לאיסורא  מכל  מקום  יש ,    שאפילו  ברוב  ישראל  תלינן  שהתעברה  מנכרי)'ז

ין ותול,  מה  שאין  כן  הגויים  שרובם  פרוצים,  רוב  כנגדו  שרוב  ישראל  גדורים  מהעריות

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

  ).ג"ט אות י"סעיף כ' אוצר הפוסקים סימן ד

שהספק  שמא  מנכרי  התעברה  מצטרף  לספק  אף  אם  אינו  ספק ,  הוסיף  שם  טעמא  דמילתאו
דבספק  אחד )  א"סימן  ת(א  "שהרי  ספק  ספיקא  מהני  מדין  רוב  כמבואר  בתשובת  הרשב,  שקול

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

 ). ט"סקמי "ימן קסורה דעה י(לספק הראשון להקל מטעם רוב וכמבואר בפרי חדש 

' סוף  פרק  ט(ם  "כי  לדעת  הרמב)  'אבן  העזר  סימן  ט(ת  תורת  חסד  "כן  הסכים  גם  בשוו
יש  לומר  שלא ,  שספיקא  דאורייתא  לחומרא  אינו  אסור  אלא  מדרבנן)  מהלכות  טומאת  מת

חזי לאצטרופי , אפילו הוא רק מיעוט, אבל כשנוסף לו ספק אחר, החמירו  אלא  בספק  אחד  שקול
וכיון  שספק  ממזר  מותר  מן .  ירו  חכמיםמשום  שיש  לומר  שבזה  לא  החמ,  להקל  בספק  ספיקא

תעברה  לספק   הלפיכך  אפשר  לצרף  ספק  שאינו  שקול  דשמא  מנכרי,  התורה  ואסור  רק  מדרבנן
 ). ק"ודו' אות גד "ק קי"וצר הפוסקים ס באין עודיוע. (הראשון להקל ושרי לכתחלה

ח  הכהן "דאף  שהאור  זרוע  כתב  בשם  מהר)  'סימן  ד'  חלק  י(ל  "ל  זצ"כתב  עוד  מרן  הראשו
יש  לומר  דסבירא  ליה  ספיקא  דאורייתא .  שאין  תולין  בנכרי  כיון  שרוב  המצויים  אצלה  ישראל

ם "ף  והרמב"לחומרא  מדאורייתא  ולכך  בעינן  ששני  הספקות  יהיו  שקולים  אבל  לדעת  הרי
ל  שנוסף  ספק  כל  דהו כ,  קר  בדעת  מרן  השולחן  ערוךיכן  עו,  דספקא  דאורייתא  לחומרא  מדרבנן

 .). כתובות ט(וכמו שביאר בזה הפני יהושע , ל הוה רובא ובזה לא גזרועל הספק השקו

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 "ושוב  ראיתי  בס.  ין  שםיאודות  מעוברת  חברו  ע)  י"סקחג  "הובא  בפתחי  תשובה  סימן  יח  "ל
ין יע)  ב"סימן  נ(בשם  הרב  מנחת  עני  )  ב"אות  מ'  סימן  ד(שכיוצא  בזה  כתבו  באוצר  הפוסקים  

 . שם

' סימן  ג'  חלק  א(בתשובת  הרב  שמש  ומגן  ,  כן  סמכו  למעשה  לתלות  שהתעברה  מנכריו
' חלק  ט(והרב  מנחת  יצחק  )  ב"סימן  י'  וחלק  ד',  מח',  טז',  וסימנים  יב',    ז-'  סימנים  ו'  וחלק  ג
 ). 'סימן ח' חלק ג(ובאגרות משה ) א"סימן קנ

ה וראה  מד  "סימן  מ'  חלק  ג(ת  יחוה  דעת  "ל  בספרו  שו"י  חזן  זצ"כן  הסכים  הגאון  מהרו
) 'סימן  ב'  וחלק  ב'  סימן  ג'  חלק  א(ת  שערי  ציון  "ובשו)  'אבן  העזר  סימן  ב'  בחלק  ב  שכתב
חלק (ת  מראות  ישרים  "ובשו)  'סימן  א'  וחלק  ג',  וסימן  ט'  סימן  ד'  חלק  ב(ת  שמע  שלמה  "ובשו

ושין  סימנים ידק(ל  בספרו  משנת  שלמה  "ר  זצ"אאמו  שכתבה  וראה  עוד  מ)  ד"  כ-ג  "סימנים  כ'  ב
   .ל"ואכמ) ז" מ-ו "מ
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 לינן בנכרי גם כשלא אמרה כן ת

  היא ואף  שאם  המבקש  לא  אמרה  שהתעברה  מנכרי  תלינן  שהתעברה  מנכרי  אלא  שבושה

דאם  איתא  דמוכת  עץ  היתה  היה  לה   '.)כתובות  ט(לומר  כן  וכמבואר  כיוצא  בזה  בתוספות  

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

 . דמדלא טענה כן ליכא לספוקי בהכי כיון שמתביישת לטעון כן

) ד"בית  שמואל  סקמ(עיר  על  דעת  הפרישה  וה)  ו"סימן  ק(א  "בי  עקיברת  "שובכן  הסכים  ו
סיים   ו,שרק  כשהאם  אינה  בפנינו  תלינן  בנכרי  אבל  כשהאם  בפנינו  ולא  טענה  כן  לא  טענינן  זאת

הלא  בודאי  אין  ראיה ,  א  לבי  מהסס  וקשה  עלי  כתורמוס  מאיזה  סיבה  נימא  כן"שם  רבי  עקיב
 . ין שםין עמדלא טענה כמבואר בתוספות גבי מוכת עץ דגנאי הוא לה לטעון כ

אבן (וכן  דעת  החזון  איש  )  'אות  ז'  אבן  העזר  סימן  ז(ת  עין  יצחק  "כיוצא  בזה  כתב  גם  בשוו
א  שכל  שיש  נכרים  שראוי  להסתפק "מחוורתא  כדברי  רבי  עקיב,  שכתב)  ז"סקי'  העזר  סימן  א

ם שאפילו א,  כתב)  'אות  ד'  סעיף  ה'  סימן  ב'  חלק  ג(ת  ישכיל  עבדי  "ובשו.  ין  שםיבהם  הוי  ספק  ע
. ין שםימצרפים  הספק  דשמא  מגוי  נבעלה  להכשיר  את הבן ע,  נבדקה  האם  ואמרה  שהבן  מבעלה

 . ל"ואכמ) 'אות אד "סימן ע' חלק א(נחת אשר מת "ושכתב ב א בזהצוכיו

שמא  אמו ,  אחר  כל  אלה  הדברים  נמצא  שיש  להתיר  את  המבקש  גם  מטעם  ספק  ספיקאו
מו  התעברה  מישראל  כשר  שהרי  רוב  כשרים ושמא  א,  התעברה  מנכרי  ונמצא  שאינו  כלל  ממזר

וכן  נעשה  מעשה )  ח"סימן  מ'  חלק  ג(ת  שמש  ומגן  "וכן  הסכים  לספק  ספיקא  זה  בשו.  אצלה
 ל"ש  משאש  זצ"שהסכים  לדברי  הגר)  'סימן  ט'  חלק  ח(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"בתשובת  הראש

 . ין שםיע) 'סימן ב' חלק ב(ת שערי ציון "ראה עוד בשוו

שכאשר ) 'סימן ז(כתבו בשם הנודע ביהודה ) 'אות קו "סעיף כ'  סימן  ד(ם  ם  באוצר  הפוסקיג
יש  לצרף  ספק  ספיקא  דשמא  לכשר  נבעלה  וכשרה  אפילו ,  אין  תרי  רובי  רק  רוב  אחד  להתיר

ין ילכהונה  ואם  תמצא  לומר  שנבעלה  לפסול  שמא  נכרי  הוא  דפסול  לכהונה  אבל  כשר  לקהל  ע
 . שם

פקפק  בספק  ספיקא  זה  שהרי  כשאמרינן )  סקים  שםהובא  באוצר  הפו(אף  שבבית  מאיר  ו
מנם  כבר א,  שמא  לכשר  נבעלה  הרי  אף  גוי  בכלל  ואין  זה  ספק  ספיקא  שהרי  הכל  ספק  אחד  הוא

ולמד  זאת .  שכל  שספק  אחד  מתיר  יותר  שפיר  הוה  ספק  ספיקא.)  קדושין  עג(כתב  בפני  יהושע  
 : מהגמרא שם דאמרינן התם

רוב  כשרים  אצלה  ומיעוט ?  י  טעמאמא,  מר  רבא  דבר  תורה  שתוקי  כשרא
מאי  אמרת ,  ל  דפריש  מרובא  פריש  כ-אי  אזלי  אינהו  לגבה    ו.פסולין  אצלה

וכל  קבוע  כמחצה  על  מחצה ,  הוה  ליה  קבוע  -?  דילמא  אזלה  איהי  לגבייהו
והתורה  אמרה  לא  יבא  ממזר  ממזר  ודאי  הוא  דלא  יבא  הא  ממזר  ספק ,  דמי
 . יבא

ספק  שמא  אזלא ,  פק  ספיקא  סוהרי  איכא,  למה  לי  קראא  שם  דאכתי  קשיא  "הקשה  הריטבו
וספק  שמא  אזלו  אינהו  לגבה  ואיכא  רוב  כשרים  וכל  ספק ,  איהי  לגבייהו  דהוה  מחצה  על  מחצה

וכתב  דאין  הכי  נמי  וקרא  אתיא  לעיר  שהיא  מחצה  על .  ספיקא  לקולא  אפילו  באיסורא  דאורייתא
 . ין שםימחצה או לאסופי ע

ועל  כרחך  האי ,  וד  מזה  שכל  שיש  רוב  צדדים  להיתר  שפיר  דמיבפני  יהושע  שם  כתב  ללמו
ספק  ספיקא  הוי  כרוב  כיון  דאפילו  אי  קים  לן  בודאי  דאזלה  איהי  לגבייהו  הוי  מחצה  על  מחצה 

 . ין שם בדבריויוטה אני להיתר יותר מלאיסור ע נ,והשתא דלא קים לן הדבר
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כתב  בשם  הראשונים )  '  וסימן(בלאו  הכי  הגאון  רבי  יצחק  אלחנן  בספרו  באר  יצחק  ו
דלא  סבירא  ליה  כלל [...]  ם  "והוסיף  כל  שכן  לדעת  הרמב,  דעבדינן  ספק  ספיקא  גם  משם  אחד

. וכל  שספק  אחד  מתיר  יותר  שפיר  הוה  ספק  ספיקא[...]  דספק  ספיקא  משם  אחד  לא  עבדינן  
א ואם  תמצא  לומר  שמ,  והכא  נמי  שמא  אזלי  אינהו  לגבה  הוה  ספק  מעליא  דרוב  כשרים  אצלה

ומסיק  התם  דספק  רוב  וספק  מחצה .  אזלה  איהי  לגבייהו  אכתי  יש  להסתפק  שמא  לכשר  נבעלה
 . ין שםיע, על מחצה הוה ספק מעליא לפי שספק אחד מתיר יותר

שהביא  דברי  העין  יצחק  בדעת )  ד"אבן  העזר  סימן  ל'  חלק  א(ת  אחיעזר  "כן  מבואר  גם  בשוו
ובודאי [...]  והוסיף  שיש  רוב  צדדים  להתיר  ,  ם  דמהני  מן  התורה  ספק  ספיקא  משם  אחד"הרמב

 . היכא דיש רוב צדדים במציאות יש להתיר יותר מספק ספיקא

ילמא  אזלא   דהכא  נמי  ספק  דילמא  אזלי  אינהו  לגבה  דהוי  רוב  במציאות  ואם  תמצא  לומרו
ין יאיהי  לגבייהו  הוה  קבוע  מחמת  הדין  אבל  דילמא  לכשר  נבעלה  ויש  בזה  רוב  צדדים  להתיר  ע

 . שם

ומשום שספק ספיקא מהני ) 'סימן ט'  חלק  ח(ל  ביביע  אומר  "ל  זצ"כן  הסכים  גם  מרן  הראשו
משום  רוב  ובספק  מישראל  כשר  הוה  ספק  השקול  וכל  שיש  להסתפק  שמא  מגוי  התעברה  אף 
שאין  זה  ספק  שקול  חזי  לאצטרופי  לספק  ספיקא  ונמצא  רוב  צדדים  להיתר  וכתב  זאת  מפי 

 . םין שיסופרים ומפי ספרים ע

בלאו  הכי  יש  לומר  דכיון  שנידון  דידן  מיירי  בספק  ממזר  שמותר  מהתורה  כדדרשינן ו
, וכל  האיסור  בזה  אינו  אלא  מדרבנן,  וא  דלא  יבא  הא  ממזר  ספק  יבא  הממזר  ודאי.)  קדושין  עג(

אורח  חיים (ובאיסור  דרבנן  דעת  רבים  דמהני  גם  ספק  ספיקא  משם  אחד  כמבואר  בעין  יצחק  
יורה  דעה '  חלק  ח(ל  ביביע  אומר  "ל  זצ"הביאו  מרן  הראש)  'אות  הז  "וסימן  טט  "אות  י'  סימן  א
כללי  ספק  ספיקא (א  בספרו  קונטרס  הספקות  "וראה  עוד  דברי  מרן  הראשון  לציון  שליט)  'סימן  ב

 . ה'משם בארו) ד"י –ג "אותיות י

 שפיר  יש  לומר  כשם  שזינתה  עם  זה,  מאחר  ואם  המבקש  דינה  כפנויה,  יכומם  של  דבריםס
ובצרוף  טעמא  דתרי ,  ויש  לתלות  שהתעברה  מאחר  גם  בעודה  מיוחדת  לפסול,  כך  זינתה  עם  אחר

ושמא  מנכרי  התעברה  אף  כשלא ',  היתר  מרווח  לדברי  הכל'רובי  שכתב  עליו  העין  יצחק  שהוא  
  . משה וישראלת את אישה כדשלפיכך נראה שיש להתיר את המבקש ל, טענה כן

  .ראנו מתורתו נפלאותצור ישראל יצילנו משגיאות ויו

 : אור האמור מחליט בית הדין כדלקמןל

 . מבקש רשאי להינשא כדת משה וישראלה. א

 –  ...  םיתיק  (עניינם  נידון  בנפרדש...)  .  ז.ת('  אחות  בשם  נו...)  .  ז.ת('  מבקש  אח  בשם  אל.  ב

 . בהתאם לאמור אף הם רשאים להינשא כדת ויש לצרף החלטה זו לתיקים הנזכריםו...) 

 . ש להעביר העתק מההחלטה לידיעת הנהלת בתי הדיןי. ג

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ
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