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 ה"ב

 1083736/1יק ת

 אזורי תל אביב יפוהדין הרבני בית הב

 :פני כבודל

 ד"אבר –הן כבדיה זרב ה

 לוניתפ :מבקשתה

 'יכיר'תנאי נאמנות האב מדין  –מר שאינה בתו איתר נישואין למי שאביה  ה:דוןהנ

 ק דיןפס

  קער

 ]'מ[אלא  של  איש  אחר  ששמו  ,  המבקשת  שמעה  מאחותה  כי  היא  אינה  בתו  של  אביה

 .טענות אלווביקשה מבית הדין לבדוק 

 :הזמין את תיקי העבר של הורי המבקשת מתוכם עולים העובדות הבאותן ית הדיב

כך  שההיריון  החל  בערך )  20.11.1989(ן  "ש  תןוושחרב  במ"כמבקשת  נולדה  בתאריך  ה
 .89רץ שנת מבחודש 

 ).15.5.1991(א "אייר תשנ'  בתגרשו בתאריךה –[...] מה או [...] אביה – וריהה

  אבי  המבקשת  חי  עם  אם  המבקשת 1989ולה  כי  בתקופה  זו  של  תחילת  שנת  עיון  בתיק  עמ
 .בעל ואישה כחיים משותפים

באדר '  כאריך  תהמ[...]  ובדה  זו  עולה  מתסקיר  המחלקה  לשירותים  חברתיים  בעיריית  ע
 :כדלהלן) 2עמוד ב(ו נאמר  שב)6.3.1991(א "תשנ

ב "כ[ה  חיל  למעשה  לאחר  לידת  הבת  הקטנתהמשבר  בין  בני  הזוג  ה"
החליטו ל  כן  ע,  וסר  אימון  אחד  בשניחעל  רקע    ]20.11.1989  –נ  "תשון  שוחרמב

 ."צדדים חיים בנפרדה) 1991(מראשית שנה זו . על גירושין

 ."חיים בנפרד למעלה מחצי שנה, 'א בני הזוג ":לתסקיר 3בעמוד ו

ז  באלול "טוחצי  שנה  קודם  היינו  ,  )6.3.1991(א  "אדר  תשנב'  כתסקיר  נכתב  בתאריך  ה
 ).6.9.1990(ן "תש

מפגש   והמבקשתי  באם  עוא  נערך  לאחר  שיחה  הראשיתו  של  התסקיר  נכתב  במפורש  כי  ב
 –  89רץ  שנת  מערך  בחודש    ב–ך  מעל  לכל  ספק  כי  בתאריך  הריונה  של  המבקשת    וכ,ם  אמהע
 .'וב בעילות אחר הבעלר'אישה וקיימא לן  וורי המבקשת חיו יחד כבעלה

לא א',  כירי'רי  האב  נאמן  מדין  ה  ו–ב  עצמו  טוען  כי  הילדה  אינה  שלו  שבנידון  זה  הא  מנםא
 .שנתבונן בדברי האב ונבחן הלכתית אם יש בהם כדי לפסול את המבקשת לבוא בקהל
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התגלה  לו ש  בתבה  כשגיש  האב  בקשה  לבית  הדין  ה)  27.1.1990(ן  "בשבט  תש'  אתאריך  ב
הוכחה כ;  ינה  שלוא]  לוניתפ[בת  ושה  חיים  כזוג  לכל  דבר  הם  ו]'מ[שאשתו  חיה  עם  אדם  בשם  

שתו אאחר  שמ]  לוניתפ[בקש  בדיקת  אבהות  לבת  מוא  הו  ,יש  לו  קלטת  –לממזרות  הילדה  
 .שהיא לא הבת שלו" וענתט"

 .כשנה וחצי לפני הגטו] לוניתפ[האב כחודשיים לאחר לידת הבת  יידברים אלו נכתבו על  ד

] לוניתפ  [לרשום  את  הבת  אםהת  תביעת  בעקבו,  )7.4.1992(ב  "בניסן  תשנ'  דם  בתאריך  ג
 :כתב האב בתגובתו, הסכם הגירושיןב

כאשר  אני  ואשתי   [...]  ולדה  מחוץ  לנישואיןנ]  לוניתפ[ני  מצהיר  כי  הילדה  א
] 'מ[אשתי  שרכה  דרכיה  וניהלה  חיים  משותפים  עם  .  היינו  נשואים  כדת

  [...]" ני מבקש בדיקת רקמותא[...] מילואים  בכאשר אני

ומבקש   –  90פריל  שנת    מא–"  בר  שנתייםכ"ה  חיה  עם  החבר  שלה  שגרוה  כתב  שהמשךב
 .בתעודת זהות שלו ]פלונית[שלא לרשום את 

 יון ד

 בטענה לא ברורה' כירי'

] פלונית[מעיון  בדברי  האב  עולה  כי  דבריו  לא  מבוססים  על  ידיעה  אישית  שלו  על  כך  ש

אלא  אדרבה  הוא  מודה  כי ,  קופהאינה  בתו  כתוצאה  של  כך  שהוא  לא  חי  עם  אמה  באותה  ת

כל .  רק  שהוא  היה  אז  במילואים,  חיו  יחד  כבעל  ואישה  באותה  תקופה  של  ההיריון  והלידה

 .דבריו מבוססים על דברי אשתו שאמרה לו שהילדה לא שלו ויש לו על כך קלטת

כשבפועל ,  כי  כל  דבריו  מבוססים  על  דברי  אשתו  הטוענת  כי  הבת  אינה  שלו  ואפמצא  אנ
 . ההיריון והלידה הם חיו יחד כבעל ואישה ולא נפרדו זה מזהבתקופת

 .הנלא נאמנת לפסול את ב אםהי כ) טכ סעיף ימן ד סבן העזרא( וךערשולחן בדין זה קיימא לן ב

רוב  בעילות  אחר  הבעל  והאם  לא  נאמנת  לפסול ש:  )ועיף  כסם  ש(א  כתב  במפורש  "גם  הרמ 
 .את בנה

 :ונוו לשזוכתב  )ימן קכחסמא הדורא קמ( גראיי עקיבא בת ר"בשוו

אבל  בזה  שאף  לדבריו  אפשר ,  אינו  נאמן  רק  בהכרת  דבר  ברור  שאינו  בנוד"
ם  הוא אלנו    אינו  נאמן  לומר  שהיה  כן  שיסופק  –  שזה  בנו  דדלמא  אשתהי

 ".דזהו אינו דרך הכרה, בנו

 דווקא  במקום  שהכרתו  בכך  היא'  כירי'חדש  רבי  עקיבא  איגר  שדין  נאמנות  האב  מדין  מ
 –  ברורה  אלא  יש  בה  עדיין  ספק  בו  הכרתו  של  האב  אינהשך  במקום  א,  ברורה  מעבר  לכל  ספק

 .'כירי'לא נתנה לו התורה נאמנות מדין  זהב

ילואים מלא שיצא במהלכה לאכי  הם  חיו  יחד  באותה תקופה ה  ו  האב  מודשבכן  בנידון  זה  ל
אין  בכך  הכרה   –ו  או  קלטת  יו  נשענים  על  דברי  אשתרוכל  דב,  כן  בהחלט  שההיריון  ממנויתוי

 .והוא אינו נאמן בכך לפסול את בנו לבוא בקהל, ברורה מצדו

 :אב הל שאמנותונש כתב )טחלק ב סימן י(ץ "תשב הת"גם בשו 
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 עוברת  משאומר  שהוא  לא  בא  על  אשתו  מיום  שהוחזקה  שאינהכ"[...]  
 מזר  מבןהה    זדאי  ואזד,  מנו  מעוברת  מהיא  שהוחזקה  שחר  אד  ען  באותומ
 –  התעברה  שמן  זאותו  בליה  עא  בם  אבלא.  ברי  בך  כטעון  לכול  יהאב  וואה
 ליה  עבאופי  שעל    אף  ליה  עבא  שכיווןש,  ממזר  בהחזיקו  לימנו  הל  כאול
 סרה  אדאי  ומזרמשר  הוא  ד  כתורה  המןו,  מזר  מהוא  שו  לרור  בינו  אחריםא
 היכן  ומזר  מחזיקנו  ייאך  ה–  ו  לרור  באינו  שןוידכ,  פק  סמזר  מלא  וורהת
 עילות  בוב  ראמרינן  דשוםמ,  תריה  ביה  לדינן  שדרבאא,  זה  בורהו  תאמינתה

 עילות  ברוב  דשרים  כניה  בזנה  מה  איש)א,  זדף  כ(  סוטה  באמרינןדכו,  עללב
 ."עללב

 וחזק בכשרותה

 :)סימן צ( ץ"תשבהת "שובתב כעוד ו

 א  להתורה  שפסלו  לכול  יינו  אוב  ששר  כהוא  שצמו  עי  מפוחזק  הםא"
  [...]אמינתו הא לורויבד מו בחזור לבל אאשון רורביד בלאו אאמינתה

 אמן  נאינו  שראהנ  –  עוברת  מהיאשדבר    הנתפרסם  ווברה  עוכרה  [...]  םא
 מי  כוא  הרי  התחילה  משתק  שכיווןש,  מנו  מעוברת  מאינהכך  שחר    אומרל
 אל'ומר    לאמן  נאינו[...]  כיוון  שהוחזקה  ו,  מנו  מעוברת  מהוא  החזיקהש
 ."'וא הרממז וללכ עליה אתיב

 .)ט כסעיף ימן דס( באבן העזר א"כן פסק הרמו

  אםהאמנות אב שמאמין לדברי נ

יכול  לפסול  את   אםהם  האב  מאמין  לדברי  אכתב  ש)  ק  כז"סימן  ו  ס(אמנם  הבית  שמואל  

 . הילדים

 –  "ולישואין  שנביאתו  או    חמתמ  "ולסל  האב  לפשכל  טענה  ש)  וק  ט"  סימן  זבס(חזר  על  כך  ו
 .את בניו להאמין לאשתו כדי לפסול' כירי'לו נאמנות מדין ולכן יש , נאמן

 כל שאינו מכוחד: )"תו כתב"סעיף יג דיבור המתחיל  בסימן ו(חלק עליו בספר בית מאיר  ך כברא
ולכן  לא  נאמן  לומר ',  חמת  נישואין  שלומ'ואינו  נאמן  לפסול    פסול  את  בניוליאתו  אינו  נאמן  ב

 רורה  שלו  עצמו  בתורה  נתנה  לו  נאמנות  בהכרהשה,  ניוב  מאמין  לאשתו  כדי  לפסול  אתא  שהו
 .ולא הכרה של מישהו אחר אף שהוא מאמין לאותו אחר

 .)וחלק ה סימן קפב(ל "עיין בזה בקובץ תשובות לרב אלישיב זצו

 וטענה  כי  הוא  אבי,  ריה  לאחר  הגטבמד  אםהכי  בסופו  של  דבר  חזרה  בה    מותר  לצייןלא  ל
 .סכם הגירושין כבתו לכל דברתבעה להכניס את הבת לה ובתה

 ויגעלה ושמא ממבשמא  –א קספק פס

, שלא  מבעלה  שמא  מגוי  תעברה  ואם  תמצי  לומרהשמא  מבעלה  :  קאספק  פלסוד  יש  לצרף  ע
טענינן   ו.אינם  בני  ברית  שרבים  ושביםם  ריובמצויים  תיירים  ועששם  [...]  בפרט  שמדובר  בעיר  

נה שבשם  המגיד  מ  )בק  נ"ס  סימן  דב(ת  שמואל  כמו  שכתב  הביונה  כן  במפורש  טעלה  אף  אם  לא  
ובאו  וה)סימן קוא מקמהדורא , ת"שוב( וכן דעת רבי עקיבא איגר ,)הלכות  איסורי  ביאה פרק טו הלכה יט(

 .)חתניינא סימן ל( כתב שם שכן דעת הנודע ביהודהו) טל ק"ס ימן דסאבן העזר   (דבריו בפתחי תשובה
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 ירופים נוספיםצ

, אלא  בהכרת  בכורה'  כירי'אין  דין    ש)וף  הלכות  מילה  וסוף  הלכות  עריותס(ג  "הביש  לצרף  גם  דעת  ו
רק  באומר   הוא'  כירי'שדין    )ף"א  מדפי  הרי,  ף  לבד  קידושין  –הובא  בשלטי  גיבורים  (ז  "עת  ריאדן  את  וכ
דעל  זה  לא "  והוא  ממזר  ה  לא  בניז"לא  באופן  שאומר  ו"  ן  גרושה  וחלוצהב"או  "  מזרמה  בני  ז"

נאמן  רק  באופן  שהאם  לא '  רכיי'דין    ש)ב,  קידושין  דף  עח(ד  "וספות  ריתודעת  ,  ורההאמינתו  ת
וכידוע  הגאון  רבי  עקיבא ,  לשיטתם  אין  פה  דין  יכירש  –  כגון  שמתה  ואינה  לפנינו  מכחישתו

שיטות  אלו ף  ציר  )ק  לז"סימן  ד  ס  הובאו  דבריו  בפתחי  תשובה,  כחקסימן    מהדורא  קמא,  ת"ובש(איגר  
 .להיתר

 יןסק דפ

 :סוף דבר נראה שהמבקשת כשרה לבוא בקהל מכל הני טעמי

 .בזמן הריונה ולידתה ההורים גרו יחד ורוב בעילות אחר הבעל .א

 .כשההכרה איננה ברורה' יכיר'האב לא נאמן מדין  .ב

 .אינו נאמן להאמין לאם כדי לפסול הבן .ג

 .לפסלור כך אינו נאמן אח, אחר שהחזיקו כבנו אפילו בשתיקהל .ד

 .ספק ספקא שמא מגוי .ה

 :אור האמורל

לאחר  רישום ,  ראלישמשה  ות  שרה  לבוא  בקהל  ורשאית  להינשא  כדכמבקשת  ה .א

 .מקובל אצל רב רושם נישואין

רב  הראשי  לישראל   הנשיא  בית  הדין  הגדול  יידסק  דין  זה  מותנה  באישורו  על  פ .ב

 .א"מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט

 ).3.11.2016( ז"ן התשעווחשבמר' ביתן ביום נ

 ד"אבר –הן כבדיה זרב ה

 .ל"צטרף לכל הנמ

 נשיא –רב יצחק יוסף ה


