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 :פני כבוד הדייניםל

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

 )נחס אמיתיפד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :מבקשתה

  אישי-ירור יוחסין  ב:נדוןה

 סק דיןפ

 .)16.11.76(ז "ג בחשון תשל"נישאו זה לזה בתאריך כ', אם המבקשת ובעלה הראשון א

בעל  פתח  מספר  תביעות   ה.  לצדדים  ילד  משותףנולד  )9.1.78(  ח"בשבט  תשל'  א  תאריךב
צדדים  התגרשו  בתאריך ה.  )5.10.78(ט  "שלתשרי    בת'תביעה  ראשונה  נפתחה  בתאריך  ד,  גירושין

שמונה  ימים   )19.3.91(א  "יסן  תשנבנ'  נולדה  בת  בתאריך  ד  ישהלא.  )11.3.91(א  "דר  תשנבאה  "כ
בית (.  סתר  הן  מבית  הדין  והן  מהבעליון  הוירהה.  כמופיע  בהחלטת  בית  הדין,  לאחר  סידור  הגט

יון של שבוע לפני הלידה כאשר ירבחודש  התשיעי  ואין  זה  תקופת  החורף  כיצד  ניתן  להסתיר ה  ישה  א,מהתהדין  

 .!!!)אתמהה? כרסה בין שיניה

והבת ,  ניתנה  החלטה  מבית  הדין  לעיכוב  נישואין  )2.2.1992(ב  "בט  התשנבשח  "תאריך  כב
 .להינשא ולהתירה לבא בקהל' ב ,בפנינו בבקשת הבתדיון  ה.אסורה לבוא בקהל

הצדדים  התגרשו  רק ,  1978ל  אף  שתביעת  הגירושין  הראשונה  נפתחה  בשנת  שעש  לציין  י
התיק  היה  נסגר  ולאחר  מספר ,    וזאת  מאחר  והבעל  לא  היה  מופיע  לדיונים  ומתחמק1991בשנת  
בעל  עיכב  את  ביצוע  הגט  בגלל כמו  כן  ה  .יק  גירושין  וחוזר  חלילהתותח  שוב  פבעל  היה  השנים  

ויותר  מזה ,  ל  מזונות  הילדעוותר  לו    תישההאא  הסכים  לגרש  אלא  לאחר  שלחיובו  במזונות  ו
, בכדי  להיפטר  מהמזונות  טען  שהילד  אינו  שלו  על  אף  שעמד  על  כך  שהילד  יהיה  במשמורתו

 .)9.3.1987(ז "שמתדר בא'  חעיין החלטת בית הדין מתאריך

 :כתב הבעל )5.10.78(ט "שלתתשרי ב' בעל לבית הדין בתאריך דכתב תביעה שהגיש הב

הייתה  מאושפזת  כשנתיים  בבית  חולים ]  'כ[עיר  המ]  'ז[תי  שקיים  חשד  שא"
אשתי  ומשפחתה  הסתירו ,  פסיכיאטרי  בסביבות  תל  אביב  לפני  הנישואין

ובדה עם  הייתי  מודע  לאהוליכו  אותי  שולל  וברור  מאליו  שו,  מנימעובדה  זו  
קיים  חשד  סביר  שאשתי  קיימה .  ואין  לא  היו  מתקיימים  כלל  בינינוזו  הניש

יתה החר  ואשתי  אמ.  פת  הנישואיןובתק,  יחסי  מין  עם  גברים  אחרים
אושפזת  זמן  ממושך  לפני  הנישואין  בבית  חולים  לחולי  נפש  והיא  נמצאת מ

עובדת   ידי  על    במעקב  מתמיד9.1.78כעת  יחד  עם  בנה  שנולד  בתאריך  
  טוען  שאשתי  לא  מסוגלת  לתפקד  בתור  אם  לבן  ולספק  את הריני,  סוציאלית

יש לבקש מבית המשפט להוציא את הבן מטיפולה של האם ולהעביר ,  צרכיו
 ".אותו לידי עד כמה שזה ניתן



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

חזר  על  האמור   )30.12.82(  ג"ד  בטבת  תשמ"  ים  בכתב  התביעה  שהוגש  לבית  הדין  בתאריךג
ושה לולאחר  ש  )16.11.76(  ז"ג  בכסלו  תשל"כ  בתאריך  את  אשתו  שנשא,  בכתב  התביעה  הקודם

הייתה  מאושפזת  בבית  חולים  לחולי  רוח   ישהאברר  לו  שהתברחה  מן  הבית  וה  ישהאחודשים  ה
' ז  כמו  כן  בתאריך.  הסתירו  זאת  ממנו  ישהאההורים  של  ה.  מזה  א  ידעלוא  הו,  אותהיר  לפני  שהכ

  נתנו  לה  וביקשו  שנחזור  לחיים תבעה  מזונות  בבית  הדין  ולא  ישהאה  )19.10.77(  ח"תשלון  בחשו
 הקדםבבקש  דיון  מבעל  ה.  סקו  לה  מזונותפם  שלכה  לבית  המשפט  וההאישה  .  משותפים
 .לגירושין

חזר  הבעל  על   )16.9.86(  ו"ב  באלול  תשמ"י  ביעה  שהגיש  לבית  הדין  בתאריךהתכתב  ב
 .האמור בכתבי התביעה הקודמים

חות  משנתיים פן  הראשונה  שהיתה  תביעת  הגירושיבמעיין  בכתב  התביעה  יראה  שכבר  ה
ואילו ,  ומשפחתה  הטעו  אותו  ישהאענה  של  מקח  טעות  ושהטבעל  ההעלה  ,  נישואיןהחילת  תמ

היה שדיון  בגון  כ,  טענה  זו  עלתה  מספר  פעמים.  ישהאהיה  יודע  מכך  וודאי  לא  היה  נישא  ל
(  ז"ון  התשעשבחט  "בדיון  מתאריך  י  כןו,  )1.3.1987(ז  "שמתבט  בש'  תאריך  לבבנוכחות  האישה  

 :בפרוטוקול הדיון 56-54 ענת מקח טעות עיין שורותטבעל הטען , )20.11.2016

באחת  התביעות  אתה  טענת  טענת  מקח  טעות  כי  היא  היתה   :להשא
 .מאושפזת ואם היית יודע לא היית מתחתן עמה

מהמשפחה  שלה  אמרו  לי  איך .  אני  בזבזתי  כסף  והתרוקנתי.  זה  נכון  :בעלה
 . היא מאושפזתש ישהאאתה לקחת 

ית  הדין  עבר  על  כל  החומר  שבתיקי  הגירושין  ולא  מצא  שבית  הדין  קמא  התייחס  לטענת ב
כמו  כן  לא   .לכך  א  התייחסלומה  הסיבה  ש  הבעל  בעניין  ביטול  הנישואין  בטענת  מקח  טעות

הייתה  שנתיים  וחצי  בבית  חולים  לחולי   ישהאנמצא  חומר  בתיק  המאמת  את  טענת  הבעל  שה
וזאת  על ,  המכחישים  עניין  זה  כוחהא  לא  ראינו  ולא  מצאנו  טענה  של  האישה  וב,  מאידך.  נפש

בט בש'  אף  שהבעל  העלה  טענה  זאת  מספר  פעמים  בכתבי  התביעה  שהגיש  וכן  בדיון  בתאריך  ל
 .א הגיבהליא הו ישהאדברים שנאמרו בפני ה, )1.3.1987(ז "שמת

ם  לחולי  נפש  קודם אכן  הייתה  בבית  חולי  ישהאה  שהוכחה  היוב  חין  ספק  שהטלתא
 ישהאומד  וה  עחיובוב,  וכיח  הא  לוד  עכלו,  בעל  ההינה  על,  הנישואין  והוא  לא  ידע  מזאת

 ןמי סהעזרן אב חן ערוךלשו באמורכ,  ואין  כאן  מקום  לטענת  מקח  טעות,  מקודשת  קידושי  וודאי
 :'יף חז סע"יק

 חר  אה  במצאו  נםא,  אירוסין  החרי  אה  בנולדו  שאפשר  שומין  מה  ביוה"
 היה וה ביו התארסה נלא שעד שאיה רהביא לבעל הלע, בעל הבית לנסהנכש
 ".עות טקח מקחומ

אך  המעיין  בכל  כתבי  התביעה ,  וכיח  את  טענתוהא  למקרה  דידן  אין  לנו  ראיה  והבעל  ב
  שנה  לאחר  הגירושין  טוען  הבעל 26,  כמו  כן  גם  היום,  יראה  שהבעל  חוזר  על  טענה  זאת

ואולי  ניתן  לומר  במקרה  זה ,  י  נפש  והנישואין  בטלים  מעיקראהייתה  בבית  חולים  לחול  ישהאשה
 . הכחישה זאת ישהאניכרים דברי אמת בנוסף שלא ראינו שה

הייתה  בהריון  בחודש  הרביעי   ישהאדברי  הצדדים  הם  חיו  רק  מספר  חודשים  יחד  ורק  כשהל
  שלא  נוכל כך,  שלשה  חודשים  יחדכק  רלדברי  הבעל  חיו  .  ין  קשר  ביניהםאאז  מהצדדים  נפרדו  ו

 חלתה  מל  עו  לשנודע  כם  גמשיבה  הם  עחיות  למשיך  ההבעל  וומאחר,  לבוא  ולומר  סבר  וקיבל
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יד   מהיות  והצדדים  נפרדו  ,במקרה  שלפנינו  אין  לומר  זאת,  מצב  הם  עהשלים  שוכיח  מה  זריה
 .לאחר הנישואין ורק אז נודע עניין מחלתה ואז כבר לא חיו יחד

 תח  בפאיזוריד  ה"יהב'  ב  כלד  ש"ס  פל  עבעניין  ערעור,  ב  יימן  סאולש  שפטימ(  בניים  רין  דעיין  בפסקיו

 : סק פוב) )ול/1024 יקת(ו "של תיירד א" כיום מקוהת

 ייב  חבעל  הה  זלפי  ועות  טדושי  קאן  כיש  שבעל  הכוח  בא  טענת  לקום  מיןא"
 ".מזונותיה בייב חוא הקרוני עבאופן וכתובתהב

 געון  שמחלת  בולה  חישה  אןייענב  )ב"  פימן  ס'  דלק  חעזר  הבןא(  שה  מגרותת  א"עיין  בשוו
 :שכתב וזה לשונו חר אאיש מת בה לולדה נכךר אח וט גלא בבעלה מנפרדהש

 שת  איתה  הלא  וקידושין  הבטלו  דאחר  מקהל  לו  זת  בהתיר  לש  יה  זומטעם"
 ק  רהיא  דלבדש,  ילא  קא  המזרתין  מלעני  ומזרת  מינה  אממילא  ולל  כישא
 ף  דיבמות  דארגמ  המסקנת  להקל  לייך  שיה  הא  לה  זבשביל  שאו  ליסורא
 רת  כיסור  אי  לה  מאורייתא  דהא  ודאורייתא  מא  הכדי  מבא  ראמרא  ד"ט  ע"יק
 התירה  לישו,  דאורייתא  מותר  ממזר  מפק  סא  הבלא,  או  ליסור  אי  להמ
 . "כהן לאף ושר כישראל לשאינהל

 .משם נלמד למקרה דידןו

 .ם מה שכתבו בעניין זה"ן בפדריכבר ניכתב הרבה בעניין מקח טעות בנישואין ועייו

הוא   לפנינושאלא  הנידון  ,  על  סמך  טענה  זו  מנם  לא  באנו  כאן  להתיר  אשת  איש  לשוקא
אילו  היה  יודע  קודם  הנישואין   שולכן  אין  ספק  שדברי  הבעל,  בעניין  הבת  להתירה  לבוא  בקהל

זאת  לספק וודאי  נוכל  לצרף  ,  הייתה  בבית  חולים  לחולי  נפש  לא  היה  מתחתן  איתה  ישהאשה
 ימןס'    דלק  חעזר  הבןא(  שה  מגרותת  א"שובכפי  שהובא  ,  בכדי  להתיר  את  המסכנה  העומדת  לפנינו

 חר  אבעל  לשואה  ניתה  המקודםו,  שני  הבעלה  מה  לנולדו  שלונית  פישה  אל  שבת  ון  בדבר  ב)ג"י
 :כתב במסקנתו וכזריותו אצד ממנו מעמים פיזה ארחה בזמן המשךב, נים שמש חרךע

 לכןש  [...]  ראשון  העל  בקידושי  ביש  שפקות  סמה  כתבאר  נרי  הםכל  פניל  ע"
 להתירה  מרא  יייתי  השאינה  להתירה  לצמה  עישהאה  לה  זוגע  ניה  הם  אףא
 הבת  והבן  לה  זנוגע  שיון  כבלא,  רבה  הה  בהחמירו  שת  איש  אשומר  חפנימ
 בנן רגם ורבה ההו בקלה התורה האדרבה דממזרות דאו לענין לוא ההנידוןש
 ."קהל לינשא להתירן ליש שברור ושוט פרבה הלוהק שצינומ

(ז  "ט  בשבט  תשמ"י  כתבה  בכתב  התביעה  בתיק  הגירושין  בתאריך  ישהאה,  וד  יש  לומרע

20.1.1987(: 

הואיל  ובעלי  תבע  אותי ,  9  ועוד  ילד  בן  16.11.1976אני  נשואה  מתאריך  "
אבקש  מכבוד  בית  הדין  לקבוע  לנו ,  לגירושין  ולא  הופיע  מספר  פעמים

הגונה  ולא  רוצה  להתחתן  בזמן  שאני   ישהאמפני  שאני  ,  ריך  לגירושיןתא
,   שנים  היות  ובעלי  מסרב  לתת  לי  גט10אני  חיה  בנפרד  מזה  ,  עדיין  נשואה

בית  הדין  בכל  לשון  של  בקשה  לקבוע  לנו  דיון  לגירושין   דואני  מבקשת  מכב
כאמור  אני ,  מפני  שנמאס  לי  מהפרשה  הזאת,  ולאלץ  את  הבעל  ליתן  לי  גט

עירה  ועדיין  רוצה  לבנות  את  העתיד  שלי  ועדיין  רוצה  לבנות  בית צישה  א
אני  אמנם  עזבתי  את  הבית  בהיותי  הרה  מפני  שבעלי  הוא  אדם  אלים ,  וילדים

 ישהארויזמן  מהמחוזי  קבע  שה.  השופט  א'  אפילו  כב.  ואני  פוחדת  ממנו
 ".אולצה לעזוב את הבית בגלל התנהגות אלימה

 :ישהאאמרה ה )1.3.1987(ז "בט התשמבש' בדיון שהתקיים בתאריך לו
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ומאז  אנו ,  1979בגלל  שהוא  היכה  אותי  עזבתי  את  הבית  עוד  בשנת  :  ישההא
 .כל הזמן הוא לא מופיע לדיונים, אני דורשת גירושין, חיים בנפרד

היא  הייתה ,  המכות  ללגנכון  שעזבה  אך  לא  ב,  הכל  שקר  וכזב:  בעלה
 .לחולי נפש חוליםת מאושפזת בבי

 .מבית המשפט המוכיח את אלימותו דיןק יש לי פס: הישהא

שעזבה  את  הבית   )20.1.1987(ז  "ט  בשבט  תשמ"יבכתב  התביעה  מתאריך    ישהאנה  טענה  הה
רויזמן מהמחוזי . השופט א' ואפילו כב, בהיותה הרה מפני שבעלה הוא אדם אלים ופוחדת ממנו

וחזרה על זאת גם בדיון שהתקיים , אולצה לעזוב את הבית בגלל התנהגות אלימה ישהאקבע שה
מוכה ואף יש בידיה  ישהאשעזבה את הבית בגלל שהייתה ,  )1.3.1987(ז  "שבט  התשמ'  בתאריך  ל

 .המוכיח את אלימותו של הבעל כלפיה דיןק פס

ת "עניין  בעל  אשר  מכה  את  אשתו  אם  חשיב  כמום  או  האם  ניתן  לכופו  לגרש  מובא  בשוב
 :' גימןג ס" מללש כ"ראה

 ום  יידי  מליו  עתוספת  מטפשות  וטורף  מבעלה  שוענת  טהיא  שמהו  שאלה"
 נים  בלד  תמא  שגם  ועולם  לגונה  עתהיה  וטרף  ירם  טיגרשנה  ששואלת  ווםי
 יתה  הכסבורה  וו  לשיאה  החקו  דמחמת  וני  עיה  האביהו.  זונה  לוכל  ילאו
 הרגנה  ין  פיראה  וגמרי  לוא  הטורף  מי  כקבל  לכולה  יאינה  וקבל  לכולהי
 שיב  מראובןו.  נושך  ובועט  וזורק  והורג  וכה  מותו  ארגזים  מראש  כי  ככעסוב
 טיב  בקי  בינו  אך  אטורף  מינו  אםג,  קבלת  וסברת  וכן  לקודם  מו  בכרתה
 יניא.  גרשך  יאז  ורכם  עסף  כו  אספרים  החזירי  תם  אלא  אגרשך  ילא  ועולםה
 הוסיף  לין  איכ,  גרש  לליהם  עכופו  לאוי  ריהיה  שברים  דענותם  טתוך  מואהר
 חין  שוכה  מהוציא  לותו  אכופין  שאלו  ו)זע(  מדיר  הפרקל  ב"ז  חנומ  שה  מלע
 איש  התם  הנינו  שעודו.  בורסקי  וחשת  נהמצרף  והמקמץ  ווליפוס  פבעלו

 פייסנו  תךא,  גרש  לכופו  לין  אכןל.  הוציא  לותו  אופין  כין  אומין  מו  בנולדוש
 ."נכסיו מתזון וקבלנו תו איגרשש

 :להלכה )' העיףד ס"נ קימן סיטין גותלכ העזר הבןא( רוך עהביאו מרן השולחןו

 ו  לשיאני  החקו  דחמת  מבי  אשתו  אאומרתו,  ום  יום  יידי  ממשתטה  האיש"
, כעסו  בהרגני  ין  פני  איראה  וטורף  מוא  הי  כפשי  אאי  וקבל  לייתי  הסבורהו
 ".כמים חאמרו שאותם בלא אופין כאיןש, גרש לותו אופין כיןא

 : )עיף ט בדפי המרדכית ב עמוד ב סוכתוב(כתב השלטי גבורים ו

ל  היכא  שהבעל  רגיל  להכות  את  אשתו  והיא  בקשה "מ  ז"רמצאתי  תשובת  "
להבטיחה  שלא  להכותה  עוד ולא רצה להבטיחה אך רצה להוסיף על חטאתו 

חשבתו  נכרת מ  [...]  לא  להכותה  ולא  קיבל  שפשע  והתרו  בו  עוד  להבטיחה
ה  נעשה  לו ז  ביון  שעבר  ושנה  ושלש  כמתוך  מעשיו  שהיה  חפץ  להכותה

ואחרי  שלא  רצה  לנהוג  עמה  דרך  כבוד  ולא  כמשפט  הבנות ,  כהיתר
לחיים ,  בעלייתו  של  בעל  ולא  בירידתו,  "והיא  בעולת  בעל"ל  "קי,  הכבודות

ועבר  על  לאו  דלא  יוסיף  פן  יוסיף ,  שלא  להכותה  שכןל  וכ,  ניתנה  ולא  לצער
ו  לכבדו ומה  אחר  שאין  מצוה  עלי,  הוא  וחומרל  ואדרבה  ק,  דלא  גרע  מאחר

ה  עליו  לכבדה  אינו  דין  שיהיה וואשתו  שמצ  שכןל  מצוה  שלא  להכותו  כ
וחלילה ,  ותיהן  כמנהגושין  דרך  בני  עמנו  להכות  נא  [...]  מצוה  שלא  להכותה

קובלת  על  בעלה  שמכה  אותה   ישהאת  מעשות  כדבר  הזה  ואם  ילכל  בני  בר
  רב ובפחות  מזה  כתב,  היינו  מחמירים  עליו  יותר  משאילו  היה  מכה  אחר

 .יין שםע. וציא ויתן כתובה י-פלטוי גאון 
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 : )' געיףד ס"נ קימן סיטין גלכות העזר הבן ארוך עשולחןב(א "כתב הרמו

 שי,  כך  בוא  הגיל  רואם.  בירו  חמכה  כידו  ביא  הבירהע,  שתו  אמכה  האיש"
 להשביעוו,  כפייה  וידוי  ריני  מכל  בלהלקותו  ולהחרימו  וסרו  ליית  דין  ביידב
 ותו  אכופין  שת  דין  יש  אומריםיב  הדברי  ליית  צינו  אאםו,  וד  עעשה  ילאש
 ני  בדרך  מינו  אי  כתים  שו  אחת  אעם  פחלה  תו  במתרין  שבלבדו,  הוציאל
 תחיל  משהוא  כה  זכלו.  וא  הוכבים  כובד  עמעשהו,  שותיהם  נהכות  לשראלי

 כלש,  מתחלת  ההיא  שומר  לאמן  נבעל  היןא,  גורם  הי  מדוע  יינו  אאםו[...]  
 שם  בערה  נרק  פמרדכי  במצא  תוה  ז"ג  הברי  דלכ(  [...]  שרותכ  חזקת  בנשיםה
  .כ"ע. ' עימן סעיל לנתבאר שכמוו, )ח" פימןז ס"בם ו"והרמ

 :)'ק י"ד ס"נ קימן סעזר הבןא(א "גר הכתב בביאורו

 גוןכ,  כך  כל  ער  צה  לאין  שם  רע  של  עאפילוש.  'ו  ככופין  שאומריםש  י"
 כברה  ופה  נשאל  תלא  שוא'  וכ  אבל  הבית  לו  אביה  אבית  ללך  תלא  שמדירה
 .ב" קימןן ס"רמב השובתת. גופא במצערא בשכןכל ' וכ

א "א  והגר"עולה  מדברי  המרדכי  והשלטי  הגבורים  וכן  דעת  רב  פלטוי  גאון  וכן  פסק  הרמה
וכן '  סימן  גג  "ש  כלל  מ"אולם  מדעת  הרא,  ל  שמכה  את  אשתו  הרי  זה  כמום  ואף  כופין  לגרש"הנ

ש "אך  לאחר  העיון  יש  לומר  שאין  מחלוקת  בין  הרא.    לא  כופיםפסק  מרן  שאין  זה  מום  ואף
ש  וכן  דעת  מרן  השולחן  ערוך  דיברו "היות  והרא,  א"ורים  וכן  מרן  ורמיבלמרדכי  והשלטי  ג

וסבורה  הייתי "כפי  שכתבו  בפירוש  ,  וסברה  שיכולה  לקבל,  בידעה  והכירה  בבעל  שהינו  מכה
וסיוע ,  א  דיברו  במקום  שלא  ידעה"ן  הרמורים  וכיבמה  שאין  כן  המרדכי  והשלטי  הג,  "לקבל

 :ז"ק י"ד ס"נ קימן סעזר הבןא א"גר הלדברים אלו מצאתי שכן כתב בביאור

' וק  כ"לא  דיכ  הכל  ווציאה  י"דס'  ד  א"  סיבמותס  ד"ות.  'ו  כופין  כשאין"
 ייתי  הבורהא  ס"  אידעה  שיוןל  כ"  יכאן  דלאה  א"הגג  ב"  סעיין  וםש  ש"הראו
 ".א"סש ב"מ כקבלל

ומר  שאכן  אם  הייתה  יודעת  זאת  בתחילה  שהבעל  הינו  אלים  ומכה  אולי  לא  הייתה פשר  לא
וכל  שכן  במקרה  דידן  במכה  אשתו  פעמים ,  מוכנה  להינשא  ואכן  יש  לומר  שיש  כאן  מקח  טעות

 האחרונים  מאמנם  יש,  ויש  בזאת  סכנת  נפשות  כפי  שרואים  עינינו  היום  בעוונותינו  הרבים
 כל  באיתתא  דשוםמ,  ט  גלא  בהתירהל,  עות  טקח  מהוי  דרינןמ  אא  לומים  מו  בבנמצאו  שכתבוש
 ):ט"קד ס"נ קימןס( מואל שבית הכתב שכמוו, ה ליחא נהוד

ס "ש בשכתבו מ כוםה  מי  הישה  באב  גל  עף  אאישב.  ום  מאינו  שאומריםש  י"
 וטם  חריח  בב  גל  עף  אהוא  דכל  בהא  ליח  נישה  אל  מקוםו  מכ"ט  קןמבסיו
א לי  תםש,  ט"  לסימןבשכתב  ו  מ  כום  מאינו  שאומרים  יש  ישהאב  וום  מאישב
 שאר  בבלא  א"בהגו'  מ  בשכתבו  מ  כותר  יסבול  לכול  ינתחזק  שיוח  מכב
 ם  אדבר  בכנה  סאין  דשמעמ,  הוא  דכל  בה  ליחא  נישה  אןנמרי  אומיןמ
 אין  דומר  ליתי  תהיכא  מדבר  בכנה  סיה  האםד,  כפה  נעלה  בםת  עשמשמ
 ללש  כ"ראת  התשו  בבל  אגרש  לן  יכול  אידבר  בנאי  תיה  הם  אזהי  פל,  ופיןכ
 "הני מא לנאי תולפי אכן לדבר בכנה סיש דבוארב מ"מ

  ם שכתבו, )ג לימןס( תשובהש ב"מהרח השם ב)יז קימןס( גדולה הכנסת העיין מה שכתבו

 שגחינן  מלאו,  ש"רא  הל  שדאו  וידי  מוציא  מואל  יבינו  רל  שפיקו  סשאין"
, חתינהו מחתא מחדא בםמומי הל כאטוו. ה ליחא נהו דכל באיתתא דסבראב
 האיש  שישה  האדעה  יאילו  שותנת  נהסבראו,  זה  בוות  שנשים  הל  כטו  אעודו

 מון  אין  אשר  איש  אהואו,  שודד  ונב  גהוא  שפני  מחוק  הפי  לונש  עליו  עוטלמ
 תה  עם  אגםש,  ו  לישאת  ניתה  האל,  בל  היקחם  ווח  רשאם  ייו  פמרי  אכלו,  וב
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 אחרת  בינו  עןיתי  שתכן  יאלה,  וצרו  יימים  להיה  יה  מודע  יי  מאהבנהי
 וסף  נפק  סבהצטרףו,  ידושין  קפק  סידי  מצאנו  יא  ללכןו,  לפניו  מישליכנהו
 . 'כו ולקולא ופיקא ספק סיה לוהה

צ  מרן  הרב  עובדיה  יוסף "ך  נוכל  לצרף  זאת  כספק  כפי  שכתב  מורינו  ורבינו  הראשלא
 .ין שםעי )ז"אות ט'  גימן סעזר הבןא'  חלקח( ומר אביעת י"ה בשו"זצוקלה

 נכתב בפרוטוקול הדיון )10.12.86(ז "כסלו תשמ' וד יש לומר בדיון שהתקיים בתאריך חע

 .אנו מסכימים להתגרש בתנאי שיסודרו מזונות הבן: ישהאה  כוחבא

 .הוא דורש את הבן לחזקתו :כוח הבעלבא 

אני  גידלתי  אותו  בכוחות  עצמי  את  הבן  אפילו  בברית  לא  היה  ואיך :  ישההא
 .ת הבןאתן לו א

מסכים  לגט  רק  בתנאי  שאקבל  את  הבן  לחזקתי  אני  משלם  מזונות   :בעלה
 .מבית המשפט דיןק לפי פס

 .ה דתיתייהבן בפנימ, שנים הבן בחזקתי ואפילו לא רואה אותו 9: ישההא

ש  ויכול  לדרוש  אותו  ויקבע "שיקבע  שהבן  בחזקתה  לפ:  ישהאה  כוחבא  
חיה  בנפרד  ממנו  ותקבעו ש  שנים  9,  תיים  יתגרשוינמועד  לדיון  בזה  וב

 .מזונות לילד בלבד

ה יימתרועעת  עם  גברים  אחרים  וזרקה  את  הבן  לפנימ  ישהאה:  הבעל  כוחבא  
ידון  יותר  מאוחר  בעניין   הדיןת  שיתגרשו  ובי.  כדי  שלא  יראה  את  מעשיה

 .החזקת הילד

ואילו  בדיון ,  עולה  מפרוטוקול  הדיון  שהבעל  רוצה  את  הבן  לחזקתו  ומודה  שזה  בנוה
 :הבעל מתכחש וטוען שהבן אינו שלו )1.3.1987(ז "שבט התשמ' התקיים בתאריך לש

תמורת  זה  שתוותר  על  דמי ,  וכן  לתת  לה  גטמ:  בעל  לשאלות  בית  הדיןה
הייתי  נשוי  עמה  חודשיים ,    הבן  לא  שלי99.9%-אני  חושב  שב,  מזונות  הבן

 . התחתנו1976בנובמבר , והתברר לי שהייתה חולת נפש

  היא  עזבה  כלומר  ששלוש  שנים 1979פי  מה  שהוצהר  בשנת  ל  :הדיןת  יב
 .הייתם יחד

הילד .  זה  אני  יודע  שהייתי  עמה  רק  חודשיים,  אני  לא  יודע  חשבון:  בעלה
, אחרי  חודשיים  שלשה  עזבה  אותי,  16.11.76התחתנו  בתאריך  ,  9.1.78נולד  

 . ועד היום לא הייתה עמי1977כלומר מפברואר , אז לא הייתה בהריון

בהיותי  בהריון ,  עזבתי  הבית,  9.1.78נכון  שהילד  נולד  בתאריך  :  שהיהא
הוא לא בא לברית ואין פדיון , אפשר לערוך בדיקת דם לילד, בחודש  הרביעי

 .עד היום לילד

 .למה כל השנים לא תבעת ולא טענת שהבן לא שלך: לבעל הדיןת יב

תה נ  פוהיא,  ר  דחה  לה  תביעתה  למזונותשא  הדיןת  היא  פנתה  לבי:  בעלה
 .דרשה וקבלה מזונות, לבית המשפט

 .טען מאומהא למזונות של בית המשפט ושם ל דיןק אני מגישה פס: ישההא

 ?שאינו בנך ועןטאיך אתה , אתה דרשת החזקת הילד לרשותך :הדיןת יב

כי אני לא יכול , אני  רוצה  לקבל  את  הילד להכניסו למוסד שיטפלו בו:  בעלה
 .לשלם מזונות אני לא עובד
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אנו  מציעים  לכם  להתגרש  ואחרי  הגט  תבקש  החזקת  ילדים :  לבעל  הדיןת  יב
 .ותתחייב בסכום קטן לבן

 .אני מוכנה לסכום מזונות רק עבור הילד ואבקש לחייבו בגירושין: ישההא

היא  כתבה  בכתב  התביעה  שכבר  עשר  שנים  לא  היתה  עמו :  הבעל  כוחבא  
 .וזה אומר דרשני, והילד בן תשע

 .א דייקתי בתאריכיםאולי ל: ישההא

ית  הדין  הרגיש  שהאב  משקר  ובכדי  לפטור  את  עצמו  מהמזונות  אמר  שהבן  אינו  שלו  וכך ב
 : )9.3.1987(ז "שמתאדר ' בהחלטת בית הדין מתאריך ח כתבו

בתיקים  שהגיש  בשעתו  לא .  דוחה  טענת  הבעל  שהבן  אינו  שלו  הדיןת  בי"
ומה  גם ,  י  המזונותשהעלה  רק  לאחרונה  כדי  להתפטר  מדמ.  טען  טענה  זו

מדוע ,  שהבעל  דרש  בשעתו  את  הילד  לחזקתו  ואם  הילד  אינו  שלו  כטענתו
ידון  על  קביעת   הדיןת  ן  גט  לאשתו  בייתוכאשר  הבעל  י,  דרש  אותו  לחזקתו

מקבלת  דמי  מזונות  גם  עבורה   ישהאמאחר  וכיום  ה.  דמי  המזונות  לבן  בלבד
 ".שנפסקו לה בערכאה אחרת

אם  נאמר  שאתה  פטור  ממזונות  ואתה  לא  צריך ,  ת  הדין  את  האבם  בדיון  בפנינו  שאל  ביג
ברגע ?  האם  היית  אומר  בוודאות  שהבת  היא  לא  בת  שלך,  לשלם  ואף  ניתן  החלטה  שאתה  פטור

ואף  בית  הדין  התרשם  שיתכן  כמו  שאמר  על בנו ,  ואף  התבלבל,  זה  החל  האב  להתלבט  מה  לומר
וכך טענה , ת אינה מהאב אלא מאדם אחראמנם האם טענה שהב. הראשון  כך הוא אומר על הבת

חודש  נקבע  דיון   24לא  מלאו  '  בומאחר  ולילדה  ',  הינשא  לגבר  בשם  הלכאשר  הגישה  בקשה  
וכך נכתב ,  הופיעה  ואילו  הבעל  לשעבר  לא  הופיע  ישהאה,  )16.1.1992(ב  "שנתא  שבט  "לתאריך  י

 :בפרוטוקול

בתאריך   ו11.3.1991התגרשתי  בתאריך  ,  ופיעה  המבקשת  ומצהירהה
יתי  שבעלי  ידע צלא  ר.    ימים  אחר  הגט8  נולדה  לי  בת  כלומר  19.3.1991

. אחרת  לא  היה  נותן  לי  גט,  ד"הסתרתי  זאת  ממנו  ומביה  שאני  בהריון  ולכן
נולדה  לי כתוצאה מחיים משותפים עם [...]  .  ז.  ת19.3.1991ילידת  '  בהילדה  

תי  אותו  ולא האדם  הזה  רימה  אותי  כשנכנסתי  להריון  חיפש',  גבר  בשם  א
וא  הבטיח  להתחתן ה[...]  ל  עקב  "מצאתי  אותו  שמעתי  שהוא  נעלם  לחו

הילדה  בטוח ,  הוא  יהודי  מיוצאי  מרוקו  לא  זוכרת  את  שם  משפחתו,  עימי
לא  הנקתי  שום .  שלא  מבעלי  כי  הרבה  שנים  שלא  חיינו  ביחד  היינו  בנפרד

   לפניהכרתי  בחור  טוב.  פעם  את  הילדה  ויש  לי  אישור  מטיפת  חלב  על  זה
 ..."'ופיע הבחור הה [...] חודשים שלשה

  נכתב 30.1.1992אף  האב  טען  שהבת  אינה  שלו  כאמור  בדיון  שהתקיים  בתאריך  ו
 :בפרוטוקול

בית  הדין  בעניין  אשתו  לשעבר  ליום   ידיל  שהוזמן  ע'  סהופיע  בפנינו  מר  "
 . מסכים הדיןת  אך לא יכל להופיע וביקש לקבלו היום ובי13.2.1992

לפני   םישנ  לוש  עשרהשכ.  'אני  התגרשתי  מאשתי  ז,  בית  הדין  משיבשאלת  ל
א  הייתי  עמה  כלל  במשך להגירושין  לא  התראיתי  איתה  רק  במשפטים  ו

   שנה  ומלבדו  אין  לי  עמה  ילדים14יש  לי  בן  ממנה  כיום  בן    .תקופה  זו
ואני  לא  הייתי  עמה ,  ל"רק  הבן  הנ,  ממני  לא  ידוע  לי  שיש  לה  ילדה.  נוספים

לא  היה  ידוע  לי  כלל  שהייתה  בהריון  בעת  הגט  אבל  היא  מסוגלת .  כל  השנים
ח  פסיכיאטרי  אחרי  חודש  מהנישואין "יא  הייתה  מאושפזת  בבי  ה.לכך

 ". נפרדנו ולא ראיתי אותה יותר
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מבית   )2.2.1992(ב  "ח  שבט  תשנ"אור  דברי  הבעל  ודברי  האם  ניתנה  החלטה  בתאריך  כל
 :א בקהלהדין לעיכוב נישואין ושהבת אסורה לבו

' ל  בעת  שהתגרשה  מבעלה  ס"הנ'  אחרי  שהתברר  לבית  הדין  כי  הגב"
ת הייתה  בהריון  והעלימה  זאת  הן  מבי  )11.3.1991(א  "ה  אדר  תשנ"בתאריך  כ

 .והן מבעלה הדין

(א  "בניסן  תשנ'  בתאריך  י  ישהאהואיל  וכתוצאה  מהריון  זה  ילדה  הו
ה בבית הדין כי הילדה הודת ישהאוהואיל וה[...] . ז.ת' בבת בשם  )19.3.1991

אשר  לדבריה  הוא  רימה  אותה '  ל  נולדה  לה  מחיים  עם  גבר  יהודי  בשם  א"הנ
ולאור  הצהרת  בעלה  הגרוש ,  ל"וכשנכנסה  להריון  ממנו  הוא  נעלם  וברח  לחו

שלא  התראה  עם  אשתו  וכמובן  לא  חי   םישנ  לוש  עשרהששזו  תקופה  של  כ
  ברשימת  פסולי  חיתון ל"ואי  לכך  יש  לרשום  את  הילדה  הנ,  עמה  בתקופה  זו

 ".מאחר וכאמור היא נולדה באיסור ולכן אסורה לבוא בקהל מחשש ממזרות

כשהגישה  תביעת  גירושין  ומזונות  כנגד  בעלה  השני '  זת  אם  המבקש  ישהאוד  טענה  הע
 : ישהאבתביעתה כתבה ה, 23.3.1993בתאריך 

, בילדהלא  רצה  להכיר  ,  הכניס  אותי  להריון.  הכרתי  את  בעלי  לפני  שנתיים"
  חודשים  ולאחר  כשנתיים  החליט  הבעל 10אחרי  שהילדה  מלאו  לה  

הבעל  איים  עלי  שאם  אגיד  שהילדה  שלו  הוא  לא  יהיה  מוכן ,  להתחתן
, מזונות  אני  מבקשת  מבית  הדין  ,שיקרתי  מחוסר  ברירה,  להתחתן  איתי

לזרז  את  הדיון ,  אני  מאוד  מפחדת  להיות  איתו,  הגבר  נורא  אלים,  וגירושין
 ".לי דיון מוקדםולקבוע 

ופעם  טענה '  פעם  טענה  שאבי  הבת  הוא  א.  עצמה  משקרת  ישהאתה  הוראת  לדעת  שהא
 ישהאין  האט  "כו  ו"סעיף  כ'  מה  עוד  כאמור  בשולחן  ערוך  אבן  העזר  סימן  ד',  שאבי  הבת  הוא  ה

בעניין  הבת  אינם   ישהאמשכך  דברי  ה,  לא  ניתנה  לה  נאמנות  בזה,  נאמנת  לפסול  את  הולד
גם  האב  עצמו  יש  לומר  שאינו  נאמן  מאחר  וכבר  נמצא  שקרן  בעניין  הבן .  בתפוסלים  את  ה

, זונות  מחיוב  מהיפטר  לדי  כלא  איתה  הא  לוהכחשתו,  המשותף  שטען  שאינו  בנו  בגלל  המזונות
 כשיש  שעלמא  דעדות  מותר  יאמנות  נו  לין  אהאב  ש)'  וןמיב  ס"ח(  ולם  עניןת  ב"שו  בשכתבו  כמו

ועיין  עוד  למרן  מורינו  ורבינו ,  אמן  נינוא,  מזונות  מהיפטר  לדי  כן  כאומר  וגיעה  נו  ליש  שששח
מה   )'  גימן  סעזר  הבןא'    גלקח(  ומר  אביעת  י"ה  בשו"צ  מרן  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"הראשל

בעניין  נאמנות  האב  כאשר  ישנה  נגיעה  ואומר  שהבן  אינו  שלו  בכדי  להיפטר ,  שכתב  בארוכה
והוא  הדין  למקרה  דידן  שהאב  אינו  נאמן  מצד ,  למתביעת  המזונות  והעלה  שאינו  נאמן  לפסו

 .הנגיעה כפי שהוכח אצל הבן

כמה  שקרים  ואי  דיוקים   )20.11.2016(ז  "ט  חשון  התשע"כן  עיין  בפרוטוקול  הדיון  מתאריך  יו
אם  כן  עולה ,  כמו  כן  בעניין  הזמן  שחי  עם  אשתו  בכל  פעם  טען  זמן  אחר,  טען  בדיון  ההוכחות

 .וכן אינו נאמן לומר על הבת שהינה ממזרת, אמןשהבעל הינו שקרן ואינו נ

ן  אמת  כי  בעלה  של  המבקשת  הצהיר  כמובא  לעיל  כי  כבר  בטרם  הגט  נפרדו  דרכיהם  ולא ה
. ונמצא  לכאורה  שהאם  התעברה  מאחר  והתורה  נתנה  נאמנות  לאב  לפסול  את  בנו,  חיו  כלל  יחד

 .  כאשר האם מכחישתואלא שבנדון דידן האם כעת מכחישותו לאב ויש לדון בנאמנות האב

 : פסק )ו"סעיף כ' ימן דסבן העזר א(הנה בשולחן ערוך ו

 אמןנ,  נו  באינו  שבניו  מחד  אל  עוא,  מנו  מאינו  שעובר  הל  עאומר  שאב  הבלא
 . דאי ומזר מהוא ופוסלול
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ת "ור  ל  הלכות  גדולותעכתב  בשם  הגהות  מיימוניות  שלדעת  ב  )שם(ולם  מרן  הבית  יוסף  א
ומכיר  לבן  שבין  הבנים  שהוא ,  מקום  שיש  בכור  בוקא  דלא  א-  ני  בה  זיןא  ומר  לאמן  נאב  האין

 אבל  כשאין,  ובזה  האמינתו  תורה,  וממילא  פסל  את  הגדול  שהיה  בכור  ונהפך  לממזר,  הבכור
 . ש פליג שאב נאמן בכל ענין"אלא שהרא. מזר מין האב נאמן לשוויי א-כורה  בכרתה

 : יתר כדלהלן הדדי צלשה שזה ביש ש)כח קימןס(א "בי עקיב רכתב הגאוןו

אב  אינו  נאמן  אלא  על  ידי  הכרת  בכורה  שהקטן  הוא  הבכור   של  הלכות  גדולות  בעעתד.  א
 . וממילא הפך את הבכור לפסול

 פסול  בנו  רק  כשהאם  אינה  מכחישתו  כגון  לאב  נאמן  ש):ח  עידושיןק(ד  "וספות  רי  תעתד.  ב
 .אמן נשהאם מכחישתו אינו כאבל, בדקה נלא ומתהש

אב  נאמן  רק  באומר  בני  הוא  וממזר   ש)ד"ימן  סס(  מכריע  הספר  בראשון  השעיה  יבינו  רעתד.  ג
כן ו.  אמן  נינוא,  מזר  מאומר  אינו  בני  והוא  בבלא,  אמינתו  תורה  לפוסלו  התורה  הנו  בשעל,  הוא

 . )ה"ימן מס( ח"הראנ ממבואר גם בתשובת

וכן  הסכים .  ספיקא  דדינאנזכרים  הוה    היתר  הדדי  צא  שעל  ידי  שלשת"כתב  שם  רבי  עקיבו
מדברי   שאףש,  ם  עוד  שכתב  ו)'  זאבן  העזר  סימן'  חלק  א(  צחק  ייןת  ע"שו  בהגאון  רבי  יצחק  אלחנן

 נזכרים  הוה  ספיקא  הספק  הדדי  צם  כל  זה  מצדע,  נין  עכל  בשולחן  ערוך  נראה  שהאב  נאמן  במרן
 . דינאד

והביא  שם  שגם  הרב   )'ת  האוה  "סימן  ל'  חלק  ט(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"כן  הסכים  מרן  הראשו
 )ג  יימןס(בי  עקיבא  ושכן  דעת  החתם  סופר    רברי  דביא  ה)ב"ע'    וףד'    דסימן'  חלק  ג(  ב  לתעלומות

ל   בעברת  סל  שספק  השולחן  ערוך  אין  המרןם  ו"רמב  הוראות  הקבלנו  שלדידן'לא  שסיים  א
 . ין שםעי, אפק ססוג בכנס נהלכות גדולות

 לוגתא  פדבר  מידי  הצא  יועל  כל  פנים  לא  ,  זועל  סברתו  ולם  למעשה  רבים  לוחמיםא
 זן  אעיר  יספרא  ב"חיד  הרן  משכתבו  כמו.  פיקא  סספק  לברות  סשאר  לאצטרופי  לחזיו,  רבוותאד
 סברת  בפק  ספיקא  אף  סל  ביביע  אומר  שם  דעבדינן"וכן  הסכים  מרן  הראש  )ב"  לותא'    סערכתמ(

 . ין שםירוב וכן הסכימו הפוסקים ע הגד ניעוטמ

ום  יש  לומר  דכל  הני  ספקות  שייכים  דווקא  במקום  שיש  לתלות  שהתעברה יברא  שמקא
נמצא  שהתעברה  מאחר  ולא   ישהאמהבעל  אך  בנדון  דידן  שהאב  עצמו  טוען  שלא  חי  כלל  עם  ה

 .ממנו ואין כאן אלא ספק אחד דשמא מנכרי התעברה

  :וזה לשונו )שם(ת עין יצחק "מנם בכיוצא בזה נשאל הגאון רבי יצחק אלחנן בשוא

 בורים  גשלטי  היטת  שהזניח  לאיןו.  רבי  יהודה  לף  אלל  כאמן  נינו  אניב
 צאתי  מוכן[...]  פיקא    ספק  סדין  לו  זיטה  שצרף  לש  יפחות  הלכל  והמכריעו
 נפרדוו,  בות  רנים  שה  זיניהם  במריבה  וטטה  קנפל  שחד  אזוג  באלהש  איתיר
 קוםמ מרחק בירתו דיה ההבעלו, נים שמה  כפני  עצמה  ברה  דישהאה  וזו  מהז
 בור  עאחר  ובעל  הגורת  ממקום  לישה  האסעה  נב  רמן  זאחרו.  חרת  אמדינהב
 ביתה  במה  עיה  הי  כבעלה  מלדתו  יי  כישה  האטוענתו,  ן  בישה  האלדה  ינהש
 חר  אי  אם  מאיש  כמנו  מינו  אולד  הי  כומר  אהבעלו.  בריה  דפי  לעמים  פיזהא
 עתי  דחוותל  נשאלתיו.  הודים  יזרע  מינו  אוולד  הי  כעתו  דאומדן  בבריו  דלפיו
 .א לו אקהל בבא לשר כולד הםא

 ל עאומר האב )ט"סעיף כ' אבן העזר סימן ד(שולחן ערוך   בה  זין  דמקור.  שובהת
בי   רגאון  הרן  מבתשובת  ו.דאי  ומזר  מהוא  ופוסלו  לאמן  ננו  באינו  שנוב
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 לשה  שפי  על  היתירא  לעלה  הזה  כבעובדא  )ח"סימן  קכ(ל  "צ  זיגר  אעקיבא
 דינא  דספיקא  לן  לשוי  מהיתר  הדדיצ'  על  פי  ג  דבריו  דףוסו[...]  יתר    הדדיצ
 ספקו, נו באינו דלל כאמן  נאינו  ובוותא  רהנך  כספק,  אם  כן  הוה  ספק  ספיקאו

 . נכרי ממאש

 הוא ונו באינו דומר לאב  האמן  נאינו  דסוברים  היטת  שחזקד  ל"ענ  לראה  נכןו
 חולקס  ד"ש  הן  מרורה  בוכחה  הנו  לאין  דוכיון[...]  קידושין    בבירושלמיד
 ל  שיםבעיין  ו  [...]  ירושלמי  הל  עסמוך  לנו  לל  כן  ישע,  ירושלמי  הל  עזהב
 אינו  שומר  לאמן  נאב  האין  דדינא  לשהעלה  )ו"דין  ט'  פרק  ד(  קידושין  ללמהש
 ן  כים  של  שלמה  דפסק  השיטת  מדול  גיוע  סנו  לויש[...]  רבי  יהודה    לף  אנוב
רבי   ומלך  הדברי  השערכ  ופיקא  ספק  סה  זל  פי  כל  עדון  לנו  לישו.  דינאל

 . ין שםעי[...] עקיבא איגר 

א  ומצא  לו  חברים "שהגאון  העין  יצחק  סמך  למעשה  על  דברי  רבי  עקיב,  תה  הראת  לדעתא
שכן ,  וכתב)  ב"ימן  יסבן  העזר  א'  לק  יח(ל  הניף  ידו  שנית  "גם  מרן  הראש.  בדברי  הפוסקים
ואף ,  לסמוך  על  ספקות  הנזכריםיש    ש)ב"בן  העזר  סימן  קלא(  ביב  חןם  ב"הרת  מ"מבואר  גם  בשו

כן ו.  ש"  עהקל  לחר  אספק  למצטרףו,  דרבנן  ברבוותא  דפלוגתא  בפיקא  סשיש  חולקים  הוה
ד שאם האם מכחישה אין "י דברי התוספות רי כ)' הקמא  אבן  העזר  סימן(  אברהם  להסכים  הרב  חסד

 . ין שםיקפוק ע פום שהלכה בלי לם הרורים בדברים, האב נאמן כלל

ולא  כמו  שאמרה ,  שיש  להסתפק  שמא  התעברה  מגוי,  ף  להתיר  בנדון  דידןניף  נוסס
ואף  אם  חיה  עם  פלוני  בצורה  סדירה  עדיין  אנו  תולים  שמא  נתעברה  מגוי  על ,  שהתעברה  מפלוני

ם  והולד "יש  לתלות  בעכו  ש)א"אות  י'  ז  סימן  ז"ת  עין  יצחק  חאהע"בשו(י  אלחנן  "ה  שכתב  הגרמפי  
יא  יושבת  עמו  באיסור היות  שה,  "הבעל  השני"וב  בעילות  אחר  ולא  שייך  לומר  בזה  שר,  כשר

 .שםן עיי. ואמרינן שמגוי נתעברה, אפקרה נפשה לעלמא, ומדאפקרה נפשה לגביה, אשת איש

ולפי ,  ל  רוב  בעילות  הלך  אחר  הבעל"הא  קי  ד)א"עז  "דף  כ(אין  להקשות  מהגמרא  סוטה  ו
ד  ממנו ולב  בעילות  ממנו  נאמר  שהורוושהוא  חי  עמה  יום  יום  "  הבעל  השני"פשוטם  של  דברים  

ן אבבשולחן  ערוך  השהרי  כתב  מרן  .  דלאו  מילתא  פסיקתא  היא  לומר  כן  לומרש  י.  ולא  מגוי
 :לשונוה ז ו)ו"סעיף כ' סימן ד(ר עזה

אומרת  של  פלוני  הוא  ואנו  מכירים   פילו  אםאו'  וכו  נויה  שנתעברה  וילדהפ
מודה  אותו   פילו  אםא,  אין  זה  הולד  אלא  ספק,  באותו  פלוני  שהוא  ממזר

 .שכשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר, פלוני שנבעלה לו

כמו  שכתב  מרן ,  ד  ממנו  והולד  יהיה  ממזרולאם  הוא  מודה  שהו  לון  למה  לא  נאמי,  קשהו
 :לשונוה וזט "עיף כבסשם 

נאמן ,  בל  האב  שאומר  על  העובר  שאינו  ממנו  או  על  אחד  מבניו  שאינו  בנוא
 . ודאיוהוא ממזר, לפוסלו

, דובר  באשתו  הנשואה  לו  בחופה  וקידושיןמם  ש  –ט  "ה  שכתב  מרן  בסעיף  כשמ,  יש  לומרו
 –  תחילת  הסעיףברן  מכמו  שכתב    ,הבןול  ונאמן  לפס,  "כירי"ין  דאמנות  מנובזה  נתנה  לו  התורה  

ו  מדובר  בפנויה  שאינה  נשואה  לו  בחופה "ואילו  בסעיף  כ  ',וכו  שאומרת  על  העובר"  אשת  איש"
ין  הוא דא,  ין  אנו  מאמינים  לו  אפילו  אומר  שהוא  בנואבאופן  זה  ו,  אלא  חיים  באיסור,  ןוקידושי

, פי  שכתב  מרןכ,  "חר  הבעלאוב  בעילות  ר"אופן  זה  בלא  אמרינן    ןכו,  "כירי"ואין  לו  דין  ,  נאמן
 .פק ממזרסולד רק הלכן  ושם שזינתה עם זה כך זינתה עם איש אחרכאמרינן , כל שחיים בזנותד

 :לשונוה ז ו)'סעיף טו "סימן קנ(ום יבהלכות יר עזן ה מרן באבוד כתבע
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ואמר  זה  העובר  ממני ,  י  שזינה  עם  אישה  בין  פנויה  בין  אשת  איש  ונתעברהמ
 .וחולצת ולא מתייבמת, הרי זה ספק, ואפילו היא מודה לו, הוא

 לון  מדוע  לא  נאמי,  לד  ממנוווד  ממנו  וגם  האישה  אמרה  שהולאם  הוא  מודה  שהו,  קשהו
  לא –  שאף  אם  הוא  מודה  והאישה  מודה  לומרש  אלא  י?  ונתיר  את  האישה  לשוק  ללא  חליצה

אבל  אם  זינה ,  חופה  וקידושיןבת  האישה  אאלא  רק  לזה  שנשא  "  כירי"אמנות  ודין  ננתנה  התורה  
יות ה  ,קבוע  את  מעמדו  האישי  של  הילדל"  כירי"ין  דאמנות  מנאין  לו  ,  עם  אשת  איש  או  פנויה

ועיין .  שהרי  היא  חיה  איתו  בזנות,  זינתה  עם  זה  כך  זינתה  עם  איש  אחרכשם  ש  ש  לומריש
ת "עיין  בזה  באריכות  בשו  ו)ה"ב  סימן  ע"ח(בתשובת  חתם  סופר    ו)ח"סימן  ל(בתשובת  שב  יעקב  

 .)'ז סימן ג"א אהע"ל ח"ג הרב שלום משאש זצ"לרה(שמש ומגן 

פרשת  אחרי  מות  פסוק (פות  וד  יש  לומר  על  פי  מה  שכתב  הגאון  בעל  ההפלאה  בספרו  פנים  יע

בספרו  יביע   ה"צוקלהזהביאו  מורינו  ורבינו  הרב  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  ,  )ערות  אחותך  לא  תגלה
 :שכתב )ועוד מקומות' דת או' ז סימן ו"ח(אומר 

אין  הפירוש  מפני  שבעלה ,  נראה  דהא  דאמרינן  רוב  בעילות  הלך  אחר  הבעלו
הרי אפילו לא נתייחד הבעל עמה ש, רגיל  אצלה  בביאות הרבה יותר מאחרים

אלא .  שהרי  לא  חלקה  התורה  בזה,  ולין  את  הולד  בבעלת,  אלא  פעם  אחת
ולכן  בחייבי  כריתות  שאין .  הפירוש  הוא  שרוב  הנבעלות  הן  מבעליהן

ואדרבה  יש ,  ליתא  להאי  רובה,  עליו"  עלב"ואין  שם  ,  קידושין  תופסים  בהם
 .לתלות שנתעברה מאחרים שאין בהם איסור כרת

 )ד"סימן  ע(ו  "ת  מהרי"ש  בשו"וכמ,  כבר  כתבו  הפוסקים  להתיר  פסולי  קהל  בספק  ספיקאו
 :לשונוה ז ו)ג"ק מ"ס' סימן ד(כן הובא בבית שמואל  ו)'אות ז' סימן ד(ובא בדרכי משה ה

, ספק  קודם  גירושין  ספק  לאחר  גירושין  וילדה,  ישה  שנתגרשה  ונתעברהא
, נאמנת,  בעלתי  לאחר  גירושיןאם  אמרה  לכשר  נ,  ופסק  דבודקין  את  אמו

ואם ,  ספק  לאחר  גירושין,  ספק  ספקאוח  אינה  נבדקת  כשר  מכ  פילו  אםאו
פילו או,   שמא  בא  עליה  גוי  או  עבד  שהולד כשר–תמצא  לומר  קודם  גירושין  

דאין  אישה  נאמנת ,  אומרת  שקודם  גירושין  זנתה  לא  הוי  אלא  ספק  ממזר  אם
 .על בנה

בדין  בן  שנולד ,  )'הובא  גם  ביביע  אומר  שם  אות  ז'  ז  סימן  י"חאהע(ת  חתם  סופר  "כן  כתב  בשוו
ולדבריה ,  ואבד  זכרום  ובעלה  שהיה  חולה  נדד  למרחקים  ונעל,  לאישה  אחת  שהיתה  אשת  איש

והבן  נולד  שנתיים  לאחר  שאבד  בעלה  והעלה ,  עד  אחד  אמר  לה  שמת  בעלה  בארץ  מרחק  ונקבר
ושמא  מת  בעלה  והיא  טוענת  ברי  לי ,  שמא  מגוי  נתעברה,  להכשיר  את  הבן  מטעם  ספק  ספקא

א שאני  הכ,  י"ואף  לחולקים  בזה  על  רש.  ב"עב  "י  כתובות  כ"וכפרש,  שאילו  היה  קיים  היה  בא
מכיון  שכבר  יש  ספק   ו.'שהיה  חולה  הרבה  ונע  ונד  מאונא  לאונא  וכו,  שחזקת  חי  יש  בה  ריעותא

יש לצרף הספק , ן התורהשהרוב שם גוים וספק ממזר מותר מ, דשמא נתעברא מגוי, אחד מעליא
שאין  אנו  מוצאים ,  לכן  יש  לסמוך  בשעת  הדחק  י  גוונאאדשמא  פנויה  היא  וחזקת  חי  הורעה  בכה

ומסתברא  עוד  דמשום  מעלת  יוחסין  אין  להחמיר  כל  כך  היכא  דאיכא  למיחש .  שא  לוינגיורת  שת
פריה וכל  הקולא  דתקנת  עגונות  אף  דאישה  לא  מפקדא  א,  ולוקח  נפשות  חכם,  לתקלה  אחרת

, ין  שםיע.  יש  להקל  כןעל  ,  ושלוםס  הוא  משום  שלא  תצאנה  בנות  ישראל  לתרבות  רעה  ח,  ורביה
 .ג"סימן י העזרן אבבוכן כתב 

שלא  האמינה  התורה ,  אינו  נאמן,  ממנו  תבגם  האב  העיד  ואומר  שה  פילו  אםא  מקרה  דידןוב
רכאות או שחי עמה אבל נשואי ע, משה וישראלת אלא  לאיש  החי  עם  אשתו  בחופה וקידושין כד
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 כפי  שפסק,  ובפרט  שהיא  אשת  איש  גמורה,  אלא  כזנות  בעלמא,  אינם  כלום,  באיסורי  כרת
  ):ט"סעיף כ' סימן ד(א "רמה

כגון  באשתו  הנשואה ,  נו  במי  שהוא  בחזקת  אביוייה,  והא  דאב  נאמן  על  בנו"
אינו ,  אבל  פנויה  שאומרת  זהו  בן  פלוני  והוא  אומר  שנתעברה  מממזר,  לו

 , "לפוסלונאמן 

כתב מורינו ורבינו מרן הגאון הרב עובדיה יוסף  ו.עברה מגוינתולכן שפיר תלינן ש ,יין  שםע
 :)'ט סימן ד"ספרו יביע אומר חב(ה "צוקלהז

כתב  שאין  לצרף  ספק '  סימן  י  ק  אבן  העזרלת  חתם  סופר  ח"שבשו  על  פיף  או
יכא  תרי שאני  הכא  דא,  על  לגוייבחרפה  היא  לה  לה  כי,  דשמא  מגוי  נתעברה
' סימן  יג  ק  אבן  העזרלעצמו  בח  סופרם  עוד  שהחת  ו.רובי  שמגוי  נתעברה

 ין  שםיע'  העלה  להקל  בנידונו  מכח  ספק  ספקא  דשמא  מגוי  נתעברה  וכו
כן  מתבאר  מדברי   ו).סימן  קו(א  "ת  הגאון  רעק"וכן  העלה  בשו  )באתיו  לעילוה(

 .)ב"ב קכז ע"בפרק יש נוחלין ב(ה "הרמ

 'ק  בלח(ת  צל  הכסף  "ובשו.  ין  שם  עי)'ג  סימן  פח"ח(ץ  "בת  הרש"שובין  עוד  יעו
, י"ומכללם  רש,  ביא  חבל  נביאים  ראשונים  ואחרונים  ה)'סימן  ב  ק  אבן  העזרלח

הרב ,  ט"מהרימ,  מרן  השולחן  ערוך,  המגיד  משנה,  ן"הר,  ה"הרמ,  ם"הרמב
וכן  העלה  הגאון ,  ל  דתלינן  שנתעברה  מגוי"שער  המלך  והחקרי  לב  כולהו  ס

גם  הרבנים  הגדולים  חברי .  )ג"דף  קלו  ע(י  בספר  עיני  כל  חי  'ם  פלאגרבי  אברה
אלפי  ישראל  הגאונים  רבי  יעקב  שאול   אשירבית  הדין  הגדול  בירושלים  

ועל  צבאם  ונשיאם ,  ח  גאגין"ורבי  שמ,  אלישר  ורבי  רחמים  יוסף  פראנקו
ל  רבי  אברהם  אשכנזי  בפסק  דינם  שהובא  בספר  עיני  כל  חי  דף "הגאון  הראש

ובפרט  שרוב ,  צירפו  ספק  זה  דשמא  מגוי  נתעברה  להכשיר  הולד,  א"  ע'קנו
. שהם  כשרים  לגבי  הולד  ולהתירו  לבא  בקהל,  אזלינן  בתר  רובא,  העיר  גויים

שלא   על  פיף  שאד  "ת  בני  יעקב  ששון  סימן  יו"בשו  שכתבה  והוכיחו  גם  ממ
, ד  ממנוולושניהם  מודים  שהו,  רק  מהנואף  שישב  עמה,  היתה  דיימא  מעלמא

לכן  אנו   :הלשון  וסיימו  בזה.  עיין  שם,  ם  כל  זה  תלינן  שנתעברה  מגויע
וכתב .  ל  לבא  בקהל"מסכימים  ומעריבים  על  הדין  ועל  האמת  להכשיר  את  הנ

ת אברהם  אשכנזי  בדברי  הסכמתו  על  דברי  בי  יבל  ר"על  זה  הגאון  הראש
ועל ,  שכל  דבריהם  נכונים  וישירים  בנויים  על  דברי  הפוסקים,  ל"נהדין  ה

 .ין שםיי השכל הישר והאמת ואין דבריהם צריכים חיזוק עאדנ

ולאור  כל  הספיקות  שהובאו  לעיל  המבקשת  רשאית  לבא  בקהל  ולהינשא   אור  האמורל
 .י"כדמו

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ
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