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 סק דיןפ

 ודות  אל  עלחוות  דעתי,  א"אלמליח  שליטהגאון  הרב  יצחק  ,  א"ד  ת"ד  ביה"י  כבוד  ראב"תבקשתי  עה
 ודשים  חה  שישולד  נהוא  שבואר  מבתיק  שחומר  התוךמ.  מזרות  משש  חליו  עישש]  'א'  ש  [בחורה
 ודש  חל  כמעט  כמו  אצל  אבקר  מיה  ההאבא  שבוארמ,  ן  כמוכ.  מו  אל  שגירושין  האחר  ליומייםו
ם עמה יחסי אישות ועל כן לא אולם לדברי האב לא קיי, אחרים הלדיו יני שבור עכסף וברים  דהביאל

 לשני  ואמא  לברים  דביא  מהיהש]  'ז'  א  [שם  בדם  אהיה  שבוארמ,  ן  כמוכ.  בנו  ואהייתכן  שהבן  הזה  
, ל  הבחור  שביו  אם  ששום  רא  לודת  זהותעתב.  יתו  אחיות  לאשה  התחילה  המן  זלאחרו,  לדיהי

 .להבע מינו אולד האם הברי דלפיש, יעותא רוד עשנהי. יעותא רוי הולכאורה

 די לאסור את המבקשכאם הבנדון זה אין בדברי האב או . א

'   דימןס(ש  "בי  הדברל.  בנו  ואהחסי  אישות  ועל  כן  לא  ייתכן  שהבן  הזה    ייניהם  ביו  האל,  אבא  הדבריל

 ..מזר מפק סוונא גכהאי בשוותו לאמןנ) ב" נטן קעיףס

 טןקעיף  ס(ש  "ב  בהובא  שייל  וי"הר  מוונת  כ,)ג"  כימןס'    דלקח(  שה  מרותגא  הל  שירושו  פפי  להנהו

 כח מאסר נא לוולדה,  דינא  לבלא.  מזר  מפק  סק  רושה  עעלה  בחת  תזנתה  שומרת  אשהאם  כגם  ש,)ג"מ
 שיפורא  דשביעי  החודש  בנולד  וגירושין  האחר  לספק  ווי  גהבועל  וגירושין  הפני  לפקס,  פיקא  ספקס
 מא  שתלה  נאיךו,  וי  גלאו]  'ז'  א  [וא  הנדון  הל  שביו  אהישא  הברי  דפי  ללכאורהו.  שר  כהולד  וריםג
 .גרושין הודם קהיתי הי מם עמרה אא לשהאם כהם שיתכן ייילי ו"הר מברי דכל וגוימ

 מא  שתוליםש,  קביעות  בבועל  הם  עתייחדת  מהיתהי  שאפילוש,  כתבו  שאחרונים  בצאתי  מולםא
 :ל"זו) ' בימן סעזר הבןא'  טלקח (ומר אביעת י"שו בכתב שכמוו. גוי מבעלהנ

. מנו  מבן  הין  אשמאד,  פק  סידי  מדבר  הצא  יאל,  שני  ליוחדת  מהיתהפ  ש"אעו"
 דוקאו.  קהל  בבוא  לשר  כתורה  המןו'  כו  ובוא  ילא  דוא  המזר  מדאיו,  ן  לקיימאו
 הגהא  ב"רמ  הכתב  שכמוו,  מזר  מדאי  ווי  הז  אאסורים  הבית  בבושים  חיו  הםא
 ו  למיוחדת  בגם  שומרים  אישכ  ש"ח  אהביא  שאףו.  סתםב)  '  טיףו  סע"נ  קימןס(

 כמוו,  א"רמ  הדברי  בף  אהסתם  כלכה  היש  ותם  סן  ליימאק,  מנו  מהוא  שוליןת
 תב  ככן  ו).'  הין  דהיתר  ויסור  אנהגות  הקיצורב(ב  "מ  רימן  סעה  דיורהך  ב"ש  הכתבש
, עלמא  מיימא  דלא  שיכא  האפילוו.  א"רמ  הדעתב)  עה  דורה  יישר(  גדים  מפריה
, גוי  מנתעברה  שתלינןו,  עלמא  לפשה  נפקרה  אאי  הגבי  לפשה  נדאפקרה  ממרינןא
 דבריו  שמחבר  הגאון  הכתב  ו).'  זימן  סעזר  הבןא'    גלקח(  מגן  ומשת  ש"שו  במבוארכ
 וסף  יחמים  ררבי  ולישר  אאול  שעקב  יבינו  ררושלים  יאוני  געלו  השכןו,  ודקיםצ
 שובת  תהביאוש"  י  חל  כיניע  "ספר  בהובאה  שתשובהב,  אגין  גמח  שרבי  וראנקופ
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, ולד  ההכשיר  לפיקא  ספק  סעשהש)  '  יימןס(  עקב  יני  בספר  בשוןי  ש"הר  מגאוןה
 גוי  ממא  שגירושין  הודם  קומר  לימצי  תאםו,  תעברה  נגרושין  החרי  אשמאד
 ק  רלא  אעלמא  מיימא  דלא  ויש  אשת  אתהייהפ  ש"אעש,  מוכחו.  תעברהנ

, פיקא  סק  ספטעם  מהתיר  לסק  פה  זל  כםע,  הם  מלדווה  שודו  השניהםו,  הנואףמ
, גוי  מנתעברה  שתלות  לישש,  אחרונים  הדולי  גתבו  ככןו.  ברהתע  נגוי  משמאד
 באב(  וחלין  נש  יפרקה  ב"הרמ  ו,)ח"  פימןס('    גלקץ  ח"רשבת  ה"שו  בכתבו  שכמוו
 בןא(  ופר  סחתם  העלה  הכן  ו,)ד"  עימןס(  יילי  ו"הרת  מ"בשו  ו,)ב"ז  ע"כ  קף  דתראב
 נית  ב"שו  בתבכ  שכן  ו).ו"  קימןס(  תשובהא  ב"עק  רגאון  הסק  פכןו)  ג"  יימן  סעזרה
 ביאים  נבל  חהביאש)  '  בימן  סעזר  הבןא('    בלק  חושר  ימרית  א"בשוו)  '  יימןס(  עקבי
, ן"הרו,  ה"הרמו,  ם"הרמבו,  י"שר:  מהםו.  תעברה  נגוי  ממא  שתלינןד,  ל"  סהכיד
, ן"הרו,  א"הרמו,  ע"שו  המרןו,  ו"מהריו,  ץ"הרשבו,  הטורו,  מגיד  ההרבו
 .ש"ע, "הקל לליהם עסמוך ליש שבודאיו. ב להחקריו, מלך ההשערו, ט"המהריו

 ומר  איביע  בכןו))  '  האותו'    בותא('    הימן  סעזר  הבןא(  ם  שומר  איביע  בוד  עדברים  הל  ערב  החזרו
 .ש"עא " יסימןו'  חסימןו'  זסימןו'  וסימןו'  הימן סעזר הבןא'  ילקח

 חלוקת מושהע) ב"ק נ"ס'  דימןס( מואל שהבית שמה שתבכ) ט"ק ל"ס'   דימןס( שובה תתחי פהגאוןו
, איר  מבית  הדעת  לביןא  ו"עק  רדעת  ליןבאלא  .  אינו  מוכרח,  ערבי  מולין  תם  אטורם  ל"רמב  היןב
 כן  לרבים  ערבה  היש  שבצפון  ועפולהב,  ביחודו.  ש"  עלמא  עכולי  לערבי  מתולין  שסכימים  מניהםש
 .ערבי מתלות לשי

 ביו אם שצוין מא למבקש הלז ש"בת שעובדה השמעותמ. ב

 קרהמ)  '  חימןס'    גלק  חעזר  הבןא(  שה  מגרותת  א"שו  בצאתימ,  ביו  אם  שתוב  כלא  שעודת  זהות  תמצדו
 רוה עליו עהיאש, ן בהניח ומת שעלה  באחי  לערכאות  בנישאת  שה  אישדברב,  יה  הידונונ.  מור  חותרי
 מזרת  מיא  הממילאו,  לו  שם  גהיא  שחזקהוב,  לה  שהיא  שידוע  שלדה  יצלה  אנתגדלהו.  רת  כאיסורב
, התיר  לם  שרב  ההאריךו.  מזרת  מהיא  שתה  בל  עומר  לאמנת  נינה  אהאםש,  ם  שכתבו.  קהל  לולהפסו
 שובו.  מתלא  אלא  בף  אלום  כינו  אא  העלה  באחי  מהוא  שחילה  תאמרה  שמהש,  תב  כבריו  דבתוךו
 חד  אל  עק  רהואש,  "כירי  "ל  שאמנות  נו  ביןא,  ביה  אהוא  שחילה  תמר  אעלה  בחי  אגם  שמהו,  תבכ
 זקת  חיה  ללית  דחר  אל  עומר  לאמן  נין  אבלא,  נו  באינו  שומרל,  נו  בהוא  שזקה  חתםס  מנו  למוחזקש
אם ה  העובדה  הנשכח  שחמת  מהז,  ביה  אהוא  שעלמא  להיתהי  שהחזקהו.  ביו  אהוא  שומרל,  ביוא

 ו  זזקה  חתבטלה  נבהכרחו,  עולם  מה  זדוע  ייה  הא  לוא,  ו  לשניסת  כודשים  חישה  שעוברת  מתההיי
 .ש" עהבירורמ

 ם  שגםו.  שה  מאגרות  לומה  דנדון  בןד)  '  גימן  סעזר  הבןא(  מגן  ומש  שספרו  בשאשש  מ"גר  הגםו
 ימן  סעזר  הבןא(  מש  שבואות  תספרו  בגםו.  התיר  לתב  כןפ  כ"אעו,  בועל  הם  של  עשומה  רהיתי  הילדהה

 יוןכ,  לום  כמרה  אא  לכאילוו,  לל  כליתנהו  דמאן  כראשונים  הבריה  דיכ,  בת  ההתיר  ליש  שתבכ)  ס"ק
 :וזה לשונו ,)ט"ק ל"ס'  דימןס(ש "ב התב ככן ו,פסול לנתאמ נאינהש

 אמנות  נורה  תתנה  נאב  לקא  דוויכ,  אמנת  נינה  אמזר  מהוא  שומרת  אם  אבלא"
 מרה  אא  לאילו  כוי  הכןול,  ניה  בפסול  לאמנת  נינה  איא  הבלא,  נו  בת  אפסולל
 ."פוסקים הרובן ו"הר ומגיד הרב התב ככן ו,מזר מפק סוא ההולד ולוםכ

 :תב כשםו

 זמןב,  קום  מכלמ.  עלה  בחי  אם  עהלכה  ששרותה  כזקת  חבדה  אעתה  דאףו"
 חזקתהו.  חזקתה  אה  אישאוקיו,  ותו  אדעה  יא  לדיין  עבריה  דפיל,  נתעברהש
 יא  השכןו,  בתה  בכשיר  מה  במכשיר  דמאן  דאמר  דמאן  כעובר  לם  גועילת
 ."הלכהה
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 צדקות  וכשרות  לנהווכ  היןא  ידה  דשרות  כחזקתש,  ביארש)  ו"  טרקפ(  מעתתא  שב  שהגאון  לצייןו
 אם  החזקתד,  בתה  למי  נסייעמ)  מזרת  מאינהש(  ידה  דיתרה,  יינוה.  גופה  דזקה  חלאא,  בעלה  נלכשרד
 ה  לוקמינן  ממזר  מספק  בדין  ההוא  דראה  נן  כאםו,  מדיר  הרק  פוףן  ס"ר  הכתב  שכמוו,  בת  לועילמ
 .ד כאן דבריוע. לדה ודין ההוא וקהל בבוא ליא הכשרה דמה אחזקתב

 ולד הת אהתיר לדי כאם הדברי בורך צין אשרים כרובב. ג

 אמר נם אף א,)'גק מ"ס(ש "ב הקשה ההאד. יילי ו"הר מל שפיקא ספק סייך שא לידן  דנדוןב,  לכאורהו
 פק  סדולהוו  ד"  כעיףס'    דסימן  ברן  מסק  פבדקה  נלא  ונתעברה  שנויה  פאה,  גרושין  האחר  לנולדש
 ה  זלפיו.  מזר  מפק  סולד  העיר  במזר  מש  יאםש,  משמעו.  ירע  במזר  מאין  שוקימתא  אהעמידו,  מזרמ
 .עפולה בדוע ימזר מש ים אחקור לשי

 רוב  בגםש,  כתבט  ש"ק  ל"ס'    דסימןש  ב"ב  הברי  דהביאש,  ם  ששאשש  מ"הגר  לאיתי  רהנהו
 מרה  אאם  שמרןם  ו"רמב  הדבריד,  תבכ)  ו"ט'  יס(ט  "מהרי  הולםא.  מירתה  אלי  בתוקי  שולד  השריםכ
 סולים  פרוב  בדוקאד,  ט"הרי  הממפרשו.  סולים  פרוב  בייריא,  שר  כולד  הרי  הברתיתע  נעבד  וגוימ
. בריה  דלא  לשר  כולד  השרים  כרוב  בבלא,  מזר  מפק  סלא  אינו  אכי  הבלאו  דיוןכ,  דבריה  לוצרכנוה
 כדברי  שכתבו,  זה  בפוסקים  היטות  שהביאש)  '  בימן  סעזר  הבןא('    הלק  חומר  אביעת  י"שו  בעייןו

) ג"ח  ע"ל  קףד(  י  חל  כיני  עספר  בגםו.  ש"ב  הל  עתמהו,  )'  גימן  סעזר  הבןא(  ב  ליבנד  העלהט  ה"הרימ

הנודע  ביהודה   שם  שביא  הולםא,  אברהם  לסד  חורתת  ת"שו  בסק  פכןט  ו"מהרי  הברי  דהלכה  לביאה
 יךל א"צ זשאשש מ"גר הכתבו). תוקי שולד השרים כרוב באףש(ש "הב כוברס)  '  זימן  סעזר  הבןא( קמא

 פק  סדאורייתא  מכיוןו,  א  לו  אאם  המירת  אריך  צשרים  כרוב  בם  אפוסקים  החלוקת  מויה,  יהיהש
 מצאתיש,  דעו.  אם  המירת  אריך  צאין  ומקילים  הדברי  כעבדינןו,  דרבנן  בחלוקת  מויה,  ותר  ממזרמ
, אחרונים  השם  בכתבש)  '  צמודע'    דלקח(  יש  אעשה  מספר  בהובא  שיש  אזון  החגאון  לנא  דקדמתמ

, כיל  ה"  סא  לדידן  באנן  דאףו.  יקרט  ע"מהרי  הברי  דתפוס  לשט  י"המהריי  ו"ב  החלקו  נם  אפילושא
 .ש"ב הגד נמותו כפסוק לפשר אהכא דראה נבלא

 בעלה מתעברה ההאשה שתלות לשי. ד

, אחרים הלדיו יני שת  אבקר  לחודש  בעם  פפחות  לגיע  מיה  ההאבא  שפרוטוקול  בבוארמ,  ידן  דבנדוןו
 זק  חשם  גיה  הם  אותו  אששאלו  כאףו.  סדר  בהתנהג  שמרה  אםא  הגםו,  מתנות  וסף  כהם  לביא  מהיהו
 היה  שמר  אעצמו  בוא  הבלא,  שתי  אל  שהורים  הצל  אישן  ללכתי  הנה  עואה,  הישא  הבית  בשנת  יאל
 כל  מנו  בינו  אהנדון  שכאורה  לולה  עמדבריו  שףא,  לכןו.  יתו  איה  הה  מודע  ייה  הלא  ומים  סוקחל
 דם  אין  אשתו  אצל  אבית  ברבה  הבקר  מהיה  שכיון  שומר  לש  יאכתיו,  וכרחים  מדברים  הין  אקוםמ
 .מנו מעובר התלות לישו, צמו עת אעמידמ

 רותע  "סוקפב(  ות  מחרי  ארשתפ,  תורה  הל  עפות  ינים  פספרוב,  פלאה  הגאון  הברי  דהוסיף  לישו

 רגיל  שפני  מפירוש  היןא,  בעל  החר  אעילות  בוב  ראמרינן  דהאד,  כתבש)  'פסוק  ט'  ויקרא  פרק  יח,  "חותךא
 איכא  דיכא  הלכ,  להכיו.  בעליהן  מן  הנבעלות  הרוב  שוא  הפירוש  הלאא,  רבה  הביאות  בצלהא
 באחרים מותר יתלות לשי, אדרבאו. ובא רהאי לליתא וליו ענבעלות הוב  רתר  בזלינןא,  בעל  במיתליל
 שי,  ה  זל  עבנוסף  ו).'  וות  אדע'    גותא  א"ק  ס"ס'    דימןס(  פוסקים  האוצר  בהובאו,  רת  כיסור  אהם  באיןש
 ש  יכןל,  הנחשד  מזנות  לוא  הצונה  רכל  וואילוה.  תעבר  תלא  שדי  כתהפכת  מזנה  מאשה  שניף  סודע
ת "שו  בתבאר  מכןו.  צערנול,  חופשיים  הצל  ארבה  המצויש,  ריון  המניעת  לאמצעי  בהשתמשו  שומרל
 רחוק  הד  צל  עפילוא,  בעלה  בתלות  לאפשר  של  כזנות  בולין  תאין  שלאא:  "ל"זו)  ז"מ  תימןס(ש  "ריבה
 .ד"כע" תעבר תלא שדי כתהפכת מזנה מהישאד' כוו
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 מבקש הת אהתיר לפיקות סודע. ה

 יטתש,  מהםו.  חרונים  אעודו)  ח"כ  קימןס(א  "עק  רהביאוש"  כירי  "דין  ביטות  שרבע  אוד  עידועיםו
 ךכ"ה  "ד,  ב"ז  ע"כ  קףד(ב  "בבו,  ")הלכתאו"ה  "ד,  א"ז  ע"  מףד(  יבמותת  במסכ  בתוספות  בהובאג  ש"הב

 ה  זדי  יעלו,  בכור  ההוא  ששני  הבן  הל  עומר  להיינו,  כורה  בכרת  הרך  דאוקו  דפסול  למןנאש")  אמןנ
. בעל  הלא  ונו  בזה  שומר  לאמן  נבועל  הרקש,  )בורים  גלטי  שלש(  יטה  שעודו.  ראשון  הבן  הפסלנ
 ."כירי "ין דאן כין אממילאו, עוברת מהישהא שדע יא לגירושין השעת באבאה, ה זל כל ענוסףו

 ודשים  חישהשנולד  ל  וגירושין  האחר  לתעברה  המא  שפקס.  פיקות  סמה  כידינו  בש  יאמור  הכלמ
, גוי  מתעברה  נמו  אמאש,  גירושין  הודם  קהתעברה  שומר  לימצי  תאםו.  רים  גשיפוראד,  יומייםו
, נא  דמקדמת  שזכורניו.  הבעל  מולד  נמא  שוסף  נספקו.  רבים  ערבה  הם  שיש  שצפון  האזור  בבייחודו
 מתן  ושא  מלאחרו,  מזרות  משש  חהם  בהיה  שחים  אישה  של  אודות  עחיפה  בדין  הבית  ביק  תנו  ליהה
, ל"צ  זלוש  שלמה  שרב  הם  שראשי  ההרב  וחיפהד  ד"אב  רגאון  הראשותב,  דין  הית  בחיפוש  מחיפושו
 גיע  מיה  ההאב  שהתברר  שאחרל,  ולם  כת  אהתיר  לתבנוכ,  אנכיו,  א"ליט  שביא  לוריאלג  א"הרהו
 מידין  תדירות  תעתים  לביתו  לא  בהיהש,  ידן  דנדון  לחומר  ולק  הדבריםו.  רה  גאשתו  שאזור  לרבהה
 אמר  וו  בזר  חאב  היפה  חל  שבתיק  שאיתי  רשובו.  בעל  בעילות  ברוב  דו  בתלות  לש  יכתיא,  סדרםכ
 רווחים  מדדים  צמה  כש  יכתיא,  קום  ממכלו.  ידן  דנדון  לו  זתשובה  מלמוד  לאין  ומנו  מהילדיםש
 ].'א' ש [בחור הת אהתירל

 מי  עהסכיםו,  א"ליט  שלמליח  אצחק  יביג  ר"רה  הפני  בדברים  ההרציתיה  "תשע  האבח  ב"ביום  יו
 .ששתי והתירל

 ).21/09/2015(ו "תשע התשריב' ד סופי בנדון ביום ח"יתן פסנ

 הן כפרים ארבה

 


