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 ה"ב

 1095182/1 יקת 

 פו יביבא ל תאזוריההדין הרבני  ביתב

 :דייןהפני כבוד ל

 מרדכי מזרחי בר אור רבה

  פלוני: מבקשה
  פלונית: מבקשתה

 כתחילה ובדיעבד  ל–ת נוכרי או ספק נוכרי לכהן בישואי  נ:נדוןה

 ין דסקפ

 קער

 .הופיעו המבקשים ואם המבקשת

 רבנות  לודע  נכאשר  ורבנות  לנרשמנו  ושאינה  לקרוב  בומדיםעאנו    ":דברי  המבקשתל
ם  המבקשת אל."  ה  לזהזא  שאנו  יכולים  להינש  ןק  דיביקשו  מאתנו  פס,  הן  כוא  העתידל  בעליש

וג  היה הזן    ב–שלא  התבררה    –לטענתה  ,  ביה  של  המבקשת  אהיה  בן  זוג  באוקראינה  שהוא
 . יהודי

 ?ןוהלכא רי להינשוכאם יכולה המבקשת שהיא ספק בת לאב נה: בפנינו היאששאלה ה

, לדבריה.  שנולדה  באוקראינה  בעיר  סימפרופויל  ו  אמרה  וזהמבקשת  זימן  את  אם  ןדיהת  יב
 : יא טוענתההודים ויעיר בגרים 

כרתי  שם  אדם  בשם  גרגורי  והוא  היה  בן  זוגי  ללא  חופה  וקידושין  וללא ה"
ר חלא  ו)המבקשת(שנים  ונולדה  לנו  בת    חיינו  יחד  שמונה  .נישואין  אזרחיים

 . י עליתי ארצהשנים נפרדנו והוא נשאר באוקראינה ואנ שמונה

אביו  ארקדי  והוא  נפטר  כאשר  בן ם  ש,  ני  יודעת  עליו  בוודאות  שהוא  יהודיא
 [...]. את אמו הכרתי ושמה היה רחל , שנים יה בגיל ארבעהזוגי 

ות צוגר  בארה  ה  יהודייישבן  זוגי  יש  אח  בשם  אלכסנדר  והוא  נשוי  לאל
גר  ולא א  היכן  הוהיום  אין  לי  קשר  עם  בן  זוגי  לשעבר  ואינני  יודעת  .  יתברה

 ." האני יהודיי. יכולה לאתרו

חיפה  הרב   ןדיבית  ב    בחתימת  א1990אישור  יהדות  משנת    ןדיהת  בפני  בי  אם  הציגהה
בת  להורים  יהודים  ומעולם  לא  התחתנה  בשום  מקום ה  נאמר  כי  היא  יהודיי  ןדיהק  בפס.  שאיח

 . והיא רווקה

 .ד כאן העובדות ע

 יוןד

 ?שהיא ספק בת לאב נוכרי להינשא לכוהןוהשאלה האם יכולה המבקשת 
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 ראשונים העתד

גוי  ועבד  שבאו  על  בת  ישראל  הוולד  כשר  בין  פנויה  ובין  באשת  איש ):  בסימן  ד(כתב  הטור  

 . ופגום לכהונה

 :תב הבית יוסףכ

הלכתא  גוי  ועבד  הבא  על  בת א  אסיקנ  )ב"  עה  מףדבמות  י(החולץ    פרקב"
 : ף"רי התב וכ.ישראל הוולד כשר

 הנכהו לבלא, ישראל בילי מני ה– שר כ[...]מסיימי  דא מרבוותאאיכו'
 [...]פסקי    דזינא  לרבוותאחו  לכהןה  סור  איא  הרתא  באי  דהוולד  פגום

 ' .פגום אי לאי מספקא לן אי הון ואנ ]כהונה כשרלהוולד ש[=

ן "הרמבשגם  )    גלכהה  (יאה  ביסוריאלכות  ו  מה"טרק  בפ  תבכהרב  המגיד  ו
' .אין  מוציאין  מידו  והוולד  ספק  חללה  א  נשאםו':  תבכ  וספק  בדבר  העלהה

. ליה  שאינו  פגום  שיטאדפמשמע    –'  וולד  כשרה'ם  סתם  וכתב  "והרמב
 פקה  סיפול  בשאן  מקום  כף  איני  רואה  "כתב  על  דברי  הרי  )לבסימן  (ש  "והרא
כהן ל[וולד  פגום  לכהונה  קל  וחומר  מאלמנה  ו  דהאמוראי  מוד  כולהוד[...]  
ם ברי  הדתם  ס]טורה[  רבינוו  [...]  ירכא  פה  ליית  לחומר  ול  דקןיוווכ'  כו  ו]גדול

 " .ש"רא הדעתכ

 . כהונהלש שהוולד כשר ופגום "כדעת הרא )אסימן ד סעיף י(פסק בשולחן ערוך ו

פסק  הלכה  נראה  לכאורה  שבדיעבד  אין  מוציאים  אם ל"):  בק  "ס,  םש(כתב  הבית  שמואל  ו
 ".ן אין מוציאים"בף והרמ"כן לדעת הרי ום כשר"נשאת לכהן דהא לרמב

 ).עיף יזס(בסימן ז  וךערכן פסק השולחן ו

דלכתחילה   שמע  מגומה  פלשוןמפגומה  לכהונה    בתה:  ")כו  ק"ס,  םש(החלקת  מחוקק    כתבו 
 ."ל"מהרש בעיין ווי הא למש מללה חבל אכהונה לשאינלא ת

 כותב  במפורשד  חלל  היה  ולאם  נאמר  שהוש,  יווריו  שאפילו  חלל  מדרבנן  לא  הבמדנו  מד ל
 ."הן שבא על חלוצה היא וולדה חללים מדרבנןכ ")עיף יטסם ש(מו שכתב כ

 ): טסימן ס(א בתשובות "והנה הרמ 

ם דין כותי ועבד הבא "ועל  אשר  הוסיף מעלתו להקשות למה השמיט הרמב"
על  בת  ישראל  דהוולד  פגום  לכהונה  אשיב  ואומר  כי  אפשר  שהוא  סובר 

מר  כפשוטו  בהלכות  איסורי  ביאה  הוולד  כשר שהוולד  כשר  לכהונה  ולזה  א
 ." י"ן מדבריו וכן הביא משם רש"ף כאשר הבין הר"וכן דעת הרי. בסתם

 וכן  גם.  ד  כשר  לכהונהלם  סוברים  שהוו"ף  והרמב"גם  הרי  שן"ואים  מדבריו  לדעת  הר ר
 . י"עת רשד

ר  שהביא אחשל)  חימן  לסרק  החולץ  פבמות  י(  ם  של  שלמה  יל  בספר"מהרש  הדושייעיין  בחו
 :לשונו וזו ש"הקשה על שיטת הרא, ש"ף והרא"ריהם "שיטות הרמב

א לא  איפכא  מסתברא  דשריאאיני  רואה  ספק  בדין  זה  :  ר  גם  כןמואני  או"
הלא  בוודאי  קל  וחומר   מה  אני  עליו  ת–ש  "חומר  שהקשה  הראול  הקלכהן  ו

יצא  הדבר  בספק ש,  חלילה  לי  להתיר  לכתחילה  וםמקמכל  [...]  הוא  א  פריכ
 ".מידו וכל שכן שהוולד כשרן אין מוציאי – שאנם אאבל , ף"פי הרימ

שא  או  שהוא  מסתפק  בדין ינם  לכתחילה  יכולה  לה  אף  יש  מחלוקת  בראשונים"ובדעת  הרי 
; ם  שכשר  לכהונה  לכתחילה"כמו  שיטת  הרמבף  "יריאור  דעת  הבנימוקי  יוסף  בוהן  "דעת  הר.  זה
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ף  מסתפק  אי "אירי  וכן  מרן  בית  יוסף  שהריש  והמ"ראה,  א"הריטב,  א"רשבה,  ן"דעת  הרמבו
 . הווה כשר לכהונה

 חרונים האכרעתה

האם  האיסור  הזה  הוא ,  ש  שסובר  שהוולד  פגום  לכהונה"נשאר  לנו  לברר  בדעת  הרא

 ?מדאורייתא או מדרבנן

 אמר  דמאן  לשדעת  מרן  דאף  ומר  לאפשרו:  "לשונוו  ז  ו)גיק  "  ד  סימןס(עת  הברכי  יוסף  ד
 ." חומרא לאורייתאקא דפס יווה דצא תאתיש נםא – פק סהואש

 אינו ולל כחומר ול קאן כין אגוי הן מבוולדש: ")אסימן צ( ויתשובותבתב כקיבא איגר ערבי ו
 וא  הריכנ  מבא  שולד  ודין  המעיקרש  "):דסימן  קכ(ע  מפאנו  "תב  הרמככן  ו."  דרבנןמ  לא  אסורא
 ."דרבנןמ ק רגוםפ

 גםש  ומר  לשיתב  ש  כ)הימן  כס,  רבי  סלימאן  מנחם  מני  –סקים  מבן  המחבר  פ(עשה  אליהו  מבספר  ו
 כוונהה  ין  א–"  כהונה  לגוםפ  "כתב  שמהום  "רמבה  דעת  כהתיר  לרוך  עשולחן  הרן  מעתד
ימן  ד ס(שולחן  ערוך  שם  הוכמו  שכתב    ליכא  נןבר  דיסור  אפילואלא  א  כהן  לנשא  להיאסורהש

 דאי  ושםו  דרבנן  מפילו  אזרממ  ינו  שאכהונהל  גום  פהוולד  שנידה  הל  עבאהעניין  ל)  יג  עיףס
 .ןוהכלף  אנשא להיותרתמ

? שלכל  הפחות  אסורה  לכהונה  מדרבנן  וקצת  קשה  איך  חולק  על  האחרונים  שהבאתי  לעיל 
 דוע  פה  מ–  ם"ן  ערוך  דרכו  לפסוק  כדעת  הרמבחן  שמרן  השולוומכי:  בריודצריך  לומר  בהסבר  ו
 ?לד אסור לכהונהובמפורש שהו וךערמדוע לא כתב השולחן : וכן? גום לכהונהפלד ווסק שהפ

 :ך כוךערוונת השולחן כת  אהסביר כןל

ומפרש  הבית ,  גומהפנידות  בשנולדה    ת  שב)עיף  יגבס(  השולחן  ערוך  תבכמה  במו  שכ
וח הם  אבל  אינו  פגום  מכ  מוא  פגום  ואין  משפחתו  מיוחס  וראוי  להרחיקה  ")ק  טו"שם  ס(  ואלשמ

הוא מעזי ו [...] גוםפ"ן הנידה  שב) דטן קעיףס( בזהי וכן כתב הטור" איסור  וכשרה אפילו לכהונה
מה בן  אפשר  לפרש  גם    כ–"  פגום  לכהונה  רוצה  לומר  אבל  אינו  [...]  פנים  המורדים  והפושעים

הדבר לקחת  א טובשלשכוונתו " לכהונה פגומה"ם אביה גוי  שא)סעיף  יטב(שכתב  השולחן  ערוך  
 בת פגומה 

הודי  אך  לא  הביאה  ראיה   יואהמבקשת    הות  שאביה  טוענת  בוודאישהא,  בנידון  דידן 
 . לטענתה

 רבן  כלכהה,  יננאש':  הודה  ירבי  למואלשיה    למראהו"):  א,  ף  ידד  (מרא  בכתובותגבואר  במ
' וב  פסוליםר'בל  ב  א–[...]"  '  צלה  אשרים  כוב  ראיכא  דד  עובדא  עעביד  תא  לאת  ומליאלג

 . לכתחילה לא תינשא לכהן –" כשר נבעלתיל"ואומרת 

וב רכהן  מאחר  שלכתחילה    ללהינשא  או  את  בתה  צמהעאמנת  להתיר  נלא  ה  איש:  לומרכ
 .כהונה לותה ואת הבת אופוסלים, עיר הם גויים האנשי

 ): אסימן צ(כתב רבי עקיבא איגר בתשובותיו ו

 תה  בגבי  לבלא,  כתחילה  להחמיר  לייך  שצמה  עגביללומר  היינו    שימיהו   "
 דין כהל מקפסלה לצטרך תמילא מ– יהדבר להאמין ללא שהחמיר לאת בםא
. ארוס  וארוסתו  ביגכדאמרינן  ,  דיעבדי  הוו  זה  ואםה  בדקה  נלא  שתוקיש

י דאכהונה  לם  גבי  קהל  ישראל  ממילא  כשרה  גוכיוון  שאנו  צריכים  להאמינה  
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) לאבסעיף  קטן    ו  ימןס(  ואלשמון  הבית    כיוהזלש  [...]  יניהם  בחלק  לפשרא
 : כתב בזו הלשוןש

 גון  כיניהם  בחלק  לפשר  אאי  וכהן  לםגכשר    קהללשר  כ  ולדושהכ'
 לוישר  הוולד  אפ  כוהיא  אומרת  לכשר  נבעלתי  ממזרים  רוב  בפילוא
 ' כהונהל

 ומר  לש  יריוכגבי  חשש  נ  דלכך  ואלשמהבית    וונת  דכלי  ראה  נלזהו[...]  
אלא ,  כיוון  דמדינא  מועיל  ברי  דידה  לגבי  הבת,  כתחילה  לינשאה  תתדב
  להו בירא  סוסקים  פרבה  הכי  הלאודבזה  ב,  אעובדביד  תעכתחילה  לא  דל

 תימת  מסשמעמד  ככהונה  לגום  פוולד  הין  אשראל  ית  בל  עבא  הרידנכ
במלחמות ן "רמב הםג.  כהונה  לגום  דפתב  כלא  ושר  כוולד  דהתבדכם  "רמבה

 ומר לש  יזהל,  להלכה  ואלשמכתב  הבית    ן  וכצא  תא  לכהן  לישאתדאם  נכתב  
 ."אובד עבדינן עהלכתחי לאףש

כשר ל"טוענת  ם  ם  הא  שאואלשמברי  הבית    דרואים  מדברי  רבי  עקיבא  איגר  שהסביר 
כל  מה  שאמרה  הגמרא   ו.לכהןא  גבי  כהונה  להינשלם  גדידה  לגבי  הוולד  '  ריב'מועיל  "  נבעלתי

ל בתה  עאבל, לכהןא עצמה  שהיא לא נאמנת להינשה  גבי  האישליינו  ה,  "את  לא  תעביד  עובדא"
אחר   שמגראיי  עקיבא  בנם  בסוף  התשובה  כתב  ראמ".  עלתיכשר  נבל"היא  נאמנת  לומר  

 ". אן ספין ומאן רקיע להקלמ"השיב לחומרא  )ימן כוס(א בתשובות "רמשה

 היתר לניפים סירוףצ

ש "ע  מפאנו  סוברים  שלדעת  הרא"הגאון  רבי  עקיבא  איגר  והרמ:  ויש  עוד  סניף  להתיר

ספק אחד אם אביה של : ק ספקאלכן יש כאן ספ. שאסורה  להינשא  לכוהן זה איסור מדרבנן

ם "שמא  הלכה  כדעת  הרמב,    אם  תאמר  שאביה  גוי–המבקשת  הוא  יהודי  או  גוי  וספק  שני  

 .ולכן מותרת להינשא לכתחילה. שכשרה לכהונה

 )סימן  ז  אבן  העזר  חלק  ט(ל  ביביע  אומר  "וסק  הדור  הגאון  רבי  עובדיה  יוסף  זצ  פמרןלראיתי   ו
האיסור  שבת  ישראל ל  שיטות  שכפקט  בנה  שאביה  גוי  ושם  ה  לכהונישאר  ן  היתיעניבשאל  שנ

א  להתירה קהני  ספק  ספדמוהביא  גם  .  גראיבא  יקעי  בכמו  שכתב  ר,  מדרבנן  שאביה  גוי  הוא
א  להתיר  השבויה קשער  המלך  דמהני  ספק  ספו)  א,    סוף  דידושיןק(הפני  יהושע  ו  כמו  שכתב,  ןוהלכ
 . שםיין ע)  לימן ב סרק פתובותכ(ש "הן וכן מוכח להדיא מדברי הראולכ

ם  נאסור  עליהם ם  ואילונייחבאים  להתחתן  שוגות  זוב  הריום    וההואיל:  עוד  סניף  להתירו
 הזאת    הזה  ולא  יעזבו  ישכבעל  וא  חדיבדרך  כלל  הם  חיים    ולא  ישמעו  לבית  הדין,  להתחתן

 .ישאת שלא מוציאין מידונכמו , בדעיכדדבר החשב  נ–וימשיכו לחיות יחד 

 עזר  הבן  אלקח(  ברהם  איען  ופר  סשםב,  מרן  פוסק  הדור  ל)טחלק  י  סימן  (  מראוע  מובא  ביביו

 ): ט עימןס

ח "ממש  הגאון  הרבהד  "ראב  האוןאי  גח  ארב  מי  להוגד  שה  מזכוראזכור  "
 תולה  בערכאות  בנשא  שהןבכ,  ובדאה  עמזה  כמה  שנים  דהו,  ו"  נרליקיםא
רא  להתירה מרא  דאת  הגאון  הרב  הרוהו,  גוי  לנבעלה  שישראלית  מנולדהש

 עטרת  ראשינו  ונמורנו  ורב  דו  יל  עהסכיםו.  קידושין  וחופה  בןהלכא  להינש
  [...] יל'אניזפ  מאיר  רפאל  ר"מהרכהרבנים  בארץ  ישראל  מופת  הדור    ראש

אי אפשר , הערכאות הצרפתיםי  שטעמם  לפי  שהנישואין  שעל  יד  מר  לויךרצו
בר  כדיעבד ונחשב  הד  זה  לזה  ודילהפרידם  זה  מזה  ותמיד  הם  קשורים  יח

 ." ראל ויששהת מכדא ולכן התירו להם להינש
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ימן סלק  ד  חו  ה  וסימן  נחנימן    סבן  העזר  א–  לק  גח(כן  פסק  הגאון  הרב  משאש  בספרו  שמש  ומגן  ו

 דוקים  ומחוברים  זה  עם  זהא"והם  "  ארסה  עמותבעבותות  אהבה  ונ  שרה  עם  כהןקם  התא"ש)  כו
 .בדענחשב כדי –א וכבר עומדים להינש" מיד פתילכצ

וכן  את  הסכמת  מרן  הראשון   )ימן  חסלק  ג  ח(הגאון  דבר  יהושע    םד  גהתיר  בדיעב  שהביא ו
 .)סימן ט רעזן האבחלק ז וסימן ה  רעזן האבלק ט ח(ן כתב ביביע אומר שכלציון הרב עובדיה יוסף ו

וכן  פסק  חבר  בית   )בן  העזר  סימן  חאלק  ה  ח(הגאון  הרב  עמר  בספרו  שמע  שלמה  ק  וכן  פס 
 בספק  אם  אביה  גוי  להתיר  )ימן  בסלק  ב  ח(ון  הרב  אלמליח  בספרו  אמרי  משפט  אג  הגדולהדין  ה

 .אקספק ספמ

 :בד כתב החתם סופריעזו שאמרו חכמי דורנו להקל שנחשב כדה בר סעיןכ

דם שדר יחידי בכפר ויצא קול על בתו אל ענשאל  )ימן חא סלק  אבן  העזר  ח(תם  סופר    חת"שוב
" ה  מכחישיםיתואבוהיא  ו"  "קשר  שידוכין  עם  כהן  בתקשרהנ"שיו  לדה  ועכשישהרתה  לזנונים  ו

 ." שם רע אחתה ויה גוציאה"[...] ומרים אאת הקול ו –

 : כתבו

א  על  ידי  ארמית וצחקור  אם  אמת  הוא  שקול  הלידה  יל[...]  אוי  לבית  הדין  ר"
ה מדדּו )א, זכסוטה (י "אפילו לרשדפילו לכתחילה אאחת  ואז  מותרת  להינשא 

כל  מקום  הכא  שכבר מ  [...]  עניין  אחרבו  לאלא  אם  כן  אי  אפשר    יקחלא  י
י  אפשר א'כמו  ה  ושה  הובגדולה    ורמותחקנסות  ו  וידוכים  שנקשרה  בקישור

 ." 'בעניין אחר

 .דיעבד בחתן נחשב כמותכיוון שהם עומדים להשמאים מדבריו רו

שהביא   –)  המן  רלחלק  אבן  העזר  סי(ם  "ה  שכתב  הגאון  מהרשד  מ–  וד  יש  להוסיף  סניף  להקלע
מה  שנהגו  לקרותם  ראשונים ,  יחס  שאין  להם  כתב,  שהכוהנים  שבדורנו  )דסימן  צ(ש  "דברי  הריב

ן  מפני  שכוהני והלכ  פק  שבויהסתיר  הסמוך  על  זה  ללוכתב  .  רק  מפני  חזקתםוא  ה,  רהתובספר  
  .ניםוהו אינם כנדור

א  חלק  אבן "  יוסף  שליטרבי  יצחק  וןצין  לוזמן  האחרון  יצא  ספרו  של  מורנו  ורבנו  הראשב
 : תב כשםו) בסימן י(העזר 

ת "הנה  מלבד  החזקה  שלא  הוחזק  לנו  ככהן  יש  סניף  נוסף  מה  שכתב  בשוו "  
נים  בדורנו  אין  לנו  כתב  היחס  פרט  מפני  חזקם  נהגו  לקרותם והש  שהכ"הריב

וכהן  עם  גרושה  שיש  צד  איסור  דאורייתא .  ם"והביאו  המרשד.  ראשון  לתורה
איסור  התורה  אבל  לגבי   במחשש  שיפגעם  "ברת  המהרשדבזה  אין  לצרף  ס

רי  יש  אומרים  שאינו  איסור  דאורייתא  לזה  מהני  שפיר  לצרף וכנבעלה  לנ
 ." ם"סברת המהרשד

 ין דפסק וכרעהה

  :לאור האמור לעיל פוסק בית הדין

ת כד,  קידושין  וופה  חדי  יל  עזו  לה  זהינשא  לשאיםר,  ]לוניפ[  המבקש  ו]לוניתפ[  מבקשתה
 .ראלישו המש

 .פשר לפרסם לאחר השמטת הפרטים המזהיםא

 ).26.10.2016 (ז"ד בתשרי התשע"כיתן ביום נ
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 רב מרדכי בר אור מזרחיה


