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 סק דיןפ

 סק הדיןפ

המבקשת  רשאית  להינשא ,  לאחר  העיון  בבקשה  ובחומר  שבתיק  ולפי  הנימוקים  המצורפים

 .וניתן לערוך לה חופה וקידושין, כדת משה וישראל

 .ןדיהת ור נוסף בביירן לביייש להחזיר את הענ, שא לכהןינמבקשת תרצה לההם תרצה א

 ימוקים נ

, אף  אם  אינו  ידוע  מי  הוא,  לעניין  אבי  המבקשת.  קשת  יהודייהלפי  החומר  שבתיק  אם  המב

 :)ה, חלק ה סימן כט(יש להתיר לפי מה שכתבתי במשפטיך ליעקב 

 יסור שתוקיא

 .  מבואר דנאמנת האם להכשיר)א, עד(מהגמרא בקידושין 

, לא  יצא  הבן  מחשש  ומספק  ממזר  –  ו  באילמת  או  שאינה  לפנינו  לבדקהאולם  כששותקת  א
לד וווה',  בוע  כמחצה  על  מחצהק'י  וווה  בעיר  ויש  לחוש  דאזלא  איהי  לגביה  פסול  אחדאם  יש  

 . 'וב עירר'ו' וב סיעהר '–' רי רובית'יש  א אם כןלא לכאורה ספק ממזר

 : דתנן התם )א, טו – ב ,די(תובות  בכארן מוכח מהגמכ

 –  ונאנסהן  מעשה  בתינוקת  שירדה  למלאות  מים  מן  העי:  מר  רבי  יוסיא"
הרי  זו  תינשא ,  אם  רוב  אנשי  העיר  משיאין  לכהונה:    רבי  יוחנן  בן  נוריאמר

 ".לכהונה

' וב  סיעהר  '–'  רי  רובית'דאיכא  ,  "עשהמפורי  היה  יקרונות  של  צב"מבואר  ד  )םש(א  רבגמו
ד  פסול ולהוא  ומבואר  דבחד  רוב".  הולד  שתוקי  –  בעלוש  אחד  מציפורי  ירבל  פא"',  וב  עירר'ו

יא  כשרה  לכהונה ה  –ורק  בתרי  רובי  ,  אנו  יכולים  לברר  מי  הבועלשאין  ,  בתינוקת  שנבעלה
 . לד כשרוווה
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בעינן   ל  מקוםכמ,  דפירש  אותו  אחד  מציפורי  לגבה  ידעינןדגב  ף  על  א  דא"בריטב  שםן  עייו
ולא  כמאן  דלא  מצריך  תרי  רובי  אלא  בדלא  ידעינן  אי  פירש  לגבה  או  אזלא  איהי ,  תרי  רובי

 . לגביה

 :לשונוו פסק וז )ב י,ורי ביאה טואיס ותכלה(ם "הרמבו

או ,  או  שהיתה  חרשת  או  אלמת  או  שוטה  ואם  לא  נבדקה  אמו  עד  שמתה"
פילו  אותו  פלוני  מודה א',  פלוני  הנתיןל'או  '  פלוני  הממזר  נבעלתיל'שאמרה  

כך  דה להוכשם שזינתה עם זה שה – הרי  זה  הילוד  ספק ממזר  –  שהוא  ממנו
שמכיר  את  אמו  ואינו  מכיר  את  אביו '  תוקיש'וזה  הוא  הנקרא  .  זינתה  עם  אחר

 ." ודאי

 . )ו כ,דזר עהן אב( חן ערוךלכך פסק המחבר בשוו

כל  שלא  נבדקה  אמו ד"ל  "בכתובות  הנה  כתב  דמבואר  בסוגי  )םשם  "על  הרמב(ב  המגיד  והר
ק רוכן  אמרו  בירושלמי  בפ.  פק  ממזרס"  –שלא  נבדקה  אמו  הוא    –"  והשתוקי,  הרי  הוא  שתוקי

 "'".יני יודעתא"שתוקי בשותקת או במדברת ואומרת ש י': קמא

 היתר כשאין פסול ידוע בעירה

דאם  לא  כן  אין ,    מבואר  דכל  זה  באיכא  פסול  בעיר)ק  מג"ק  לט  וס"סימן  ד  ס(ובבית  שמואל  

 . 'רוב כשרים אצלה'ולא מהני ' כמחצה על מחצה'ורק ביש פסול הווי , לחוש לפסלה

והרבה  פעמים  אפשר  שבערים  קטנות  לא  הוחזקו ,  ירהנה  ממזרים  לא  הוחזקו  תמיד  בעו
 .ממזרים כלל בעיר

 ?דינה כפסול ידוע בעיר, בעיר –שאם באו על האם הוולד ממזר  –אם הימצאות קרובים ה

 : מצאנו בזה מחלוקת אם גם קרוב אחד בעיר הווי הולד ספק ממזר–ולעניין קרובים 

כתב דמיעוט פסולים היינו כגון  ")'מג "ור המתחילבדיף וס ף"פי הרידב  ב  ,גכבמות  י( יוסףי נימוקה
. י  ספק  ממזרווובחד  קרוב  ה,  הפסוליםין  ומבואר  דקרובים  בכלל  מני.  אחיה  ואביה  ושאר  קרובים

שאין  הרוב  ממזרים  או :  "")וב  כשרים  אצלהר"בור  המתחיל  יד  א  ,ושין  עגקיד(י  "וכן  מבואר  בדברי  רש
י  הזקן "ר  ותפוכן  מבואר  בתוס.  ן  מעלת  יוחסין  זוייננמי  פסול  לעוי  ומבואר  דקרוב  הו  "קרובים

שאם אחד , הפסולים המהל בכל –וה דכל  הקרובים  באיסור  ערו  )  ז,ו(וכן  נמצא  בבית  מאיר  ,  )םש(
 . לד ספק ממזרווהוי הו מהם בעיר

 : לשונוו כתב וז )בכ, ד(מנם בשב שמעתתא א

ישינן  למיעוטא לא  חי,  ועוד  נראה  אפילו  לדעת  הפוסקים  דלא  מהני  חד  רוב"
ל  היכא  דליכא  מיעוט  פסולים בא.  אלא  היכא  דאיכא  מיעוט  פסולים  בעיר

ן עיי  )אל,  ו(  ב  בית  שמואלו  שכתוכמ,  מודו  דכשר  הולד  כולי  עלמא  –  בעיר
 . שם

צרי  ואדומי מ:  אפילו  מיעוט  דמיעוט  מפסולי  קהלל  האידנא  לא  שכיח  כלו
יישינן היכא דלא קביע ומשום  חשש ממזר נמי לא ח,  כולם  נתבלבלו  –  ונתיני

 . והכל כשרין אצלה, ממזר בעיר

 . כשר –ד מפנויה אפילו לא נבדקה אימיה להולד שנו כןם או
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  ב ,במות  כג  י–  [אלמנה  לכהן  גדול  ף  פרקסו(  יוסףי  הנימוק  בי  מה  שכתלא  לפא
דהיכא  דאיכא  אביה  או  אחיה  בעיר  דהוי  ליה  לדידה  חייבי ,  ])ל"כנ,  ף"פי  הרידב

האידנא  נמי   כןם  וא,  ן  שםעיי  –  ד  ממזר  וחיישינן  למיעוטאוהול  כריתות
 . ממיעוט ספיקי ערוה, איכא למיחש למיעוט דליהוי ספק ממזר

א  דלא  הביאו  הך "ורמ  יוסףית  סתימת  הבמנראה    עניות  דעתיי  מנם  לפא
ומשום  דכיון  דבכל ,  ואפשר  דלא  חשו  לה  ירא  להובלא  ס  –יוסף  י  דנימוק

ם א,  א  משום  מעלת  יוחסין  הוא  דחשו  בחד  רובאל,  התורה  כולה  מהני  רובא
על   ל  דליהוי  כמחצה"דוקא  היכא  דפסול  קבוע  במקומו  הוא  דדנו  חז  כן

ל  בעצמו  אלא  שהוא ואבל  היכא  דאינו  פס,  מחצה  אפילו  באזלי  אינהו  לגבה
 ."בזה דין קבוע להחמיר בחד רובו לא דנ – פסול לזו האשה

, ריש  ממזר  קבוע  בעי  א  אם  כןלחוששים  א  ןימעתתא  דלפסול  ממזר  אשב  שבואר  מדברי  המ
ד  ולחוש  לחד ולסול  הוין  פפסול  לעניא  יוואף  קורבה  דעריות  הד  –  יוסףי  הנימוק  שכתבה  ולמ

לא  אסרו ,  שכל  דין  זה  הוא  חומרא  דרבנן  מחמת  מעלת  יוחסיןון  כיו:  אין  לחוש  כןם  ג  –  קרוב
לא ,  דהיינו  קורבה  דעריות,  ה  זוישאבל  בפסול  לא,  כגון  ממזר  ונתין  לא  בפסול  מחמת  עצמוא

 . חששו ולא גזרו שיהיה ספק ממזר מחמת קביעות פסול קורבה אחד

 ם"איות השב שמעתתא והעין יצחק מהמשנה ומהרמבר

ראוה  שנבעלה  בעיר  או  נתעברה :  ")טו,  הלכות  איסורי  ביאה  יח(ם  "והוכיח  כן  מדברי  הרמב

 –'  וכו"  ד  ועבד  וכיוצא  בהןאפילו  לא  היה  שוכן  שם  אלא  נכרי  אחד  או  חלל  אח,  בעיר

ועיין .  ולא  על  ידי  עריות'  הניכר  במקומו  בפני  עצמו'משמע  דלא  מיפסל  אלא  על  ידי  פסול  

 .)א, טו(שם שהוכיח כן גם מהסוגיה בכתובות 

 )ל"הנ(י  "רש  בה  שכתעל  מ  )ח  בן  העזר  סימןא(עין  יצחק  בקשה  הון  רבי  יצחק  אלחנן  אהגו
: )  א,תובות  יגכ(מהמשנה  ,  חוש  לשתוקי  ולעשותו  ספק  ממזרן  ליינמי  פסולים  לענו  דקרובים  הו

אלא  הרי  זו  בחזקת  בעולה ,  א  מפיה  אנו  חייןל  "ירא  ליהבדרבי  יהושע  ס',  וכו"  אוה  מדברתר"
חזקת  בעולה ב"ולמה  לא  אמר  רבי  יהושע  גם    –"  עד  שתביא  ראיה  לדבריה,  לנתין  ולממזר

 ". לקרוב

 להיתר הוולד ) ל"ם הנ" מדובר במשנה וברמבשבזו(ברה לחלק בין היתר האישה הנבעלת ס

  –' שתוקי'דהנה גזרת , וכתב העין יצחק לחלק בין לאסור האישה לבין לאסור הוולד

אסר ונשעלו  מהגולה  כ'  שרה  יוחסין  עלו  מבבלע'ד  )א,  טס(ושין  ידבואר  בקמ"
לאחר  השלמת   [סא,  ז(  קראי  דנחמיה  מ)א,  ע(  ארוכדיליף  שם  בגמ,  אז  שתוקי

ל ת[...] אלה העולים  ')]שקודם לכן עניין העלייה לארץבומה בחודש אלול ובניית  הח
 ." 'ה שקורא אבא ואמו משתקתוז '–' חרשא

 – אסרו שתוקי, כןאם 

וממילא  יש  לחוש  שנבעלה [  ודם  שביטלו  כנסת  הגדולה  ליצר  הרע  דקרוביםמק"
ל   ע)א,  דס(בסנהדרין    זה  דרשו,  דהא  דביטלו  ליצר  הרע  דקרובים  ]לקרובים

ד  בחודש  השביעי "עניין  הצום  שצמו  בכב  [ד,  חמיה  טנ('  'יזעקו  אל  הו'פסוק  הסמך  
 . )]ל"תשרי שלאחר אלול הנ –

ף  דבטל   א–'  בר  שבמניןד'ד  לקהל  משום  דהוי  ולהדין  נותן  דנאסר  ה  כןל  ע
 [...] ' אחר להתירוין ריך מנצ 'הטעם
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דהא ,  טעםבטל  ה  י  זהראף  דאח  כןל  ע  [...]  ן  דשתוקי  נאסר  מקודםווכיו
אף   דנאסר  שתוקיון  יוכ  [...]  דקרובים  בעת  בית  שני  הרער  ביטלו  להיצ

 –" מחשש קרובים בעת שעלו מהגולה

 .לאחר שביטלו היצר הרע דקרוביםף שאר האיסור אנ

בזה  לא   –  דיש  לה  חזקת  כשרות  –  אשה  לכהונההת  אלפסול    שאין  כןמה  "
, ה  עצמהשר  אף  האל  לאסו"גזרו  חז  י  זהרכי  אם  אח,  ו  גזירת  עזראינמצ
  [...] כןל  ע.  ליצר  הרע  דקרובים  הכנסת  הגדולה  ה  זו  היה  אחר  שביטלוירוגז

מחזקת  כשרות  בשביל  חשש   תם  להוציא  האשהירא  תקנו  בעת  גזל
 ".דקרובים

אין לחוש בזמננו לזנות קרובים ואין לומר בכהאי גוונא  –גם לגבי הוולד קל סקנת העין יצחק להמ
 כשבטל טעם האיסור' ין אחר להתירודבר שבמניין צריך מני'

 :אמנם בהמשך דבריו כתב העין יצחק להקל

משום ,  היכא  שנתבטל  הטעםין  מקום  עיגון  יש  להקל  אף  דבר  שבמנדב"
משום  דבר   ולא  שייך  לבטל  מצוה  רבה  הלז'  בת  יצרהש'דהאשה  מצווה  על  

יש  לדון  בשתוקי  דנאסר י  זה  לפ  כןאם    [...]  שבמנין  היכא  שבטל  הטעם
דאוסר  ספיקו   עזראלי  בהלכה  כר  א  לןמכדקיי'  תוקית  לא  ישאש'ואף  ,  בקהל

דבר  שבמנין  היכא  שבטל   לא  שייך  לאסור  בשתוקי  משום  [...]  בספיקו
ף וסיט  ק  פר(ובירושלמי  שבת    )אכה  להח  ק  פר(ו  בירושלמי  יבמות  ינומצ.  הטעם

ה דחד  בר  נש  נעשה  כרות  שפכה  ונתענה  רב  אדא  בר  אחווה  עלי  )בכה  הל
לכן  לא ,  יותר  טוב  לו  שימות,  אלמא  דהיכא  דאינו  ראוי  לבוא  בקהל.  שימות

משום  דזה  הוי  ענין ,  שייך  לאסור  לקהל  משום  דבר  במנין  היכא  שבטל  הטעם
כדמצינו ,  ולכן  אין  לחוש  בפסול  קרובים  האידנא  לאסור  בשתוקי.  ל"גדול  כנ

רע לרב אסי דמיקל איסור יחוד באחותו האידנא שביטלו כנסת הגדולה יצר ה
 ".דקרובים

י  מיירי  על "דרש,  את  הקרובים  בכלל  הפסולים  י"שרנה  ממה  שתירץ  מדוע    )אות  ט(שם  ן  עייו
 . יוסףי ור דברי הנימוקיאב ב)ות יא(ושם . דין המשנה ששתוקי יכול לשאת שתוקית

. ן שבטלו יצר הרע דקרוביםווכי, מורכאהקל  ל)סוף  אות  י ואות יא(  דינאלמסקנתו    ל  מקוםכמו
 ד  עימםיחלהתית  שמותר  בנהוובפרט  אביה  ,  ולא  סגי  בקרוב  א  ממזר  קבוע  בעירוקצריך  דו  כןל  ע
 ב  השבו  שכתכמיק  מס  לבסוףו.  םימוד  עיחמדלא  אסרו  על  הי,  דלא  חיישינן  בזה  לזנות  –
 . ]אר קרוביםשלא לחוש אף לו[ להקל אם לא הוקבע ממזר בעיר )ל"הנ(מעתתא ש

 וד פוסקים שהכריעו להקלע

,   דעת  יחידאה–דדעת  הנימוקי  יוסף  ,    כתב  להקל)חלק  ג  סימן  כא(ר  בתשובתו  גם  האחיעז

מכל  מקום  לא ,  ם  שאוסר  להתייחד  עם  אחותו"ואף  לרמב,  וביטלו  ליצר  הרע  דקרובים

 . )ב, קידושין פא(וכמו שכתב הפני יהושע , שכיח זנות בקרובים הפסולים

 . רגילים לזנותד –קא בפסולין וודד ")הנהו"בור המתחיל יד א ,כתובות יג(כן דעת ההפלאה ו

 עודו.  דדבר  שאינו  מצוי  כלל  לזנות  עם  הקרובים  )דל,  דאבן  העזר  (  לחןך  השוכן  דעת  ערוו
 .ן שםעיי, מוקמינן להו בחזקת כשרות – ן שהם אנשים ידועים לנווודכי
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 בהלך הבועל אצלה או שאין ידוע 'תרי רובי'יש להתיר ב, פילו יש ממזר קבוע בעירא

על פי מה , יש להקל ולהתיר הוולד לקהל ברוב כשרים, ם נראה דאפילו יש ממזר קבועאמנ

אבן (דמהטור , ובתרי רובי יש להקל.  דמסתמא איכא תרי רובי)כג, ד(שכתב  השב  שמעתתא 

  תינשא –  אם  הלך  הבועל  אצלה  או  בסתמא  שאין  ידוע  –  מבואר  דבתרי  רובי  )העזר  סימן  ו

ם  דלא  מהני  תרי  רובי "ובבית  יוסף  הביא  דלשיטת  הרמב,  ואפילו  נבעלה  בעיר,  לכתחילה

 . אלא בנבעלה על פרשת דרכים היינו להתירה לכהן

 ינו רוב העיר ורוב העוברים בעיריס ה"שבש' רי רובית'מעתתא הוכיח כדעת הטור דשב שבו
א צדנמף  על  פי  וא,  תרי  רובי  להוו  הו',  ין  דלתות  המדינה  נעולותא'דאם  ,  ס"דכן  מוכח  מהש  –

אלא  היכא  דאיכא  רוב '  ירש  אטו  קבועפ'דלא  גזרו    יך  לומררוצ.  תוך  העיר  ולא  בפרשת  דרכים
 . עיר גרידא

שו עשכל  החשש  הוא  ממעלה  שון  כיו',  רי  רובית'אין  חוששים  בזה  כשיש    לכן  אפילו  בעירו
 .ן שםעיי )ל"הנ, כא ןמסיג ק לח(וכן כתב באחיעזר . ביוחסין

' אין  דלתות  העיר  נעולות'נו    שבזמנכיוון,  ה  להתיר  למבקשת  לבוא  בקהלל  נרא"לאור  הנ
רוב  כשרים 'והוולד  כשר  ב,  "דלמא  אזלא  איהי  לגביה"ולא  חיישינן  בזה  ,  וממילא  יש  תרי  רובי

  בעינן  תרי  רובי –ולעניין  להינשא  לכהונה  .  ל"וכמו  שכתבו  השב  שמעתתא  והאחיעזר  הנ'  אצלה
 .אין הבת יכולה להינשא לכהונהם "וברוב עכו, הכשרים לכהונה

 ' מיעוט' אם הפסולים אינם אפילו בגדר )שיש פסול ידוע והלכה היא אל הבועל(' קבוע'סברה להקל אף ב

  אם –אולם  בזמננו  ',  מיעוט'הוא  באופן  שיש  דין  '  קבוע'עוד  נראה  לעניות  דעתי  דכל  דין  

  הוא  בערך ]דועים  וודאיםהי[הרי  שמניין  פסולי  הקהל  ,  נראה  את  מדינת  ישראל  כעיר  אחת

וכמו  שמצאנו  לעניין  ממון  או  סימן '  מיעוט'ואף  אחד  לאלף  לא  נחשב  כ,  אחד  למאה  אלף

 .ולכן אין צריך לחוש לכך, )והארכתי במקום אחר(מובהק ביותר 

, אמנם  פסולי  כהונה  שמדובר  באוכלוסייה  נכרית  וכדומה  הרי  זה  כנגדם  רק  בגדר  של  רוב
 .שמעתתא והאחיעזרולזה נצרך מה שכתבו השב 

 מסקנה

 . המבקשת רשאית להינשא כדת משה וישראל: ל"נפסק כנ

 .יש להחזיר את העניין לבירור נוסף בבית הדין, אם תרצה המבקשת תרצה להינשא לכהן

 )12.11.2015(ו "במרחשוון התשע' ניתן ביום ל

 ד" אב–הרב צבי בן יעקב 


