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 סק דיןפ

 .'מינקת חברו '–לפניי בקשה להיתר נישואין 

 ובדות והליכיםע

[...] מנישואין  אלו  נולדה  הילדה  )  28.7.2015(ה  "ב  באב  תשע"המבקשת  נישאה  ביום  י

הנישואין  לא  צלחו  והמבקשת  התגרשה  ביום ).  29.11.2016(ז  "ח  במרחשוון  תשע"ביום  כ

 .כשהילדה בת שבעה חודשים) 19.6.2017(ז "ה בסיוון תשע"כ

למבקשת  שידוך  הגון  והיא  מבקשת  היתר  להינשא  הואיל  ולילדה עדיין לא   ו  הוצעלימים  אב
 וךערהמבואר  בשולחן  '  קת  חברומינ'כדין    –המבקשת    –  אםהדין  וחודש    ים  וארבעהשרעמלאו  

 . )אג סעיף ייימן ס(אבן העזר 

עשר ה־חמיש  –(חודשים  ה  לוששנה  ושותר  מ  יהילדה  בת  מועד  הדיון  בבית  הדין  הייתהב

אומר  שביום  החתונה   הווי,  )26.6.2018(ח  "מוז  תשעבתג  "מועד  החתונה  נקבע  ליום  י.  )חודש
 . )ם וחצייחודש שרעשעה־ת(חודשים  עה וחציבשנה וש תבתהיה הילדה 

כי  ניסתה  להניק  את  הילדה  סמוך  ללידה  אך  לא  הצליחה  וצירפה  אישור   מבקשת  ציינהה
 . רפואי כי הילדה ניזונת מתחליפי חלב מאז לידתה

הילדה  כפי  שסוכם   מזונות  לח"ש  1,500  וד  ציינה  המבקשת  כי  אבי  הילדה  משלם  סך  שלע
 .  להסכם הגירושין18בסעיף 

בקשת  בית  הדין  התחייב  לזון  ולפרנס  את  הילדה  ולשלם שלדיון  הופיע  גם  החתן  המיועד  ל
בחודש  אם   ח"ש  1,000ך    ס–חודש    שרים  וארבעה  עעד  הגיעה  לגיל  למזונות  הילדה  –למבקשת  

 1,000 –סך הנדרש במחאות ההחתן המיועד הפקיד בבית הדין . אבי הילדה לא ישלם את חובתו
 .ד הגיע הילדה לגיל עשרים וארבעה חודששעעבור החודשים ב –ח לחודש "ש

צ  שכונת  אור  החיים "ג  הרב  שאול  משה  קליין  דומ"תשובה  הלכתית  מהרה  הפתיק  צורל
 . בבני ברק המתיר למבקשת להינשא
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 יוןד

 עוברת ומינקת חברומסוד דין י

 : מבואר)ב–א, מב(בגמרא ביבמות 

יוציא  ולא   –  ואם  נשא,  עוברת  חברו  ומינקת  חברולא  ישא  אדם  מ:  ניאת
דלמא  איעברא  ומעכר ,  סתם  מעוברת  למניקה  קיימא[...]  יחזיר  עולמית  

. דידיה  ממסמסא  ליה  בביצים  וחלב?  אי  הכי  דידיה  נמי.  חלבה  וקטליה  ליה
יה ולתבעינ.  בעל  להב  א  יהל?  דידה  נמי  ממסמסא  ליה  בבצים  וחלב

 .והורגת את בנה ת דיןילבא לבאשה בושה : אמר אביי? ליורשים

ן ואיישנמה ישאהא אדם מעוברת או מינקת חברו שמא תתעבר ישלא י א כירתבאר  מן  הגממ
תכן  כן  גם ייואף  ש.  תמתינוק  הפסק  חלבה  ולא  יהיה  לה  חלב  להניק  את  התינוק  ונמצא  ייאלו  ו

כן ן  יאה  שמ,  יאכיל  את  התינוק  בביצים  וחלב  האב  ל  מקוםמכ,  אבי  הילדלשואה  הנה  ישאצל  א
צידה מה  ישהא  וש  לא  יאכיל  את  התינוק  שאינו  שלודבעל  החהנישאת  בשנית  שהבאלמנה  
 .ברעב מת התינוק נמצאו, תבוע את יורשי הבעל הראשוןלתתבייש 

 :)ב–א, ס( תובות בכארגמבמצאת נוגיה דומה ס

חודש  הרי  זו  לא  תתארס ה  מינקת  שמת  בעלה  בתוך  עשרים  וארבע  :ו  רבנןתנ
יהודה  מתיר   יבר,  מאיר  יבברי  רד  –חודש  ה  ד  עשרים  וארבענשא  עיולא  ת

 . שר חודש־עבשמונה

חודש  שמא  תתעבר  ותצטרך  לגמול  את  בנה  ובעל  זה  אינו  אביו ד  "ד  כע:  "י"שררש  ופי
 ." שיקנה לו ביצים וחלב

 : נאמר משך הגמראבה

שבית ,  הן  הן  דברי  בית  הלל,  הן  הן  דברי  בית  שמאי:  מר  רבי  נתן  בר  יוסףא
 מונה־עשרש:  ובית  הלל  אומרים,  ודשחארבעה    ושריםע:    אומריםשמאי
 . חודש

 ." יו לתינוק לינק בכךד –שר חודש ־עהונשמ: "י"שררש ופי

 : משך הגמראהבו

 שרים  וארבעהעלדברי  האומר  :  אני  אכריע:  מר  רבן  שמעון  בן  גמליאלא
 מונה־עשרשלדברי  האומר  ,  חודש  שרים  ואחדעותרת  להינשא  במ  –חודש  
לפי  שאין  החלב  נעכר  אלא ,  חודש  מישה־עשרחותרת  להינשא  במ  –חודש  

  .לאחר שלושה חודשים

רבי  חנינא  לשאת תיר  לי  ה:  ואמר  מר  עוקבא.  הלכה  כרבי  יהודה:  מר  עולאא
  .חודש מישה־עשרחלאחר 

 מישה־עשרחמהו  ליארס  ב:  אמר  ליה,  דאביי  אתא  לקמיה  דאביייה  ריסא
 ? חודש

ת יב:  ועוד;  יהודה  יבלכה  כרה  –יהודה    יבור  י  מאירבדר:  חדא:  מר  ליהא
ואמר ,  "יהודה  יבלכה  כרה"א  ואמר  עול'  לכה  כבית  הלל  ה–שמאי  ובית  הלל  

 כל  שכן  –"  חודש  מישה־עשרחלאחר    רבי  חנינא  לשאתתיר  י  הל"מר  עוקבא  
  .את ליארס



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

ל  אמרי  תרוייהו  צריכה ארב  ושמו  :ר  ליהמא,  לקמיה  דרב  יוסף  ]בייא[י  אתא  כ
. חודש  חוץ  מיום  שנולד  בו  וחוץ  מיום  שנתארסה  בו  ם  וארבעהשריעלהמתין  

 [...]כיה ולא אדר, אואמרי ליה פרסא בחל, רהט בתריה תלתא פרסי

 : ארתבאר מן הגממ

ויש  הסוברים  שהאיסור ,  חודש  שרים  וארבעהעאיסור  על  אלמנה  מינקת  להינשא  הוא  עד  ה
, כלים  רגילים  ואינו  זקוק  ליניקהאז  התינוק  מספיק  חזק  לאכול  מאש,  חודש  מונה־עשרשד  עק  ר
ך  לא  תהיה  לפני   כשכן  הפסקת  החלב  בשל,  חודש  מישה־עשרחד  עק  ריש  הסוברים  שהאיסור  ו

מסתבר   חודש  שרים  וארבעהעא  תתארס  עד  שיעברו    שלארסקנת  הגמלמ.  שמונה־עשר  חודש
 אף  שיש  המסתפקים  בפרק  זמן,  ינוקות  הזקוקים  להנקה  עד  עשרים  וארבעה  חודשלתששו  שח

נקה הולא  סמכו  על  כך  שה  מא  תתעבר  ותצטרך  לגמול  את  בנה  שוחששו,  קצר  יותר  של  יניקה
 .תיפגע רק לאחר שלושה חודשים

, א  תינשאשל,  ד  לאחר  מות  בעלהולאת  הו  כבר  ם  אם  גמלהגהמשך  הסוגיה  מבואר  שגזרו  ב
קת  לאחר ו  למינתם  נתנאזרו  אף  גוכן  ,  וא  צריך  ליניקההכדי  שתוכל  להינשא  בעוד    שמא  תגמלנו

בעלה  מותרת  להינשא   אבל  אם  מת  התינוק  לאחר  מות  ,שמא  תחזור  בה  המינקת  –מות  בעלה  
 .)יבואר להלן –ו למינקת בחיי הבעל נתלעניין גמלתו או נת(ד ולהרוג את הותשלא חששו ש

 והפסיקה נו תםבהזקן ור נו שמשוןבחלוקת רמ, גרושה –ין מינקת חברו ד

וכפי "  שמת  בעלה"כדברי  הברייתא  בכתובות  (ק  על  אלמנה  מהגמרא  לא  התברר  האם  האיסור  ר

  או  גם )העולה  מדברי  אביי  ביבמות  המניח  שהתביעה  לזון  את  הילד  אמורה  להיות  מופנית  ליורשי  אביו

א  דיבור ,  יבמות  מב(ונחלקו  בזה  רבנו  שמשון  הזקן  ורבנו  תם  כמבואר  בתוספות  ,  על  גרושה

 :")והלכתא"ר המתחיל ב דיבו, וכתובות ס" סתם מעוברת"המתחיל 

ן  שגרושה וודנה  רק  באלמנה  ולא  גזרו  על  גרושה  כלל  כי  ארהזקן  הגמ  נו  שמשוןבדעת  רל
, רושהבגלמנה  ובן  באדנה  בין    ארשהגמ  ירא  ליהבולק  וסחנו  תם  בואילו  ר,  יקינחייבת  לה  נהאי
אז ש(תה  או  אם  תבעה  כתוב"  ואיני  עושה  )מעיזבון  הבעל(  יני  ניזונתא"גם  אלמנה  אם  תאמר    הריש

הוא ו,  לדווגזרו  עליה  מחמת  סכנת  ה  זאתל  ובכ,  יקינחייבת  לה  נה  אי)מהעיזבוןת  מן  הדין  אינה  ניזונ
  .בגרושה הדין

פילו א,  רושהגמתיר  בההזקן    נו  שמשוןבר  דעתשלתב    כ)אות  ידה  כה  להד  ק  רבמות  פי(ז  "ריאה
ולא  ירצה (  נוק  מכירההתי  פילואיק  וינן  שאינה  משועבדת  להווכי,  ניקה  מותרת  להינשאמה  יתהי

ן ווחודש  כי  שרים  וארבעהעא  תינשא  עד  שללמנה  מניקה    באמה  שאין  כן.  )לינוק  מאחרת
 . יקינשמשועבדת לה

ינה  מחויבת אף  ששא,  לאסור  בגרושה  סבירא  ליה  כרבנו  תם  )תסג  סימן(  ויש  בתשובות"ריבה
' מס  בביצים  וחלבמסל'כולת  ייה  לו  תהקת  אחרת  ולא  מינאב  הם  לא  ימצא    אל  מקוםכמ,  יקינלה

 . תינוק הא הכירּה לפילואה אסורה להינשא זומטעם , כופה להניק בשכריוכל ל

פילו  הניקה א  –רושה  שגהזקן    שוןשמבנו  רעת  דת  אכתב  לבאר    )קמאתן  מיס(ספר  הישר  ב
שיכול  בעלה  לכופה ף  על  פי  וא.  שאינה  משועבדת  להניקון  והכירה  התינוק  מותרת  להינשא  כיו

, ת  דיןיבי  ידל  עיה  א  בכפיוקדו  יוב  זה  הוא  חל  מקוםכמ,  לא  ימצא  מינקת  אחרתלהניק  בשכר  אם  
 .מותרת להינשא – להניק בשכר ת דיןביאותה  ל שלא כפווכ

 : כתב )יג ןמסי ן העזראב(הטור 
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 שרים  וארבעהעא  ישא  אדם  מעוברת  חברו  ומינקת  חברו  עד  שיהא  לולד  ל
לא  שנא  אם  היא ,  וחוץ  מיום  שנולד  בו  וחוץ  מיום  שנתארסה  ב  םישדח

  [...] קת אסורהינגמלתו לולד או נתנתו למ פילו אםאאלמנה או גרושה ו

נו בר  גם  בגרושה  ולא  כדעת  ר  האוסנו  תםבכדעת  ר  ירא  ליהבשהטור  ס  יוסף  ביארית  בה
יקה  עד ין  הינחלק  בגרושה  ב  ל)ות  סבתוכ(א  "הוסיף  שדעת  הרשב  והזקן  שהתיר  בגרושה  שמשון

שמותרת   ,עדיין  מכירה  ין  הוולדאא  הניקה  או  הניקה  וללבין  ,  אשאסורה  להינש,  שהכירה
א  ולא  מחיתי  בידם  כיון "רשבהמעשה  כדברי    ושיםעאיתי  מורים  רו:  "יוסףית  יים  הבוס,  להינשא

 ."הוא רבנן דמידי דל מי שיסמוכו ועודעשיש להם אילן גדול 

 : נמצא בסיכומם של דברים

חודש  מחשש   שרים  וארבעהעתינשא  עד  ו  חכמים  על  מינקת  שלא  רזגא  מבואר  שרבגמ
אחר לואפילו  גמלתו  או  נתנתו  למינקת  ,  יקינשמא  תתעבר  ולא  יהיה  לה  חלב  לה,  לשלום  התינוק

 .מא תגמלנו ועדיין צריך הוא ליניקהשא תינשא לשמת בעלה 

  .ם גזרה זו היא רק על אלמנה או גם על גרושהאחלקו הראשונים נ

סורה   א–ו  זו,  ן  שמחויבת  להניקווו  רק  על  אלמנה  כיהזקן  חכמים  גזר  נו  שמשוןבדעת  רל
גרושה  לא  גזרו  ומותרת  להינשא  אף  אם בבל  א,  מכירה  נושאיד  מכירה  ובין  ולושהלהינשא  בין  

ש י  –ואם  תתעבר  ,  חייבת  להניק  נהאישגרושה    הדבר  הואם  וטע,  לד  מכירהווהתחילה  להניק  וה
, יק  בשכר  אם  לא  ימצא  מינקת  אחרתינהלכופה  לאב  ואף  שיכול  ה,  לו  מזונות  ייתןשאב    דוולל
 . ותרתמ – ל מקום כל עוד לא כפאה להיניק על ידי בית דיןכמ

גזרו  שאסורה  להינשא  עד ן  התיבש,  אין  חילוק  בין  גרושה  לאלמנה  נו  תםבאילו  לדעת  רו
, באלמנה –( קת אחרתינא תמצא מולחודש  שמא  תתעבר  לא תוכל להניק   שרים  וארבעהעשיעברו  

בעלה  לא  יזון  את   –ובאלמנה  (  ולא  יוכל  האב  לזון  את  התינוק  בדרך  אחרת  )הבעל  לא  ימצא  –בגרושה  ו

 .)התינוק והיא תבוש לתבוע מיורשי הבעל הראשון

, יקה  קודם  הגירושין  והתינוק  מכירהינא  סובר  שיש  לחלק  בגרושה  בין  גרושה  שה"הרשב
שיכולה  להינשא   ,התינוק  ייבת  להמשיך  להניק  ולכן  לא  תינשא  לבין  נתגרשה  קודם  שהכירהשח
  .ן שיכולה שלא להניקווכי

 : סק פ)יאף סעיג י ןמסי אבן העזר(חן ערוך לרן השומ

זרו  חכמים  שלא  ישא  אדם  ולא  יקדש  מעוברת  חברו  ולא  מינקת  חברו  עד ג
שהיא  אלמנה  ובין  שהיא  גרושה   בין[...]  חודש    שרים  וארבעהעשיהא  לולד  

ודש  לא   חשרים  וארבעהעלתו  תוך  אפילו  נתנה  בנה  למינקת  או  גמ[...]  
  [...] תינשא

 שגמלה את התינוק קודם מיתת בעלה או הגירושין כדין ה

 : )הוזכר לעיל בקיצור, ב, כתובות ס(עוד בגמרא 

 . שא מידינקת או גמלתו או מת מותרת להיננתנה בנה למ :ו רבנןתנ

, תאב  פפא  ורב  הונא  בריה  דרב  יהושע  סבור  למיעבד  עובדא  כי  הא  מתניר
 [...] בדידי הוה עובדא ואסר לי רב נחמן : אמרה להם ההיא סבתא

 –מת  :  הלכתאו.  בגזרותיו  י  מאירבהלכה  כר:  מר  רב  נחמן  אמר  שמואלא
 .סור א– גמלתו, ותרמ

 ." גמלתו מחמת שרוצה לינשא ש–גמלתו אסור : "י"שררש פי
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מא ש  ]אסורה  להינשא[  –  הניקתנה  בנה  לנ:  "וסיפו  ה")נ"אמר  רו"בור  המתחיל  דישם  (פות  סוות
 ." נקימא תגמלנו ועדיין הוא צריך לשטו א] סורה להינשאא[ מלתווג. ]מינקתה[תחזור בה 

באלמנה  או  בגרושה  שגמלה  בנה   אמור  הואהכתב  שכל    )סימן  כה  כתובות  פרק    –שם  (ש  "ראה
יק ניסקה  מלהפל  אם  מת  הילד  או  שבא.  או  נתנתו  למינקת  לאחר  מות  בעלה  או  לאחר  הגירושין

מותרת  להינשא  מיד  לאחר   )קודם  הגירושין  –ובגרושה  (  קת  בחיי  בעלהינבחיי  בעלה  או  ששכרה  מ
 . רושה דליכא למיגזר מידיגם הייתה  אתה אלמנה וכל שכןיה חודשי הבחנה אפילו היוששל

 : כתב )יג ןמסי ן העזראב(טור הם ג

גון בל  אם  מת  הולד  או  שגמלתו  בחיי  בעלה  או  שאינה  חולבת  לעולם  כא
שיש  לה  צימוק  דדים  או  שפסק  חלבה  בחיי  בעלה  או  ששכרו  לה  מינקת  בחיי 

 .שאינה צריכה להמתין ל"ז ש"ראהדוני אבי אה כתב לבע

 : סק פ)יאף סעי שם(ע "רן השוומ

וכן  אם  גמלתו ,  בל  אם  מת  בנה  מותרת  להינשא  ואין  חוששין  שמא  תהרגנוא
מוק  דדים  או  שפסק בחיי  בעלה  או  שאינה  חולבת  לעולם  כגון  שיש  לה  צי

חלבה  בחיי  בעלה  ושכרו  לו  מינקת  בחיי  בעלה  שלשה  חודשים  קודם  מיתת 
 .מותרת להינשא – ל תוך שלשה חודשיםלהבעל והיא לא הניקה כ

 . מצא שאם גמלה את בנה עוד בחיי בעלה מותרת להינשאנ

 . מבקשת לא הניקה גם בזמן הנישואין מתבאר שמותרת להינשא הנידון דידןב

שאם   ירא  להוסבשהביא  חבל  נביאים  ד  )סימן  מ  רעזן  הבאא  חלק  י(ת  יביע  אומר  "ן  בשוייוע
 .גמלתו שלא לצורך נישואין מותרת להינשא

 התחייבות המשודך לזון, לי שכירת מינקתבמלתו בחיי בעלה ג

שכדי "  ושכרו  לו  מנקת"  מדייק  מלשון  השולחן  ערוך  )ק  כו"סימן  יג  ס(אומנם  הבית  שמואל  

שכרו  לו "גם  "  גמלתו  בחיי  בעלה  או  שאינה  חולבת  או  שפסק  חלבה"  גם  להתיר  צריך

שמשמע  שדי  בגמלתו "  או  ששכרו  לו  מינקת"ושלא  כפי  שמשמע  מלשון  הטור  ,  "מינקת

 . בחיי בעלה או בשכירת מינקת בלבד

צימוק  דדים  מותרת ה  ם  היה  לשאכתב  בשם  ספר  קורבן  נתנאל    )גק  כ"שם  ס(  י  תשובהחפתוב
 ". כרו לו מינקתש"אבל בפסק חלבה בעינן גם " קתמינו לו רכש "להינשא גם בלי

שהתחייבות  המשודך  לפרנס   )דן  העזר  סימן  יבמא  אק(דועים  דברי  הנודע  ביהודה  ימכל  מקום  ו
 . קתינאת התינוק כמוה כמי ששכרו לו מ

ע תגיעד  ש  ילדההלזון  ולפרנס  את    יין  גמור  ושלםנבק  תן  המיועדהחתחייב  הל  "הנ  ל  פיע
 –ח  לחודש  "ש    –1,000הפקיד  המחאות    ו)אם  האב  לא  יזון  אותה(  םיל  עשרים  וארבעה  חודשלגי

כדי  שתוכל  האישה ,  עבור  החודשים  שנותרו  עד  שתגיע  הילדה  לגיל  עשרים  וארבעה  חודשים
 .לגבות מהם אם יהיה צורך

 וסברה להקל כשיש תועלת לוולד היניקה עד שהכירה הוולדא של רושהגמנהג להקל בה

ג  עמרם  אבורביע "לרה(  הביא  בשם  ספר  נתיבי  עם  )חלק  ט  אבן  העזר  סימן  יד(ת  יביע  אומר  "בשו

  שכעת  פשט  המנהג  בירושלים  להקל  בגרושה  שלא  היניקתו  קודם )ד'  חלק  ב  עמ,  ה"ע

 . הגירושין עד שהכירה שמותרת להינשא אחרי חודשי הבחנה
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 )ו  ןמיני  מנקת  סיד(ארת  צבי  ת  תפ"שכתב  בשם  שו  )צט  ןמא  סי  לקח(ם  "ת  מהרש"ומשוד  הביא  ע
זו  להקל  להתירה  להינשא ה  ד  עצמו  וליכא  סכנה  יש  לצרף  סברוולשכל  שיש  תועלת  לטובת  ה

 . חודש שרים וארבעהעבתוך 

התיר להינשא למינקת להעלה  )חלק י אבן העזר סימן טז( ת יביע אומר"וששובה  אחרת בתם  בג
 . גרושה שלא הניקה

  שר חודש־עינשא לאחר חמישההמתירים למינקת לה ירוף סברתצ

  שהביא  חבל  נביאים  שסמכו  על  הפני  יהושע )חלק  יא  סימן  מא(ת  יביע  אומר  "עיין  עוד  בשו

שהתיר  במינקת  לאחר  חמישה־עשר  חודש  הואיל  ולאחר  חמישה־עשר  חודש  יוצא  הוולד 

ובצירוף  דעות  הפוסקים  שהתחייבות  המשודך  כמי  ששכרו  לו מינקת הרי שיש ,  מכלל  סכנה

 .  להתיר מינקת להינשא לאחר חמישה־עשר חודשיםמקום

 ירוף הסברה שבזמננו נשתנו הטבעים או המציאות צ

  הובאו  דעות  כמה  מאחרוני  זמננו  שעינינו )ק  ב"סימן  יג  סעיף  יא  אות  עג  ס(באוצר  הפוסקים  

הרואות  שנשתנה  הטבע  ואין  צורך  בעשרים  וארבעה  חודשי  הנקה  ובוודאי  די 

 .־עשר חודשיםבחמישה־עשר או בשמונה

 : כתב )יא מןיס רהעזן בא ג לקח(ל בספרו שמש ומגן "ם הגאון הרב משאש זצג

לחדש  דבר  מוסבר  דכיון  דהיום  נשתנו  הטבעים  וגומלים  אותם   אה  לירעוד  נו
הרופאים  והם  בריאים  ויש ל  פי  גם  קודם  הזמן  הרבה  ומאכילים  אותם  ע

נוכל  לומר  דאשה   ם  כןא,  הרופאיםל  פי  שאינם  מניקות  לגמרי  והולכים  ע
', יעבדד'קרא  נ  –פילו  תגמול  בשביל  הזיווג  א  –חודש    נים־עשרשמניקה  

הזמן  שהרי  היה  בידה  לגמול  אותו  כשהוא בן עשרה חודשים או קודם כמנהג
והיא  הניחה  אותו  לא  מפני  שצריך  לינק  עוד  רק   שעושים  כן  אפילו  בלא  זיווג

ין  לו  אוכל  והיניקה לתענוג  של  הבן  או  של  אמו  שאינה  רוצה  לטרוח  להכ
 וניא[...]  אפילו  תגמלהו  עתה  לצורך  הזיווג  ובא  הזיווג  ם  כן  וא,  יותר  אצלה

הן  גם  אין  כאן  גזירה  שמא  תגמול  אותו [...]  נקרא  שגמלתו  לצורך  נישואין  
הלא  בלאו  הכי  עושים  היום  שגומלים  אותו  קודם  הזמן  גם  בלא   –  קודם  זמנו
ו יניקה  ולכן  אפילי  ידל  ם  יותר  מעאדרבה  הם  בריאיו,  מסוכן  זיווג  ואינו

 .עשתה בשביל שידוך מותרת להינשא

אך  גם  כיום  מקובל ,  ומנם  כיום  מקובל  אצל  הרופאים  כי  הנקה  אכן  מועילה  ובריאה  יותרוא
ש "ונראה פשוט שיש בדברי הגר –ובוודאי שלא עד עשרים וארבעה חודש  –שאין היא הכרחית 

הרבה  מקדימות  לגמול  או  שאינן  מניקות  כלל  ואין משאש  כדי  להתיר  גם  על  בסיס  הקביעה  ש
גם  ללא  הקביעה  שהמשך  ההנקה  נעשה  רק  מטעמי  נוחות  ושהתינוקות ,  הדבר  נחשב  למסוכן

   .בריאים יותר"שאינם יונקים 

וחזר  על   )ד  ןמסי  רהעזן  בא  לק  אח(ת  שמע  שלמה  "עמאר  כתב  בשו  ש"רגה  וןלצין  ום  הראשג
  :אביב יפול בבית הדין הרבני האזורי תים בפסק דין רהדב

שבימנו  גם  באותם  חודשים  שהיא  מניקה  לא  על  היניקה  לבדה  חי   את  ועודז
וגם  שאין  סכנה  כלל ,  אלא  מצרפים  גם  דייסות  ופירות  ושאר  ירקות,  התינוק

שיש  מאכלים  מיוחדים  לתינוקות  סוגים  מסוגים  שונים  וגם  כלי  ההכנה 
לים כ  –  י  האכילה  לתינוקות  מצויים  לרובלכלמאכל  תינוקות  רבו  כמו  וגם  

חיים  על   ן  הזהמוכל  התינוקות  בז.  מכלים  שונים  ומגוונים  אל  יחסר  המזג
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[...] ל  -אוכלים  בכלים  אלו  וחיים  וגדלים  בבריאות  תהילות  לא,  מאכלים  אלו
חיוב  גמור   יין  אגב  סודרנויש  להביא  את  המשודך  החפץ  לשאתה  ולחייבו  בק

 [...] הזאת דה שמתחייב לזון ולפרנס את הילבפני בית הדין  עכשיומ

 הכרעה בנדון דידןה

המבקשת  ניסתה ,  בנידון  דידן  המבקשת  התגרשה  כשהייתה  הילדה  בת  שבעה  חודשים

 . להניק אך לא הצליחה ונמצא שדינה כדין גרושה שלא הניקה או שהוולד אינו מכירה

מעט  בת  עשרים כהילדה  ה  יועד  החתונה  תה  ובמשר  חודש־עת  יותר  מחמישהבום  הילדה  כי
 . יונקת נהאיו' טרנהמ'וכלת מזון תינוקות א, הילדה בריאה. חודש

ל  פי  דעות  אחרוני  זמננו  דינה ועל  "נ  הש  ומרן  בשולחן  ערוך"הרא,  א"הרשב  ל  פי  ע,כןם  א
תחייבות  המשודך  כמי  ששכרו  לו הצירוף  באת  הילד  בחיי  בעלה  וה  של  המבקשת  כמי  שגמל

 .ום להתיר למבקשת להינשאודאי שיש מק ו–נקת ימ

 ע יוסף להכרעתנו להקל בנידון דומה לנידון דידן"סכמת מרן הגרה

, 852009/1בתיק  ,  שאלה  כזו  עלתה  על  שולחן  בית  הדין  הרבני  בחיפה  בעת  שכיהנתי  בו

קודם  מתן  ההיתר  למבקשת  שלחנו  את  ההיתר  למרן .  והעלינו  להתיר  את  המבקשת  להינשא

 .תב בשולי הגיליוןה וזה מה שכ"מאור ישראל ע

 א "סיון תשעט "י

 . לקבל בקנין גמור ושלם לפרנס התינוק עד שיגדל

דן ון  דידת  יביע  אומר  יש  ללמוד  להקל  בנ"ושומן  הנימוקים  שכתבתי  ב
 .ולהתיר הנישואין

ן בא'  ביביע  אומר  חלק  י  ין  עודעי  –ידוע  שהיום  יש  תחליפים  להזנת  התינוק  
 .ז"ט העזר

 .ד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתאת יזכה אתכם תמי"והשי

 ם עוזדכידי

 עובדיה יוסף

 סקנה ופסק דיןמ

 .ל להינשא"נמצא להלכה ולמעשה שיש להתיר את המבקשת הנ

  .יתן לפרסם פסק דין זה לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).11.4.2018(ח "ו בניסן התשע"יתן ביום כנ

 רב אייל יוסףה


