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השיטות  ★השיטות שהוולד ממזר מדרבנן  ★אם הוולד ממזר מהתורה ' י ותוס" מחלוקת רש★ס "המקור בסוגיית הש

  ההכרעה ההלכתית לגבי כשרות הוולד★שהוולד אינו ממזר אף מדרבנן 

 כשרות הוולד ביבמה שנישאת בנישואין אזרחיים

 כשרות הוולד ביבמה שזינתה ★יבמה שזינתה אם מותרת ליבם 

 המקרה והנידון. א

מהנישואין  הללו .  בקפריסין"  נישואין  אזרחיים"לפני  בית  הדין  הופיעו  לסידור  גט  שני  בני  זוג  שנישאו  ב .א

 . בן ובת–ים  שני ילדנולדו להם

בני  הזוג  סיפרו  בבית  הדין  כי  לא  נישאו  כדת  משה  וישראל  משום  שהאישה  הייתה  נשואה  בעבר  כהלכה  .ב

מאחר  שמהנישואין  הללו  לא  היו .  רכים  שנה  לאחר  נישואיהםוהתאלמנה  מבעלה  הראשון  שנהרג  בתאונת  ד

 . ל המנוחאסר בית הדין על האישה להינשא כל עוד לא תקבל חליצה מאחיו ש, להם ילדים

, ד לחלוץ לאשת אחיו" משכך הם חששו שקשה יהיה לשכנעו לבוא לביה,הם הוסיפו כי למנוח יש אח יחיד .ג

 .על הליך החליצה ולהינשא בנישואין אזרחיים" לדלג"ולפיכך החליטו 

� 

מאחר  שהאישה  התאלמנה   –צה  נידון  שלפנינו  הוא  כשרותם  של  ילדים  שנולדו  מיבמה  לשוק  ללא  חליה

אולם .  הרי  שהייתה  זקוקה  לחליצה  מאחיו  של  המנוח,  שבשעת  מותו  לא  היו  לו  ילדים,  מבעלה  הראשון

 .האישה נישאה בנישואין אזרחיים ללא חליצה ונולדו לה שני ילדים מהנישואין הללו

דו  לה  מהנישואין ועלינו  לברר  את  כשרותם  של  הילדים  שנול,  מצא  אפוא  כי  נישואיה  היו  באיסורנ

 . האסורים הללו

או  שדין  אישה ,  וכדין  אשת  איש  שילדה  מאיש  אחר,  ספק  העומד  לפנינו  הוא  אם  דינם  כממזריםה

 .וילדיה כשרים ואינם ממזרים, הזקוקה ליבם אינו כשל אשת איש
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נתן  בית  הדין  פסק  דין  שבו  הותרו  הילדים  מנימוקים  שפורטו )  28.1.18  (ח"ב  בשבט  התשע"יום  יב

 .ימוקים נוספים להיתרנהדברים דלהלן הם . )פורסם( פסק הדיןב

 דין ממזר בוולד מיבמה לשוק. ב

 ס"מקור בסוגיית השה

 :) א,מט( במות ינינו במסכתש

: כי  המי  נניא  ת[...]מזר    מולד  האין  ש,סוטה  הנדה  ועל  הל  עבאב,  ודים  מכל  ה:ביי  אמרא

 ומרת  ש,אבייו.  מזר  מולד  האין  ש,בם  יומרת  שעל  וסוטה  העל  ונדה  הל  עבאב,  ודים  מהכל

 .שמואל כי ארב כי א,יה לספקא מבםי

תלוי ,  אם  נחשב  ממזר  או  לא,  דברי  אביי  מתבאר  כי  הנידון  לגבי  ולד  הנולד  מיבמה  לשוק  ללא  חליצהמ

 :שבה שנינו )א, שם  צב(מחלוקת זו מובאת על דברי המשנה . במחלוקת רב ושמואל

 ,"נך  בתכ  מ"אח  ועליך  במת  ":ה  לאמרו  ובאוו,  ים  המדינת  לבנה  ועלה  בהלך  שאשהה

 .מזר מאחרון ואשון רהולדו, צא ת–דברים  היו הילוף ח:ה למרו אך כאחרו, נשאתו

 )שם(ואולם  בגמרא  .  פי  פשוטם  של  דברים  מבואר  במשנה  כי  ולד  מיבמה  לשוק  הרי  הוא  ממזר  מהתורהל

 :ביארו

: ומרים  אכמים  חבלא,  אוין  לייביח  בופסין  תדושין  קומר  אין  אהיהע  ש"  רברי  דוז:  ר"ת

 . יבמה ממזר מאין

, מבואר  )ב"שם  ע(אכן  בהמשך  הגמרא  .  פי  זה  נמצא  כי  לדעת  חכמים  ולד  מיבמה  לשוק  אינו  ממזרל

 :כי נידון זה תלוי במחלוקת רב ושמואל, כמובא לעיל

 מת  השת  אהיה  תלא  ":נאמרש  ?יבמה  בופסין  תדושין  קאין  שנין  מ:ב  רהודה  אמר  יב  רמרא

 ספקאמ,  ט  גריכה  צעניותינו  ב:מר  אשמואלו.  זר  לויה  הה  בהא  תא  ל–"  ר  זאיש  לחוצהה

 דושין  קה  בפסי  תלא  דיא,  אתא  דוא  הלאו  לי  א,"מת  השת  אהיה  תלא  "איה  :שמואל  ליהל

 . אתא דואה

 אם הוולד ממזר מהתורה' י ותוס"חלוקת רשמ

, )ב,  שם  מט(י  "פירש  רש  –"  שמואל  כי  ארב  כי  א,יה  לספקא  מבם  ישומרת  "–הנה  בביאור  דברי  אביי  ו

 :ל"זו

: )ב,  צב(  בה  ראשה  הפרקב  אמרד  –רב    כאי  ".ר  זאיש  להיה  תלא  "אי  ה–יה    לספקא  מאבייו

 ה  בהיה  תאל  –'  ר  זאיש  למת  השת  אהיה  תלא  ':כתיב  ד?יבמה  בופסין  תידושין  קאין  שמנין"

 צריכה  "עתינו  דותעני  ב,"בעניותינו:  ")םש(  אמרד  –שמואל    כאי.  מזר  מהולד  ו,זר  לויהה

 ,תא  אלאו  באוקמה  ללמא  דו  א,ב  רדקאמר  כאתא  דוא  ההכי  ליא  ן  למספקאד  ,"טג

 .ויה הלשון בידיה דאו לדאפיקמ ,ה בפסי תקידושיןו

שם (  אולם  התוספות.  ולשיטת  שמואל  הוולד  ספק  ממזר,  הרי  שלשיטת  רב  הוולד  ממזר,  י"דעת  רשל

 : וכתבוי "חלקו על רש ")הכל) "א"מע(בדיבור המתחיל 
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 וי  הלא  דפיר  שאשמועינן  ליצטריך  א,יבמה  בופסין  תידושין  קין  אאמר  דרב  דדאליבא  [...]

 שיבא  ח,יבם  למו  כחלוץ  לומדת  עיבמה  דכיון  ד,יבמה  ממזר  מיןמ  א"  מ[...]טעמא  ו.  מזרמ

 פירוש  כא  ל,שמואל  כי  ארב  כי  איה  לספקא  מאביי  וקאמר  דוהא[...]  ידושין    קפיסת  תתב

 שמא  דשום  מ,בם  יומרת  שקט  נא  להכי  ללאא',  דפי  כמזר  מולד  הין  ארבל'  אפי  ד,קונטרסה

  [...]מזר מוי הלא דפשיטא ו,דשמואל כידושין קה בפסית

, בין  לרב  ובין  לשמואל  הוולד  אינו  ממזר  מן  התורה  )ע"החולקים  על  ר(נמצא  כי  אליבא  דרבנן  '  דעת  התוסל

 .אין לזה שייכות לדין ממזר כללו, מחלוקתם היא רק לגבי תפיסת קידושין בשומרת יבם

� 

 :נפסקה ההלכה כשמואל )ב, צב(הנה בגמרא ו

    [...]שמואל דוותיה כלכה ה,מימר אמר אכי ה:שי ארב לחל רר ברי מב ריה למרא

' התוסואילו  לדעת  ,  י  הוא  ספק  ממזר"לדעת  רש  –מצא  לפי  זה  כי  אליבא  דהלכתא  ולד  מיבמה  לשוק  נ

 .ודאי אינו ממזר

שבה  שנינו  שהוולד  ממזר  כתב   )א,  צב(דהנה  על  דברי  המשנה  ,  י"ז  מתבאר  דנקט  כרש"מדברי  הריאו

 :ל"בזה )ף"ב בדפי הרי, כח(ז "הריא

 .כמבואר בקונטרס הראיות, אלא ספק, לא שאין הולד שילדה מאותו של שוק ממזר ודאיא

 .מואל ולד מיבמה לשוק הוא ספק ממזרשלדעת ש, י"היינו כשיטת שמואל ואליבא דרשו

 :ל"פסק בזה )א' קנט סעי' אבן העזר סי(ע "בשו, מאידך גיסאו

ולץ   חו  אייבם  מיבמהו,  ט  גקידשה  שזר  הה  לותןנ,  שוגג  באחר  לנתקדשה  שיבם  לזקוקהה

[...] 

 :ל"וז )ב"שם סק(כתב הבית שמואל ו

 לאו  לם  א–"  חוצה  המת  השת  אהיה  תלא  ":ן  למספקא  ד,ספק  מיינו  הזר  מט  גצריכה  דהאו

 .ויה הה בהיה יא לו א,ידושין קה בתופסין ותיא

, י  שהוולד  ספק  ממזר"אולם  לא  פוסקים  כרש,  ש  אומנם  נוקטים  כשמואל  שההלכה  כמותו"דברי  הבל

 .אבל ודאי שאינו ממזר מהתורה, הסוברים שהספק לפי שמואל הוא בנוגע לתפיסת קידושין' אלא כתוס

 מדרבנןשיטות שהוולד ממזר ה

שוולד  מיבמה  לשוק  לכל  הדעות  אינו  ממזר   ")הכל"ה  "דב  –א,  שם  מט('  הנה  לעיל  נתבארה  שיטת  התוסו

כ "וכמש,  ואולם  לשיטתם  ולד  זה  הווי  ממזר  מדרבנן).  ע  הסובר  שיש  ממזר  בכל  חייבי  לאווין"מלבד  לר(

 :ל"וז, ")אבל"ה "א ד, שם צב(להלן 

 מזר  מוי  הרבנן  לאפילו  דגיטין  בשמע  מא  הת"א  ו–יבמה    ממזר  מין  אומרים  אכמים  חבלא

 מזר  מוי  ההתםד:  י"אומר  ר  ו[...]ס  "ש  העי  ב)ב,    פף  דיטיןג(  זורק  הבפרק  ד,שוק  ליבמהמ

 מזר  מהוי  דיה  לשמעמ'  תני  מבלא  ,עלה  בהלך  שאשה  במיחלפא  דשום  מ,דרבנןמ

 [...]דאורייתא מ

וכפי ,  זר  ואף  לא  ספק  ממזר  מהתורההיא  שאף  שוולד  מיבמה  לשוק  אינו  ממ'  רי  להדיא  כי  שיטת  התוסה
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הטעם .  ע"מ  הוולד  הוא  ממזר  מדרבנן  גם  אליבא  דחכמים  החולקים  על  ר"מ,  שהבאנו  דבריהם  לעיל

דומה  למקרה  של  אישה  שהלך  בעלה  למדינת ,  לגזרת  חכמים  הוא  לפי  שמקרה  זה  של  ולד  מיבמה  לשוק

  גזרו  חכמים  גם  בוולד  מיבמה וכדי  שלא  יבואו  להכשירו,  הים  ונולד  לה  ולד  שהוא  ממזר  מהתורה

 . שיהיה ממזר מדרבנן

ל "וז,  המביאה  את  דברי  רב  גידל  )ב"שם  ע(י  על  דברי  הגמרא  "בשם  ר  )ב"בע  –שם  בהמשך  דבריהם  ('  כ  תוס"כו

 :הגמרא

 יא.  ה  בש  ישואיןנ,  ה  בין  אדושין  ק–במה    י:ב  רמר  אוסף  יר  בייא  חב  רמר  אידל  גב  רמרא

 :ימא  אעית  באיו  [...]  ה  בין  אנשואין  ודושין  ק:ימאא  ?ה  בןי  אמי  נשואיןנ,  ה  בין  אדושיןק

 עלה  בהלך  שאשה  במיחלפאד,  ה  בש  ישואיןנ  ה  בין  אדושין  ק,עיקרא  מדאמרן  כעולםל

 מדינת  לעלה  בהלך  שאשה  במי  נמימר  לתי  א,ט  גלא  בה  לפקעת  מדאי:  י"רש(.  ים  המדינתל

  ).ט גלא בצא ת,חד אעדד ב"פ ב" עניסת ויםה

ואילו  ללשון ,  דללשון  הראשונה  אינו  ממזר,  מבין  שתי  הלשונות  הללו  לגבי  כשרות  הוולדמ  "לכאורה  נו

י  נקט  להלכה  כפי  הלשון "שר'  וכתבו  התוס.  לפי  שגזרו  משום  דמיחלפא,  האחרונה  הווי  ממזר  מדרבנן

 :  ל"וז, האחרונה

 פאמחל  דטעםמ  מ"  מ  [...]רבנן  למזר  מהולד  ד,ידל  גרב  דתראי  בישני  לתריי  כ"ר  לנראהו

  [...]דרבנן ממזר מויה

וכל  מהלך  דבריו  הוא  כדברי ,  שהוולד  הוא  ממזר  מדרבנן',  סובר  כשיטת  התוס  )  ג'י  סי"  פשם(ש  "ם  הראג

 .ש שהוולד אינו ממזר כלל"ואולם עיין להלן שיש הסוברים בדעת הרא. המובאים לעיל' התוס

 שיטות שהוולד אינו ממזר אף מדרבנןה

 דרכים  הכל  ומזה  וזה  מתצא"הסוברת  לגבי  יבמה  לשוק    )א,  פ(גיטין  עת  הירושלמי  היא  שהמשנה  בד

וכן .  ע  שיש  ממזר  מכל  חייבי  לאווין"יינו  כשיטת  ר  ה,שמבואר  ממנה  גם  שהוולד  ממזר,  "ה  באלוה

 :ל"וז, בביאור שיטת הירושלמי )יבמות צב שם(' הביאו התוס

 מא  קלישנא  כתי  אושלמיירי  ד"  ראמר  ו.קיבאע'  ר  כגיטין  דההיא  לוקי  מבירושלמיו[...]  

 ,יבם  אה  לסרי  אא  למי  ננשואין  ד,ה  בין  אנשואין  ודושין  קבמה  יאמר  ד,בסמוך  דידל  גרבד

 ליכא  ו.זרו  גא  למי  נוגג  שנשואי  ב,יתסרא  מא  לזנות  בבמזיד  דכיון  ו,מנונא  הרב  דיה  לליתד

 ןיישינ  חא  לאשה  בפילו  אהא  ד,לוצתו  חחזיר  ממצא  נה  זנשא  וה  זלץ  חאמרו  ימא  שמגזרל

 לא  דשום  מהכי  ליישינן  חלא  וו  לחזור  לותרת  מנתקדשה  בהא  ד,נס  קשום  מלא  אהכיל

 להאי  ו,ים  המדינת  לעלה  בהלך  שאשה  במיחלפא  דישנא  להאי  למי  ניישינן  חלא  ו,ה  לנסינןק

 [...]ע "ר כ)שם וב,  פף דיטיןג( הזורק דהיא הרחך כל עישנאל

 :ל"וז, ר בשיטת הירושלמי וכתב לדחותוהביא בשם יש מפרשים ביאור אח, )שם(ש "אילו הראו

 מזר  מבל  א,מזה  וזה  מתצא  ד,יבם  איתסרא  ממיחלפא  דטעם  מגיטין  דוגיא  ספרשים  מישו

  ".ה באלו הדרכים הכל "מר אהא ד,ן כומר לפשר אאי ו.ירושלמי בדמוכח כרבנן לוי האל

 :ש" הראל"וז, ש את כוונת הירושלמי בדרך נוספת"והרא' במסקנת דבריהם ביארו התוסו

 כןו  ,צאמ  ת"  מ,מזר  מוי  הא  ללרבנן  דידל  גרב  דכלישנא  וירושלמי  כהלכתאל  ד"ת  אמיהוו

 ירושלמיל  ל"סו  [...]ירושלמי    הן  מאיה  רהביא  ו.רבנןל'  אפיו,  ל"  זלפס  ארבח  ו"  רסקופ
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 ולד  ה  לעשות–  ים  המדינת  לעלה  בהלך  שאשה  כגמרי  לבל  א,תצא  שמרו  אחלופי  אמטעםד

 [...] יחלופי  אשום מהחמיר לין אאי הכולי –מזר מ

ולא  גזרו  בזה  את ,  ל  כל  פנים  נראה  מדברי  הירושלמי  כי  הוולד  ביבמה  לשוק  אינו  ממזר  אף  מדרבנןע

 .ל"הגזרה הנ

� 

 :ל"וז, שהוולד אינו ממזר, )ט י'ל הג"פ( חליצה ויבום יקט בהלכותם נ"ם הרמבג

 ,"נך  בת  מך  כאחר  ועליך  במת  "ה  לאמרו  ובאו  ו,ים  הדינתמ  לבנה  ועלה  בהלך  שאשהה

  .שר כהולד וצא ת,דברים היו החילוף שודע נך כאחר ו,נשאתו

ש "והרא'  שהביא  מתחילה  את  שיטת  בעל  העיטור  הסובר  כדעת  התוס  )נט  ק'אבן  העזר  סי(  ראה  בטורו

 :ל"וז, ם"מבכ הזכיר את דעת הר"ואח, כמשמעות המשנה בגיטין, )מדרבנן(שהוולד ממזר 

 ".שר  כהולד  וצא  ת[...]"ם  "רמבכ  ה"כ  ו.מזר  מולד  הין  א,תצא  שדינה  שי  פל  עףא:  א"יו

 .ל"ש ז"ראא ה" אסקנת מוא הן כחלה תתבתי ככאשרו

שהוולד  כשר  ואינו  ממזר ,  ם"ש  כדעת  הרמב"ולדבריהם  גם  דעת  הרא,  יש  הגורסים  בטור  באופן  אחרו

 :ל"וז, )טו קימן סעזר הבן אחלק(ם "ת מהרשד"וכך כתב בשו. כלל

 ין  א,תצא  שדינה  שי  פל  עףא:  א"וי:  [...]  "תבט  כ"נק'  יה  ס"  א]רבי  יעקב  בעל  הטורים[ה  "ריבה

 בי  אדוני  אסקנת  מיא  הכן  ו,שר  כהולד  וצאת  "דע'  וכ"  ם"רמבכ  ה"כ  ו.מזר  מולךה

רבי [ק  "מהררי  שי"עפא.  התיר  לסכים  מביוש  א"רא  ה,טור  הברי  דפי  כריה.  כ"  ע."ש"ראה

 אמת  ה,אוסרים  הדעתש  כ"רא  הדעת  שהכריח  ו,ספר  ההגיהס  ו"ט  שתב  כ]י"ף  קארו  בביוס

 .כתבתי  שמו  כ,התיר  לן  כעתם  דולם  עאוני  גיש  שמקום  בספרים  המחוק  לדול  גוחק  דראהנ

 ,אה  ראל]  וסף  יביתה[  הוא  שה  מראהו  אבוה  דמיליה  בדע  יה"הריב  שומר  לנו  ליה  הוטבמ

 .ו בזר חאוליו

  :ל"בזה )שם( וסף יב הביתם כת"בטעמו של הרמבו

 ה  לתים  סוה  האכ  ל"א  ד,דרבנן  מאפילו  ו,לל  כמזר  מולד  האיןם  ד"הרמב  למשמעו[...]  

 . )א, ב מגיטין וא, ט כבמותי(ל "ף ז"רי העת דהוא שראה נכןו. תומי סלמודאת

 :ל"וז, אלא שכתב כן בשם הראשונים, )ד"שם סקי(א "גר העם זה מובא גם בביאורט

 ,כאןפ  ד"ר  כ,מזר  מרינן  קדרבנן  ממזר  מף  אהא  ד,ליהם  עקשוא  ה"רשבן  ו"ברמ  הבלא[...]  

 [...]יבמה  ממזר מיןא' מרי אהיאךו

� 

 :מצינו להלכה שלוש דעות לגבי כשרותו של ולד הנולד ליבמה שנישאה לשוק, סיכוםל

 .י הוא ספק ממזר"דעת רשל .א

 .ובעל העיטור הוא ממזר מדרבנן )י"הב' כגי(ש "רא', דעת תוסל .ב

 . א הוא כשר ואינו ממזר כלל"ן ורשב"רמב, ף"רי, ם"דעת הרמבל .ג

 הכרעה ההלכתית לגבי כשרות הוולדה
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 :ל"בזה ) ב'עי סנט ק'סי( עזר הבן אע"הלכה פסק בשול

, במה  יעל  וליו  ענאסרה  ו,מנה  מנים  בו  ליו  האפילוו,  גט  בוציאה  מ–שוגג    בפילוא,  זר  לשאתנ

  [...]דרבנן  ממזר מהואא ש"יו. מזר מולד האין שלא א,הז ב" יסימן בנתבארו שרכים דג"יו

ובשם ,  שהוולד  אינו  ממזר  כלל  ואף  לא  מדרבנן,  ם  ודעימיה"ע  סתם  כדעת  הרמב"בואר  אפוא  כי  השומ

 .הביא דהווי ממזר מדרבנן" יש אומרים"

 :ל"וז )ג"שם סקי(א "גר ה בביאורכתב, ע שוולד מיבמה לשוק אינו ממזר"בביאור המקור לפסק השוו

 ף  אמזר  מוי  הלרבד'  פיש'  ט  ב"י  מ"רש  כדלאו',  וע  כ"ר  דור  ז"ת'  ב  א"צ.  'ו  כאין  שלאא

  [...]ם שייןע', ו ככלה ה" דםש' ות' פי כלא א,מזר מפק סלשמואל ו,רבנןל

ם  וסוברים החולקי  )א,  שם  מט('  אלא  כתוס,  י  שהוולד  ממזר  מהתורה"היינו  שלא  נפסק  כלל  כשיטת  רשו

אלא ,  בזה  לא  נפסק  כמותם  –דהווי  ממזר  מדרבנן    )ב,  צב('  כ  התוס"אולם  לגבי  מש.  שאינו  ממזר  מהתורה

 .כדעת החולקים דלא הווי ממזר כלל

אולם ,  כתב  שאף  שאם  נישאת  אי  אפשר  להתירה  לבעלה  ועליה  לצאת  ממנו  )ז"שם  סק(שובה    תבפתחיו

 :ל שם"וז, ע"שבשווהיינו כדעה הראשונה , הבן כשר אף מדרבנן

' היי  ש"ע  דסברה  ו,דין  בטעתה  שאשה  הודות  אהשיבש,  ה"ר'  י  סיגרק  א"ער'  תשו  בייןע

 בודאי  דףא.  ן  במנו  מילדה  ואחר  לנישאת  והלכה  ו,יבם  לקוקה  זינה  אחייו  במת  שן  בבעלהל

 לי  עשהכ  ק"עפ  א,בעלה  מאשה  ההוציא  ללאש  אפשר  דמה  בהיתרא  דכח  בחפש  לנכון  ואויר

 חריהם  אבא  ימי  ואיסור  לנו  דראשונים  הוב  ררי  ה[...]איסור  ע  ל"ש  במפורש  הדבר  בהקלל

 לל  כדדו  צלא  ותצא  דחליטוה,  ה"כר'  י  סיבות  רבריד'  בתו,  ו"טק'  ים  ס"רשד  הםג  [...]הקל  ל

  [...]דרבנן מ' פי אשר כהולד דסמוך להעלו שקר ,הקלל

� 

כ "א,  "הלכה  כסתם  –סתם  ויש  :  "ע  הוא"חר  שאחד  מכללי  הפסיקה  בשועל  פי  האמור  נראה  כי  מאו

 . כדעת הסתם, להלכה בן הנולד מיבמה לשוק ללא חליצה הוא כשר

ואילו  מהתורה  הוא ,  הרי  גם  השיטה  המחמירה  סוברת  שהוולד  הוא  ממזר  רק  מדרבנן,  בנידון  דילן:  עודו

כ  ולד  זה  הוא  ספק "וא,    ממזר  דרבנן  או  לאונמצא  אפוא  כי  מחלוקת  הפוסקים  היא  אם  הוא.  כשר  לגמרי

 . וכידוע בספקות בממזרות נוקטים לצרף לקולא, ממזר מדרבנן

, להתיר  את  הוולד  הנולד  ליבמה  לשוק  )טו  קימן  סעזר  הבן  אחלק(ם  "ת  מהרשד"הלוא  כבר  האריך  בשו:  עודו

 :ל"וז

 .שר  כלדהול  ש"ס  ד,ברבי  רשלי  אמה  כן  לאית  דני  אואה  ר,יהיה  שה  מהיה  ימנם  אךא

ה "  כתיבו  נ"י  רוכתב.  שר  כהולד  שירושלמי  המסקנת  שחר  אדין  לכינוכ  ז"א  [...]  תבג  כ"סמה

 עתול  ד"ה  ז"הרמ  שכתב  שמת  א.פקס'  פי  אאינו  ושר  כהולד  שתבוח  כ"רף  ו"ריש'    גלקח

 כמוו'  תוס  העלי  ב"  רמהםו,  ה"הרמ  כוברים  סחרים  איש  שומר  אני  אכן  ו,מזר  מפק  סהואש

   [...]רעור  עום  שלי  במכשירים  הל  עסמוך  לנו  אכולים  יי  כני  אואה  רעתה  ו[...]י  "  בכתבש

 ם  עהסכים  לנו  אכולים  ילנו  שבתלמוד  ו,בן  המכשיר  ותיר  מהירושלמי  שחרמ  א"מ

 ,צא  תלא  שתב  כאשה  האפילו  ש,שר  כהולדד'  שיט  פדולות  גלכות  העל  בעת  דכפי  ו,ירושלמיה

 מגיד  הרבה,  ג"מס,  ה"אבי  ר,ן"באר,  ם"רמבה,  ף"ריה,  ח"רו,  ג"ה  ב,ירושלמי  המצאנ

' פי  א,זה  מותר  ימור  חדבר  בפילוא  ליהם  עסמוך  ללו  אדאיםכ  כ"  א,ולק  חביא  הא  לשנהמ
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 ינם  אולם  כו  אובם  רהמחמירים  שלא  אוד  עלא  ו[...]כתבנו    שזה  העניןש  ב"  כ,כתחלהל

 נו  איכולים  שדאי  וראהכ  נ"  א,מתירים  הבתראי  ומאי  קבו  רמו  כרבו  ו,דרבנן  מלא  אוסריםא

 [...] להכשיר  ועשה מעשותל

הינם  כשרים  בוודאי  ואין  בהם ,  הרי  פשוט  כי  שני  הילדים  שנולדו  לבני  הזוג  בנידון  שלפנינו,  פי  האמורל

 .חשש פסול

 כשרות הוולד ביבמה שנישאת בנישואין אזרחיים. ג

שואין  הללו ומהני,  האישה  שהייתה  זקוקה  לחליצה  נישאה  בנישואין  אזרחיים  לבעלה,  במקרה  דנן,  הנהו

 .שכלפיהם נסוב מאמר זה הדן בכשרותם, נולדו ילדיהם

שהרי  מן  הדין  אינה  צריכה  גט ,  כיוון  שנישואין  אזרחיים  אינם  כנישואין  גמורים:  עתה  יש  לדון  מ

ומה  שבתי  הדין   )כשהאישה  זינתה  או  נישאת  לאחר  אחריהם  –וסומכים  על  כך  במקום  עיגון  או  ממזרות  (

ויש ,  אם  כן  מן  הדין  אינם  נחשבים  אלא  כזנות  בעלמא,  זרחיים  הוא  רק  לחומראמצריכים  גט  לנישואין  א

 .בזה טעם נוסף להכשיר את הילדים וכדלהלן

 אם מותרת ליבם –במה שזינתה י

 :ל"וז, ) ב,פ( יטין גדנה הגמרא במסכת, הנה לגבי שומרת יבם שזינתהו

 כונסה  לחזר  וניסת  וה  ללץ  חאמרו  ימא  שרמו  חנישאו  ד,התייבם  לסורה  אאינה:  י"רש(  א  לינוז,  ין  אישאונ

, מנונא  הרב  דיובתא  תיהוי  תימאל,  )בנה  ילא  ביה  לקם  דלוצתו  חת  אושא  ניה  להוה  ו,שנתגרשהמ

 האיו,  זינוה  ל"ה  וישאונ,  א  ל."יבמה  לסורה  א–  זינתה  שבם  ישומרת:  "מנונא  הב  ראמרד

 רב ליה לסייע מימאל,  זינוה  ל"ה  וישאונ:  אמרי  דאיכאו.  קט  נעליא  מישנא  ל,ישאו  נקתניד

 שוםמ, ווקא דישאונ, א ל."יבמה  לסורה  א–  זינתה  שבם  ישומרת:  "מנונאר  ה"אד,  מנונאה

 .ים המדינת לעלה בהלך שאשה במיחלפאד

 :ל"וז )שם(י "פירש רשו

 אסרינן  ד,ניסת  ו"עליך  במת  "ה  לאמרו  ובאו  ו–  ים  המדינת  לעלה  בהלך  שאשה  במיחלפאד

 ראשון  החזר  וה  זנשא  ואשון  רירש  גאמרו  ימא  ששום  מ,נסבאו  שי  פל  עאף  ו,מיהדר  להל

 מא  ש:כאה'  מרי  אמי  נכי  ה.שניסת  מרושתו  גחזיר  מנמצא  ו,ני  שירושי  גאחר  להחזירהו

 ,ואי  הפריצותא  דדעי  ימידע  ו,אי  הולי  כלא  קיה  לית  לנות  זבלא',  ו  כה  זנשא  וה  זלץ  חאמרוי

 .חלוצה בה לשדי חלאו

הרי  שבמעשה  זנות   –כפי  שיובא  להלן  ,  שכדבריהם  נפסק  להלכה  –"  יאיכא  דאמר"בואר  אפוא  כי  לפי  מ

 . ומותרת להתייבם לו, אינה נאסרת על היבם

 :ל"וז, )ג' קנט סעי' ז סי"אבהע(ע "כך נפסק בשוו

 . שראל יוא הםא, במה יל עאסרה נזינתה לא שבם יומרתש

 :ל"א בהגהתו הוסיף בזה"הרמו

 .)אשה הרקי פ"נ( נסא קשום מבועל לאסורהא ד"יו
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 :ל"בזה )ט"שם סק(ש "הובא בפת, אולם גם ביחס לשיטת הנימוקי יוסף המחמיר בכךו

 ברי  דוף  געלו.  ן  כבורי  ס"נ  הרב  הם  אזה  בסתפק  מהוא  שוטהס'  הלב  מ"פמ  ס"מלב'  עו

 זירה  גחדשל  י"  זהרב  ש,למוד  תריך  צהדבר  ו,ו  זזירה  גאמרה  ניכן  הדעתי  יא  ל:תבי  כ"נה

 [...] תלמוד  בזכרה נלאש

 :ל"וז, )ז טנט סעיף קימן סעזר האבן( שולחן הכך מובא דין זה להלכה בערוךו

 לאו  .ייבמה  מייבם  לצה  ראם  ו,יבם  הל  עאסרה  נא  ל,מזיד  בפילו  א,זינתה  שבם  יומרתש

 פילו  אהרי  ש,יש  אאשת  כינה  אזקוקהד  ,עלה  בל  ענאסרת  דרצון  בזינתה  שיש  אאשת  למיד

 ק  רזרו  גלאו,  ש"מ  כיש  אאשת  במחלפה  דשום  מלאא  יבם  הל  עאסרה  נא  לאחר  לשנשאתכ

 לא  ו,יבמה  לסורה  אזינתה  שבם  ישומרתל  ד"ס  דרבותינו  מיש  שדעו  [...]  זנות  בלא  ונשואיןב

  [...]לל  כו זיעה דובא האע ל"ש וטור בכן ו,פוסקים בלל כעתם דובאה

 שרות הוולד ביבמה שזינתהכ

ת  זו  אינו  ממזר  אף  לדעות  הפוסלות  את  ולדה  של  יבמה לפי  זה  נראה  להוסיף  ולומר  כי  הבן  הנולד  מזנוו

הוא  משום   )כמובא  לעיל,  ודעימייהו'  לפי  שיטת  תוס(שהרי  הטעם  להחשיבו  ממזר  מדרבנן  ,  שנישאת  לשוק

וכדי ,  שבזה  הוולד  הוא  ממזר  מהתורה,  "אשה  שהלך  בעלה  למדינת  הים"שוולד  מיבמה  לשוק  דומה  ל

מכיוון  שוולד  מזנות ,  מעתה.  ולד  מיבמה  שיהיה  ממזר  מדרבנןשלא  יבואו  להכשירו  גזרו  חכמים  גם  בו

 .בזה לא גזרו רבנן להחשיבו ממזר –אינו דומה לוולד אישה שהלך בעלה למדינת הים ונישאת 

 :ל"וז, )ד יעיף ז סימן סישות אלכות העזר האבן( רוך עאכן כך נפסק בשולחןו

, לל  חולד  היןא,  אשונה  ריאהב  מנתעברהו,  שוק  לבמה  יל  עו  אהעריות  מחת  אל  עבא  שהןכ

 . ונה זשאה עבלא

 :ל"וז, )ה"שם סקכ( חוקק מכתב בחלקתו

 תבו  כבר  כ,שוק  ליבמה  מדרבנן  ממזר  מויש  ה"רא  הלדברי  דב  גל  עף  א–שוק    לבמה  יל  עוא

 .מזר מוי הא לשואין נלא ביאה בבל א,שוק לשאת נוקא דאחרוניםה

 :ל"וז, )ח"קל סשם( מואל שכ בבית"כו

 .ח"ב ורישה דיין ע,ישואין נלא בביאה במזר מולד העשה נא ל,שוק לבמהי

 :)שם אות כח( ל הדרישה"זו

 מיחלף  דמשום  ו,נישאת  בלא  אמזר  מוי  הלא  דודהש  מ"רא  הף  אליה  עבא  שיכא  ה,עודו[...]  

 [...]ים  המדינת לעלה בהלך שאשהב

 :)שם(ח "ל הב"זו

 זר  לנישאת  בלא  א,דרבנן  ממזר  מהויש  ד"הרא  ותוספות  המרו  אלא  ד,תרץ  לש  ימיהו  [...]

 לא  בליה  עבא  בבל  א,תם  הדאיתאכ',  כו  וים  המדינת  לעלה  בהלך  שאשה  במיחלפא  דשוםמ

 [...]דרבנן  מפילו אלל כמזר מולד היןש א"הרא לף אישואיןנ

כל  דברי  הפוסקים  הללו  מתבאר  שבכל  מקום  שאין  חשש  להחליף  באשת  איש  שהלך  בעלה  למדינת מ

 .אף לא מדרבנןאין הוולד ממזר , הים
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שאין  חשש  לאיחלופי  באישה  שהלך ,  שהוולד  נולד  מנישואין  אזרחיים,  עתה  נראה  גם  בנידון  שלפנינומ

אבל  במקרה ,  ששם  החשש  הוא  שיאמרו  שהחזיר  גרושתו  לאחר  שגירש  הבעל  השני,  בעלה  למדינת  הים

ונמצא  שאין  חשש ,  לוא  מן  הדין  אינה  צריכה  כלל  גט  מהשניה,  דנן  שלא  נישאת  אלא  בנישואין  אזרחיים

 .ג"לפי שרבנן לא גזרו בכה, וממילא גם הוולד הנולד מהנישואין הללו אינו ממזר כלל, כלל

 סק הדיןפ

 .אף לא מדרבנן –ני ילדיה של המבקשת כשרים להינשא ולבוא בקהל ואינם ממזרים כלל ש

 .)6.3.2018 (ח"ט באדר התשע"ייתן ביום נ

 ד"אב –רב שניאור פרדס ה


