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 ;ומכל מקום חוששין לממזר' רוב בעילות'אמרינן ' פרוצה ביותר'ב: שיטה ג

 .סיכום השיטות ומשמעותן לגבי הנידון שלפנינו
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 ; באשת איש–' אשה מזנה מתהפכת'חזקה ' רוב בעילות'החזקה המסייעת ל

 ';פרוצה ביותר'גם ב' רוב בעילות'טעמים נוספים לומר 
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 'רוצה ביותרפ'כתית במחלוקת הפוסקים לגבי להכרעה ההה )ג(
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 .ה אזרחית לאחר וניתקה קשר עם הראשוןנישא, אשת איש שהתגרשה אזרחית
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 . ירושה ומזונות–לגבי דיני ממונות . ב; בבעל זקן. א



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

 ירופים נוספים להיתר במקרה שלפנינוצ )ה(

 .תרי רובי. ד; תלייה ביולדת למקוטעין. ג'; קרוב'רוב בצירוף דין . ב; תלייה בנכרי. א

 ידוןהמקרה והנ. א

אם ].  'ז['  הופיעו  לדיון  המבקש  ואמו  גב)  13.7.2016(ו  "בתמוז  התשע'  בתאריך  ז )א(

לזוג  זה  נולדו ).  9.3.1978(ח  "התשל'  באדר  א'  בפאריז  בתאריך  ל]  'ק[המבקש  נישאה  ל

 . שתי בנות

 כשנתיים  לאחר  מכן,    בהליכי  גירושין  בבית  המשפט  האזרחיהאם  החלה  1986בשנת   )ב(

, אזרחית  באופן  סופי]  'ק[  התגרשה  מבעלה  –)  2.5.1988(ח  "אייר  תשמו  ב"בתאריך  ט  –

 ). 20.1.1989(ט "ד בשבט התשמ"אך מתן הגט ברבנות היה רק בתאריך י

קיימה  אתו  יחסים  במשך  יותר ,  לדבריה].  'מ[  הכירה  יהודי  בשם  1986עוד  בשנת   )ג(

] 'מ[קשר  עם  הפסיקה  את  ה,  לדבריה.    הדבר  החל  עוד  לפני  מתן  הגט  מבעלה–משנה  

והוא  נולד  קצת  יותר  משבעה  חודשים ,  כשהייתה  בחודש  הרביעי  להיריון  של  המבקש

 . ט"ה באב התשמ" בתאריך כ–לאחר מתן הגט 

, לוגרםי ק2.5ושקל , אם ציינה בדבריה כי המבקש נולד בחודש השמיני לפי חשבון הרופאה
 .נערכה לו הברית רק לאחר שבועיים מדי טןקומחמת שהיה 

(ו  "ח  בתמוז  תשע"ובתאריך  כ)  14.7.2016(ו  "בתמוז  תשע'    בתאריך  ח–בדיונים   )ד(

, האזרחי'  גט'לאחר  ה]  'ק[  לפני  בית  הדין  כי  קיימה  יחסים  עם  האם  אמרה  –)  3.8.2016

 ]. 'מ[ובמקביל קיימה יחסים גם עם 

כי  אף   השיבה  האם]  'מ[סיפרה  לכולם  כי  המבקש  הוא  בנו  של    שאלת  בית  הדין  מדועל
שכן  כאמור  היא  קיימה ,    האמת  אין  היא  יכולה  לדעת  בבירור  מי  הוא  אביו  של  המבקששלפי

לקבוע  שהמבקש  הוא   כי  מוטב  נו  היא  סברה  מחמת  הבושהמאך  בז,  יחסים  עם  שניהם  במקביל
 . של המבקש בספקו מאשר להשאיר את אבהות] 'מ[בוודאות בנו של 

, נוצרה  בעיית  ממזרות]  'מ[  של  לא  הייתה  מודעת  לכך  שעל  הצד  שהוא  בנו  אותה  תקופהב
  ].'מ[להחזיק את המבקש כבנו של  וטבמולכן היה נראה לה ש

אלא  אף ,  ל  במקביל"האם  הוסיפה  כי  לא  רק  שקיימה  יחסים  עם  שני  האנשים  הנ )ה(

עד  כחודשיים ,  המשיכה  לחיות  עם  בעלה  בדירת  הוריו  באופן  רציף  כמו  לפני  גירושיהם

 .מחוץ לבית] 'מ[יא קיימה יחסים במקביל עם באותה תקופה ה. אחרי מתן הגט

, בועיים  עד  לאחר  מתן  הגטש-היא  המשיכה  לקיים  יחסים  עם  בעלה  כל  שבוע,  טענתהל
 ]. 'מ[ובמקביל קיימה יחסים באותה תדירות גם עם 

לא בעל פה ולא בתעודת , ל"יצוין  כי  המבקש  מעולם  לא  נקרא  על שם אחד האנשים הנ )ו(

המבקש  הוסיף  שהוא  נוהג ).  לגבי  רישום  בביטוח  לאומי]  'ק[  של  ראה  להלן  עדותו(לידה  

 . לעלות לתורה רק בשמו הפרטי ללא ציון שם אביו
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ל  לשלם  דמי  מזונות "לשאלת  בית  הדין  אם  היא  תבעה  אי  פעם  את  אחד  האנשים  הנ )ז(

והיא  גם  לא  תבעה ,  אין  היא  בקשר  מאז  שנפרדו]  'מ[  שעם  האםהשיבה  ,  עבור  המבקש

היה  משלם ]  'ק[והואיל  ו,  היא  תבעה  בעבור  מזונות  הבנות  הגדולות]  'ק[לו  את  ואי,  אותו

וגם  משום  שהיה ,    עבור  המבקשבנוסףסכום  הגון  עבור  הבנות  לא  ראתה  צורך  לתובעו  

 .ספק אם המבקש הוא בנם המשותף ולא יהיה זה הגון מִצדה לתבוע מספק

אישר  כי ]  'ק.  [ת  המבקש  והאםלשיחת  טלפון  בנוכחו]  'ק[בדיון  העלה  בית  הדין  את   )ח(

בדבריו  טען .    כשנתיים–  אמו  של  המבקש  –הוא  לא  דיבר  לא  עם  המבקש  ולא  עם  גרושתו  

  והוא  גרו  תחת  קורת  גג  אחת  עד האםכי  )  האםבלי  לשמוע  את  גרסת  (מעצמו  ]  'ק[

וזאת  במטרה  שהאם  תמצא  מקום  טוב  לה  ולבנותיו  מחוץ  לבית ,  כחודשיים  לאחר  מתן  הגט

בתדירות  של  כאחת ,    לפחות  עד  מתן  הגטהאםאישר  כי  קיים  יחסים  עם  ]  'ק.  [הוריו

 .לשבועיים

ולכן  אינו  יודע  אם  הוא  אביו  של ,  ]'מ[שהוא  היה  מודע  לקשר  של  האם  עם  ]  'ק[וד  הוסיף  ע
 . ו גם הסיבה שהוא התייחס אל המבקש בקרירות לעומת היחס שהעניק לבנותיוזי כו, המבקש

לעומת  זאת  הוא .    לא  ידע  שהאם  הייתה  בהיריון  בזמן  מתן  הגטמציין  שהוא  כלל]  'ק[ )ט(

אלא  שהרישום  היה  רק  מכוח  נישואיו ,  מציין  כי  המבקש  היה  רשום  בביטוח  לאומי  על  שמו

 . עם אם המבקש

על ,  וא  נהג  לשלם  פרמיה  לביטוח  לאומי  במשך  שנים  כדי  שהאם  והמבקש  יהיו  מבוטחיםה
תכן  שהמבקש  הוא יילא  עשה  כן  כי    –בידו  לבטל  זאת  ואף  שהיה  ,  בצרפתר  הצד  שהם  יחזרו  לגו

 . בנו

אך ,  )האםי  עובדה  שהוכחשה  על  יד(צוה  של  המבקש  מהוא  הוזמן  לברית  וגם  לבר  ,  דבריול
כן כי הוא יתשי] 'מ[וגם כדי שלא לפגוש בבני משפחת האם וב, העדיף  שלא  להגיע מחמת הספק

 . אבי המבקש

בחדר  בבית  מלון ]  'מ[  שקיימה  יחסים  עם  האםבה  יש  לציין  כי  לשאלת  בית  הדין  השי )י(

ולאחר  מכן  הייתה ,  היה  מגיע  ראשון  לכניסה  לבית  המלון]  'מ.  [שהוא  שכר  עבור  שניהם

 . היא מגיעה

משום  שהיא  לא ]  'מ[לא  השתמשה  באמצעי  מניעה  לא  עם  בעלה  ולא  עם    וד  אמרה  כיע
 .הייתה מודעת לדברים אלו

עד  אחר  מתן  הגט  וקיימה ]  'ק[היא  חייתה  עם  בעלה  ,  אםהלפי  גרסת  :  תקציר  העובדות)יא(

יודעים  לומר  מיהו  אביו ]  'ק[לא  היא  ולא  ].  'מ[ובמקביל  קיימה  יחסים  גם  עם  ,  יחסים  עמו

 . של המבקש

עם זאת  אך, הוא  מעולם  לא  רשם את המבקש בתעודת זהות כבנו,  בר  בספקדה]  'ק[בחינת  מ
 . טוח לאומי במשך שניםלא נמנע מלשלם עבורו ועבור אמו תשלום בי
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 יוןדסודות הי

כדי  לדון  בהיתרו  של  הבן  מחשש  ממזר  תחילה  עלינו  לברר  אם  ניתן  להכשירו  מחמת ,  והנה

ועל  כן  יש ,  עניין  זה  הוא  ההיתר  העיקרי  בנידון  שלפנינו.  'רוב  בעילות  אחר  הבעל'דין  

 . להאריך בכל פרטי הדינים ההלכתיים הנובעים מחמתו

 : להשתמש כצירוף להיתר בסניפים דלהלן פשראיש לדון גם אם , נוסף להיתר הנזכרב

 תמצי  לומרם  וא,  ספק  מהבעל  או  מהאחר  :כדי  להכשירו  מדין  ספק  ספקא  נכריבלייה  ת.  א
 ; ספק שמא נתעברה מנכרי –שלא מהבעל 

 ;יש לתלות את הבן בבעל ולא באחר שמחמת שניהם –' קרוב'וב עם דין ר. ב

כן יתי,  ינימן  שהבן  נולד  בתחילת  החודש  השוומכי  –'  עיןולדת  למקוטי'לייה  בת.  ג
 ;שנתעברה לאחר מתן הגט

וגם  רוב  העוברים  ושבים  שם  הם ,  מחמת  שהיו  גרים  בסביבה  שרובה  גויים  –'  תרי  רובי'.  ד
 .גויים

 בפרוצה –' וב בעילות אחר הבעלר'. ב

 מקור הדין 

 :איתא )א"כז ע( וטה סמסכתב

, שרין  כזנה  בניה  משה  א:בהוא'  ר  דמיה  קרבאע  מר  בחליפא  תב  רדתני[...]  
 דאיכא:  י"רש(  יותר  ברוצה  פהתי  ה,מרם  עב  רעיב.  בעל  החר  אעילות  בובר
? )שרים  כניה  ביהוש:  י"שר(הו  מ)  חרים  אשל  מעילותיה  ברוב  דמיחשל
 וסת  ופניל:  י"שר(ווסתה    למוך  סלא  אתעברת  משה  איןאן  דאמר  אמ  דליבאא
 לזנות  מיום  הותו  אלנטרה  דדתה  נוסת  ותא  בעל  הדע  ילא  ד,חד  אום  ידותהנ

 ך  ליבעי  תיכ,  ה  לנטר  מלא  וה  בדעי  ילאד,  ך  ליבעי  תא  ל)זנות  בתעבר  תלאש
 אחרל:  י"שר  (טבילתה  למוך  סלא  אתעברת  משה  איןאן  דאמר  אמ  דליבאא
, ה  לנטר  מטורי  נה  בידע  דיון  כ?מאי  –  )חר  מיום  לו  אבילתה  טיום  בטבלהש
 אצלו  מנשמטת  ש,ה  לינטר  מצימ:  י"שר(א  ל  יותר  בפרוצה  דיון  כלמא  דוא
 .יקו ת?)תאוםפ

 בפרוצה ביותר' וב בעילותר'לא אמרינן  –יטה א ש

דהיינו  משום  שרוב  כמות ',  פרוצה  ביותר'י  בשאלת  הגמרא  לגבי  "והנה  מדברי  רש

ועל , הוא מדין רוב כפשוטו' רוב בעילות אחר הבעל'מוכח אפוא כי , בעילותיה משל אחרים

  ראה  מסכת  יבמות –י  כתב  כן  במקומות  נוספים  "ואמנם  רש.  ביותר  ליכא  רובכן  בפרוצה  

ועיין  עוד  בהגהת  רבי  ברוך  פרנעקיל  לבית ,  ")דדיימא  מעלמא"י  דיבור  המתחיל  "רש(ב  "ט  ע"ס

בניו 'י  דיבור  המתחיל  "ב  רש"ג  ע"ויעוין  חולין  דף  י:  "  שכתב)כו  ק"ס  סימן  ד(שמואל  

 ."'ממזרים

וב ר"  ם  דיבור  המתחילשוטה  ס(  שכן  התוספות,  י"  לכאורה  כדעת  רשם  מדברי  התוספות  משמעג

 :וזו לשונם, ו מדין הבא על ארוסתושהק ")בעילות אחר הבעל

 רובד  ,צא  תלאד)  א"ע  כה  במותי(  רב  כפסקינן  ד,פסק  דקלא  בלא  איירי  אאל
ט ס(  יבמות  בלמנה  ארק  פסוף  באמר  דרב  דב  גל  עאףו  .בעל  החר  אעילותב
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 יניה  מדדיימא  בגמרא  במוקי  ו,מזר  מולד  המיו  חבית  בורוסת  אל  עבאה)  ב"ע
 בל  א,צלה  אצוי  מאין  שרוס  אדוקא  –ידיה    דתר  בה  לדינן  שלא  ו,מעלמאו
 [...]ודי  מכנסה שבעלב

וב  בעילות ר'לכן  לא  נאמר  בו  ,  וביאותיו  מועטות'  צוי  אצלהמ'שארוס  אינו  ון  מכיו  לומרכ
 . י"וכדעת רש, מתבאר שהחילוק הוא בכמות הביאותו', אחר הבעל

 )כ  לכה  הרק  טופ  יאה  באיסורי(ם  "הובאה  בדברי  הרמב,  לכה  זו  של  רוב  בעילות  אחר  הבעלה
 :שכתב וזו לשונו

 ,חריה  ארננין  מכלה  ועלה  בחת  תונה  זהייתה  שול  קליה  עיצא  שיש  אשתא
 מותרו,  בעל  הצל  אעילות  ברוב  ש,ם  המזרים  ממא  שבניה  לוששין  חיןא
 תה  היאםו  .ונה  זשום  מה  לוששין  חצמה  עיא  הבלא,  כתחלה  לתה  בישאל
 ."וששין חבניה לף א,דאי מותר ירוצהפ

 .וסלקא  בתיקו,  פרוצה  ביותר  מהו[...]  שם  בגמרא    ":וזו  לשונו  )שם(ביאר  המגיד  משנה  ו
 ."דודאי חוששין מאן דאמרלאמרינן התם דאיכא ד, וכן עיקר, ופסק רבינו לחומרא

, היינו  רוב  כפשוטו'  וב  בעילותר'י  שדין  "רשם  כדעת  "גם  דעת  הרמבי  כ  פשטות  נראהב
, ואף  שבגמרא  נשארו  בתיקו.  רוב  וספק  הגמרא  בפרוצה  ביותר  הוא  מחמת  שבכי  האי  גוונא  אין

ועל  כן  אין  הולכין  אחר  הרוב  וחוששין  לבניה  לעשותם ,  ם  פסק  לחומרא"הרמב  מכל  מקום
 .ממזרים

והבית ,  ם  ופסק  כן"א  את  דברי  הרמבהביש)    טועיף  סעזר  סימן  ד  האבן(  ראה  גם  בשולחן  ערוךו
 :וזו לשונו, תב בביאור דעתו כמבואר לעילכ) וכק "ס(שמואל 

 ה  בייך  שלא  דיון  כמזר  משש  חהיינוו',  כו  ווששין  חיותר  ברוצה  פיא  האםו
 שמע  מכן  ו,)ימן  לזס(י  "הרא  מפסקי  בוא  הכןו  ,הבעל  מעילות  בוב  רומרל
 .י"שררוש יפב

: שכתב  וזו  לשונו  ,שהנידון  הוא  בפסול  ממזרות  דויק  מ)זתעשה  קיא  ל(ג  "ם  מלשון  הסמג
פקרת מיתה הלא אם כן א[...]  בניה שמא ממזריםלאין חוששין  [...]ול קליה עשת איש שיצא א"

 [...]" עצמה

היינו  רוב '  וב  בעילות  אחר  הבעלר'כי  דין  ,  מהשיטות  הנזכרות  לעיל  מתבאר:  סיכוםל
אולם  במקום ,  חשש  ממזרן  אי  –על  כן  אם  אכן  יש  רוב  ו,  ת  הכמותנדהיינו  רוב  מבחי,  כפשוטו

 .שוב יש חשש ממזר, רוצה ביותרבפוכ שאין רוב

 :בזו הלשון )וכק "ס אבן העזר סימן ה(ת בנין עולם "ושל שיטה זו העיר בע

לכאורה ו  [...]  דחוששין  על  בניה  מספק,  פסקו  הפוסקים  בבעיא  זו  לחומראו
פק ס:  כאן ספק ספיקא להכשיר הולדהא יש, למה פסקו לחומרא, צריך עיון

ואפילו  תאמר  דלא  מצי  מינטר  לה  על ,  מצי  מנטר  לה  ן  דאמראאחד  שמא  כמ
דעל  כל  פנים  כיון  דגם  בעלה  בא  עליה  כמה ,  כל  פנים  מידי  ספיקא  לא  נפקא

אך  זה  יש  לעיין  קצת  דהוי .  פעמים  הוא  ספק  השקול  שמא  מבעלה  נתעברה
בל יש עוד לדקדק א. נתעברה או לאואם מבעלה  [...] ספק ספיקא משם אחד

רק  דרבנן ,  כיון  דקיימא  דמן  התורה  ספק  ממזר  מותר  לבוא  בקהל,  קצת
דאפילו  נאמר  דודאי  לא  מצי ,  אם  כן  עיקר  הבעיא  במילתא  דרבנן,  אסרוהו

והא קיימא לן דתיקו במילתא , על כל פנים מידי ספיקא לא נפקא, מינטר לה
 ?דרבנן לקולא

 :בזו הלשון )זכק "סוף ס(הבנין עולם תב כביישוב הקושיה ו
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שום  דבכמה מ  ,דלכך  פסקו  הפוסקים  הך  בעיא  לחומרא,  אפשר  לומרו
וכמו  שאמרו  בכמה  מקומות ,  מקומות  מצינו  שהחמירו  חכמים  ביוחסין

  [...]אבל הוא דחוק . מעלה עשו ביוחסין

דאיכא  למימר  רוב  בעילותיה "ל  וכתב  "י  ז"לזה  דקדק  רש  דלכן  נראה  יותרו
ל  גב  דבעלה עדאף  ,  לאיסור  –ורצה  לומר  דיש  רוב  להיפוך  ".  יםרל  אחמש

ותר יכיון דפרוצה ביותר בעילותיה משל אחרים הם  מכל מקום, מצוי אצלה
 . בעלה מבשל

דאזלינן ,  הוי  ממזר  ודאי  ,דאם  נאמר  דלא  מצי  מנטר  לה,  אם  כן  אתי  שפירו
שפיר  גם אתי  ו.  ולכן  שפיר  פסקו  הפוסקים  הבעיא  לחומרא,  בתר  רובא

 .ראשונה שהקשיתי דהוי ספק ספיקא הקושיה

 'וב בעילותר'גם בפרוצה ביותר אמרינן  –יטה ב ש

ם "וכן  בדברי  הרמב,  )סוטה  שם(מצינו  שיטה  שונה  בביאור  דברי  הגמרא    מאידך  גיסאו
 :וזו לשונו, )שם(ל המובאת בבית שמואל י ויי"והיא שיטת המהר, דלעיל

 עילות  בוב  ראמרינן  ד,לכות  גדולותה  שם  בתבב  כ"רק  יש  פ"רא  היהומ
, ו"רק  ט  פגהות  מימוניות  הכן  כתב  ו,יותר  ברוצה  פיא  הם  אפילוא  הבעלמ
י "הר מתשובת בכן כתב ו.זה  בליו  עולקים  חא  ללכות  גדולות  הל  עהחולקיםו

 .מזר  משש  חיכא  לבל  א,הונה  כיסור  אענין  ליירי  אסוטה  דסוגיאד  ,ליוי
 היינו  ו,בנים  לוששין  אף  חרוצהפ  יא  הם  אכתבם  ש"הרמב  מן  כמדייקו
 חשש  הוא  הן  כ,הונה  כאיסור  לוא  הלה  שחששא  ו.להבנים  וה  לחוששיןד
 ותה  אוציאים  מם  אריך  עיון  צבדיעבדו  ,סורים  אכתחלה  לניה  בכן  ל,בניםה
 .ישראלמ

ועל כן אין חוששין ', וב בעילות אחר הבעלר'הרי  שגם בפרוצה ביותר אמרינן ,  ופי  שיטה  זל
 . ם להחמיר"ובזה פסק הרמב, ן פסולי כהונהייפק הגמרא הוא רק לענוס. לממזרות

 :וזו לשונו, )סוטה שם(כן כתב גם המאירי ו

שאפילו  הייתה  פרוצה  ביותר  ואינה  חוששת  שלא ,  ולממזרות  אין  חשש[...]  
מכל  מקום ,  לזנות  אף  בשעת  העיבור  כגון  סמוך  לטבילתה  או  סמוך  לוסתה

ורשין פ':  אמרו  )פרק  א  הלכה  ז(למוד  המערב  ואף  בת,  הבעלר  רוב  בעילות  אח
יצא ,  וירא  שמים  והנוהג  סלסול  בעצמו'  .מן  המזוהמת  ואין  פורשין  מבתה

 .מתחת ידי שניהם

על  דברי   דהנה,  שלפי  שיטה  זו  מצינו  קולא  נוספת,  המשך  דבריו  כתב  הבית  שמואל  שםב
הוסיף ,    גם  לבניםם  שבפרוצה  ביותר  חוששים"שהעתיק  את  דברי  הרמב,  השולחן  ערוך  דלעיל

ם "הרמ(  שרים  כהם  שניה  בל  עומר  לאמנת  נומכל  מקום  היא  :הגה  ":וזו  לשונו,  א  בהגהתו"הרמ

 .") לגימן סאדוואהפ

אם  כן  יש  להחשיבה ,  י  על  פי  השיטה  שבפרוצה  ביותר  ליכא  רוב  בעילות  כיש  לעייןו
שגם , לי ויי"מהראכן לשיטת ה? ומדוע אם כן נאמנת להכשירם, כנבעלה מאחרים ובניה ממזרים

וזו ,  )שם(וכפי  שכתב  הבית  שמואל    אתי  שפיר',  וב  בעילות  אחר  הבעלר'בפרוצה  ביותר  אמרינן  
 :לשונו

: ה"הג  בסמוך  באיתא  ודאווהם  פ"הר  מתשובות  בפסק  שה  מפיר  שה  זלפיו
 את זלמדו .הכשיר לאמנת נבעלה מוא הולד האומרת ויותר ברוצה פיא הםא
 עילות  בוב  רירא  ליה  סבלא  דשמואל  דיהליב  אן  ככתבו  ש,ם  שתוספותמ
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 ם  אדידן  לכי  נמי  הן  כ,הבעל  מולד  השאומרת  כהני  מקום  ממכל  ו,הבעלמ
 אין  דכתב  וליו  עשיגז  ה"ובט.  ולד  ההכשיר  לאמנת  ניותר  ברוצה  פיאה
 שש  חיכא  איותר  ברוצה  פם  שתבי  כ"ש  רי  כשמואל  דדין  לרוצה  פדמותל
 ף  אשמואל  לי  כשמואל  דדין  לדמות  ליןאאם  כן    ,אחרים  מם  העילות  ברובד
 רוב  דשש  חיכא  לכל  מקום  מהבעל  מעילות  בוב  רבירא  ליה  סלא  דב  גלע
. אחרים  מעילות  ברוב  דשש  חיכא  איותר  ברוצה  פבל  א,אחרים  מם  העילותב
 א  לוסקים  פרוב  לי  כשיג  מיה  הא  לאלה  הוסקים  פברי  דואה  ריה  האםו
 .יותר ברוצה פיא הם אפילוא ,מזרים משש חום שמרינןא

 השגות על שיטה זוה

רוב 'ש  שלדעת  ההלכות  גדולות  אומרים  "הבית  שמואל  הבין  מדברי  הרא,  כמובא  לעיל

בבא (ש  "דהנה  זו  לשון  הרא,  אולם  יש  החולקים  על  הבנה  זו,  אפילו  בפרוצה  ביותר'  בעילות

 :)בתרא פרק ח סימן כא

 לאו  מזר  מה  זני  באומר  הבלא  [...]  הודה  ירבי  כהלכות  גדולות  הלכה  בתובכ
 רוב  ד,יותר  ברוצה  פשתו  אולאפיו  ,מזר  משוויה  להימן  מא  ל,כורה  בעניןל
 .בעל החר אעילותב

חך  ספק ורועל  כ,  שגם  בפרוצה  ביותר  אמרינן  רוב  בעילות  מהבעל  מזה  דייק  הבית  שמואלו
 . הוא לגבי איסורי כהונה ולא באיסור ממזרות לישראל "הו מיותר בפרוצה: ")סוטה שם(הגמרא 

וביאר  את  כוונת  ההלכות  גדולות  באופן ,  שיג  על  דבריוה)  לסימן  ד  שם(  ת  מאירביהאולם  ו
 :וזו לשונו, אחר

ולעניות [...]  באשת  כהן  דווקא  [...]  ומכל  מקום  תמוה  להעמיד  הסוגיא  [...]  
ומעולם  לא  עלה  על  דעת  הלכות [...]  דעתי  ישתקע  פירוש  זה  ולא  יאמר  

, מפני  דספק  ממזר  דרבנן,  וטוטעמו  פש.  גדולות  לפרש  האיבעיא  לאשת  כהן
וסלקא , וזה  מדויק בהרב המגיד שכתב.  פסק  לקולא  באיבעיא  דלא  איפשיטא

  [...]שהרגיש שיש פוסקים לקולא  הרי[...] בתיקו ופסק לחומרא וכן עיקר 

אלא ,  ספק  הגמרא  בפרוצה  ביותר  מתפרש  כפשוטו  לגבי  חשש  ממזרות  לישראל  דבריול
 . לפיכך נפסק שמקילין בדרבנן, נןן שספק ממזר אסור מדרבוושמכי

ה  ביותר  אין  חשש צבפרו,  אף  שלהלכה  בין  לדעת  הבית  שמואל  ובין  לדעת  הבית  מאירו
ת "תב  בשוככמו  ש  ,אם  בן  זה  פוטרה  מחליצה  ביניהם  קא  מינהפיש  נ  מכל  מקום,  ממזרות  בבנה

 :וזו לשונו, )כ אות ב ןימשים סנקונטרס בית ה(עמודי אש 

דאף  בפרוצה  ביותר   תב  בפשיטותכ)  סימן  פח(  ליויי  "הרמת  "הן  אמת  שבשוו
למד  כן  מדברי  בעל  הלכות  גדולות ו,  פוטר  הבן  מחליצה  האשה  האחרת

אף  בפרוצה  ביותר  אמרינן  רוב  בעילות ד,  ש  פרק  יש  נוחלין"שהביא  הרא
הבית לאולם  ראיתי  .  היינו  דמפרש  הסוגיא  דסוטה  לענין  כהונהו,  אחר  הבעל

דמבעל  הלכות  גדולות  אין  ראיה ,  ליויי  "  המהרהשיג  עלש)  סימן  ד(  מאיר
ק  כיון  דבפרוצה  ביותר  הוי  איבעיא  דלא ר,  דמפרש  הסוגיא  לעניין  כהונה

פסק ההלכות גדולות לקולא כיון דהוי דרבנן דספק ממזר , איפשיטא בסוטה
ל יויי  "ו  למהרל  נייןמ,  מה  שאין  כן  לענין  יבום  דהוי  מן  התורה,  מדרבנן

 .  דפוטרו דהא הוי דבר תורהללמוד מהלכות גדולות

משום  דספק ,  שלדעת  הבית  מאיר  שהטעם  שאין  חשש  ממזר  בפרוצה  ביותר  פואאמצא  נ
. וממילא  בן  זה  לא  יפטור  את  אמו  מחליצה,  אם  כן  לגבי  דין  מהתורה  יש  להחמיר,  דרבנן  לקולא
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, אם  כן  הוא  הדין  לגבי  דין  מהתורה',  וב  בעילותר'אולם  לדעת  הבית  שמואל  שהטעם  משום  
 . וממילא גם לעניין חליצה יפטור הבן את אמו

, ת  שמואליל  המובאת  בביויי  "רבים  מהפוסקים  השיגו  על  שיטת  המהר  :שגה  נוספתה
ובקצרה ח  סימן  פ(בריו  כפי  המובא  בתשובתו  דומתחילה  נעתיק  את  .  ם"ובפרט  על  דיוקו  מהרמב

 :וכך כתב בתוך דבריו, )דבסימן כ

 תו  בלאו  דמיחש  לאיכא  ויותר  בצהרו  פהייתה  של  עמרננים  דה  שכתבמ
 לא  דא  ה,יריא  אא  לא  השום  מי  א[...]במיימוני    ו[...]סוטה    בדמשמע  כ,התיה
 .עלמא בששי חלא אויה

זו והלכות  גדולות    דשמיהב  מכתד  ,וחלין  נש  ירק  פאשיריב  יתא  אהכיו
." בעל  החר  אעילות  ברוב  ד,יותר  ברוצה  פשתו  אאפילו  ו[...]אבל    ":לשונו

 ליגי  פא  ל,הלכות  גדולות  אליגיים  פוסק  פשאר  והאשירי  דב  גלע  אףו  .ל"כע
 . פליגי דשכחן אא ליותר ברוצה פשתו אאפילו וכתבו שמאי בבלא [...] לאא

 מזרות משש חליכא ו,עלמא בששא חלא אליכאם ד"רמב השון לשמע מכןו
 .ל"כע ".וששין חבתה לף איותר ברוצה פייתה הואם "[...] :זו לשונוו

 אם לא כן ד,כתחילה לעלמא בששא חשמעמ" וששין חבתה לףא "מדקאמרו
. עברה שרוסה אבי גיניה מעיל לדנקט כ,מזרת מפק סו זרי המימר ליה לוהה
   [...]ווקא דסורה אכהן למא שוא

 לומרכ, "ונה זשום מה לוששיןח "אמר קצמה עאשה הגבי דישני לשמע מכןו
 כי  התר  בקאמר  דא  הןכ  אםו  [...]  עלה  בל  עאוסרה  ללא  ונות  זשום  מווקאד
 לומר  כעלמא  בששא  חו  אכהונהל:  מי  נושרפי  הויה,  "וששין  חבתה  לףא"
 [...]כתחילה ל

, ם"תו מלשון הרמבייעיר על ראה) בבית שמואל והובא בדרכי משהן צוי, סימן  לז(בתרומת  הדשן  ו
 :וזו לשונו

 וששין  חין  איותר  ברוצה  פאפילו  שכתב  ששראלר  י"הר  מל  עמיהני  תמנםא
 ,מיימוני  ביקר  על  ככי  הוכח  מלאד,  כהונה  לק  רמזרות  משום  מיהבנל
 יא  הפורשת  מעיא  בי  כאףו.  אי  קמזרת  מאפסול  דתם  הפשיטות  במשמעד
 נשארה דעיין שםו, אי קלישראל דהדיא בםי ש"ש רפירשו [...] וטה סתכמסב
 [...]לו  שסקם פ"מב רתב כמיניה ו,תיקו בבעיאה

ש "ם  והרא"ולדעתו  הרמב,  יילי  ו"עיר  על  שיטת  המהרה)  ז"בהגהתו  על  הט(  ם  החכם  צביג
אלא  באיסור ,  אינם  סוברים  שהסוגיא  עוסקת  באיסורי  כהונה,  והגהות  מימוניות  ורוב  הפוסקים

 :וכך כתב בתוך דבריו, ממזר

 ,שיג  מיה  הא  ללו  אוסקים  פברי  דואה  ריה  האלוו[...]  :  "ית  שמואל  בתבכ
." יותר  ברוצה  פיה  הם  אפילוא  מזרות  משש  חום  שמרינן  אא  לוסקים  פלרובד
י "אשר  בא  ליתא  לי  כ,לו  אוסקים  פברי  דאה  רא  לוא  הגם  דומר  אואני.  ל"כע
 יסור  אענין  ליירי  אהסוגיא  דן  כתב  כיילי  ו"הר  מק  ר,הגהות  מימוניות  בלאו
[...] ם  "רמב  מבית  שמואל  ומדייק  הומה  שכתב[...]  מזרת    משש  חלא  והונהכ
 למעלה  אקאי  ו[...]זה    ממעלה  לכתב  שה  מל  עאים  ק"הרמב  ד,ן  כינו  אודאיב
 יילי ו"מהר ו.ם כן  גצמה  עלה  עקאי  דוא  ההבין  שמו  כלא  ו,מזרים  מניה  בגםד
 וא  הכן  שיילי  ו"הר  ממה  שכתב  ו[...]דבריו    בן  כפרש  מינו  אם  כן  געצמוב
 הבית  יוסף  ודרכי  וטור  הגם  וםש  ש"הרא  ביתא  לה  ז,חולץ  הרקי  פ"אשרב
 כיו.  ש"רא  השם  בלו  אברים  דביא  הא  לוסקפ  שוםו,  ח"ב  ופרישה  ושהמ
 פרטב?  ש"רא  השם  בה  זבר  דלהביא  מוסק  פום  ששתמיט  אוי  הלא  דפשרא
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 ביו  אברי  דביא  הלא  ו,מזרים  מהם  שבנים  לחוששין  דפשיטות  בתב  כטורה
 מרדכי  בם  גליתא  ורדכי  משם  בן  כתב  כיילי  ו"הר  מגםו  [...]  דבר  בחולקש

דרכי מ  ו"מי  ו"ית  יוסף  ומהרא  בהטורום  "רמב  ה–פוסקים    הל  כובאמת[...]  
 יה  הם  אאף  ו,הונה  כדין  מאיירי  דן  כירא  להו  סבאל  –ח  "ב  ופרישה  ומשה

 ן  כירא  להו  סבאל  ל"נ  הפוסקים  התוספות  וכלי  ו"ש  ררי  ה,ןש  כ"רא  העתד
  [...]הונה  כדין מאייריד

שייך  בה ין  שאודין  פרוצה  ביותר  הוא  לפי  ,  דבריו  הסוגיה  עוסקת  באיסור  ממזרות  ממשל
אלא  שלדעתו ,  י  דלעיל"והיינו  כדעת  רש.  ולכן  הבנים  הם  ספק  ממזרים,  רוב  בעילות  אחר  הבעל

 .זו גם דעת רוב הראשונים

ם "ולטענתם  ברור  כי  הרמב,  ם"מהרמב  יילי  ו"אמנם  פוסקים  רבים  דחו  את  ראיות  המהרו
רוב 'לא  אמרינן  וכח  כי  בפרוצה  ביותר  מוממילא  ,  מדבר  על  פסול  ממזרות  ולא  על  פסול  כהונה

שממה ,  )דכק  "ס(שם  אפי  זוטרי  ב)  ק  א"סימן  סח  ס(באוצר  הפוסקים  ם  וראה  ג.  'בעילות  אחר  הבעל
משמע   –"  אין  חוששין  שהם  ממזרים  "–ברישא    ם  והטור  והשולחן  ערוך"שכתבו  הרמב

 . דחוששין דסיפא היינו גם ממזרות

 בן  אמהדורא  תניינא(  יהודה  בעת  נוד"כתב  בשו,  ם"מהרמב  יילי  ו"ליישב  את  דיוקו  של  המהרו

שמחמתה  פירש  את  כוונתו  באופן ,  ם"שונה  בלשון  הרמב  כי  הייתה  לפניו  גרסה  )ימן  ב  סעזרה
 :וזו לשונו, אחר

 בתה לף איותר ברוצה פיא הואם: "ם"רמב בגירסא היילי ו"מהר לוהיה [...]
 ]ל  לבניה"צ[  בניו  לףא  "כתבם  ש"רמב  בלפנינו  שרסאג  הן  כאינוו(  "וששיןח
 יישינן חא לישראל לבלא, כהן לק רששם ח"הרמב דפרש מלכך ו,")וששיןח
  ...][יותר  בפרוצה בף אבעל החר אעילות ברוב ד,מזרות משש חשוםמ

דייק  כך  מלשון   )גק  י"אבן  העזר  סימן  ד  ס(אכן  גם  בספר  נתיבות  לשבת  לבעל  ההפלאה  ו
 :וזו לשונו, ם"הרמב

 חרוא" ניהבין חוששין לא"חילה דכתב בתמ יש משמעות יותר לעניות דעתיו
 ולא כתב" בתהלוששין אף ח "סוף דבריובכן ו"  תהבומותר  לישא  "כתב    ךכ
  [...]אלא דמיירי לכהונה " בניהל"

 פשראכי  לכאורה  מסוגיית  הגמרא  ,  לא  שעדיין  עלינו  לדון  בהשגה  העיקרית  על  שיטה  זוא
וכפי ,  ולא  לגבי  פסולי  כהונהלהוכיח  שהספק  בפרוצה  ביותר  הוא  לגבי  חשש  ממזרות  לישראל  

 :וזו לשונו, )ימן ב סעזר הבן אמהדורא תניינא( יהודה בת נודע"שתמה השואל המובא בשו

י "הר  משם  בכתב  ד)כוק  "  ססימן  ד(  בית  שמואל  באבן  העזר  הל  עהקשה  שהמ
 סוטה דסוגיא ו,מזרות משום מבניה ליישינן חא ליותר  בפרוצה  באפילו  דיילו
 יך  א:עלתו  מתב  כה  זעלו,  מזרות  משש  חיכא  לבל  אהונהכ  יסור  אענין  לייריא
 מאן  דאמר  דליבא  אך  לבעי  תיכ:  "מרא)  ז  כףד(  סוטה  בא  ה,ן  כומר  לפשרא
 אותו  בותה  אמנטרי  דהיינוו',  כוו"  טבילתה  למוך  סלא  אתעברת  משה  איןא
 הני  מאי  מ,הונה  כיסור  אענין  ליירי  אאי  ו,זנות  בתעבר  תלא  שלזנות  מוםי

 הבנים  ובעלה  לסורה  אכן  לודם  קינתה  זם  אא  ה,טבילתה  למוך  סמנטרהש
כ "ע. )הק כ"סב(בית שמואל  המו שכתבכ ,ללים חם הבעלה מחר  כן  אילדהש
 .עלתו משוןל

 לא  מפורש  שכן  הביאור  גם  בסוגית  יילי  ו"שבדברי  המהר,  מנם  הנודע  ביהודה  שם  העירא
שמואל  הוא  שהבין  כך   והבית,  ם"רמב  הברי  דפרש  את  לן  ככתב  שלא  א,וטה  סתכמס  בגמראה
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דחק ,  )שם(כל  מקום  בהמשך  דבריו    מ.ל  תקשי  על  הבית  שמואל"הנ  ואם  כן  הקושיה,  בכוונתו
 :וזו לשונו, אליבא דשיטה זו סוגיהההנודע ביהודה ליישב את 

 מרתי  א,ס  ושלום  חבית  שמואל  כטועה  השוות  ללא  ש,קושיא  הומר  חמתוךו
 יותר  בבפרוצה  דוא  הגמרא  ביבעיא  אהא  דיילי  ו"הר  מכוונת  בבריו  דפרשל
 חיישינן  ונטרי  מצי  מא  לו  אבילתה  טחר  אותה  אנטרי  מבעלה  דמרינן  איא
 שראל  יל  שתו  באין  ד,שראל  יאשת  ביירי  א,מזרות  משש  חשוםמ  בתהל
 זינתה  ששראל  יאשתו  ,הונה  כפסולי  מלא  אללה  חאין  דללה  חשום  מסורהא
 הייתה  שף  אהכהונ  לגום  פולד  הין  א,בעלה  מכךר  ח  אילדה  ועלה  בחתת
ק "סב(בית שמואל  השכתבו מ ככהונה ללל חולד העשה נלא ו,בעלה לסורהא
 יכא  לאם  כן  ו.)וף  סימן  לח  סיבמות  דבפרק  ד(  למה  של  שים  הדעת  כדלאו)  הכ
, מזרות משש חשום מלא אשראל ישת ארוצה פל שבתה בללה חשש חשוםמ
 .זרותמ  משש  חשום  מכהונה  לתה  באסור  ליישינן  חי  איה  ליבעיא  מקאו
 עילות ברוב ד,מזרות משום מיישינן חא ללישראל דיילי ו"מהר לסבירא ליהו
 מא  שיישינן  חכהן  להשיאה  ללו  הכייפ  א,יותר  בפרוצה  בפילו  אבעל  החרא
 ף אישראל ממור חכהן ד,חוק  רחשש  בף  אפי  טיישינן  חלכהן  ד,מזרת  מיאה
י "מהרד  בית  שמואל  אליבא  הברי  דיישב  לי  לראה  נןכ  .מזרות  משש  חעניןל
 כהן  לק  רמחמרינן  ועלמא  בששא  חהוא  דיילי  ו"הר  מכתב  שוא  הזהו,  יילו
 לא  שה  מחיישינן  ו,יותר  בדקדקין  מהונה  כליחוסי  דכוונתו  ו,ישראל  ללאו

 .שראל יגבי ליישינןח

ואף  שלישראל  אין  לחוש לפי שרוב ,  שאמנם  חשש  הגמרא  הוא  חשש  ממזרות,  מצא  לפי  זהנ
לפי  שלגבי  כהן ,  אולם  ספק  הגמרא  הוא  לגבי  כהונה,  צה  ביותרבעילות  אחר  הבעל  אפילו  בפרו

 .חיישינן טפי

ליישב  את  פסק ,  )גק  י"אבן  העזר  סימן  ד  ס(פלאה  הלבעל  ה  כן  כתב  בספר  נתיבות  לשבתו
 :וזו לשונו, ם"הרמב

אף ,  ייתה  פרוצה  ביותר  לחומראהדהא  דפסק  האיבעיא    יותר  היה  נראהו
דאף  דספק  ממזר  מותר  מן   [...]  הדספק  ממזר  מותר  מן  התור  דקיימא  לן

אבל  לקהל  כהונה  לא  עדיף  מספק  חלל ,  היינו  דוקא  בקהל  ישראל,  התורה
דהא  דפסק  האיבעיא  לחומרא  היינו   ומרליש    ואם  כן  [...]  דאסור  מן  התורה

דכל   דסבירא  ליה,  ם"דיין  צריך  עיון  בדעת  הרמבעאלא  ד.  דוקא  לכהונה
לומר  דאיסור  כהונה  שאני ש  הו  ימי.  ספיקא  דאורייתא  לחומרא  הוא  מדרבנן

[...] 

 חוששין לממזר ל מקוםכומ' וב בעילותר'בפרוצה ביותר אמרינן  –יטה ג ש

לדבריו  גם  בפרוצה  ביותר :    מובאת  שיטה  שלישית)  כח–סימן  ד  סעיפים  כו  (בערוך  השולחן  

אבל  מכל  מקום ,  ואם  כן  לכאורה  אין  חשש  לממזרות',  רוב  בעילות  אחר  הבעל'יש  דין  

 .ת עצה טובה וחששא בעלמא ראוי להחמיר ולחוש אף לחשש רחוק שכזהמחמ

ם  לגבי  דינה  של "לאחר  שהעיר  על  סתירת  פסקי  הרמב,  מסקנה  זו  הגיע  הערוך  השולחןל
 :)ויף כעס(וזו לשונו , אשה שיצא עליה שם מזנה

 : ) כלכהה( יאה ביסורי אהלכותו מ"פרק טל ב"ם ז"רמב התבכ

 רננים  מכלה  ועלה  בחת  תונה  זהיא  שול  קליה  עיצא  שיש  אשתא"
 צל  אעילות  ברוב  ש,ם  המזרים  ממא  שבניה  לוששין  חיןא,  חריהא
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 שום מה לוששין חצמה עיא הבלא ,כתחלה לתה בישא למותר ו,בעלה
 . ל"כ ע,"וששין חבניה לף אדאי מותר ירוצה פייתה האםו, ונהז

  :תבז כ"בסוף פרק יו

 כהן  לתנשא  וה  לששיןו  חין  א,עולה  בהיא  שבתולה  הל  עול  קיצא"
 עלה בוציאה האפילו  ו,ה  לוששין  חין  א,עיר  בזנה  מם  שה  לצאי  .דולג
 יתן  שודם  קמת  וכוער  מבר  דעידי  בו  אהודית  ית  דל  עעברה  ששוםמ
 עדות  בלא  אאלו  משה  אוסרין  אאיןש,  כהן  לותרת  מו  זריה  ,ט  גהל
 .ל"כ ע,"יה פהודאת בו ארורהב

 :וזו לשונו )זיף כעס(ם כתב "ליישב את פסקי הרמבו

 ו  ארורה  בעדות  בלא  אאסור  לין  אדין  המן  ד,תני  קינא  דשני  הבדין  די  ליראהו
 איןם  ש"הרמב  לירא  ליה  סבת  איששא  מנטען  הל  עאף  ד,יה  פהודאתב
 מי  לעלמא  בובה  טצה  עלא  א,ינא  דינו  אראשון  הבדיןו  [...]  מנו  מוציאיןמ
 לל  כששאח  ום  שין  אבהבת  דמר  אלכן  ו,טוהרת  משה  אישא  לחוש  לירצהש
 ונה  זשום  מחשוש  לש  יעצמה  בליה  עבל  א,בעל  החר  אעילות  ברוב  שפנימ
 ינו ארכיו דמיישר השראל ים גאףו, )נה  למלךמש( ותה איקח לכהן לאוי ראינוו
  ).א"ע  כזוטהי ס"שר( ו לשנאסרה ממו עשמש לתקלקלנו ש,לוקחה לאויר

 :וזו לשונו, נידון דידןמביא הערוך השולחן נפקא מינה גם ל, ילוק זהחכתוצאה של ו

 אוי  ר,הבעל  מיה  הא  לבעילות  הרוב  שפשר  אאזד,  יותר  ברוצה  פכשהיאו
ן כו(  דינא  מא  לבל  אששא  חשון  לזהו  ו,זרעה  מם  גהתרחק  לרכיו  דהמחשבל

 . )בית מאיר הכתבן כ ו,דינא מאינו דםי ש"רש ממשמע

ודחה  את ,  אמורהבהמשך  דבריו  מביא  הערוך  השולחן  את  תירוצי  האחרונים  על  הסתירה  הו
 :וזו לשונו, ובין לגבי זרעה אםהבין לגבי  –ובסוף דבריו חזר על מסקנתו , הםידבר

 ן  מו  לסורה  אזונהד  ,ותר  יחשוש  לו  לש  יכהן  ד[...]מו  שכתבתי    כראה  נלכןו
 לאש  התרחק  לשרוצה  ככיעור  הן  ממנם  א,ותרת  מישראל  לבל  א,תורהה
 רוצה  פיא  האם  וכתב  שזהוו  ,התרחק  לאוי  רוא  הם  ג,בעילותיו  בכשילנות
 .עלמא בששא חלומר כ,בנים לף אוששין חיותרב

 ):כזיף עס(וזו לשונו , א שהובאה לעיל"בזה מיישב גם את הגהת הרמו

 הם  שניה  בל  עומר  לאמנת  ניא  הומכל  מקום:  "א"רמ  הבינו  רסיים  שזהוו
 שירים  כהם  ששאומרת  כאוסרם  לין  אדין  המעיקר  דלומרכ.  ל"כע."  שיריםכ
 ,בניה לם גוששין חיותר בבפרוצה דכתב שזהו [...] יותר ברוצה פיא הם אףא
 ,ממזירות  לם  גחשוש  ליש  שדאי  ולחשוש  ד,מזירות  מחשש  לם  גוצה  לומרר
 . )שם( דינא מאסור לרוצה שיש שמו כלא ד,אסור לין אדינא מבלא

 ,'רוב  בעילות  אחר  הבעל'גם  בפרוצה  ביותר  אמרינן  ,  שולחןהמצא  כי  לדעת  הערוך  נ
 .אלא שמכל מקום לכתחילה ראוי לחוש. ומעיקר הדין אין לחשוש בה לממזרות

 גבי הנידון שלפנינולמשמעותן ויכום השיטות ס

 :וכדלהלן,  בנידון שלפנינו לכל השיטות תולין את הבן בבעל כיעל פי המבואר עולה

שגם ברור  ופשוט  ,  גם  בפרוצה  ביותר'  רוב  בעילות  אחר  הבעל'לפי  השיטה  שאומרים   .א

 .ותולין שהבן הוא מהבעל, בנידוננו נאמר כן
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ואם  כן  יש  חשש ',  רוב  בעילות  אחר  הבעל'גם  לפי  השיטה  שבפרוצה  ביותר  אין  דין   .ב

וכפי ,  מכל  מקום  בנידון  דנן  הרי  אין  ביאותיה  מאחרים  מרובות  משל  בעלה,  ממזרות

ואם  כך  לכולי ,  שהביאות  היו  בתדירות  דומה  בינו  ובין  הבועל,  האםשהעידו  גם  האב  וגם  

 .עלמא הדין שתולין את הבן בבעלה

 הביאור והגדר –' רוב בעילות אחר הבעל' .ג

גם ' רוב בעילות אחר הבעל'  הפוסקים  חלוקים  אם אמרינן כי,  מהאמור  לעיל  נמצאנו  למדים

גם  יש  לעיין ,  ומלבד  שצריך  לברר  את  שורש  מחלוקתם.  או  לא'  פרוצה  ביותר'לגבי  אישה  

והרי  מאחר  שפרוצה  היא ,  גם  בפרוצה  ביותר'  רוב  בעילות'ים  שאומרים  בטעמם  של  הסובר

והרי  מסתבר ,  שכזה'  רוב'כיצד  אפוא  אפשר  לסמוך  על  ,  ונבעלה  מאחרים  פעמים  רבות

וכדקדוק  הבנין ,  י"וכמו  שכתב  רש(ושמא  אף  רוב  בעילותיה  הן  משל  אחרים  ,  שאין  זה  רוב  כלל

 .)עולם המובא לעיל

הוא  אכן   –'  רוב  בעילות  אחר  הבעל  '–דהנה  יש  לחקור  אם  רוב  זה  ,  יןינראה  בביאור  הענו
, ותלינן  שכמות  רוב  הבעילות  הן  מהבעל  נו  שהנידון  בו  הוא  מבחינת  הכמותיוהי,  כשאר  דיני  רוב

' ובר'מכל  מקום  ',  וב  בעילותר'א  ואף  שלשון  הגמרא  והראשונים  הי,  בואו  שאין  זה  כשאר  דיני  ר
מכל  מקום  מחמת  החזקה  עומד  גם ,  ינת  הכמות  אין  כאן  רובואף  שמבח,  זה  שורשו  מחמת  חזקה

 . )ויבואר להלן(הרוב 

 ' וב בעילותר'חזקה המסייעת לה

דהנה  בספר  תועפות  ראם .  מקורה  בספרי  הפוסקים,  הגדרה  מחודשת  זו  ברוב  שלפנינו

והשאלה  היא ,    דן  בתביעת  מזונות  של  אם  שהייתה  פרוצה  ביותר)תשובה  מד,  מ  טויבש"לרא(

, שר  לומר  בכי  האי  גוונא  רוב  בעילות  אחר  הבעל  להוציא  ממון  מהאב  למזונות  הבןאם  אפ

 :וזו לשון השאלה. או לא

ולא  היה  עדות  רק ,  ורננו  אחריה  ששר  אחד  יוצא  ובא  בביתה  יום  יום[...]  
ונודע  שבשעה  שלא  היה  אישה ,  נתגלה  קלונה  בעורמת  הבעל  י  זהרואח,  קלא

רק  שהיא ,  פיטוריןט  ושלחה  בג[...]    בביתה  השר  הזה  לן  אצלה  כל  הלילה
והבעל  אומר  כי  הוא  מנכרי  הזה  שנחשדה ,  תובעת  ממנו  צרכי  הולדוהרה  
והודה  כי  בא   .ו  אם  בא  עליה  בעת  שנחשדה  בעיניוהכאשר  שאלוו  [...]  ממנו

כי נתיחדה עמו  ואומר שבודאי ביאת הנכרי היה מרובה משלו ,עליה לפרקים
לא  נבעלתי  כי  לא  בא  לשכב  עמי ,  העוברמך  מ:  "והיא  אומרת.  פעמים  הרבה

 " [...]באותו הלילה שנתפשתי עמום ג

 :בתוך דבריו תשובתו כתב וזו לשונוו

והיינו  משום ,  ם  בזה  יש  לומר  דרוב  בעילות  אחר  הבעלגמכל  מקום  [...]  
אפילו בביאת ו, לינן בביאת הבעלתולכן , אשה מזנה מתהפכת שלא תתעברד

רשבעילות  ב  וראמרינן    כל  מקוםמ  ,ל  ביאת  הבעלעאחרים  מרובה   ב ע ת  ת
 [...]אחר הבעל 

אשה  מזנה 'כי  מאחר  שיש  חזקה  '  תתעבר  מהןשוב  בעילות  ר'כוונתו  ל'  רוב  בעילות'לומר  כ
אלא  אחר ,  אין  ללכת  אחר  הכמות,  אם  כן  כשבאים  לדון  ממי  נולד  הבן,  'מתהפכת  שלא  תתעבר
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 –רוב  בעילות  'רינן  מצה  ביותר  אועל  כן  אף  בפרו,  תעברה  בבן  זההתכן  שיהבעילות  שמהן  י
 .'אחר הבעל –שתתעבר מהן 

 :זו לשונוו) ק א"אבן העזר סימן יט ס(כתב ההפלאה בספרו נתיבות לשבת , דרה כעין זוהג

אם ד, אין הפירוש דתלינן ברוב ביאות, הא דאמרינן רוב בעילות אחר הבעלד
שעה ועוד  הוכחנו  מבן  ת.  לא  שייך  זהה  אם  נתעברה  מביאה  ראשונ  כן

, שמשה עם בעלה ראשון פעמים הרבה פילו אםא – לשני לראשון ובן שבעה
 –וכן  להיפך  ,  תעברה  מביאה  ראשונהנואין  להסתפק  מבעל  אחרון  אלא  כש

אפילו  הכי ,  פילו  כשנצטרך  לומר  דמבעלה  ראשון  נתעברה  בביאה  אחרונהא
שרוב  הנשים  הנבעלות  הם  נבעלות ,  לא  הפירוש  הואא.  מספקינן  ליה

ו נייה,  אכתי  מנא  ידעינן  זה  דרוב  הנבעלות  נבעלות  מבעליהןו.  ןמבעליה
 [...]משום חזקה דכל איש ואשה 

 :וזו לשונו, חזר ההפלאה על דבריו, )ק ח"סימן ג ס(במקום אחר שם ו

, שרוב  נשים  מתעברות  מבעליהן  ולא  מזנות,  לא  דאזלינן  בתר  רובאא  [...]
ות  הן לב  הנשים  הנבעדרו  ושרפי,  והיינו  דאמר  רוב  בעילות  אחר  הבעל

 [...]מבעליהן ולא מזנות 

 :וזו לשונו, )ויקרא יח ט(פנים יפות על התורה ו כן כתב גם בספרו

אין  הפירוש  מפני  שרגיל  אצלה ,  הא  דאמרינן  רוב  הבעילות  אחר  הבעלד
דלא  חילקה  התורה  אפילו  לא  נתייחד  עמה  הבעל  אלא  פעם ,  בביאות  הרבה

, וש  הוא  דרוב  הנבעלות  הם  מבעליהןאלא  הפיר,  אחת  תולין  הולד  בבעל
לפי .  להכי  כל  היכא  דאיכא  למתלי  בבעל  אזלינן  בתר  רוב  הבעולות  מבעליהן

ליתא ,  זה  דחייבי  כריתות  שאין  תופסות  קידושין  כלל  ואין  שם  בעל  עליו
ליכא   יון  דלדידיה  איכא  איסור  כרת  ולכולי  עלמאכואדרבא  ,  להאי  רובא
 [...]רים איכא למיתלא יותר באח, איסור כרת

שהולכים   –אינו  רוב  כפשוטו  '  לות  אחר  הבעליוב  בער  'פוא  כי  גם  לדעת  ההפלאהאבואר  מ
זקת ח'לדעת  ההפלאה  היא  ה  ואולם  החזק.  אלא  שיסודו  מחמת  חזקה,  לפי  כמות  הבעילות

ולפיכך  הולכים  אחר  רוב  הנשים  שבעולם ,  ה  נבעלת  על  ידי  בעלה  ולא  בזנותיששא  –'  כשרות
ונמצא  שעל  פי  החזקה  יש  רוב  לקבוע  כי  אישה  זו  נבעלה ,  הן  ואינן  מזנותשהן  נבעלות  מבעלי

 . מבעלה

, כי  כאמור  גם  בפרוצה  ביותר  אמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל  אולם  דבריו  צריכים  ביאורו
ה  זו ישא  מכל  מקום,  אף  שרוב  הנבעלות  הן  מבעליהןד,  והרי  בכי  האי  גוונא  יש  ריעותא  ברוב  זה

ינתה זדאי  שואלא  שידוע  ,  ה  שאינה  פרוצה  ביותרישגם  בא,  ועוד?  יםהלא  רוב  בעילותיה  מאחר
לקבוע  על  פי   שהרי  אי  אפשר,  כן  שוב  נתבטל  הרוב  אם  –פילו  רק  פעם  אחת  א  –תחת  בעלה  

 ?כיון שידוע שזינתה, הרוב שבעילותיה מבעלה ולא מזנות

 )ימן  כ  אות  בקונטרס  בית  הנשים  ס(ת  עמודי  אש  "מצינו  בשו,  על  ההפלאה  )השנייה(ערה  זו  ה
 :שכתב וזו לשונו

דהפירוש  רוב  בעילות  אחר  הבעל  היינו   [...]  ראיתי  בקונטרס  נתיבות  לשבתו
פירוש  הזה האולם    [...]  דעל  פי  רוב  אשה  שיושבת  תחת  בעלה  איננה  מזנה

שכתב  להדיא  דאפילו  אם  איכא  עדים  שזינתה   א"נסתר  מתוך  דברי  הרמ
וכן  הוא  בירושלמי .  רושוי  כפומוכח  דלא,  אמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל

מפני  שרוב ,  שת  איש  שזינתה  הוולדות  לבעלא:  ")זפרק  א  הלכה  (סוטה  
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ומוכח  דאף  בודאי  זינתה  אמרינן  רוב  בעילות  אחר "  [...]  בעילות  אחר  הבעל
 . א"וכמו שכתב הרמ, הבעל

יש ,  שהבין  את  כוונת  ההפלאה  כפשוטה  ועל  כן  תמה  על  דבריו  די  אשומעשלא  כה  ,אולםו
סימן ( וכן  כתב  המחצית  השקל.  רי  ההפלאה  כפי  המובא  לעיל  בשם  התועפות  ראםביארו  את  דשב

 :וזו לשונו, לאחר שהביא את דברי ההפלאה )גכק "ית שמואל סבל עד 

היינו  שרוב  נשים  שבעולם '  וב  בעילות  אחר  הבעלר'לא  הפירוש  הוא  א
יף עבסכ, יאפילו זינתה בודא יינוה(נבעלות ומתעברות מבעליהן ולא מזנות 

כל  מקום מ,  )בכק  "ס(בית  שמואל  ו)  זכ־וד  ק  י"ס(ה  וחלקת  מחוקק  "ו  בהג"כ
אשת "אמר  רבי  יוחנן  ד,  )זק  א  הלכה  רוטה  פס(וכן  הוא  בירושלמי  ,  תולין  בבעל

מפני  שרוב ,  הולדות  לבעל  –אפילו  ודאי  זינתה  ,  רוצה  לומר  –איש  שזינתה  
  .)עיין שם, "בעילות מן הבעל

דאשה מזנה מתהפכת ומזנה שלא  )ב"עט ו־ס, א"לה ע(במות הוא כדאמרינן ביו
ואפילו  יש  לה  בעל  דתוכל  לתלות ',  ג  סעיף  ו"בסימן  יכ,  תתעבר  בזנות

  [...]שלא יהיו לה בנים ממזרים ה מכל מקום מתהפכת ומזנ, בבעלה

שה  מזנה א'זקת  חהיא  ',  וב  בעילותר'כי  החזקה  שעל  פיה  עומד  הרוב  של    פואאמצא  נ
ולדעת  המחצית  השקל  זוהי  גם  כוונת  ההפלאה  במה  שכתב  שרוב  נשים ',    תתעברמתהפכת  שלא

שמחמת  חזקה  זו  תולין  שנתעברה  מבעלה  כדרך  רוב ,  שבעולם  נבעלות  מבעליהן  ולא  מזנות
 . הנשים דעלמא

 באשת איש –' אשה מזנה מתהפכת'זקה ח

 –'  ה  מתהפכתאשה  מזנ'הוא  מחמת  חזקת  '  רוב  בעילות'אלא  שעדיין  יש  לעיין  כי  אם  טעם  

, שאם  תתעבר  יתגלה  קלונה  ברבים,  הלא  חזקה  זו  שייכת  דוקא  בפנויה,  כדי  שלא  תתעבר

 . וליתא לחזקה, אולם באשת איש כיון שתולה בבעלה אינה צריכה להתהפך

לרבי   א  את  דעת  הבנין  עולםיהב  )שם(באוצר  הפוסקים    דהנה,  מצינו  שנחלקו  בזה  הפוסקיםו
ה  היושבת  תחת  בעלה  אין  בה  חזקה  זו  של יששא,  )י  אות  סימן  האבן  העזר  (חק  אייזיק  חבר  צי

 :וזו לשונו, מתהפכת

, היינו  דוקא  היכא  דלית  לה  בעל"  שה  זונה  מתהפכתא"מה  דאמרינן  ד
ה  שאין  כן  ביש מ,  קא  עבדה  הכי  די  שלא  תתעבר  ומחמת  בושהכעושה  כן  ש

א נת":  בסוף  קידושין  וכמו  שאמרו  שתולה  בבעלה,  ה  בושהללה  בעל  דאין  
 " [...] לם מזנות ותולות בבעליהןווכ

, דעה  זוו  אולם  לאחר  שהביאו.  )חק  י"ס(בית  משה    כתבן  שכ  כתב  באוצר  הפוסקים  שםו
 :באוצר הפוסקים את דעת החולקים בזו הלשוןו הביא

היינו  שמזנה  אפילו  סמוך   'פרוצה  ביותר'שפירש  ד[...]  ולם  המאירי  א
  דסתם  מזנה  נשמרת משמע,  לטבילתה  שיכולה  אז  להתעבר  מאחרים

הכונה  ,ומה  שאמרו  וכולן תולות בבעליהן,  דלזה  אין  יצרה  תקפה,  מלהתעבר
דנזהרות   ש  לומריאבל  וודאי  ,  תתעבר  'שמא'שאין  מפחדות  מלזנות  מחשש  

 ,)דמן  ילק  אבן  העזר  דיני  עריות  סח(בתפארת  צבי    משמען  וכ.  ומתהפכות
ותועפות  ראם וכן  כתב  לחם  שערים  ,  דאמרינן  מתהפכת  אף  באשת  איש

ה ונפקא  מינ[...]  ובאמרה  נתהפכתי  אפשר  דנאמנת  לכולי  עלמא  .  דבסמוך
 [...]בדליכא רוב בעילות מהבעל 
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שבאשת  איש  גם   שיטותפקט  בנש  )סימן  ט  אבן  העזר  חלק  ג(ת  אגרות  משה  "ראה  גם  בשוו
 :וזו לשונו בסוף התשובה שם, )בסמוך יובאו דבריו בהרחבה(שייכת חזקה זו 

,   אות  אאק  ס"ס('    דסימן  במצאתי  ופוסקים  הוצר  אספר  בפשתי  חיכתבת  שחרא
 ,דכתבתי  כ,על  בה  ליש  בף  אתהפכת  ממזנה  שסוברים  היש  ש)  דבאותו
  [...]ן  כמסתברו

ת ניחא  שמחמ,  שייכא  גם  באשת  איש'  ה  מתהפכתנאשה  מז'זקת  חכי  לשיטה  ש  מצא  אפואנ
שייכא   'אשה  מזנה  מתהפכת'זקת  אולם  לשיטה  שח',  הבעל  וב  בעילות  אחרר'חזקה  זו  אמרינן  

דוע  אם  כן מ:  ולפי  זה  עדיין  צריך  ביאור.  אם  כן  אזלה  לה  החזקה,  קא  בפנויה  ולא  באשת  אישווד
כן  שרוב יתי,  ואדרבה,  ליכא  רוב  ביאותוא  והל,  'רוב  בעילות  אחר  הבעל'בפרוצה  ביותר  אמרינן  

 ?אחריםל בעילות אצ

גם   קום  יש  טעמים  אחרים  שמחמתםל  מכאך  מ,  שאמנם  ליכא  חזקה,  בזה  צריך  לומרו
', אחר  הבעל  –  מתעברת  מהןש  –רוב  בעילות  'שעל  כן  אמרינן  ,  עלבבפרוצה  תולין  את  הולד  ב

 . וכדלהלן, ולא מאחרים

 גם בפרוצה ביותר 'רוב בעילות'עמים נוספים לומר ט

וגם ,  אינו  רוב  בכמות  כשאר  רוב'  רוב  בעילות  אחר  הבעל'טעם  נוסף  המחזק  את  השיטה  ש

הביא  מרן ,  קרה  שרוב  הבעילות  אינן  מבעלה  מכל  מקום  אמרינן  להאי  רובא  וכמבוארבמ

 )ועוד,  ק  ד"חלק  ז  אבן  העזר  סימן  ו  ס(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"הגאון  הגדול  רבי  עובדיה  יוסף  זצ

 :וזו לשונו

ט יק  (במות  י–תוספות    הל  פי  מה  שכתבוע,  ל"נ  ההפלאה  הברת  סחזק  לישו
 ףא,  בעל  החר  אעילות  בוב  רקיימא  לן  דהאד,  ")יררבי  מא  "בור  המתחיליד  בא"ע
 ממילא  שמעשה  בלוי  תשיב  חלאד  ש  לומרי,  מעשה  בתלוי  הוב  רהוי  דב  גלע
. עיין שם, )א"כ ע( כורות ב–תוספות  הכן כתבוו. אשתו לזקק  נאדםש  א  בואה
 ומר  לייך  שאל,  ריתות  כחייבי  בליו  עאסורה  שמי  לבעלת  נשהיא  כאם  כןו
 וב  רהוי  דיון  כעילותיו  בל  שובא  ראיתרעו,  אשתו  לזקקנ  האדם  כמילא  מהויד
 .צריך עיוןו. מעשה בתלויה

, א"יצחק  יוסף  שליטי  זו  הוסיף  בנו  הראשון  לציון  והרב  הראשי  לישראל  הגאון  רב  ברהסל  ע
 :בזו הלשון )חקית–זחלק א סימן כו עמודים תקי(ן וראשון לציהת "בספרו שו

מתני  לה ד  אןמ"בור  המתחיל  יא  ד,  גכ  כתובות(וכעין  זה  כתב  גם  הפני  יהושע  [...]  
ואמרינן ,  תשמיש  איש  ואשתו  שהוא  מצויבלא  אמרו  חזקה  זו  אלא  ,  ")ארישא

א יה  שאין  כן  בביאת  זנות  דודאי  מקרי  רובא  דתלמ  ,בעלמא  רוב  ומצוי
 .עיין שם. במעשה ולא הוי רובא

  שרוב  בעילות  אינו הכריח  בתחילת  דבריו  )אבן  העזר  חלק  ג  סימן  ט(ת  אגרות  משה  "שובם  ג
 :וזו לשונו, וכשיטת ההפלאה, מחמת כמות הביאות

 ינו אונותיו עזמןש בעל בףא הוא שפשוטו, בעל החר אלך העילות ברוב [...]
 נדתה במנה מורש פא ההבעל שףא ,שבת באחת ושבת בתים שלא אום יכלב
 יילין  טינם  אני  אדם  ברובא  דובא  רהרי  ש,ום  ינים־עשר  שהוא  שזמננו  בףא
 ףא,  סקינן  ערשיעי  באטו  דורה  תשומרי  ביירי  אבודאיו,  ילה  לכל  בעונתןש
 ל  עעברי  ושעים  רהם  דכיוןד,  דתה  נמן  זל  עם  גחוש  לש  ירי  הלהנואפיםש
 גםו,  דה  נאיסור  לבועלים  הלא  ויא  הא  לחושו  יא  לדאי  ויש  אשת  איסורא
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, ום  יכל  בזנין  מהן  ושבת  בחת  אק  רו  אשבת  בתים  שלא  אועלה  בינו  אבעלה
  [...] לבע החר אלך העילות ברוב דמרינן אל מקוםכמו

ה  מזנה ישואחד  מהם  הוא  המבואר  לעיל  שא,  בהמשך  דבריו  הביא  לזה  מספר  טעמיםו
 :וזו לשונו, מתהפכת

 ה  לפשר  אאל  דם  אבני  ובעל  הדע  ילא  שהירותה  זצד  מי  כראה  נוהטעם  [...]
 ,ודעי  לא  שיראה  הצד  מאוליו  .חוקות  רפעמים  ללא  אתזנה  שהמציאותב
 מנאפים  היאות  בלכןו  ,הריון  לך  כל  כאויה  רבעילה  האין  שחפזון  בושיןע
 )ז  לףד(  כתובות  בבה  רמר  אא  המזנה  בגםו.  ועטים  מהתעבר  לתוכלש
 הם  לאין  ביירי  אשם  שאףו  .תעבר  תלא  שדי  כמתהפכת  ומוך  במשמשתש
 תתלה  ששום  מהתעבר  לה  ליכפת  אא  לעלים  בה  לאית  באפשר  ש,עליםב
 וצה רינה אעלמא בתאוה להוא שזנה מכלש סתבר מדאי ווםכל מק מ,בעלהב
 ,וך מהם למכינים והם מתתעבר שוצים רין  אנואפים  הגםו  ,המזנה  מהתעברל
 וא  ההן  מהתעבר  לאפשר  שעילות  בוב  רדברים  הלו  אל  כשביל  בלכןש
 שבת  באחת  ותים  שרק  ומותרין  הימים  בק  רוגבלת  מונתו  עזמן  שףא  ,הבעלמ
 .התעבר לאויין רין אנואפים העילות בוב רי כ,ום יכל בוא הנואפים הזמןו

 יאור המחלוקת לגבי חשש ממזר בפרוצה ביותרב

  אם  הוולד  ממזר  לפי –על  פי  המבואר  לעיל  נראה  כי  מחלוקת  הפוסקים  לגבי  פרוצה  ביותר  

' רוב  בעילות'או  שגם  בפרוצה  ביותר  אמרינן  ',  רוב  בעילות  אחר  הבעל'שלא  שייך  בזה  

 : תלויה בשני הצדדים בהגדרת רוב זה–ינו ממזר והוולד מותר וא

ינן  שכמות לות,  הוא  כשאר  רוב  שהנידון  בו  הוא  מבחינת  הכמות  'רוב  בעילות'ם  נאמר  שא
ן  שאין  רוב ווומכי,  אם  כן  בפרוצה  ביותר  אין  רוב  הבעילות  של  הבעל  ,רוב  הבעילות  הן  מהבעל

שה  מזנה א'כחזקת    –מת  חזקה  יקרו  מחעאלא  ,  אך  אם  אין  זה  כשאר  רוב.  רזלד  ממווהרי  שה
, שמחמתם  תולים  שהעיבור  היה  מהבעל  ולא  מאחרים  ו  שאר  טעמיםא',  מתהפכת  שלא  תתעבר

 .אם כן גם בפרוצה ביותר שייך רוב זה

 במחלוקת זו לגבי הנידון שלפנינו נפקא מינהה

', רוב בעילות אחר הבעל'על  פי  המבואר  עולה  כי  לפי  השיטה  שבפרוצה  ביותר  לא  אומרים 

כבר  נתבאר  לעיל  דהיינו  משום ,  )  שיטה  א–לעיל  (לפי  שרוב  זה  הוא  מבחינת  הכמות  

, דאם  לא  כן  הרי  הווי  ספק  ממזר  שפסול  מדרבנן,  שבעילות  האחרים  מרובים  משל  הבעל

ומכיון  שבנידון  שלפנינו  העידו  שניהם .  ודינו  לקולא,  ונמצא  שספק  הגמרא  הוא  בדרבנן

ועל  כל  פנים  בכלל  ספק ,  יש  לתלות  הבן  בבעל,  ווהשביאות  הבעל  והבועל  היו  בתדירות  ש

 .הווי וכשר

הרי  נתבאר  דהיינו  משום ,  'רוב  בעילות'השיטה  שגם  בפרוצה  ביותר  אומרים    לפי,  אולםו
וגם  הטעמים ,  וכאן  הרי  לא  שייכא  חזקה  זו,  ה  מזנה  מתהפכת  כדי  שלא  תתעברישהחזקה  שא

ן ואינם  שייכים  בניד  'רוב  בעילות'ותר  ים  שמחמתן  אומרים  בפרוצה  ביקהאחרים  המובאים  בפוס
 .נעשה בידיעת הבעלול והכ, שהרי לדברי האשה היא אינה יראה במעשיה עם הבועל, דידן

 י  אפשרא  כאורהל  –כמובא  להלן  ,  שכדבריה  נוקטים  להלכה  –כי  לשיטה  זו    נמצא  לפי  זהו
ן  שביאות  הבעל וושמכי,  ם  לא  שגם  לשיטה  זו  נאמר  כדלעילא  (לות  בנידון  שלפנינו  את  הבן  בבעלתל

 . )וצריך עיון, על כן הווי ספק ממזר, ןוהבועל שוות במספר
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ה ישכי  יש  לדון  אם  אכן  הא,  לא  שעדיין  יש  לדון  להכשיר  במקרה  שלפנינו  מכיוון  אחרא
ויבואר ,  'רוב  בעילות  אחר  הבעל'אזי  שייך  בה  ,  ינה  מוגדרת  כךאכי  אם  '  רוצה  ביותרפ'מוגדרת  

 .בסמוך

 'ותררוצה ביפ'דר ג

וכאמור  לעיל ',  פרוצה  ביותר'מצינו  בפוסקים  דעות  שונות  בנוגע  להגדרת  אשת  איש  

 .לכאורה יש בזה נפקא מינה גם לגבי הנידון שלפנינו

וזו ,  )ק  סז  אות  א"הובא  גם  באוצר  הפוסקים  שם  ס,  וסימן  ס(י  ברונא  "ת  מהר"ביאר  בשו  נידון  זהב
 :לשונו

 –"  די  מותר  ירוצה  פתהיה"  דכאהיו  ד"פרק  ט  במיימוני  הכתב  דב  גל  עאףו
א פרהסי בפרוצה ו,יעור כדי עאיכא דיירי מהיא ה,ל"כ ע"וששין חבניו לףא"
 חוד  הייל  עוסרין  אין  אהריש,  דבר  לגלים  ראיכא  ו,חודייב  ובנישוק  וגיפוףב
פות סתו  בא"עיג  (  כתובות  דמא  קרק  פוף  סוספות  תפירשוו,  )א"  עא  פושיןקיד(

  [...]יירי  מת אישבאשד") עלהמ"דיבור המתחיל 

וזו ,  'פרוצה  ביותר'כתב  בהגדרת  ש)  לא  תעשה  קיז(ג  "ר  הפוסקים  שם  הביא  בשם  הסמצבאוו
 ." דמפקרת עצמה לכל לכתחילה בפרהסיא" :לשונו

 :בזו הלשון דבריוך תב בתוכ) אבן העזר חלק ג סימן ט(באגרות משה ו

 לא  ובעלה  מא  ללל  כתביישת  מאינה  ששה  איא  היותר  בפרוצה  דמסתברו
 ריךצ  [...]  אוקמי  לרצה  נאםו[...]  א  רגמ  הלשון  מן  כשמע  מקצת  ו,אחריםמ
 ,זהרת נא לבעלה מגם ו,פרהסיא ביותר ברוצה פיא הנשוק ובוק חעל שפרשל
 יסורה  אאין  שאחר  מגרשה  לבעל  השש  חא  למכוערים  הברים  דשביל  בלכןש
 . יותר בהרוצ פהחשיבה לין אדאי ו,זנותה מדעו ילא שזהירה בבל א[...]רורב

 :בסוף דבריו הוסיף שם האגרות משה בזו הלשוןו

)   אות  אזק  ס"סב(  איתי  רם  ג[...]פוסקים    הוצר  אספר  בפשתי  חכתבתי  שחרא
, פרהסיא בכל לצמה עמפקרתד תבג כ"הסמ שמביא ש,יותר ברוצה פפירושב
 הואו,  נישוק  וגיפוף  בפרהסיא  בפרוצהד  ביא  הברונאי  מ"הר  מבשםו
 [...]שים פירו הני שדכתבתיכ

 יודע הבעל שהיא פרוצה עם אחדב

, ויש  לעיין  מה  יהא  הדין  באישה  שאמנם  אינה  פרוצה  בפרהסיה  כפי  שכתבו  הפוסקים  לעיל

ונמצא ,  אולם  הבעל  יודע  באופן  ברור  כי  היא  מפקירה  עצמה  לאדם  מסוים  באופן  קבוע

היא  גם  בגדר ולכאורה  הדעת  נוטה  לומר  כי  אישה  זו  .  שכלפי  אותו  אדם  היא  פרוצה  ביותר

 .)וכן הוא הנידון שלפנינו(' פרוצה ביותר'

 :וזו לשונו, שר כתב לדחותהא )שם(ת חתם סופר "כבר נידונה בשו זוה לא שסברא

 יא  הרי  ה,עשה  משעת  במצאה  שיון  כלפנינו  שנידון  בברא  גאי  החשיבו
וה   ה,עילות  בשתי  לא  אעלה  בא  לרי  הימים  הבאותןו  ,יותר  בפרוצה  כעיניוב

 וב  רלינן  תלא  ופרוצה  כהיא  וזקן  כוא  הנידון  ו,ותר  יכיחים  שוציםפר  הליה
 י  כאמת  לראה  לי  נא  לכל  מקום  מאבל  .מיונו  דיישב  לש  ין  כ,חריו  אעילותב
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 רוץ פה באשכח דהי נכא הבל א,דבילה כה בומרים גכלה שבלים דת בומרג
 [...]שידי  חי מלמא עולי כ,חדא

עדיין  אין  לה ,  בקביעותר  אשתו  זינתה  עם  אחשאף  כאשר  הבעל  ראה  או  יודע  ש  פואאמצא  נ
ול ה  לא  הפקירה  עצמה  לכישן  שהאוומכי,  ומעתה  גם  במקרה  שלפנינו.  'רוצה  ביותרפ'דין  של  
ת  יש וולכל  הדע'  רוצה  ביותרפ'לפיכך  אינה  בכלל  ,  גיפוף  ונישוקבולא  הייתה  פרוצה  ,  הבפרהסי

 .ולתלות את הבן בבעלה, 'רוב בעילות אחר הבעל'לומר 

 'פרוצה ביותר'במחלוקת הפוסקים בת כתילההה הכרעה .ד

 מקרים הדומים לנידון שלפנינוב 

נוקטים  שגם  בפרוצה ,    שלפנינולמקרהמדברי  פוסקי  זמננו  עולה  כי  בנידונים  הדומים  

לפי  שהגדרתו  היא  שרוב  בעילות  שמתעברת  מהן ',  רוב  בעילות  אחר  הבעל'ביותר  אומרים  

 .ימיה המובאת לעילוכשיטת ההפלאה ודע, תולין בבעל

כצירוף ,  ל"יטה  זו  מובאת  פעמים  רבות  בפסקיו  של  מרן  הגאון  הגדול  רבי  עובדיה  יוסף  זצש
בנידון  דלהלן  הדומה   )וימן    סבן  העזר  אחלק  ט(ומר    אביעת  י"וכפי  שכתב  בשו,  להיתר  ממזרות

 :מקרההיאור תלשון ו וז, שלפנינו מקרהל

 בעלה  לילדה  ו  וישראלדת  משה  כקידושין  וחופה  בנשאת  ששה  אעניןב
 צה  רא  ללדבריהם  [...]  ערכאות  בבעלה  מתגרשה  הכךר  אחו,  לדים  ילושהש
. בעלה מט גתן מלא לערכאות באחר לנישאת ולכה הלכןו, ט גה לתת לעלהב
 אין  שבית  הדין  לראה  נבת  הגביל,  בת  ון  בלדים  יני  שה  לש  ישני  ההבעלמ
 זה  ההבחורו,  גט  היכויז  אחר  לחדשיים  כולד  נבן  הבלא  [...]  מזרות  מעייתב
 כאשר  שתברר  מתאריכים  הפיל.  ותבעי  לרופה  תמבקש  ומצוות  וורה  תומרש
 וענת  טהיא  ו  [...]הריון  בבר  כייתהה,  ערכאות  בשני  הבעלה  לישאהנ

 ך  כמו  עזינתה  שכשם  שומר  לקום  מש  יולםא,  שני  הבעלה  מיה  הההריוןש
 לדיהםי  פני  מצלה  אבקר  מהיה  שראשון  הבעלה  מו  א–  חר  אם  עינתהז
  [...]ם "כו עם היעה סרוב ועיר הרובש נכרי מו אמשותפיםה

 :כתב שם וזו לשונו, בתוך דברי תשובתוו

, דין  הל  פי  עו  לותרת  מהיא  שראשון  הבעלה  בולד  התלות  לש  ייותרו[...]  
 על  בהגאון  לזי  חפוקו.  יש  אשת  אאיסור  במה  עי  חהוא  ששני  הבעלה  בלאו
") גלה  תא  לחותך  ארותע  "פסוק  בות  מחרי  ארשתפ(  פות  ינים  פספרו  בהפלאהה
 : כתבש

 פני  מפירוש  היןא,  בעל  החר  אלך  העילות  בוב  ראמרינן  דהא  דנראהו"
 פירוש  הלאא  [...]  אחרים  מותר  ירבה  הביאות  בצלה  אגיל  רבעלהש
 ריתות  כחייבי  בילכךה,  בעליהן  ממתעברות  ונבעלות  הרוב  שואה
, ובא  רהאי  ליתא  לליו  עעל  בם  שאיןו,  הן  בופסין  תידושין  קאיןש
   [...]"רת כיסור אהם באין שאחרים מנתעברה שלינן תאדרבהו

 בא  שנידון  בהיתר  ללמעשה  והלכהל  ל"נ  ההפלאה  הברי  דירפנו  צכברו
, ו"שלון  תשא  ח"  כיום  בניתןש,  גדול  הדין  הית  בל  שין  דפסקב,  פנינול
, ל"צ  זולדשמידט  גליעזר  ארבי  וולטי  זצלאל  בבי  רגאונים  הברינו  חהסכמתב
 [...] למעשה והלכהל'  הקהל בבא להתירל ל"נ הין דפסק הל עדיהם יסמכוש

 וענת  טהאשה  שי  פל  עאףו,  ראשון  הבעלה  מהוא  שבן  התלות  לש  יוהכי  נמי
מו  שכתבתי וכ,  בן  הת  אאסור  לדי  כלום  כדבריה  ביןא,  שני  הבעלה  מהואש
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 חזקה  הצירוף  בכל  שכןו  [...]  ולד  הת  אפסול  ללל  כאמנת  נאםה  אין  שלעיל
 ש  יפירש,  ט  גמנו  מיבלה  קלא  שבעלה  מבלא  [...]  מזנה  וודקת  בזנה  מאשהד
 גוי  ממא  שספק  הפוסקים  התבו  מה  שכצירוף  בעל  כל  פניםו.  ו  בתלותל
  [...] תעברהנ

מדובר במקרה שהבעל הראשון היה מבקר ,  כי  על  פי  המבואר  בדברי  התשובה  הנזכרתן  צויי
 . אצלה

 :לשונוו וז, )ות או אימן  סעזר הבן אחלק ז( מרו אביעת י"קרה נוסף מובא בשומ

דת  משה   כקידושין  וחופה  בראשון  הבעלה  לישאת  נבריה  דלפי  ששהא
 גירושין  בפרדו  נכן  מלאחרו,  נים  בלשה  שו  לילדהו,  רדי  חב  רדי  יל  עוישראל

 נישאת  ולכה  היא  האף  ו[...]  ט  גמנו  מבלה  קלאו,  ערכאות  הדי  יל  עזרחייםא
 שהגיע  כעתהו  [...]  חת  אבת  ונים  בו  לילדה  וחר  אאיש  לערכאות  הידיעל  

 בוא לה לותר מם  אשאלה  הצבה  נגם  ומהק,  מים  שרא  יבחור  להנשא  לרקהפ
 ,ראשון הבעלה מדת כט גבלה קלא שנערה הם אברי דלפי שאחרמ',  הקהלב
  [...] קהל בבא לסולים פשני ההבעל מניה בלכ

ו נוזו  לשו,  על  פי  שיטת  ההפלאה  ל"זצעובדיה  יוסף  י  גם  במקרה  זה  התיר  מרן  הגאון  רבו
 :)שם אות ד(

 ל  ששוטם  פלפיו.  'בעל  החר  אלך  העילות  בובר  ')א"כז  ע(  סוטה  במא  לןייק
 דיףע,  מנו  מבעילות  הרוב  וום  יום  ימה  עי  חהואש,  שני  הבעלה,  בריםד
 ת  אבקר  לשבא  כקרה  מרך  דישות  איי  חמו  עחיתה  שראשון  העלה  בבעילותמ
 הבעל  מיא  ההבת  שספק  מתלות  לין  אכןם  או,  באו  רתר  באזלינןו,  לדיוי

 איתי  רי  כהחלט  בן  כומר  ליא  הסיקתא  פילתא  מלאו  דראה  נולםא.  ראשוןה
 תיבות  נספרו  בוד  עתב  ככןו  [...]  פות  ינים  פספרו  בהפלאה  העל  בהגאוןל
 ל  כצלה  אצוי  מאינו  שים  המדינת  לעלה  בהלך  בגםש,  )ק  ט"  ד  סימןס(  שבתל
 פי טדיף עשרות  כזקת  חמי  נאיכא  דכיוןד,  בעל  החר  אעילות  בוב  רמרינן  אךכ
 היא  שראשון  הבעלה  בולד  התלות  לשי  [...]  אם  כןו[...]  '  כו  וו  בתלותל
  [...] יש אשת אאיסור במה עי חהוא ששני הבעלה בלאו, ו לותרתמ

 ל  ששני  הבעלה  בבת  הת  אתלות  לייך  שלא  ד,נידון  דידן  בומרליש    מי  נהכיו
, עוריה  נעל  בהוא  שראשון  הבעלה  מותרי,  הלק  בלבוא  מלפוסלהו,  אםה
. ערכאות  בה  מזה  זנפרדו  שאחר  לם  גישות  איי  חמו  עחיות  להמשיכהו
 עיין  ו.אשה  הטוענת  שכפיו,  ותר  יראשון  הבעלה  בבת  התלות  לש  יאדרבהו
 הלך  שאופן  באפילוש,  הן  כיים  חבינו  רשם  ב)זפק  ספיקא  תרנס(  רוע  זאורב
 גמלא  לאףו,  ריתי  הממנו  ולי  עא  ביעל  בומר  לאמנת  נים  המדינת  לעלהב
 ודשב  ח"  יאשתהי  בוספאה  תבה  רתיר  הדול  גבר  דהריש,  יישינן  חרחאפ
, ולד  הסלינן  פא  ללל  כצוי  מאינו  שיעוט  מהוא  שי  פל  עאף  ו,)א"  פ  עבמותי(
  [...]זה בכן שכלו

שהרי ,  ת  יביע  אומר"כי  המקרה  שלפנינו  קל  בהרבה  מהמקרים  המובאים  בשו  נראה  ברורו
ואף  על ,  רחיים  לאדם  אחרזאה  בנישואין  אישה  נישוהא,  אזרחי'  טג'בעל  גירש  את  אשתו  בשם  ה

ה יששהא,  ואם  כן  על  אחת  כמה  וכמה  במקרה  דנן.  ל  שם  בצירוף  שיטת  ההפלאהקפי  כן  ֵמ
, האזרחי  כמקודם  עד  לגט  ההלכתי  ואף  מעט  לאחריו'  טג'המשיכה  לדור  בבית  בעלה  גם  לאחר  ה

הלוא ,  בעלה  לא  רק  קיימה  עמו  יחסים  במקביל  ליחסיה  עם  אחיתאת  אזרישועוד  שלבועל  לא  נ
 .הוא בן בעלה הראשון, הישבנה של הא, זה יש לתלות שהמבקשבבוודאי 

רוב   דקיימא  לן,  ההפלאה  וכל  הפוסקים  כמותות  י  לשיט  כתב  לעילנכאת  מלבד  מה  שז
ובא  להלן  פרק  ה  אות כמ(או  בזקן  '  יותרברוצה  פ'בעילות  אחר  הבעל  ומייחסים  את  הבן  אחריו  גם  ב
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ה  דנן רם  כן  במקוא',  שה  מזנה  מתהפכתא'זקת  חמחמת    –מאחר  ן  אף  שרוב  הבעילות  ה  –)  א
ן  שגרה  בביתו ווומכי,  היו  קשרים  מקבילים  וזהים,  לטענתם,  אלא  שאין  כלל  רוב  בעילות  מאחר

 . ןייהרי היא אשתו על פי ההלכה לכל דבר וענ, לה גט הלכתייבועדיין לא ק

ם  שאין  הגדרתה גמה  .  ש  לתלות  שמסתמא  בעילותיה  עמו  היו  רוב  ביחס  לאחרל  כן  אף  יע
 די עדאיכא:  "שהרי  לדעתו  ההגדרה  היא,  י  ברונא  המובא  לעיל"לפי  דברי  המהר'  רוצה  ביותרפ'כ
רוצה פ'גם  ב  :ועוד  [...]"  דבר  לגלים  ראיכא  ובייחוד  ובנישוק  וגיפוףא  בפרהסי  בפרוצה  ויעורכ

שדין  פרוצה  ביותר ,  כדאי  הוא  הבית  שמואל  והסוברים  כמותו,    אחרשרוב  בעילותיה  עם'  ביותר
 .מובא בגמרא לגבי איסורי כהונה בלבד

 וניתקה קשר עם הראשון, שת איש שהתגרשה אזרחית ונשאת לאחר אזרחיתא

 :מובא המקרה דלהלן בזו הלשון, )חלק ו סימן קמג(ת מנחת יצחק "והנה בשו

 ענינים  התבררו  נחקירות  האחרי  ו,הנשא  לקשה  בשתים  ושרים  עבת  כחורהב
 כדין  ודת  כחד  איהודי  לשואה  נייתה  הזאת  הבחורה  הל  שמהא.  א:  להלןד
 שפט  מבית  משות  רקבלה  ועלה  בת  אזבה  עזאת  האשהה.  ב;  ישראל  ושהמ
 חר  אהודי  יקחה  לזה  הההיתר  מנה  שאחרי  ותרצה  שמי  להנשאם  ל"עכו  הלש
 בעלה  מתגרשה  הא  לעולם  מ,בת  הםא,  ו  זשהא.    ג[...]ממשלה    בו  לנשאתו
 שני  היהודי  הם  עהיותה  בת  בה  לולדה  נערך  בנה  שעבורכ.  ד;  עיקריה
 מבקשתל  ש"נ  הבחורה  היא  הזאת  הבתה.  ה;  ממשלה  הל  פי  עו  לנשאתש
 ...][הנשא ל

לפי שבמקרה ,  ל"זצ  עובדיה  יוסףי  ברקרה  זה  שונה  מהמקרים  דלעיל  שבהם  דן  מרן  הגאון  מ
ונא ובכי  האי  ג.  ניתקה  את  קשריה  עם  הראשוןו,  לאדם  אחר  –  אזרחית  אמנם  –זה  האם  נישאה  

ה  לכל ישבעל  ואכהם  ושהרי  עמו  היא  חיה  ,  ומר  שרוב  בעילותיה  ואפילו  כולן  מן  השנילאפשר  
וכפי  שהדגיש  היביע ,  עם  בעלה  הראשוןר  לה  קש  יהההם  עדיין  שבל  "לא  כן  במקרים  הנ.  דבר

עדיין  אפשר  לומר ,    בעלה  על  פי  ההלכהשהואון  ומכיו,  מצוטט  לעילכבדברי  תשובתו    אומר
 .'רוב בעילות'כלפיו 

לפי  שבנידון  דידן ,  רור  ופשוט  שגם  המקרה  שבפסק  דיננו  שונה  לחלוטין  ממקרה  זהב
רוב   ושפיר  יש  לומר,  םון  כדרך  הנשואישה  לחיות  בביתה  הקודם  עם  בעלה  הראישהמשיכה  הא

 .בעילות אחר הבעל הראשון

 :בזו הלשון )שם(חק אכן במקרה זה פסק במנחת יצו

 יוןכ:  לכה  הצדמ'  ב  [...]  עמיט'  ב  מזה  ביתר  הואה  רינני  אדאבוני  לנהה
י  האי   בכהויאד,  אשה  ובעל  כו  ליוחדת  מהייתהו,  ערכאות  בשני  לנשאתש

 [...]דאית  וממזרת כמירתה אגוונא בלתי

 נידונים נוספים התלויים במחלוקת זו. ה

 בעל זקןב )א( 

רוב  בעילות 'אם  תלינן  בו  מדין  ,  תה  ובעלה  זקן  וביאותיו  מועטותוהנה  יש  לדון  באשה  שזינ

אם ,  הוא  כשאר  רוב  שיסודו  בכמות  הביאות'  רוב  בעילות'ונראה  לומר  כי  אם  .  'אחר  הבעל

והוולד  ספק ,  כן  בכי  האי  גוונא  שהבעל  זקן  הרי  שלא  שייך  לתלות  בו  את  רוב  הבעילות

אם  כן  גם  בזקן ,  )או  שאר  הטעמים(פכת  אולם  אם  הרוב  מיוסד  על  חזקה  שהמזנה  מתה.  ממזר
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לפי  שוודאי  לא  תתעבר  אלא ',  רוב  בעילות  אחר  הבעל'שייך  בו  ,  למרות  מיעוט  ביאותיו

 .מהביאות של בעלה ולא של אחרים

 :זו לשונהו) ב"ע –א "ז עפ( סחים פהוא הגמרא במסכת, מקור לנידון זהה

 בונו  ר:פניו  למר  א  [...]טאו  חניך  ב:הושע  לוא  הרוך  בקדוש  הו  למרא[...]  
 רוך  בקדוש  המרא.  חרת  אאומה  בעבירם  ה,וא  הלך  שעולם  הלכ,  ולם  עלש
 נים  בך  להוליד  וונה  זשה  אקח  וך  ל,ו  לומר  א?ה  זזקן  לעשה  אה  מ:ואה
 ני  אף  א,שלוח  לכול  יוא  הםא.  ניך  פעל  מלחה  שו  לומר  אך  כאחרו,  נוניםז
 הושע  לוא  הרוך  בקדוש  הו  למרא  [...]  נולדו  שאחרל  [...]  שראל  ית  אשלחא

 ני  אאין  ומנה  מנים  בי  לשי,  ולם  על  שבונו  ר,ו  למרא.  מנה  מצמך  עבדול[...]  
 –  תה  אמהו:  וא  הרוך  בקדוש  היה  לאמר.  גרשה  ללא  והוציאה  לכולי

ן  החרים אל שם אן הלך שם אודע יתה אאין ונונים זני בבניך וונה זאשתךש
 !?חרת אומהא בעבירם המרת אאתהו [...] ני בהן ששראל י,ךכ –

 –  נונים  זנים  בך  לשתלד:  "")וילדי  זנונים"שם  דיבור  המתחיל  (י  "שררש  יפ'  זנונים  בני'בביאור  ו
 ."חרים אל שפק סלך שפקס

ומדוע  אם  כן  בניו  של  הושע  מאותה ,  הרי  קיימא  לן  רוב  בעילות  אחר  הבעל  :צריך  ביאורו
 )פסחים  שם(    חכמת  שלמהל  בפירושו"וכך  העיר  המהרש?  "יםרספק  שלך  ספק  של  אח"ה  הם  ישא

 [...]"אני  ש,קן זהיה שכאה ":תירץו

וכתב  שהטעם  שלא ,  ל"דחה  את  דברי  המהרש  )שם(ץ  חיות  למסכת  סוטה  "אמנם  המהרו
 :וזו לשונו, הוא אחר' וב בעילות אחר הבעלר'אומרים שם 

וכי  האי  גוונא  אין  תולין ,  שהיה  הושע  זקן  [...]  ותירץ  [...]  ל"הקשה  מהרשו
אין דובאמת לא מצינן שום חילוק בפוסקים דבזקן אשתני דינא  .ש"בבעל ע

ק  אבן  העזר  סימן לח  דורא  קמאמה(עיין  נודע  ביהודה  ו  .תולין  רוב  הבעילות  בו
אפילו  לא ,  דאפילו  בעלה  חולה  שיש  בו  סכנה  תולין  שנתעברה  מבעלה,  )טס

נן  רוב יואיך  נחדש  דין  זה  דבזקן  לא  אמר  .עיין  שם.  הולידה  בנים  עד  כה
תה ימשום דה', ילדי זנונים'ראם הפסוק קהא ד :וצריך לומר? בעילות בבעל
 . פרוצה ביותר

 'רוב  בעילות  אחר  הבעל'ץ  חיות  כי  "ן  לדעת  המהריל  וב"בפשוטו  נראה  בין  לדעת  המהרשו
ל  בזקן  שביאותיו  מועטות  ואשתו "ולכן  לדעת  המהרש,  הוא  רוב  מבחינת  הכמות  כשאר  דין  רוב

 .ין אומרים רוב בעילות אחר הבעלא  ץ חיות בפרוצה ביותר"דעת המהרלן וכ, זינתה עם אחר

 :וזו לשונו, מיישב את הערת החכמת שלמה באופן אחר )פסחים שם(א "ולם המהרשא

', בעל  החרא  'ולכיםה'  עילות  בובר  'ןנדאמרי  כ,ם  הבניו  דשב  חוהוא[...]  
" ן  הלך  שם  אודע  יתה  אאין  ום  הנונים  זבניךו  "וא  הרוך  בקדוש  הר  לומשאו
 מיעוט  לחוש  ליש  ד,ם  הלך  שם  אודאי  בודע  יתה  אאיןש  ונו  לומררצ',  וכ
 [...]ל "ק ו.אחרים מעילותב

 :וביארם בזו הלשון, א הנזכרים"הביא את דברי המהרש )פסחים שם(בספר ילקוט הגרשוני ו

 לאא,  רוב  אינו  בגדר  ודאיד,  ל"על  פי  מה  שכתבו  הראשונים  ז  הכוונה  בזהו
יב'  אין אתה יודעש"זה שאמר ו. וכנודע ה התירתופק הוא והתורס א ד ו " 'ו

אלא  שראיתי  פלפול  באיזה  אחרונים  אם  גם  ברובא  דליתא  קמן  אמרינן .  'וכו
ומכאן  ראיה  דאף  רובא  דליתא  קמן ,  או  רק  ברובא  דאיתא  קמן,  רוב  ספק  הוי

 [...]ויש להאריך בזה , ל"אינו בגדר ודאי וכנ
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ולהלכה ,  ל"ושלא  כדעת  המהרש,  הרוב  אף  בזקןא  אכן  הולכים  אחר  "דברי  המהרשל
 )כתיתלאף  שאין  חוששין  לו  מבחינה  ה(וט  עאלא  שמאחר  שעל  פי  המי,  הילדים  כשרים  מדין  רוב
ומתבאר  כי  לדעת .  נמצא  שהוא  אינו  יודע  בוודאות  שהם  ילדיו,  הילדים  אינם  בני  הושע

', שה  מזנה  מתהפכתא'אלא  מחמת  חזקת  ,  אינו  רוב  מבחינת  הכמות'  וב  בעילותר'א  "המהרש
 כי ונמצא לכאורה. ולפיכך גם בזקן קיים רוב זה, שעל כן רוב בעילות שמתעברת מהן מהבעל הן

 .א"ל והמהרש"הוא במחלוקת המהרש, נידון זה שלפנינו

מבחינת  כמות '  וב  בעילותר'שמחמת  זקנותו  אין  לומר  ,  לא  שעד  כאן  נתבאר  הדין  בזקןא
נחלקו   שכאמור  לעיל,  בפרוצה  ביותר'  וב  בעילותר'ידון  לגבי  והנידון  בזה  הוא  כפי  הנ,  הביאות

 .או רוב הנובע מחמת חזקה הפוסקים אם הוא רוב בכמות

מקרה  שהבעל  זקן   בוהיינו.  'רוצה  ביותרפ'ו  זקן:  ות  שני  הדבריםפאולם  יש  לדון  בהצטרו
, םונמצא  שרוב  רובן  של  הבעילות  הן  מאחרי,  ה  פרוצה  ביותרישוגם  הא  וביאותיו  מועטות

' וב  בעילותר'והנידון  הוא  לשיטת  הסוברים  ש.  טולד  בבעל  הוי  מיעוט  שבמיעווולתלות  את  ה
וב  בעילות ר'שעל  כן  גם  בפרוצה  ביותר  אמרינן    –אלא  מחמת  חזקה    –אינו  רוב  בכמות  

יש   ,ואדרבה,  יודו  שאין  כאן  רוב  כללם  האם  בכי  האי  גוונא  גם  ה  –'  שמתעברת  מהן  אחר  הבעל
 ?אחריםבזה רוב בעילות מ

שהנידון  הוא  גם ,  שביארו  כך  את  המעשה  דהושע  הנזכר  לעיל  אכן  מצינו  לחלק  מהפוסקיםו
לפי  שבכי  האי "  בני  זנונים"והבנים  הם  ,  מחמת  שהושע  היה  זקן  וגם  היא  הייתה  פרוצה  ביותר

 .גוונא אין רוב כלל

וזו   )ואות  כימן  ד  סבן  העזר  א,  ש  קויפמאן"לר(  רם  שלמהככמובא  בספר  ,  כן  כתב  הפרי  מגדיםו
 :לשונו

פתיחה  הכוללת (  רח  חייםוהפרי  מגדים  בא',  דתולין  רוב  בעילות  בבעל  וכו[...]  
 :וזו לשונו [...] כתב )]חלק ד אות כה: ל"צ[ח אות י

 יאה  אחת  או  שתיםבאין  בועל  כי  אם  ,  כאורה  זקן  תש  כחול"[...]  
ועדיין .  קתוקא  כי  התם  דליכא  חזקת  צדד  ומכל  מקום,  וליכא  רוב

 .] [..ל "עכ." מצינו חילוק זה בפוסקים יך עיון דלאצר

וכן   )םשפסחים  (ל  הנזכר  לעיל  "חלק  מהפוסקים  אף  ביארו  שזו  גם  כוונת  המהרש,  תר  על  כןי
 :וזו לשונו, )גחלק א אבן העזר סימן י(העלה החתם סופר 

 להלכות  גדולות  וכמה  ד)וק  כ"  סימן  דס(ית  שמואל    בכתב  דב  גל  עף  א,הנהו
 אה  לינר  ,בעל  החר  אעילות  בוב  רל  מקום  מכיותר  ברוצה  פוליפ  אוסקיםפ
 יש  פרק  רפסחים  בלמה  שכמת  חספר  בל"הרש  ממה  שכתב  מן  כהם  ליצאד
 ף אחרים אל שפק סלך שפק סניך בהושע לוא הרוך בקדוש האמרש, אשהה
 אמרס  ש"  שקדק  דכל  מקום  משום  הכימ  ,בעל  החר  אעילות  ברוב  דב  גלע
 זה מ.יין שםע. קןה זהי  וואיל  ה,וקא  דזה  הזקןל  עשה  אה  מוא  הרוך  בקדושה
 ה  בשין  דכלה  שםבלי  דת  בומרג  תם  ההריד,  ם"הלכות  גדולות  ורמבל  צאי
 וא  הרוך  בקדוש  המר  אוה  הא  לוה  הזקן  דאו  לי  אאפילו  הכי  ודבילהכ
 חר  אעילות  בוב  רבלים  דת  בגומר  בפילו  אמע  מינה  ש,פיקות  סהבניםש
 . נראה לעניות דעתיכן , בעלה

לאחר  שדחה  את  דברי   )סוטה  שם(כתב  גם  בספר  תורת  הקנאות    ל"אור  זה  בדעת  המהרשיב
 :זו לשונוו, )המובאים לעיל(ץ חיות "המהר
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תירץ ו[...]  ל"הקשה מהרשו[...]  ץ חיות"הגהות הר וד אעורר במה שכתבע
ץ  הביא  מהנודע  ביהודה  דאפילו  בעלה  חולה  ולא  הולידה "הגרו.  דזקן  שאני

ואיני  יודע  מאי  ראיה  משם  דמיירי  באשה .  ין  שםי  בבעל  עכמה  שנים  תולין
לא  איתרע  חזקת ד)  טחלק  אבן  העזר  סימן  ס(כמבואר  בנודע  ביהודה  ,  כשירה

ורק  תלינן  בבעל ,  אבל  אנן  בזונה  איירינן  דלית  לה  חזקת  כשרות  ,כשרותה
 .דזה אינו בזקן ש לומריושפיר , משום רוב בעילות

בספר  ילקוט   כן  כתבו  )הובא  באוצר  הפוסקים,  ב–א  יםנסימ  חלק  ב(כן  כתב  בספר  בצל  הכסף  ו
 :וזו לשונו, )שם(הגרשוני 

 )חק  אורח  חיים  סימן  רחל(ל  "ז  סופרם  וכתב  בתשובות  חת  [...]  ל"הנה  המהרשו
ן וכ .ן דבריוייע –אבל בחדא מינייהו בודאי לא , וצהרזקן וגם פ דרצה לומר

 [...]ל "ז י מגדיםררבינו הפ כתב

לפי '  וב  בעילותר'מרים  ולגבי  הושע  לא  אשכתב  של  "המהרש  וונתכש,  טה  זולפי  שי  הנהו
נמצא ,  אבל  באחד  מהם  תלינן  בבעל,  זקן  ופרוצה  ביותר  –שהצטרפו  שני  הדברים    שהיה  זקן  היא

אינו  רוב '  וב  בעילותר'ושניהם  סוברים  כפי  השיטה  ש,  א"ל  לא  נחלק  על  המהרש"שהמהרש
ועל  כן  גם  בפרוצה  ביותר  וכן  גם '  זנה  מתהפכתמ  שהא'כפשוטו  אלא  רוב  הבא  מחמת  חזקת  

וב ר'שלפי  ,  מכל  מקום  אזלינן  אחר  הבעל  –ת  ואף  שביאות  הבעל  מועט  –בזקן  שאשתו  כשרה  
וויין דאז  ה,  זקן  ופרוצה  ביותר  –אמנם  בהצטרפות  שניהם  .  תלינן  בבעל  מתעברת  מהןש'  בעילות

תכן  שלא  נתהפכה   יימכל  מקום',  תהפכתמ'שואף  .  לא  תלינן  בו,  ביאות  הבעל  מיעוט  שבמיעוט
 . יפה

 :זו לשונוו, )שם( פרם סוכן היא מסקנת החתו

 קן  זוקא  דלאו  ו.עילות  בוב  רמרינן  אא  לפרוצה  וזקן  בעל  כל  פנים  דמינהו
 פרוצים  הו  להוהו  [...]  צוי  כתרנגול  מאינו  שמיד  חכם  תלקן  זלא  א,שניםב
 .] [..חריו אעילות בוב רןנלי תלאו [...] ותר יכיחיםש

 ירושה ומזונות –יני ממונות דלגבי ' רוב בעילות'תוקפו של ) ב( 

רוב  בעילות  אחר 'לכאורה  היה  מקום  לתלות  נידון  זה  במחלוקת  שנתבארה  לעיל  כי  אם  

אין  הולכים  בממון  אחר 'אם  כן  לעניין  ממון  שהכלל  הוא  ,  הוא  רוב  מבחינת  הכמות'  הבעל

  שפיר –הוא  מחמת  חזקה  '  רוב  בעילות'ם  אולם  א,    אין  הולכים  אחר  רוב  בעילות–'  הרוב

 . אפשר גם להוציא ממון על פיה

שגם  לגבי   דו  בחזקה  כבר  נתבאר  לעיל  בשם  התועפות  ראםואכן  לפי  השיטה  שהרוב  יסו
 :שכתב וזו לשונו, לחייב את אביו במזונותיו' וב בעילותר'מזונות הבן אמרינן 

, עילות  אחר  הבעלגם  בזה  יש  לומר  דרוב  ב  ל  מקוםכמ,  גם  אם  נאמר  כןו
ולכן  תלינן  בביאת  הבעל ,  והיינו  משום  דאשה  מזנה  מתהפכת  שלא  תתעבר
אמרינן  רוב   ל  מקוםכמ,  ואפילו  בביאת  אחרים  מרובה  על  ביאת  הבעל

  [...]בעילות שתתעבר אחר הבעל

שאף  אם  רוב  זה   מבואר  )ק  יט"בפתחי  תשובה  סימן  ד  סן  צוי,  חסימן  י(ת  חוט  השני  "לא  שבשוא
שהבן  יורש  את '  וב  בעילותר'ועל  כן  פסק  על  פי  ,  מוציאין  על  פיו  ממון  –  דין  רוב  כשאר  הוא

 :וזו לשונו בתוך דבריו. אביו

א ה,  אכן  אם  הוא  בנו  לענין  ממון    [...]לכך  שדינן  הולד  בתריה  לענייןה
מדלא   [...]  דמשמע  מדברי  הפוסקיםף  על  גב  וא  [...]  מילתא  צריכא  עיונא
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אינו  בנו  לעניין   שהולד  כשר  מכל  מקוםפי  ף  על  חילקו  בזה  ואמרו  שא
דהא  ברוב   ש  לומרי.  שמע  מזה  שהוא  בנו  אפילו  לענין  ירושהמ,  ירושה

 איברא[...]  משום דאשה בעלה משמרה, בעילות אחר הבעל הוי רוב מעליא
בי  אשה  מזנה  הוא  בנו  אף ג  ירא  ליהבש  דס"שיש  לדקדק  מתשובות  הרא

סמכינן אחזקה של רוב ד ו דסבירא ליהראה להדיא מדברינ [...] לענין ירושה
  [...]בעילות אחר הבועל אפילו לענין ירושה

או  מטעם ',  וב  בעילותר'מוציאים  ממון  למזונות  וירושה  על  פי  ,  מצא  כי  לכל  השיטותנ
 .או מטעם אלימותו של הרוב, החזקה

הגאונים בפסק  דינם  של  הרבנים  ,  )108  מוד  עחלק  ג(  בניים  רין  דכרעה  זו  מובאת  גם  בפסקיה
 :שכתבו בזו הלשון, ל"ולטי זצ זב"גרוהלישיב  אש"הגרי, דס עי"הגר

, לו  שת  בו  אבן  כולד  הת  אחזיקים  מנו  אברים  דאר  שלגבי  דכיון  מ,ראה  נךא
 ,בעל  בעילות  בוב  רכי  האי  גוונא  ותולין  באמינתו  הא  להתורה  וואילה
 ...] [שני  הוטת ח"שו במו שכתב כ,רושה יענין לם גמועילד

שהוא  בנו   על  פיף  א,  מחודשת  לחייב  אב  במזונות  בנוה  הביאו  סבר,    בהמשך  פסק  זהאמנםו
 :וזו לשונו, רוב בעילותל פי רק ע

 זו  כענה  טטוען  בם  גזונות  מחיוב  מצמו  עת  אפטור  לידו  באין  של  שכןכ
 הל  מ"ז  חתקנת  דשוםמ,  כיר  ידין  מאמן  נאינו  שבאופן  ו,נו  בינו  אלפיהש
, )ב"ע  מט  תובותכ(  טנים  קשהן  כבנותיו  וניו  בן  זדם  איהא  שאושא  בהתקינוש
 ןיעיו( ו זקנה תכלל בוא הרי הברים דאר שגבי לחריו אתייחס מבן הם איינוה
 ימן  קח  סא  תניינארהדומ  בי  עקיבא  איגר  רתשובות  וכתובות  דפרק  קמאף  ו  ספלאהה
 ).קמחו

ע  על  פי בנקנכלל  בזה  גם  בן  ש,  כאשר  תיקנו  חכמים  באושא  שאב  חייב  במזונות  בנו  לומרכ
כן ואם  ,  ת  התקנה  הייתה  לטובת  הקטניםנשהרי  כוו,  מילתא  בטעמאא  ובאמת  הי.  רוב  שהוא  בנו

, כאשר  דנו  לגבי  מזונות  בן  או  בת  שיש  ספק  בייחוסם  ונקבע  על  פי  רוב  בעילות  שפלוני הוא האב
ביעתם  זו קף  שא,  מסתבר  שחכמים  הטילו  את  חיוב  המזונות  על  הקרוב  ביותר  שהוא  האב

א  היינו  הולכים  בזה  אחר לן  ירושה  ושאר  דיני  ממון  ייונמצא  כי  גם  אם  לענ.  ת  על  רובמבוסס
 .מיוחדת לחייבו בכל ענייןה ויש בהם סבר, מזונות שאני וםמקמכל , הרוב

, שהוא  בנו'  וב  בעילותר'היה  לחייב  את  האב  במזונות  של  מי  שנקבע  על  פי    פשרא,  אמנםו
, )םשתובות  כ(שם  ציינו  לדברי  ההפלאה    –  )בסוגריים(ל  "נוספת  הרמוזה  בפסק  הדין  הנה  מסבר

היינו רק במקרה שכל הנידון הוא רק לגבי , שאף  שנפסק  כשמואל  שאין  מוציאין  ממון  על  פי  רוב
אזי  גם  אם  עולה  שאלה  של  ממון  באותו ,  דין  לגבי  איסורים  –  רוב  פי  על  –אבל  אם  נקבע  ,  ממון

וב ר  'ן  שנפסק  על  פיומכיו,  זוה  על  פי  סבר.    ממוןחך  הולכים  אחר  הרוב  גם  להוציאורעל  כ,  יןעני
הרי  שגם  כלפי  ממון עלינו ללכת ,  יבום  וחליצה  וכדומהי,  שהוא  בנו  לגבי  איסורי  קורבה'  בעילות

 . אחר רוב זה

 )םש(וכמו  שכתב  בהגהות  ברוך  טעם  על  ההפלאה  ,  לא  שעל  חידושו  נחלקו  הפוסקיםא
גם  מדברי  הבית .  שלא  כדבריו  ")ל  הכותיתע  "חילתהמב  דיבור  "א  לח  עמבבא  ק(להוכיח  מתוספות  

 עיףס  סימן  ד(הרי  על  פסק  השולחן  ערוך  ש,  שמואל  משמע  שפסק  להלכה  שלא  כדברי  ההפלאה

 תב  הביתכ,  )יוחסין(שראל  שדינו  כישראל  לענין  איסורים    ירובה  שעיר  בנמצא  שלגבי  אסופי  )לד
 :וזו לשונו )וק נ"ס( מואלש
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 פה(ם    שיומא  בוספות  תתבו  כ,לו  שתורא  לידן  דורא  תגח  נם  א,זיקין  נלעניןו
 ממון  בב  גל  עף  א.מועד  בלם  שזק  נו  למשלם  ד")א  צריכאל  "בור  המתחילידא  "ע
  .בעלים הדעת מידו לשבא כיינו ה,רוב החר אולכים היןא

, שרק  בממון  שבא  לידו  מדעת  בעלים  משלם  נזק  שלם  על  פי  רוב  ישראל,  פורש  בדבריומ
, איסוריןין  גם  אם  נפסק  על  פי  אותו  רוב  לעני,  לכין  בממון  אחר  הרובאבל  מעיקר  הדין  אין  הו

 . ושלא כדעת ההפלאה

וכפי  שביארו ,  הדלא  כבעל  ההפלא  )דבריוף  הזכירו  הבית  שמואל  בסו,  שם(  ם  דעת  הטורג
 ייתי או  לומר  ליכול  ד,ישראל  הטור  פשראל  ירוב  בפילו  אולכן:  "בזו  הלשון  )הק  נ"שם  ס(הפרישה  

 [...]"ובא  רתר בזלינן אלא דוא המון מהוצאותד ,תא ישראל דאיהר

 :וזו לשונו, )ולכה כו הרק ט פיאה באיסורי(שנה  מכן דעת המגידו

 ייב  חם  א,ורו  שת  אשראל  יל  שור  שגח  נם  א,שראל  ירוב  בדקדק  לישו
 ממונא בזלינן אלא דמא לןיי קהא ד,לא דמסתברא ו.לל כזק נשלם לישראלה
   [...]ובא רתרב

ת  נזקי   אשלם  מין  אשראל  יאלא  שברוב,  כה  נקטו  הפוסקים  שלא  כדעת  ההפלאהרי  שלהלה
 . רוב החר אממון בולכין האין שמשום, ממונו

 ירופים נוספים להיתר במקרה שלפנינוצ .ו

 תלייה בנכרי) א( 

וזאת  משום  שיש  ספק  ספקא ,    לכאורה  להוסיף  סניף  להיתראפשרבמקרה  שלפנינו  ,  והנה

 במידה – הבעל והבועל –לאישה  יש קשר עם שני אנשים ,    כאמורשהרי  מחד  גיסא.  להתיר

ואף  אם  נימא  שנתעברה .  ואם  כן  לפנינו  ספק  שקול  אם  נתעברה  מבעלה  או  מהאחר,  שווה

ובפרט  שמקום מגוריהם היה בצרפת שמצויים שם ,  עדיין  יש  לומר  שנתעברה  מגוי,  מהאחר

 . גויים רבים

ה ישלגבי  א  הפוסקים  נוי  במחלוקתש'  ברה  מגוימא  נתעש'זה  של  צירוף  ספק  ין  עני  אמנםו
וכמו  כן .  ד  אינו  ממזר  ודאיוללהסתפק  שמא  מגוי  נתעברה  וממילא  הו  שישזינתה  ונתעברה  אם  

ולד הות  אכדי  להתיר    ף  ספק  גוי  לספק  אם  מבעלה  נתעברהרלצ  פשראאם  ,  ננויייש  לדון  בענ
 .אקמחמת ספק ספ

ו  על  אחד   אעובר  הל  עאמר  ששאב,  )טעיף  כסימן  ד  ס(פסק  הטור  והשולחן  ערוך  ל  ע,  הנהד
 :וזו לשונו )בק נ"ס(כתב הבית שמואל , דאי ומזר מרי הואה, מנו ממבניו שאינו

 א לתעברתי נכותי מיא המרה אא לם אסבירא ליה דמע מינה ש,טורה ן כתבכ
 'מזר  מחזקתב  'הוא  דתבם  כ"רמב  הבלא.  תעברה  נכותי  ממא  שנן  אמרינןא
 [...] תעברה  נכותי ממא ש לומרישד ,מזר מפק סהיינוו

ואילו  לדעת  הטור  כל  שלא ,  ם  יש  מקום  להסתפק  שמא  נתעברה  מגוי"לדעת  הרמב,  לומרכ
נקט  כעין  זה  בדעת   )א  קמא  אבן  העזר  סימן  דרמהדו(גם  הנודע  ביהודה  .  טענה  כן  אין  להסתפק  בזה

ק "ס(  תשובה  וכמובא  משמו  בפתחי,  ם"שבתחילת  דבריו  הביא  את  סתירת  פסקי  הרמב,  ם"הרמב

 :בזו הלשון )ול
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ז "  טבהלכה  ד,הלות  איסורי  ביאהו  מ"רק  טם  פ"רמב  בבואר  מה  זבר  דחילוקו
 ובהלכה,  "דאי  ומזר  מיהא  ווא  הממזר  וני  בינו  אה  זובר  עומר  לנאמן  ":תבכ
 היה  שו  א,ני  בינו  אאב  האמרו"'  וכ"  עוברת  מהייתה  שאשת  איש:  "תבט  כ"י
 מזרמ  "זה  בם  גתב  כלאו'  וכ"  זרמ  מחזקת  ברי  זה  ה,מדינת  הים  בעלהב
 ". דאיו

 :בישוב הסתירה כתבו

 ינו  אלכן  ו,מנו  מאינו  שמעיד  שק  ר,מזר  מהוא  שעיד  מאינו  שיון  כהיינוו
. )ק  נב"ס(בית  שמואל    בבואר  מה  זדברו  .תעברה  נערבי  מאולי  ד,דאי  ומזרמ
 התירו  לאש  רקל  יי  ממכל  מקום,  דאי  ומזר  מה  זגם  שטור  הדעת  שאףו
 עיני  מעלם  נה  זבר  דהרי  ש,עמיה  טמסתבר  דמקוםם  ב"רמב  הגד  נממזרתב
  [...]ערבי  מו אישראל מינתה זם אשהא

וכמובא ,  ישב  את  הסתירה  באופן  אחר  י)יז–ולכות  ט  האיסורי  ביאה  פרק  טו(אולם  בשער  המלך  ו
 :בזו הלשון )שם(בפתחי תשובה 

 ייריז מ" טבהלכה ד:חר אאופן בחלקל מ" זהוא ו[...]ן בספר שער המלך ייעו
 כותי  ממא  שומר  ללינן  תא  לדאי  והתם  ד,תעברה  נממנו  שוענת  טשהיאכ
 ,לום  כוענת  טינה  אהיא  שייריט  מ"  יבהלכה  ו.היפך  בוענת  טהיא  שיון  כעבדו
 עבד  וכותי  ממא  שחיישינן  דמזר  מפק  סולד  הז  א,כיוצא  ומתה  שגוןכ
 .תעברהנ

ואם ,  פק  שנתעברה  מגויאין  להסת  –האם  לפנינו  וטוענת  שהבן  מישראל  שבמקרה    לומרכ
תולין  שמא ש)  ק  מד"בית  שמואל  ס  בובאה,  וכן  כתב  הפרישה(בזה  דעת  השער  המלך  ,  אינה  לפנינו

 . מגוי

ולא  נקט   האם  מתה  ועל  כן  אינה  טוענת  כלוםשמכך  שהוצרך  השער  המלך  להעמיד    אולםו
ד ול  שהואימשמע  שלדעתו  כל  שהאם  לפנינו  ואינה  טוענת  להד,  כפשוטו  שהיא  לפנינו  ושותקת

 –כאמור  לעיל    –ם  "אבל  שיטת  הרמב,  נו  כדעת  הטוריוהי.  אין  תולין  שמא  נתעברה  מגוי  –מגוי  
 . שבכי האי גוונא תולין שמא מגוי

מכל ,  ו  ואינה  טוענת  מנכרי  נתעברתינולדעתם  אפילו  היא  לפני,  אכן  הפוסקים  חולקים  בזהו
 :וזו לשונו, )ודורא קמא סימן קהמ( תשובתוב בי עקיבא איגררוכן העלה . יש להסתפק בנכרי וםמק

 אם  ל"הרמב  לגם  ד,מנכרי  דומרת  אאינה  ופנינו  לבהיא  ד[...]ה  שכתב    מםג
בית  שמואל   הם  גאמת  ב.מלך  הער  שרפס  בם  גבן  כתשכ  ו,נכרי  בספקינןמ

 קשה  והסס  מבי  לם  כל  זאת  עולםא  ,פרישה  השם  ב)ק  מד"  ססימן  דב(  כתב  כן
  [...]ענה  טדלא מאיה רין אודאי בלא ה,ן כימא נברא סאיזהמ, תורמס כליע

לדקדק   )המובא  לעיל(את  מה  שכתב  הבית  שמואל    בהמשך  דבריו  דחה  רבי  עקיבא  איגרו
וכפי  המובא ,  והביא  ראיה  לדבריו  שיש  לתלות  שמא  נתעברה  מנכרי,  ם  והטור"בלשונות  הרמב

 :בזו הלשון )טק ל"ס(בשמו בפתחי תשובה 

: )ב"  יג  עףד(  כתובות  דפרק  קמא  דוגיאס  מ,ערבי  במספקינן  דכרעת  מראיהו
 חומרא  לערבי  בתלינן  דריה  [...]  כןו',  ו  כסולים  פוב  רשום  מדברא  דורבאח
פק  ספיקא   סלענין  ד,דש  חבר  דהמציא  לן  לכי  תיתיימה  ו,הונה  כחוס  יעניןל

  ?ערבי בהסתפק ללא ש,דאי וממזר כדונו לזינתה שת איששא בהקל לוכן

 :וזו לשונו, )ח–ענף ב אות ו אבן העזר סימן זא חלק (צחק ת עין י"להלכה כבר כתב בשוו
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נידון   בן  ככמוו[...]  ל  "צ  זיגר  אבי  עקיבא  רגאון  הברי  דל  עסמוך  לנו  לשי
על   ו,נכרי  ממא  שני  שספק  ובעלה  ממא  שפק  ס,פק  ספיקא  הזה  סנו  לדידן  יש

 ...] [הקהל  בבא להתירו לנו לש יכן

שלשיטתם  אין  אומרים  ספק ,  )חלקם  הובאו  לעיל(ם  כמה  מהפוסקי  אף  שמנגד  מנה  העין  יצחקו
מדברי   ל  מקוםכמ,  ובפרט  כשהיא  עצמה  לא  טענה  כן,  ם"א  מחמת  הספק  שמא  נבעלה  לעכוקספ

 :וזו לשונו, וכיח שלא כדבריהםה") אי בעית אימאו "תחילהמבור יא ד"ע ט(התוספות בכתובות 

 דלא  מומר  להוכח  הום  שנו  לין  אז  א,ך  כטעון  לה  לנאי  גהוי  דהיכא  דריה
 הודות לתביישת מודאי בהאד [...] ל שכן בנידון דידןכם  כן  א  [...]  ן  כענהט
 ענה  טדלא  מהוכחה  הדון  ללל  כברא  סין  אהכיו  בלאו  [...]  תעברה  נמנכריד
 [...]פוסלו  לאמנת נאםה ין אהאד', וכ

 שהזכירו  פוסקים  רבים  הסוברים  שמסתפקים  בגוי  ן  שם  בפתחי  תשובה  ובעין  יצחקיעיו
  הנודע  ביהודה ;)זעיף  כס  סימן  ד(  הבית  מאיר  ;)סימן  טו(ט  "המהרי:  אקספק  ספ  לה  זומצרפים  ספק

וסוף  דבר  הכריע  העין  יצחק  בזו .  נקט  כרבי  עקיבא  איגר  ש)גסימן  י(  ופר  סוהחתם  )המובא  לעיל(
 [...]"זה  במלך הבית שמואל והשער הדברי כלא דוא ההעיקרו ":הלשון

למרן הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף , )שם  חלק  ט(ת  יביע  אומר  "ושידון  זה  מובא  בהרחבה  בנ
 :וזו לשונו, שגם הוא פסק כדלעיל, ל"זצ

 שי,  שני  הבעל  לערכאות  בישואיה  נפני  לוד  ענתעברה  שברור  שמכיוןו
 וד  עיש  והואילו  [...]  וים  געיר  הרוב  שכיוןמ,  נכרי  הן  מנתעברה  שתלותל
 ריה,  ביתה  בניו  בת  אבקר  לא  בשהיה  כראשון  הבעלה  מתעברה  נמא  שפקס
 איש  מאם  תמצי  לומרו,  ראשון  הבעלה  ממאש,  הקל  לפיקא  ספק  סאן  כשי

 צרף  לישש)  דימן  עס(  יילי  ו"הרת  מ"שו  בתב  ככברו.  תעברה  נגוי  ממא  שחרא
 האור  שי  פל  עואף  [...]  ולד  ההתיר  לחר  אפק  סם  עתעברה  נגוי  משמא  דפקס
 נידונו  בהתיר  לתחלה  מרצהש,  הן  כםיי  חבינו  רשובת  תביאה)  זימן  תרנס(  רועז

אם  תמצי ו,  נתגרשה  שאחר  לה  זולד  בתעברה  נמאש,  פיקא  ספק  סטעםמ
, ה  זפק  ספיקא  סדחה  וזר  חשובו,  תעברה  נגוי  ממאש,  ירושין  גודם  קלומר

 גאון  הכן  ו[...]ש  לומר  י.  ין  שםעי.  ם  השראל  יצלה  אמצויים  הרוב  ששוםמ
 החשב  לקול  שספק  לצטרף  משקל  נאינו  שפק  סגםש  [...]  לחנן  אצחק  יביר
[...] )  ה"ק  סימן  קפזס(  העיורה  דא  ב"רמ  העת  דשכןו  [...]  התיר  לפיקא  ספקס

. קהל  בבא  לולד  ההתיר  לליו  עבנידון  דידן  סמכינן  שספק  ספיקא  הולפי  זה
 הנה  ו[...]בי  עקיבא  איגר  ת  ר"שו  בעלה  הכןו  [...]  ופר  סתםת  ח"שו  בכןו

 עיין  עודו,  )ב"ז  עכ  קבא  בתראב(  חליןו  נש  יפרקה  ב"רמ  העת  דכן  שצאנומ
 .)חימן פ סחלק ג(ץ "רשבת ה"שוב

 ,א"הגאון  רבי  יצחק  יוסף  שליט,  דרך  זו  פסק  גם  הראשון  לציון  והרב  הראשי  לישראלב
 :וזו לשונו, )חחלק א סימן כו עמוד תקי(ת הראשון לציון "בספרו שו

כבר  הזכרנו [...]  שנתעברה  מאחי  בעלה  הפסול  לה  [...]  אף  שהאם  סיפרה  ו
שהביאו  תשובת  בני  יעקב  שכתב  דאף  שהייתה [...]  י  'א  פלאג"בשם  מהר

עם   ,ושניהם  מודים  שהולד  ממנו,  אשת  איש  ולא  דיימא  אלא  מחשוק  הנואף
 [...] שמגוי נתעברה א דתלי ירא להובסה כל ז

שאין  להסתפק  שמא  נבעלה  לגוי  במקום  שהיא   מנם  מה  שכתב  במה  שכתב  השער  המלךא
ל "צש  אלישיב  ז"וכך  גם  הכריע  מרן  הגרי.  ל"בזה  לכאורה  מודים  הפוסקים  הנ,  פךטוענת  להי

 :וזו לשונו, )בקובץ תשובות חלק א סימן קמ(
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ן  ליה  לבא ידאף  כשאינה  לפנינו  מכשיר,  יילי  ו"זה  יש  ליישב  גם  בדברי  מהרו
 צי  לומרם  תמספק  לאחר  שנתגרשה  נתעברה  וא  –בקהל  מטעם  ספק  ספיקא  

כשהיא  לפנינו  ואומרת  קודם  גרושין   וםמקמכל    –קודם  שמא  מגוי  
, אי אפשר להכניס את הגוי בתור ספק ולדון בו מדין ספק ספיקא, ומישראל
 [...]מרת להדיא דמיהודי נתעברה וכשהיא א

פסק  על  פי   )זחלק  א  סימן  ט  עמוד  תמ(  א"י  יוסף  שליט"הגרללציון  ן  ת  הראשו"אולם  בשוו
 :וזו לשונו, לד בגוי לצרף לספקותווכל מקום תולים המ, שאף בטוענת להיפך, פוסקים רבים

א "נה  עיין  למהרה  –טוענת  שנתעברה  מפלוני  הפסול  לה  ה  ואף  שהאש"
תשובת  גאוני  ירושלים  רבי  יעקב ב)  ב,  דף  קנו(י  בספר  עיני  כל  חי  שם  'פאלאג

שהביאו  תשובת ,  ח  גאגין"ורבי  שמ  רבי  רחמים  יוסף  פרנקו,  ול  אלישראש
דאף  שהייתה  אשת  איש  ולא  דיימא  אלא ,  כתבש)  מן  יסי(הרב  בני  יעקב  
עם  כל  זה  סבירא  להו  דתליא ,  שניהם  מודים  שהולד  ממנוו,  מהחשוק  הנואף
 . לדבריו הסכימוו. שמגוי נתעברה

כתב  על ,  נזיכהגאון  רבי  אברהם  אש  מהראשון  לציון,  בתשובה  שאחרי  זהו
 קיםסל  דברי  הפושכל  דבריהם  נכונים  וישרים  ובנויים  ע  ל"דברי  בית  הדין  הנ

וכן .  עיין  שם.  ואין  דבריהם  צריכים  חיזוק,  ועל  אדני  השכל  הישר  והאמת
נושא  האפוד  שבסוף  חלק  ב   בקונטרס(ת  אבני  האפד  "ד  פיפאנו  בשו"מסקנת  מהר

, )זסימן  ד  סעיף  כ(ושיו  לאבן  העזר  דוכן  נראה  מדברי  הבית  מאיר  בחי.  )חסימן  כ
כן ו  [...]ת  שמישראל  נתעברה  נטה  לסמוך  על  רוב  נכרים  גם  היכא  שטוענש

א  גאטניו "דברי  מהרל)  חלק  ט  אבן  העזר  סימן  ג  אות  ח(  ת  יביע  אומר"הביא  בשו
, )א,  דף  לקח(אה  בספר  עיני  כל  חי  בבתשובה  שהו,  ת  בצל  הכסף"בעל  שו

אמרה שדאף    ,)יבבא  בתרא  פרק  יש  נוחלין  סימן  ק(  ה"שכתב  ללמוד  מדברי  הרמ
אינו , קאתי  שיש לנו ספק דשמא מגויכל –האשה שהבן הגדול הוא מבעלה 

 [...] אלא ספק ממזר 

, שנתעברה  מגוי  נראה  כי  לכל  הדעות  יש  לצרף  להיתר  את  האפשרות,  גבי  המקרה  שלפנינול
ו  בעלה  או   א–המבקש  הוא  בן  של  אחד  מן  השניים  שואף  שהאם  אומרת  .  אקולומר  בזה  ספק  ספ

אולם ?  וכיצד  ננקוט  הפך  דיבורה,  גוימ  לד  אינווודאות  שהווואם  כן  היא  אומרת  ב  –הבועל  
אף  שאינה  אומרת  שהוא  מגוי  ואף  שהיא  לפנינו  מכל  מקום  תולין ש  בי  עקיבא  איגררכאמור  דעת  

סברת  העין  יצחק  שהיא  בושה  להודות  שנבעלה פי  ועל  ,  ובפרט  שבמקומם  יש  רוב  נכרים  ,בגוי
  ספק  זה  להתירו  מדין  ספק גם  ניתן  לצרף,  ומאחר  שבנידון  דנן  יש  צירופים  רבים  להתירו,  לגוי
 .אקספ

 'קרוב'רוב בצירוף דין ) ב( 

אבן  העזר (ת  בנין  עולם  "ניתן  לצרף  את  מה  שכתב  בשו,  סניף  נוסף  להיתר  במקרה  שלפנינו

 :וזו לשונו, )ק יא"סימן ה ס

הייתה  פרוצה  ביותר  אי  אמרינן  רוב  בעילות :  ה  שהקשה  במאי  דבעי  התםמ
, גם  כן  לא  קשה  מידי?  י  רובי  ליוחסיןהא  בעינן  תר,  מה  בכך,  תולין  בבעל

 ,דכתובות  אקמבבעל  עדיף  מרוב  כשרים  אצלה  דבפרק  ן  דהך  רובא  שתולי
כן  הוא ו.  ורוב  ומצוי  עדיף  מרובא  דעלמא,  דכאן  בעלה  מצוי  אצלה  ביותר

רוב ומצוי   [...]אמר  ליה  :  "בי  רוב  וקרובג)  א"כד  ע  ראבתבבא  (בפרק  לא  יחפור  
דרוב  דמים  מן   י  שם"שררש  יופ."  ן  דאמרארוב  ומצוי  ליכא  למ,  קאמרת

גם  הוא ו.  דןוכן  הוא  ממש  בנידון  די,  לזוב  משם  דמיםם  המקור  וגם  תדירי
וגם  שייך .  דתמיד  היא  בבית  בעלה  וקרובה  אליו  בכל  עת,  יחדברוב  וקרוב  
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תלינן גם כן דהולד , דהיא ברשות בעלה ובביתו, לומר כאן נמצא כאן הייתה
אי  שנא מ"דקאמר  שם  ,    המדיר  בסוגיא  דמומיןעיין  בפרקו.  הוא  ברשותו

הרי  דכל  שהיא  ברשות  בעלה ',  כו"  רישא  כאן  נמצא,  רישא  ומאי  שנא  סיפא
הרי  דעדיף .  שםה  גמורה  אפילו  להוציא  ממון  יעוין  קובביתו  אמרינן  דהוה  חז

ואם  כן  כאן  דיש  רוב  וחזקה  ומצוי   ,דבממון  אין  הולכים  אחר  הרוב,  מרובא
  [...] מהא דרוב כשרים אצלה כמו שכתבתי ודאי דעדיף, וקורבה

ה  המשיכה  לגור  בקביעות  בביתו  של  בעלה  עד  לאחר  סידור  הגט ישבמקרה  דנן  הא,  הנהו
גם  אם  אין  לומר ,  ולפיכך.  ם  כן  שיש  בה  את  המעלות  שהזכיר  הבנין  עולםאנמצא  ,  בבית  הדין

ותנת ה  נהגם  שהסבר(ה  לפי  דבריהם  ששניהם  חיו  עמה  בשוו  –יותר  מהבועל  האחר  '  צוימ'שבעלה  

והרי  זו  סיבה .  ודאי  שייך  כאן'  רובק'מכל  מקום  דין  ,  )שגרה  עמוון  כיו,  שהייתה  מצויה  עם  בעלה  יותר
 . 'רובק'וגם ' ובר'שיש לומר כלפי הבעל גם , נוספת להתיר במקרה דנן

 תלייה ביולדת למקוטעין) ג( 

ל  לתלות  כי  אם  המבקש שעל  פיו  נוכ,  נראה  לצרף  סניף  נוסף  להיתר  בנידון  שלפנינו

רק  לאחר  מתן  הגט  בבית  הדין  וממילא  אין  כל  שאלה  לגבי  כשרותו  של ,  נתעברה  בבנה  זה

 :  פסק בזו הלשון)אבן העזר סימן ד סעיף יד(א בהגהתו על השולחן ערוך "דהנה הרמ, הבן

 אין  שי  פל  עףא,  סליו  כחילת  תילדה  ויון  סוף  סבעלה  מנתעברה  ששהא
 ודם  קעוברת  מהייתה  שומר  לבנה  ליישינן  חא  ל,דשים  חמשה  חק  ריניהןב
  [...] ) וימן סינץי מ" רתשובתב( בעה שן ביה להוה וורמים גהחדשיםד, כןל

 :וזו לשונו )בק י"שם ס(כתב בחלקת מחוקק , זהק בטעמו של פסו

שיפורא  גרים  אפילו  ביולדת   )א"עח  ל(כרבי  יהודה  דסבירא  ליה  בנדה  ו  יינה
להו  דיולדת   ת  לשבעה  דכולי  עלמא  סביראומכל  שכן  ביולד  ,לתשעה

 [...]למקוטעין 

וזו ,  )זק  י"ס(  וכמובא  בפתחי  תשובה,  א  או  לא"לא  שהפוסקים  נחלקו  אם  ההלכה  כהרמא
 :לשונו

 וללה  סשפךש  )סימן  י(  פרו  סבסוףת  ש"בשו  ואן  כאיר  מית  בספר  בייןע
 ט"הרי  מגם  דם  שהביאול  "א  ז"הרמ  וינץם  מ"הר  מל  דברי  עושיות  קהרבהב
 גאון השובת תם שדפס נגםו. ינץי מ"הר כלא דפסוק לחליטה )ו טימןס חלק  ב(
 סק  פחזק  להשיבוש,  ל"  זרבים  ב"הר  מהגאון  ו,ליסאל  מ"  זעבל  טבי  דודר
 ב  רריך  עיוןזה  צר  בד  שמסיים  ו,דבריהם  בפקפק  וזרל  ח"  זהואו,  א"רמה
 סקפו  שבוארמ  [...]  )ב  כימןס(  ודע  ביהודה  נתשובת  בעייןו.  ש"  עמעשהל
 [...]ל "א ז"הרמ וינץי מ"הר כפשיטותב

שדן  ביולדת  לשבעה ,  )  וסימן(  חתם  סופר  הבהמשך  דבריו  הביא  הפתחי  תשובה  את  תשובתו
  .עיין שם, א"ומסקנתו כהכרעת הרמ, א"כפי הנידון שברמ

מרו   גהא  ":בזו  הלשון  )ב"ע  יבמות  פ(מובא  בגמרא  ,  שיםודונה  חמד  שנולד  לשולבו  הנהו
 לא  אורתו  צגמרה  נולשבעה:  י"רש(אישתהי    דוא  האישתהויי  ווא  הבעה  שר  באי  הנןמרי  א)סימניו(

 .")נשתהאש

הוא  הדין  אפילו  ידוע   ":וזו  לשונו  ")םש"ק  ד  דיבור  המתחיל  "  סאבן  העזר  קטו(כתב  החזון  איש  ו
 ."דכיון שנגמרו סימניו אמרינן אשתהי מונהששהוא בן 
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והוסיף החזון . ואשתהי  עד  החודש  השמיני  הבעששהוא  בן    בכי  האי  גוונא  יש  לומר:  לומרכ
 :וזו לשונו, חיים ומתקיימים' לאחר שכתב שכיום בני ח )ק ה"שם ס(איש 

אים  אפשר  שהוסיפו פוכפי  בחינת  הרו,  כמדומה  שעכשיו  נשתנה  הטבעו
והרי  נשתנו  הטבעים  ללדת   ,השתלמותם  אחר  שבעה  ונגמרו  לשמונה

 [...]א "למקוטעין מה שכתב כמו שכתב הרמ

ה  באב "והמבקש  נולד  בכ,  ט"בשבט  תשמ  ד"יבסידור  הגט  נערך  ,  כאמור,  במקרה  דנן  הנהו
נמצא  כי  מזמן  מתן  הגט  ועד  לידת  המבקש   ט  הייתה  שנה  מעוברת"חר  ששנת  תשמאומ.  ט"תשמ

משבט  ועד   –פרק  זמן  זה  ישנם  שמונה  שמות  חודשים  ב,  ברו  שבעה  חודשים  ואחד  עשר  יוםע
 . אב

ואף  עברו ,  שהמבקש  נולד  בחודש  השמיני  לפי  חשבון  הרופאשהאם  אכן  אמרה  ן  צויי
כן יתי,  ואמנם  אם  ננקוט  כדבריה  שנאמרו  כמסיח  לפי  תומו.  שבועיים  ימים  עד  שעשו  לו  ברית

מה  ימים  בתוך  החודש כהיינו    והבן  אכן  נולד  בחודש  השמיני,  גטהשהיא  נתעברה  לאחר  מתן  
בזה  היא  אינה   –ה  לפני  מתן  הגט  שהאם  אמרה  שנתעבר  ואף.  וכפי  חשבון  הרופא  השמיני
הבעל הראשון אמר כי כלל , מנגד. שהרי  לאם  אין נאמנות לפסול את בנה ולעשותו ממזר,  נאמנת

שום  שאכן  עדיין מאת  זכן  שלא  ידע  יתולדברינו  י,  לא  ידע  שהאם  הייתה  מעוברת  בזמן  מתן  הגט
 . לא הייתה מעוברת

ביולדת ן  הוא  הדי    יולדת  למקוטעיןפי  שהיולדת  לשבעהכא  ש"שלדעת  הרמ  נמצא  לפי  זהו
בתחילת   וילדה  ו  שהאם  התעברה  מיד  לאחר  מתן  הגטנבנידון  שלפני  ש  לומריפיר  ש,  לשמונה

 . החודש השמיני

לידה  הייתה  בתחילת  החודש הש  יש  לומרול  במקרה  דידן  נראה  שלדעת  הכ,  ךכל  עה  רתי
א  שיולדת  למקוטעים "כי  אף  שביולדת  לשבעה  נחלקו  הפוסקים  אם  ההלכה  כדעת  הרמ  השמיני

, )כדברי  החזון  איש(מכל  מקום  ביולדת  בשמיני  נקטינן  האידנא  שנשתנו  הטבעיים  ,  ושיפורא  גרם
 . לד השתהה עד החודש השמיני וגמר השתלמותווואלא שה, וילדה לשביעי שלא למקוטעין

לפי .  לות  את  כשרותו  של  המבקשתשיש  בידינו  היתר  מרווח  ל,  על  כל  פנים  נמצא  לפי  זהו
שהרי  הבן  נולד  לאחר  הגט  יותר  משבעה ,  שהאם  אכן  התעברה  מיד  לאחר  מתן  הגט  מרלושיש  

או  שהוא  בן   דש  השמיני  למקוטעים  ושיפורא  גרםונולד  בחשלגביו    ש  לומריואם  כן  ,  חודשים
אנו  תולים  כי  הבן  אינו ,  מקום  על  פי  האמורכל  ומ.  שבעה  חודשים  ואשתהי  עד  תחילת  השמיני

ן  שנתעברה  בהיותה ווכי  –ובין  אם  הוא  בנו  של  הבועל  ,  הוא  בנו  של  הבעלבין  אם    –ממזר  כלל  
 . פנויה

 תלייה בתרי רובי) ד( 

חלק א (ת  עין  יצחק  "דהנה  בשו.  הוא  מדין  תרי  רובי,  צירוף  נוסף  במקרה  דנן  להיתר  המבקש

 : כתב בתוך דבריו)אבן העזר סימן ז אות יא

 ידוע  ד,וולד  הת  אהכשיר  לםמסייעי  הובי  רני  שש  ינידון  דידן  בוהנה[...]  
 שבים  ווברים  עוב  רכן  ו,כרים  נם  העיר  הוב  רם  שש  יאשה  הירת  דשרא
 ,אינו  יהודי  לנבעלה  דספקינן  מהטור  לאףד  [...]  כרים  נרוב  הם  שאורחיםה
נידון   ביתר  הסוד  ינו  לשיאם  כן    [...]  בי  עקיבא  איגרר  מה  שכתב  כמו  שכתבו

 דוע  יאינו  באף  דירא  ליהבס  דטורה  לשיטת  די  לדנראה  [...]  חר  אטעם  מדידן
אם  כן   ,יעה  סרוב  ועיר  הוב  ראיכא  דמקום  בכתחילה  לתנשא  ד,מי  ללך  הימ

 נחשב  דנידון  דידןן  בכל  שכו.  ל"נ  כובי  רני  שש  ינידון  דידן  ביןהדא  הו
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 שנה  מהמגידו)  ד  יףד(  כתובותן  ל"הרי  ו"מה  שכתב  כמו  שכתב  רש  ו,דיעבדכ
  [...] דיעבד  כחשב  נקהל  מפוסלו  דהיכאד,  )גי  לכה  הח  ירק  פיסורי  ביאה  אלכותה(
 .כלה דברי לרווח מיתר הזהוו

 )שם  ת  יביע  אומר"שו(ל  "ון  רבי  עובדיה  יוסף  זצאצירף  גם  מרן  הג,  הללו  ת  דברי  העין  יצחקא
 . כסניף להיתר ממזרות שבו דן שם

 מקום  בו  רוב,  בזמן  שהתעברה  הוא  בצרפת  אםההלא  מקום  מגורי  ,  הנה  במקרה  שלפנינוו
שיש  לפנינו  תרי ון  ומכיו.  כרים  נם  הם  שאורחים  השבים  ועוברים  הגם  רוב  ו,התושבים  הם  נכרים

חיב  חברי  הגאון הרבעניין  תרי  רובי  .  שפיר  יש  לסמוך  על  כך  להתיר  ולהכשיר  את  הולד,  רובי
 .א במאמר נפרד בבקיאות ובחריפות רבה כידו הטובה עליו"וידאל שליט' הרב חיים ו

 סק הדיןפ .ז
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