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 תלוניפ :מבקשתה

  מינקת חברו-תר נישואין י ה:נדוןה

 סק דיןפ

 :להלן העובדות. להיתר נישואין' בפנינו בקשת הגברת א

 .ואיןנישוץ ל מחלדה ילהה וקוור כשומה ר'מבקשת אה

ז "ט  אלול  תשע"תאריך  יב.]  ע  [בנותרשכת  ה  בלואיןישנ  החלקת  מידי  על  ופנתה  המבקשתה
ה  אדר "כ    ילידת-ששה  חודשים    לצורך  בירור  יהדות  והכרת  אבהות  לילדה  בת,  )10.9.2017(

 .)23.3.2017(ז "תשע

. לבירור  יהדות  והכרת  אבהות  ישהאהופיעה  ה,  )14.11.2017(ח  "תשעון  ה  מרחשו"תאריך  כב
מעוניינת  להינשא  לגבר  שאינו  אביה  של   ישהאהובהר  שה,  תוך  כדי  הבירור  ושאלות  בית  הדין

' בשולחן  ערוך  אבן  העזר  סימן  יגהרי  נפסק  ש,  בדין  מינקת  חבירו  נו  לדוןילעהילדה  ואם  כן  
 . ד חודשים"אסורה להינשא עד שימלאו לילדה כ ישהאש

 . ה חודשיםונילדה נכון להיום בת שמה

יימה  יחסי קתקופה  שהתעברה  בלדבריה  .  אינה  יודעת  מיהו  אבי  הילדה  ישהאדברי  הל
 :וןכלשונה בפרוטוקול הדי, ואף אמרה את שמותם )ותר משלשהי(אישות עם כמה גברים 

הייתי  עם ,  כן  [...]  הייתי  סטודנטית  והייתי  פעם  עם  אחד  ופעם  עם  אחר"
 ".כמה

ולם שכענתה  ,  שאלת  בית  הדין  האם  הגברים  שקיימה  עמהם  יחסי  אישות  הינם  יהודיםל
 .מכירה אותם יאהיהודים ו

גיש  לבית  המשפט  בקשה ה'  חמאחר  ו',  וד  הוסיפה  שהיא  כמעט  בטוחה  שהאב  הוא  חע
 .כדי שיהיה בטוח שהוא האבלבדיקת רקמות ב

 ישראל  בית  בהקיםלו,  לא  ילדים  ל,רושג,  הודיי',    עבחור  לשאינהל'    אישה  האוצה  ריוםכ
 . י"דמוכ

הם  מתגוררים  כבר ,  ודשים  חספר  מ'ת  ע  אכירהמשאלת  בית  הדין  השיבה  המבקשת  שהיא  ל
 .יחד ומעוניינים להינשא בחודש הקרוב

ואף  אמרה  שהולכת   חיוב  בשיבהה'    ער  מם  עקיימת  יחסי  אישות  מםד  א"יה  בשאלתל
בעבר  הוא ,  גם  האיש  טען  שהוא  היום  מתחזק.  והוסיפה  ואמרה  שהינה  שומרת  שבת,  והלמקו
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, נכון  להיום  הינו  בדרך  חזרה  למקורות  כפי  שהיה  בעבר,  אבל  שנה  ופרש.]  פ[למד  בישיבת  
 .חיו באיסורומעוניין להקים בית דתי על פי התורה ומבקש לזרז את ההיתר בכדי שלא י

הילדה   נולדהשומיום  ,  לא  הניקה  כלל  ששיבהה  הילד  הת  אניקה  הם  אהדיןת  י  בשאלתל
 .אוכלת סימילאק

יא האחר  ומ,  לאלתר  שאינה  לה  להתיר  לאם  ניתן  אישה  ביקשה  שבית  הדין  יבדוקה
המיועד להינשא לה הציל אותה והיום הם חיים ביחד כאיש , סוכסכת  עם  אמה ולא טוב לה שםמ
 .לכל דבר ישהאו

 .עניין כשרות הילדה אין כאן המקום להאריך ואכן הילדה כשרה לבוא בקהלל

 :)א"ג ע"יף ד(כתובות  יין משנהע

רבן ,  מאיש  פלוני  וכהן  הוא,  יתה  מעוברת  ואמרו  לה  מה  טיבו  של  עובר  זהה"
, יהושע  אומר  לא  מפיה  אנו  חיין  יבור,  גמליאל  ורבי  אליעזר  אומרים  נאמנת

 ."ת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריהאלא הרי זו בחזק

 אהביי  ריסוא'  הו  מ"פט(ם  "מבהרה  שכתב    מייןוע  .גמרא  ובראשונים  מה  שכתבו  שםבעיין  ו

 :לשונוה וז, )א"הי

אם  אמרה  בן  כשר  הוא ,  אמרו  לה  מהו  העובר  הזה,  נויה  שנתעברה  מזנותפ"
רוב  העיר  שזינתה ש  על  פיף  וא,  והבן  כשר,  הרי  זו  נאמנת,  ולישראל  נבעלתי

 ".בה פסולין

וב  כשרים רוב,  מקרה  דידן  אין  ספק  שמדובר  ברוב  כשרים  אצלה  שהרי  מדובר  בפנויהב
כמו  כן  מאחר  והאיש  בה  אליה  אמרינן  כל ,  דנאמנת  לומר  לכשר  נבעלתי  ליאלגמן  בכר  ןנפסקי

 .ועוד יש לתלות שמא מגוי, דפריש מרובא פריש

 :)ז"יף סעי 'ר סימן ון העזבא( חן ערוךלרן השומלשון ה זו

ואמרו  לה  מי  הוא  זה  שבא ,  פנויה  שראוה  שנבעלה  לאחד  והלך  לו  הבועל"
ולא  עוד  אפילו  ראוה  מעוברת  ואמרו .  הרי  זו  נאמנת,  ואמרה  אדם  כשר,  עליך

 ".הרי זו נאמנת, ואמרה אדם כשר, לה ממי את מעוברת

 ,אם  באמת  הרתה  ממנו  דצריך  לחקור  אצל  הבועל  ב  שכת)א"ג  ע"כתובות  י(פלאה  היין  בוע
הבועל  הגיש  בקשה  לבדיקת   ישהאאכן  לדברי  הו,  ל  כל  היכא  דאיכא  לברורי  מבררינן"דקיי

 .)D.N.Aדיקת ב(אבהות 

, אבההיא  כמעט  בטוחה  שהוא  ה  האיש  דברילש',  חת  פרטיו  האישיים  של  אית  הדין  בדק  ב
ינו  פסול  חיתון אר  שתברהדיקה  באחר  ול,  י"והאם  הוריו  נישאו  כדמו,  פסול  חיתון  ברר  שאינול

 .י"נישאו כדמו והוריו

אסור לעיקר עסקנו האם במקרה דידן יש  .ך אין זה המקוםאעניין יוחסין במנם יש להאריך א
או  שמא ,  דין  מינקת  חבירו  באופן  שהתינוקת  בת  שמונה  חודשיםמ,  להינשא  לאחר  מישהאת  הא

 .יש מקום להתיר

 : נאמר )א"ב ע"מ( במות יגמראה

 .'כו ווציא ישא נאם וברו חמינקת וברו חעוברת מדם אשא יאל

 : לשונםה ז ו)הלכתאה ו"ב ד"ע' סף  דתובותכ(' תוס הכתבוו
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, הניק  לשעבדא  מלא  דשאינה  לותרת  מגרושה  דומר  אזקן  המשון  שבינור
. יה  לשעבדא  מלא  דשוםמ,  ופה  כינו  א-  תגרשה  נ)ב"  עטנ(  עיל  לדתניאכ
 )א"ב  ע"  מבמותי(  חולץ  הקרפ  בתניא  דשאינה  לאסורא  דומר  אינו  תםברו

 תאלמנה  ננא  שא  לתני  וסיק  פקאו,  שא  ייא  לבירו  חמינקת  ובירו  חעוברתמ
 יימא קמניקה ל-  עוברת  מסתם  דתם  העמא  טמפרש  דעודו,  תגרשה  ננא  שלאו
 פרש  מהוה  דלמאיו.  מעוברת  דעמא  טינו  המניקה  דעמא  טהיינו  דמשמעד
 על גב אף אלמנה במוכ גרושה  בייך  ש)חסא  דשוםמ(  מעוברת  דעמא  טעיקראמ
 פילו  אמייריד,  יה  בדר  הא  למילתא  דגופא  מ-  עמא  טההוא  מיה  בהדרד
 וצה  רו  אתובתה  כבעה  תכי  משעבדא  מא  למי  נאלמנה  דעודו,  גרושהב
 .ינשאל

 : כתבת ו"רש ו"ר החלוקת מביא ה)ף"א בדפי הרי"ה ע" כתובותכ(ן "רוה

 בחנה  הדשי  חלשת  שחר  אשאינה  להתירה  ומשון  שבינו  רפני  לעשה  מבאו
 יה  למסמס  מאבה,  השני  מתעברת  מםא,  ב  אקאי  דיוון  כבנתגרשה  דשוםמ
 בוא לושה בישה שאעלה במת שאלמנה בווקא דלא  אזרו  גלא  וחלב  וביציםב
 פילו  אוסרת  א"רו.  ת  מדולהו  שנמצא  ויורשים  הת  אתבוע  להדיןת  ביל
 גירושין  החר  אתובעו  לאב  הם  עגילה  רהיות  לכולה  יאינה  שפי  לגרושהב
ן שכ  וחר  אידי  על  לא  אמנו  מרעיפה  לכולה  יאינה  ו.)חכ(  כתובות  בדאיתאכ

 עלה  בית  מו  אעלה  בפטרה  דיתתאא  ")ירא  ורשתפ(  שאלתות  בחאי  אב  רכתב
 א  ל)א"ב  ע"  מיבמותב(  שמע  מן  כלכאורהו".  נקתה  המי  יד  עאמתוני  לעיאב

. למנה  אנא  שלא  ורושה  גנא  שלא  ואמר  קסתמאו,  בירו  חינקת  מדם  אאייש
א "רשב  הכתבו,  ילק  חלא  ו)ושין  גירהלכותא  מ"  יפרקב(ם  "רמב  הכתבן  כו
 ה  זמן  זודם  קבלא,  הכירה  שד  ענתגרשה  שודם  קהניקתו  שווקא  דבגרושהד
 תגרשה נ:)טנ( עיל לכדקתני ושכר באפילו ולל כניקהו תא לעיא בי אהאד, אל
 פני  ממניקתו  וכר  שה  למעלה  וופה  כ-  כירה  מיה  האםו,  הניק  לופה  כינו  א-
 . סכנהה

 : תב כ)ד" יותה א"ד ה"פ( יבמות לפסקיוז ב"ריאה

 ודשד  ח"  כהמתין  לצריכה  שומרים  אש  יניקה  משהיא  כשתו  את  אמגרשה
 יה  הכן  אם  לא  אהמתין  לריכה  צאינה  שומרה  א"מזו.  עלה  במת  שמניקהכ
 ראיות  הקונטרס  במבואר  כשכר  בותו  אהניק  לייבת  חהיאש,  כירה  מתינוקה
 ינה  א-  מו  את  אכיר  מתינוק  ההיה  שעל  פי  אף  ומר  אאניו.  על  פי  אף  פרקב
 אחר  לפילו  אבן  ההניק  לשועבדת  מהיא  שעלה  בשמת  כלאא,  המתין  לריכהצ
 לא  אניקתו  מינה  א-  כירה  מהבן  שעל  פי  אף  גרושה  בבלא.  עלה  ביתתמ
 קונטרס  במבואר  כהמתין  לריכה  צינה  אלפיכךיה  ורי  נוכישה  אשאר  כשכרב
 . ראיותה

 ותרת  מכירה  מאפילוש  ש"ר  הדעת  לתבט  כ"רכ  תות  אושיןידק  ובוםית  וכל  הרוע  זבאורו
 ותרת מ- פוה כלא שמן זל כבל אין  דבית  בפיה  כוקא  דיינוה,  מניקתו  וכופה  שהדין  שף  אשאינהל
 במרדכי  ו)ג"תס  תימןס(ם  "הרת  מ"בשו  ו)א"קמ  תימןס(  ישר  הספר  בכתבן  כו.  שםן  ייע,  שאינהל
 .)ב"ס ע( בותתו כושרי אבהגהות ו)ב"עס( תובותכ

 : ב שכתב"ט ע"א כתובות דף נ"עיין בריטבו

 רושתו  גופה  כינו  אדרה  נשלא  באפילו  דפירשו  ששי.  ופה  כינו  אתגרשהנ
 מניקה  בקמן  לאמרינן  דהאו,  כירה  מאינו  שלכ,  שכר  בפילו  אנה  בו  לתניקש
 לא  ון  כפני  משאינה  לאסורה  ודשד  ח"  כד  עהניקו  לחייבת  שעלה  במתש
 מת  שכיון  דלמנה  אתם  הקטינן  נוקא  ד-  כירה  משאינו  לכירה  מין  בפלגינןמ
 יים  קהבעל  שיון  כרושה  גבלא,  חלבא  וביעי  ביה  לממסמסא  דיכא  לעלהב
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 עלה  בחת  תהיא  שישה  באאמרו  שכדרךו,  יה  לממסמס  וו  בזהר  נוא  הריה
ם "רמב הדברי מראה נכןל ו" זמשון  שבינו  רעת  דכןו,  )'ב  ב"מ(  במות  ימסכתב
 .)ה"ככה  הלירושין גותכהלא מ"יק  פרהיד משנגמבן ייע(ל "ז

ועיין ,  ם  אינו  מחלק  בין  מכירה  ללא  מכירה  בגרושה"א  נראה  שהרמב"ם  כן  לדעת  הריטבא
 : שכתבו )הוצאת מוסד הרב קוק( שם 147רה עבה

ן "ובר,  ה  כתב  סתמא  מינקת  חבירו"ככה  לא  מגירושין  ה"יק  רם  פ"רמבב
 כתבון  וכ.  גרושה  אסורהלמדו  מזה  שדעתו  כרבינו  תם  דאף    יד  משנהגובמ

ואולי  למדה .  ין  שםיע,  )183עמוד  (ד  "ת  חכמי  פרובינצא  סימן  נ"בדעתו  בשו
ז  דאין  הגרושה "טכה  לא  מאישות  ה"כק  רם  בפ"הרמב  שכתבה  רבינו  ממ

ין יוע,  ותרת  להינשא  מ-ל  לרבנו  דכל  שאינה  משועבדת  "וס,  חייבת  להניק
 .ם"וכיח כן מדעת הרמבג לה" סקיז"ת עין יצחק סימן י"בשו שכתבה מ עוד

  :לשונוה זו'  וותא'  גימן סישות אערכת ממד חשדי הכתבו

 ווקא  דאו  למו  את  אוולד  הכיר  השלא  כמתיר  בגרושהא  ד"רשב  הדעתל
 גירושין  הודם  קכירה  הלא  של  ככירה  מתה  עם  אף  אלא  אלל  ככירה  השלאכ
' גה.  רורד  ב"לע  נהז,  בירו  חינקת  מכלל  בינה  אגירושין  החר  אהכירה  שףא
  גם וא  הן  כהאנר  הלפיו.  ז"  טןמי  סיים  חיםת  מ"שו  באפופורט  רכהןי  ה"והרמ
 עייןו.  ש"ייע'  כו  וצחק  יפחד  בובאד  ה"  צןמיח  ס"והראנ  מוןאג  העת  דכן
  מה הביא  ש)ח"  סימן  סק  אבן  העזרחל(  למה  שך  לאלףת  ה"שו  בלוגרש  ק"הגרל

 נושאי  כק  רינו  הגרושה  בהתיר  שזקןש  ה"הר  שאף  שויבשמ  ט"גר  השכתב
 עיףג  ס"  יימן  סחן  ערוךלשו  הלשון  מליו  עהשיגו,  מכירה  בא  לבל  אכירהמ
 הנקה הם אשכןל  כ  וכךר  ח  אק  רכירה  הא  לגירושין  השעת  באם  שהעלהד  ו"י
 . 'כוש ו"ר הדעת לניקה מין דה ליןא, גירושין החר איו הניהם שההכרהו

 ימןג  ס"  חחיעזראת  "ו  ששם  בכתבב  ש"קה  ס"  פותג  א"  יימן  ספוסקים  האוצר  בוד  עעייןו
 ם  אאפילו  דשיטתו  בוברים  סהראשונים  מהרבהו,  ותרת  מגרושה  דיא  הזקןש  ה"  רדעתז  ש"ט
 כתבן  כו'  כוה  וכריי  נוישה  מאותר  יהניק  לשועבדת  מינה  אבעצמותה  דשוםמ,  ותרת  מכירהמ
 מכירה  בפילו  אופן  אכל  במתיר  שזקןש  ה"  רדעתש'    נימן  ס'ק  ד  חלהעזרן  ב  אשה  מאגרותב
 . שםן ייח ע"ק ל"ג ס" יימן סת שמואליב בדאיתאכ

 ת אביאר והרחבה  בתב  כ)ל"צ  זאמפורנטי  לצחק  יגאון  הלא  ש"ד  ע"דף  ק('    אות  אצחק  יחד  פספרב
 הטעם  שהעלהו,  ה  זענין  בפוסקים  הל  שחלוקות  המקור  ממה  ובירו  חינקת  מין  דסוד  יקורמ
 כל  בזרו  גלא  וששו  חז  אכנה  סיש  שמקום  ברקו,  ולד  הכנת  סשום  מוא  המניקה  ועוברת  מאסרוש
 עיקר  שוד  עכתבו.  בחנה  הודשי  חשלשת  בכמים  חעשו  שמו  כגזירה  לזירה  גשו  עא  לכןו,  נשיםה
 ושה  בהיא  שכיווןו,  לבה  חכר  ייעאז  ותעבר  תמא  שוא  הקנתם  תסוד  יכמים  חנו  בעליו  שטעםה
 לוי  תזקןש  ה"רת  ו"  רחלוקת  מעיקר  שעל  פיף  או,  ולד  הסתכן  יז  אבעל  הלתבוע  ודיןת  בי  לבואל
 עם  טין  בחלק  ליש  שלאא,  רוכה  עמרא  גהיא  והנחתנו  לותר  סינו  אהז,  בושה  בלא  ושעבודב
 מונח  הלא  אהדיןת  בי  לבוא  לבושה  ששום  מוא  הנו  תיקבעבורו  שהטעםש.  יסוד  לו  אמונחל
 - הניק לישה האשתעבדה מלא שה מכלש, שעבוד הוא הקנתם תסוד יכמים חנו בעליו שהכרחיה
 לא  שכן  גם  ליה  עיגזרו  והניק  לותה  אכופו  ייך  אהניק  לשועבדת  מינה  אםאש.  תקנה  המנה  מקעפ
 א לגרושהין הבעני שפיר שאתי דתב כודע.  ין  שםעי?  הניק  לוצה  ריני  אומר  ליכולה  ויות  הינשאת
 לקו  חלאו.  תקנה  הה  לקעה  פשעבוד  הבהסתלק  שיוןכ,  שעבוד  הטעם  מלאת  א"רש  ו"  רחלקונ
 ומר  למצא  תם  אאף  שמתירש  ש"  רל  שוחו  כהודיעךל,  בושה  ההיא  שתקנה  הל  שטעם  העיקרב
 מותרת  ותקנה  הכלל  בינה  אשועבדת  מאינה  ויות  ההדיןת  בי  לבוא  לושה  בגרושה  הישהאהש
 .שםן יי עתובות כסכת מל עחידושיו באחרון השעיהר י"הר מ- דול געד סי לישו, שאינהל
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 זונה  שצחק  יפחד  הידבר  מנו  לוצא  יכןם  או.  תקנה  המנהה  מקע  פ-  שעבדא  מלא  של  ככןל
 הדיןת  שבי  כרדכי  מגהות  הענין  בכתוב  אהמשךב(  שתעבדא  מא  לכל  הלדברי  ויות  הגרושה  מותר  יילאק

 ונה  זגבי  לאילו  ושועבדת  מייתה  התגרשה  הלא  שוד  עכל  שרושה  גגבי  לן  כאין  שהמ.  )ותה  אופיןכ
 בושה  במזנהה  ינקת  מיסור  אלה  ת)א"ב  ע"מ(  במותי  י"וקנמ  הנםאמ.  שועבדת  מיתה  הא  לעולםמ
 .שעבוד לש חלא והדיןת בי לבואל

ה קר  יי  כקולא  לספקא  דרבנן  דיא  הקנתא  תהאי  דעיקרא  דיוון  כצחק  יפחד  הם  שתב  כודע
 ומר  חל  עלהעמידו  ונמנע  הן  ממעט  כהיה  יטעם  ויבה  סלאיזה  שה  זענין  בפנינו  לידון  ניזהא
 ישרה  הדרך  היא  הזו  וןמקילי  הסברת  בהוראתינו  בלהתלות  וו  בהקל  לוכלנ,  כמים  חל  שקנתןת
 הוא  שאףב  ש"  יימן  סתשובותיול  ב"ן  ז"ר  המכללם  ורברבי  דשלי  אה  ברכו  דכבר  שהסלולהו

 את  זל  עסמוך  לאוי  רדבריהם  מלא  אינו  אזה  ההאיסור  שכיוןל  ו"ז  ום  שתב  כהמחמיריםמ
 רבנן  דמידי  דעוד  וייםא  ס"רשב  העת  דהביא  שחרי  א"ב  בגםו.  ל"כ  עמעשה  ללכה  התשובהה
 .ואה

, חומרא  לספיקו  בלכת  ליש  וחשב  נפשות  נכסכנתו,  סכנה  דידי  מהוי  דסוברים  הש  ינםאמ
  :לשונוה זג ו" יימן סוף סודפא הבני אספר בעייןו

 ת  יוסףב  ביר  הדברי  מבואר  מאלו  הנדונות  באיכא  דרוותא  דלוגתא  פכלב
 איכא  דיכא  השכןכל  ,  כנתא  סהוי  דאףו,  רבנן  דפיקא  סכל  כקולא  לאזלינןד

 םי  שהגהותי  בדל  האני  ו)'  הימןס'    הבודת  ערבה(  התיר  ליש  דק  ספיקאספ
 ף  סוףוס  דזלא  אלכתא  הבעלמא  דעל  גבף  א  דכתבתי  וזה  בצת  קארכתיה
  .שםן יי ע".אני שכאה, מרינן אא לכנתא דסמידיב

 .הקל לקום מש ינידוננו באף שודפא הבני אדברי מיוצאה

ש "ר  הדעתל,  גרושה  דמחלוקתב  כאורה  ללוי  תהניק  לשועבדת  מאינה  שונה  זדין  בהנהו
 יינשטייןמ  פ"גר  התב  ככןו,  עיל  לכתבנו  שכמו  וסורה  אהיהת  ת"  רדעת  לאילו  וותרת  מהיהת
 . ' בנףב ע" לימן ס'ק א חלהעזרן ב אשה מאגרותב

  :לשונוה ז ותב כחולץ הש פרק רירדכי מהגהת בךא

 ,התירה  וורמשא  טרדכי  מי  רברב  הפני  לעשה  מא  בזנות  בנתעברה  שניקהמ
 ותה  אופה  כהאב  ששום  מיינו  ה-  ינקת  מגרושה  באסרת  ש"ר  לאפילו  ששוםמ
ל מקום בית כמ דכמים חו לודו הלאו, תירה הלכןו? כופנה יי מבזנותו, הניקל

 . ותה אכופו ידין

 האבו,  מכירה  שיון  כגרושה  באוסרת  ש"  רטעם  ש)ה"  צימןס(  תשובהא  ב"עק  רגאון  הפירשו
 כןל,  הניק  למשועבדת  שכופה  ליתבע  שב  אשיש  כק  רזאתו,  סרו  אכירה  משלא  כם  גכןל.  ופהכ
 כמים  חו  לודו  הלאו  "יים  סרדכי  מבהגהות  שלאא,  ותרתמ,  הניק  לותה  איכוף  שי  מאין  שזונהב
ת "רש  ו"ר  המחלוקת  שהעלהא  ו"עק  רגאון  הם  שהאריךו,  "ותה  אכופויל  מקום  בית  הדין  כמד
 כלול  לפשר  אאי  שו  אבירו  חינקת  מלשון  ברושה  גכלול  לפשר  אםא,  וא  הינקת  מרושה  גדיןב
 י  מין  אהזונה  ויותה,  התיר  לתב  כשפיר  וכונים  נטורמושא  מרדכי  מרב  הדברי  שמסיקו,  מותרתו

 ותה  אכוף  יהאב  שגרושה  בק  רייך  שזה  ובירו  חינקת  מכלל  בכללת  ניננה  אלכן  והניק  ליכופהש
 אפשר  אי  ותה  אופין  כןדית  י  ברק  וותה  איכוף  שב  אאין  שונה  זבלא,  בירו  חינקת  מקרותה  לראויו
 לא  דילתא  מהויא  דשום  מעמא  טהאי  דאמת  באפשרו,  זונה  בזרו  גלא  ובירו  חינקת  מה  במקריל
ל  הטעם  שמזנה  ומתהפכת  לא  ניתן  לומר  כאשר  חיה "י(  מתהפכת  וזנה  מישה  שאזנות  בהתעבר  לכיחאש

 ל  מקוםכמו,  )עברשבמקרה  זה  לא  אכפת  לה  אם  תת,  עם  גבר  בקביעות  מיוחדת  לו  ומעוניינת  להינשא  לו
 פילו אמזנה בהקל לדול גד ציש שיון כלא אזה בהקל לי  ללילהח,  אסורע  ל"שו  במפורש  שאחרמ
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 ש ים אכןו. כן גם הקל לש יליה עוכיחים ממעשיה ודיימא דלא אופקרת מהיא שדוע  יאין  שיכאה
 לא  שביםרדעת    על  מינקת  השתשבע  כגם  והניק  לתחילה  הלא  שהיינו  דחרים  איתרים  הצרףל
 .הקל לש יודשד ח" כד עה בחזורת

 אף  שדעתו  לותר  יוטהא  נ"שרעק  ורדכי  מבהגהת  שטורמושאמ  מ"ר  היטת  שנו  לש  ין  כםא
 )ב"  יימןס(  לאשקרמ  א"הר  מעת  דוכן,  כל  שכן  במופקרת  וזונה  בתיר  מ-גרושה    באוסרת  ש"רל
ג "  יימןס  העזרן  ב  אשולחן  הערוך  בכתבן  כש  ו"יי  עדינא  לזנה  ממינקת  בהקל  לסכים  הוא  הגםש
',   בנףב  ע"  לימןא  ס"  חהעזרן  ב  אשה  מאגרות  ביינשטייןמ  פ"גר  הוד  עכתבו.    שםןייז  ע"  יעיףס
ם "רמב  ההוצרך  דהא  מינקת  מזונה  בתירם  מ"רמב  הגם  שו  לנראהא  ש"עק  רגאון  הכתבש
ה  ביביע  אומר "צ  מרן  זצוקלה"מורינו  הראשל  כתבן  וכ,  שםן  יי  עחסא  דטעם  מאסור  למעוברתב

 .'אות ו' סימן מ העזרן אבא "וחלק י', אות ב' סימן ג דעהה רחלק ו יו

מ "הר  מחלוקת  מביא  ה)ה"  נימןס(  דק  צמח  צגאון  האוסרים  הם  גש  ימתירים  הנגד  כנםאמ
 מזנה  דדבריהם  ממשמע  שכתב  ו)חולץפ  ה"ר(  רדכי  מהגהות  בהובאו  שורו  דחכמי  וטורמושאמ
 יטה שש יליו, מזנה במתיר ששכןל כ מגרושה בהתיר שזקןש ה"ר הפחות הלכל וגרושה  מדיפאע
 מזנה  בודה  מגרושה  בהתיר  שזקןש  ה"ר  האפילו  שני  אאומר  ויפכא  אי  למשמע  דזה  בחרתא
 זנה  מבלא,  ינקת  מו  לישכור  וו  לדאג  יהוא  שיים  קב  אולד  לש  יבגרושה  דשום  מאסורה  שינקתמ
 ב  או  לין  אריה?  ינקת  מו  לשכור  יי  מינקת  מו  להיה  תלא  וודשד  ח"  כוך  תשאינה  לה  לתיר  נםא
 שדי בשמו בכתבן כו. כ"ע. אוסרה לש יילכךה. ילד  הבי  אמזנה  הוא  הי  מדוע  יינו  אהריש,  ידאגש
 .אריכות בכתב שה מין שם עי)ג" לותא'  גימןס( ישות אכתרע ממדח

 כתבן  ש"ר  הדעת  לוא  הן  כאמנם  שכתבה  ש"  צק  סימן"הדוא  מ"עק  רתשובת  בוד  עעייןו
 יניקת  מזונה  בכן  אם  חלב  וביצים  ביה  לממסמס  דב  אקאי  דשום  מגרושה  בתיר  הזקןש  ה"הרש
 ברי  דביאו  ההמרדכיג  ו"מס,  ש"אר',  תוס  ההם  ורבוותא  דובא  רבלא,  סורהא,  כי  הייך  שלאד
 נקה השעבוד בתליא דרי הופה כינו אתגרשה נתניא דשום מסיבה הכתבו וגרושה  בהתירש  ש"רה
 ראשונים  הגבי  לחידאהן  י"הר  שנמצא  ו,שועבדת  מאינה  שיון  כותרת  מינקת  מונה  זם  גאילממו
 כתבן  כ  ורי  שכירה  מאינו  שמן  זל  כבגרושהא  ד"רשב  היטת  שכךר  ח  אביאן  ה"ר  האפילוו.  ל"נה
 מכירה  ביירי  מהילבתח  דלאש  א"הרת  ו"ר  דפלוגתא  בליא  תא  להא  דמשמעו.  מגיד  הרבה
 כךר  ח  אךא,  חלב  וביצים  ביה  לממסמס  דב  אקאי  דיוןש  כ"ר  התיר  העל  פי  כןף  א  ומשעבדאד
 שאינו  כינקת  מזונה  בכןאם  ,  עבודא  שליכא  דשום  מכירה  מאינו  בהתירא  ל"רשב  העת  דביאה
 .ין שם עי.ותרת מכירהמ

, ש"ר  הדעת  לף  אמזנה  באוסר  שדק  צצמח  הדעת  לאף  שלומר  יש  ידן  דנידון  בן  כםא
 מזנה היהו מדוע  יינו  אהריש,  ידאג  שב  או  לאין  ששום  מסורה  אמזנה  בתב  כהריש,  תיר  ינידונינוב
 ודה  מנראה  שהוא'    חגםו,  אב  ההוא'  חמעט  ודאי  שכאם  אומרת  שה,  נדונינו  באילוו,  ולד  הביא
  על ב  יחויאזו,  אב  ההוא  ושבהות  אהוכחת  לקמות  רדיקת  ביקש  לעשות  בהרי  שולד  הבי  אהואש

 פנות  לוכל  תמיד  תישה  הארי  האם  לא  ישלםו,  זונות  מסכום  בשפחה  מעניינילידי  בית  המשפט  
 .שלם יולד האבי שכדי באומי לביטוח לו אפועל להוצאה לו אשפחה מענייני להמשפטת ביל

 ערכאות  בתחייבות  הם  אחרונים  אחלוקת  מעניןח  ל"  פותג  א"  יימן  ספוסקים  הוצר  אעיין ו
 תחייב  הנושאה  ההבעל  שה  מהיתר  לצרףא  ל"  יןמי  סהועיל  למלמד  השם  בם  שכתבו,  ועילהמ
 .יה לית אלא קערכאות דידימ דולד הת אפרנס לערכאות בצמוע
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במזונות  הילד  ואין  ספק '  הצהירה  בפני  בית  הדין  שמעוניינת  לתבוע  את  האב  ח  ישההא
, אכול לה מבן להיה  ילא  ששש  חין  ואהיות  ידן  דנידון  בקולא  לסניף  כהצטרך  לכולה  יו  זובדהעש

 :לשונוה וז )' נימן ס'העזר חלק דן ב אלקח( שה מאגרותהכדברי 

 בעד  וישהאה  לזונות  משלם  למדינה  הערכאות  בביחו  מבהא  שגרושה  בנהה
 כתבתי  שאביו  מירש  שתינוק  כדונו  ליש  שמרת  אכןם  אש,  נולד  שבןה
 מותרת  שדינא  לי  למשמעש',    זימן  ס'ן  העזר  חלק  ב  אבות  משהראגב

 בעל האין שאחר מהריד, והו שך  כל  כדמיון  הין  א-  ודשד  ח"  כתוך  בנשאלהי
 ין  אמנו  מגבות  לריכה  צרחו  כעל  ברק  ועצם  בלום  כגרושתו  ליתן  לוצהר
 בר  כשהדבר  כולי  ארקו,  תינוק  המזונות  לוכנים  מעות  מה  ליש  כה  זהחשיבל
 לא  שאףו.  דמות  לש  י-  בורה  עובים  גהם  שלה  ש)איערל(  דין  הורך  עיד  בסורמ
 ש  יגרושה  בבלא,  אלמנה  בואה,  מעשה  לזה  על  סמוךל  ל"נ  התשובה  בציתיר
 עת  דזה  ביכא  אכן  גם  האד,  כירה  הכבר  ששהגרו  בףא,  מעשה  לזה  על  סמוךל
ק "ג ס" יימןסת שמואל אבן העזר יב בדאיתא  כופן  אכל  במתיר  שזקןש  ה"רה
 .ח"ל

אומי  ואין  ספק  שבכך  גם   ליטוח  בבת  קצמקבלת  ישההאצרף  להיתר  את  העובדה  שלוד  יש  ע
 :לשונוה ז ו)ט" מימן ס'העזר חלק דן בא( שה מאגרות התוכל לפרנס את הילדה כדברי

ג "  יבר  כה  לש  ישרא,  מלחמה  בת  מבעלה  שאלמנה  הדברב'  כו  וותב  כניא
 מלתה  גבר  כעלה  ביתת  מחר  אה  לנולדה  שהילדהו,  עלה  ביתת  מחר  אדשיםח
 ה  לסר  חאיןו,  נשא  להיחשבת  מצד  מלאו,  זה  הזמן  בנשים  הנוהגות  שזמןב
 ה  לצורך  הכל  כסף  כעדה  בה  לולחת  שהמלכות  שחמת  מלום  כהתינוקתל
 עלה  בידידי  מחד  אתה  עה  לנזדמןו,  מלחמה  בת  מאביהש  חמת  מעדהב
 תינשא שעדו, הבנים לדולה גובה טזהוש, ניה בל עלהשגיח וישאנה לרוצהש
 מיתת  מדשיםו  ח"ט  מותר  יהיו  יכבר  שדשים  חלשה  שו  אנים  שוד  עעברו  יול
 משפחתו  מש  יינשי  ארבה  הגםו,  מן  זותר  יחכות  לפניו  לאפשרי  או,  עלהב
 לאש,  דול  גפסד  הוא  הלפניה  שלישאנה  מעכבוהו  יתרו  יחכות  לרצה  יאםש
 ו  לנשא  להימותרת  ששוט  פלכןש.  לדים  ים  עלמנה  איקח  לירצה  שי  מצוימ
 ש  יפשר  אשלא  כבל  אתה  בלידת  מדשח  ח"  יחר  אד  עחכות  לוב  טפשר  אאםו
 . דשו ח" טיכא לשעדיין כף איכף תהתירהל

ד "כ  קימן  ס'ק  ג  חלקרה  יבן  אספר  בתב  כהרי  שתבוע  לושה  בינה  אהזונה  שומר  לש  יודע
 ות  אם  שפוסקים  האוצר  בהביאוו,  ושה  בינה  אמופקרתד,  ולד  לזון  מתבוע  לושה  בינה  אזונהש
 .הצהירה בבית הדין שמעוניינת לתבוע את האב במזונות ישהאאף הו. ב"פ

 ישה  האבנדונינו  ויותה,  מותר  שומר  לשי,  ביא  דבריוא  ה"עק  רהגאוןן  ש"ר  הדעת  לםג
 עת  דביא  הצמון  ע"הרו,  כירה  מאם  כן  וודאי  שאינו  ומעולם  את  הילדה  יקנההצהירה  שלא  

 ינה  אמזנה  שנידונינו  בדין  ההואו,  עבודא  שליכא  דשום  מכירה  מאינו  בהתירא  ל"רשבה
י "  קותג  א"  יימן  ספוסקים  האוצר  בתב  ככירה  מהו  מגדר  בהריש.  כירה  מם  אפק  סגם  ושועבדתמ
  :לשונוה זג ו"קס

' כירהמ'  דירשופ,  םש  ש"הראפ  ו"ע  אפרקי  ב"רשד'    דןמי  סוד  דידי  בתבכ
ן כו'  כירה  מיןא  'קרא  נאחרת  מם  גונק  ים  אבלא,  אחרת  מונק  יינו  אם  איינוה

 ןמסיא  ב"רמ  הסק  פכןה  ו"ג  ח"  כתיב  נרוחם  ירבינוב  ו"  פןמסי  בטור  הכתב
 כתב  וזה  על  חולק  שטראניב  מר  העת  דביא  מם  שה  מקובצתיטש  בךא.  ב"פ
 ופין  כמו  את  אכיר  מוא  הם  אל  מקום  מכחרות  אםנשי  מונק  יהוא  שאףש
 גדולים  הכל  וטור  הדעת  כנקטינן  דראה  נעשה  מלעניןו.  'כו  והניקו  לותהא



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

8 

 בתראי  דחזינן  דם  גמה  ופוסקים  הוב  רהוי  דעוד  ורבנן  דידי  מהוי  דיוןל  כ"נה
 . למעשה והלכה לן כקטונ

 ישו,  רבנן  דמידי  באפיק  סווה  ליה  הכירה  מיה  הם  אתה  עברר  לפשר  אשאי  כם  שוד  עכתבו
 . שםן ייע. הקלל

  :לשונוה ז ותב כ)ד" יעיףג ס" יןמיס(ע "שו במרן שמת אהןו

 ד  עהניקתו  שוקא  דהיינו  דאומר  שי  מש  י)אסורל(  גרושה  באמרנו  שהז
, שכר  באפילו  ולל  כניקהו  תא  לעיא  בי  אהאד,  א  לה  זמן  זודם  קבל  אהכירהש
 ת  אניקה  הא  לפילו  אילדה  ועוברת  מעלה  בהניחה  שאלמנה  שאומר  שי  מישו
 . גרושה לדין ההוא שדבריו ממשמע וודשד ח" כהמתין לריכה צנהב

 הלכהל ד"י ק-' יש אומרים'ו'  יש  אומרים'חן  ערוך  לשו  באיכא  דהיכא  דכלל  הי  פלע,  ן  כאםו
 ומר  אביעת  י"שו  בייןע.  לל  ככירה  מאינו  בף  אאסור  לרן  מדעת  ששמעמ,  תרא  ב'אומריםיש  'כ

 דעת  שהעלה  וזה  בדן  שה"צוקלה  זוסף  יובדיה  ערבצ  ה"רשל  הגאון  המרןו  ל"  טןמיס'  ק  טחל
 ן  כסוברים  שחרונים  אהקת  להביאו,  תרא  ב'אומריםיש  '  כלא  ומא  ק'אומריםיש  '  כה  זנידון  ברןמ
 מזנה  שעיל  לכתבנו  שףא(,  גרושה  לותו  אשווה  נם  אפחות  הכל  לזנה  מין  דריה  ,ן  כאםו,  רן  מדעתב

 מותרת  שדעימיהא  ו"הרשב  ליה  לבירה  סכירה  מא  לם  אבגרושהש  שם  כאמר  נ)גרושהה  מדיפע
 חיתי  מלאא  ו"רשב  הדברי  כעשה  מושים  עורים  מאיתיר  "יוסףת  בי  ברן  מכתב  שכמוו,  שאינהל
 נידונינו  בדין  הואה,  "וא  הרבנן  דמידי  דעוד  ויסמוכו  שי  מל  עדול  גילן  אהם  ליש  שיוןכ,  ידםב
 .כמים חזירת גה בין אכירה הלא של כמזנהב

 : סקא פ" יעיףג ס" יימן סרוך עשולחןב

 . א יישא לזנה מהיא שין ברושה גהיא שין בלמנה אהיא שיןב

 :א"רמ הכתבו

 די  כזנות  למופקרת  בהקל  ליש  ו)א"  ישם  ברדכי  מגהותה(  מזנה  בקילין  מישו
 . )' הימן סינץי מ"ר( שמרה מעלה ביהאש

 התירא  ל"רמ  העת  דםא.  זנה  מענין  לחולקת  הדעהא  ה"רמ  הביא  הה  משום  משאול  לישו
 מהל,  ופקרת  מענין  לק  רמתיר  ון  כובר  סינו  אם  אבלא,  רן  מל  עחלוק  לבא  שמי  נכי  הין  א-  מזנהב
 ש  ילכתחילה  ומזנה  בהקל  לש  ידחק  הבשעת  שוברא  ס"רמ  הבאמתשלומר  יש  ?  זנה  מין  דביאה
עזר  סימן אבן  ה'  ק  ב  חלזרא  עערית  ש"שו  ביין  עזנה  מענין  לעתו  דביא  הלכן  ומופקרת  בהתירל
 .ז"ק

 רן  מחמיר  המזנה  ברק  ש)ח  נשובהת(ח  "ב  הדברי  מבואר  מזנות  לופקרת  מדיןי  ב"ב  הרן  מעתד
ות  בית הגה(  ת  הגדולהסנ  ככתבן  כו,  זנות  למופקרת  בלא  ו)'  בימן  סתובות  כיני  דן  העזראב(  תשובתוב

 על  פיאף  .  זנות  למופקרת  בהקל  ל)'  טותא'    גןמי  סישותא(  מד  חשדי  בסק  פכן  ו)ג"  לות  איוסף
 גאון  למש  שבתבואותו  ו"  טימןט  ס"  חומר  אביעת  י"שו  בעייןי  ו"  בדברי  כזנה  מסתם  בהחמירוש
 .ן שםיעי )' קימן ס'העזר חלק דן בא( מש שתבואות בשאש מלום שרבה

 ותג  א"  יימן  ספוסקים  הבאוצרט  ו"קי  סי  תשובהחתג  פ"  יימן  סיין  עזנות  לופקרת  מבעניןו
 שם  בהביאו,  ופקרת  מעשית  נעמים  פבכמהו,  זנות  לופקרת  מדר  בגעותדהביאו  מספר  ב  ש"פ
 ןמי  סכתב  בכנסת  יחזקאלן  שכ  וופקרת  מקראת  נעמים  פבשתי  ש)ח"  קןמיג  ס"ח(  יעקבת  שבוה
'   גםעהפחות  ל  כ  לשזינתה  כלא  אוי  הא  למופקרת  דכתבו,  ליו  עלקח'    הןמי  סת  מאיריבוב,  ג"ע
 יון  כמתירין  הל  עסמוך  לש  יודשו  ח"  טחר  ארקש  "ם  שוד  עכתבו.  שםן  ייע'  כו  וישראל  מנשיםא
' ברכת  רצה  סימן  א  הם  בשוד  עכתבו".  תנזוןש  נ"גרי  הסכים  הלזה  ועמיםפ'  ב  בתירין  מם  גישש
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 ביאה  מתעברת  מישה  איןל  א"קי  דיון  כעמיים  פזינתה  שולים  תזנות  בנעברה  שתולה  בכלש
 . אשונהר

 בר  כהיא  וזנות  הל  עענישיםמ  אין  שבזמנינו  שתבט  כ"  כןמי  ספפורט  רכהןי  ה"הרת  מ"בשוו
ח מצ הם גבזו ומופקרת  כהוי  ורבים  הת  אתכשיל  ווב  שצמה  עתפקיר  שחוש  לש  יחת  אעם  פברהע

 .ודה מצדק

 ,לושה  ויותר  שם  עיתההרי    שהזנות  לופקרתמ'    אישהאה  שומר  לש  ינידוננו  בם  גן  כםא
 אומריםש  י  שרטפ  וב,אנשים  שונים  באותה  תקופה  לושה  שבית  הדין  אמרה  שוודאי  הייתה  עםוב
והרי  לדבריה  הייתה  עמו  מספר   זנות  לופקרתמוגדרת  כ  מם  גדם  אותו  עם  אםייעמ  פינתה  זאםש

 .)וראה מה שנכתוב בעניין זה בהמשך(. ועוד שנכון להיום חיה עם גבר ללא חופה וקידושין, פעמים

 :)ה" צימן סמא קהדורא מת"שו( יגר אקיבא עבי רגאוןהלשון ה זו

, אתי  בזה  בהקל  לא  ללילהח,  ינקת  מזונה  בולא  קצד  בנוהארכ  דה  מל  כהנהו
 משה ללכה  הנו  לש  יאךע  ו"וש  בתם  סכן  ואסור  לוקי  יוסףמנ  במפורש  דחריא
 לא  אופקרת  מהיא  שודאי  בדוע  יאינוד  ש"נ  בף  אזהב,  זנות  למופקרת  בהקלל
 ד צש יהכיו בלא דיוןכ, כן גם הקל ליש דהיל עוכיחין ממעשיה וכך בדיימאד
 תחילה הא להיינו דחרים איתירים הצרף לאפשר דה מאךו, זונה בהקל לדולג
 .ודשד ח" כד עחזור תלא שבים רעת דל עמינקת התשבע שםג, ל"כנ והניקל

 :'אות ו'  מימן סעזר הבןא א" ילק חומר אביעת י"ושעיין בו

, ויושבת  בלי  חופה  וקידושין,  ד  שהיא  מתנהגת  בהפקרות"יש  להוסיף  דבנו
שמתיר  בזונה  משום  דחשיבי   )'סימן  ה(י  מינץ  "ת  הריש  לנו  צירוף  דע

וכשתנשא  בעלה ,  ה  כופין"ד  :)גיטין  מא(כמו  שכתבו  התוספות  ,  כאנוסים
וכבר  האריכו .  י  מינץ"להקל  כהר  )א"סי(ה  "א  בהג"ודעת  הרמ,  משמרה

נמי  מאחר  ותגלי  בהתה  דלא  חמיר  לה  איסור   ון  דידןדובנ,  האחרונים  בזה
הבחור  הזה  יעזבנה  לבלתי  שוב  אליה  עוד ,  פנויהכל  שכן  בהיותה  ,  אשת  איש

בפרט ,  הרי  היא  בור  ברשות  הרבים  ו,אם  לא  יותר  לו  לישאנה  בזמן  הקצר
שא  כדי  שלא  תתעבר ינומה  גם  שכל  טעם  האיסור  שלא  ת.  בדור  פרוץ  כזה

, והרי  כשהיא  מתייחדת  עם  הבחור  הזה  עלולה  להיכנס  להריון,  ויעכר  חלבה
וכן  מצאתי .  בההוא  פחדא  יתיב  הכיו  דבלא,  נמצא  שלא  הנישואין  גורמים

שאין  חילוק  בין  מופקרת   כןם  שהעלה  ג  )ד"ג  סימן  קכ"ח(אבן  יקרה  ת  "בשו
ל  דכיון "די,  והוסיף,  למתייחדת  עם  איש  אחר  בלי  חופה  וקידושין,  לרבים

ובמופקרת  אפילו ,  דהטעם  של  האיסור  משום  דילמא  מיעברא  ומעכר  חלבה
ומה ,  וקידושין  הרי  יש  לחוש  שתתעבר  בזנותשא  בחופה  ינאם  לא  נתירנה  לה

ין יע,  )ז"סעיף  י(כתב  בערוך  השולחן    א  בזהצוכיו'  ל  בתקנתם  וכו"הועילו  חז
 .)וכן קיימתי מסברה( שם

 ומר לקום מיש ש)'ק אבן העזר סימן טחל( מא קאברהם לסדת ח"שו בכתב שה  מי  פלל  ע"  יודע
 מינקת  דרבנן  דיסור  אדחות  לשוי,  רביה  והרי  פצוות  מיים  קא  לישאנה  למיועד  ההבחור  שמכיוןש
 ימן  ספוסקים  האוצר  בהביאו  ובה  רצוה  מהיא  שרביה  וריה  פל  שאורייתא  דצוה  מקמי  מבירוח
ע  ביהודה דנו  הגם  ועמים  טכמה  מדחויים  ומוהין  תדבריוש,  ה  זעם  טדחו  שכתבח  ו"  עותג  א"י
 ןמי  סמגן  הלף  אשם  בתבכ  לבסוף  וה  זעם  טדחו  וחלקו  שרבה  ההביאו,  ה  זעם  טחה  ד)ה"  לןמיס(

ע דהנו  שאף  שתב  כבסוף  דלא  אע  ביהודהדנו  השכתבו  כמ  וה  זשום  מהתיר  לאין  שכןז  גם  "ט
 ה  זלצרף  וצדד  לראוי  והקל  לוטהנ'    טןמי  סאברהם  לחסד  הרי  הל  מקום  מכו  זברא  סחה  דביהודה

 .סניףל
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 רבים  שימילאקססוג    מינוקות  תמזון  מיזוןנא  ינק  כלל  ו  לתינוק  ההרי  שצרףלש    יודע
וזה  עדיף  ממסרה  הילד  למניקה  אחרת ,  ממלא  את  מקום  ההנקה  התינוקות  המזון  לו  בשתמשיםמ

 :וזה לשונו )ו" טימן סעזר הבןאלק ח'  טלקח( ומר אביעת י"ושכמובא ב

 הניק  להפסיקה  שיוןכ,  ראשונים  המיםי'    בולד  הת  אהניקה  שף  און  דידןדבנו
 חליף  תידי  על  ולד  הזונות  מההספיקו,  יהיה  שעם  טאיזה  מותו  אגמלה  וולדה
 חר  אבשגםו,  חרת  אמניקה  לולד  המסרה  מדיפאע,  טרנה  מגון  כחלב  הלש

, ל"נ  התחליף  הידי  על  פה  יתפתח  מדולהו  שניכרו,  דשים  חשה  של  שיוןניס
. לבה  חפסק  נכבר  שכשיו  עם  גמהו,  כופה  לכול  יא  לת  דין  ביגם  שודאיב
 טעם  שכיוןש,  )ו"נימן  ק  אבן  העזר  סחל(  צחק  ייתת  ב"שו  בתב  כה  זכעיןו
 לא  שנידונוב,  ותה  אופין  כת  דיןיב  ששום  מואה,  במרדכיש,  זונה  באוסריםה
 ופין  כת  דין  ביאין  שדאיו,  ובא  טה  לאיב  כהוה  דשום  מהניקו  להמשיך  לכלהי

 אחרל, ותה אופין כת דין ביין אאן  כם  גכןאם  .  כאןעד  .  ודמים  קחייה  שותהא
א "גרע  הברי  דפי  על  לכןו.  ל"נ  הנהמטר  הל  שתחליף  בחיתו  מי  דו  להשיגהש
 חמיר  וידים  במזיק  כשיב  חיא,  דחסא  דטעם  לםא  ש"גרע  הנסתפק  שמהו(.  הקל  לשי

 לל  כיישי  חא  לפוסקים  הרוב  ד)א"סימן  ס'  ק  דחל(ש  "הרת  מ"שו  בתב  כברכ,  פיט
 .קא דעתך בסוגיהלס הפי לק ראינוש, דחסא דטעמאל

'   טבן  כינוק  תה  ליש  שרושה  גענין  ב)א"ן  נסימ'  העזר  חלק  דן  בא(וד  האגרות  משה    עכתבו
 כתבו.  התיר  להעלה  ותינוק  הבורד  ע"ביה  בעות  מישליש  שי  מיש  ושאינה  לרוצה  וודשיםח
' תוס  בזקןש  ה"לר  שגרושה  בבלא,  ה  זל  עומך  סייתי  הא  ל-  התירה  לעם  טיכא  דאף  אהאלמנהש
ש "  רלדעתשמור  לעיל  א  הכל  ממורםה.  עיין  שם.  התיר  לש  יל  מקום  מכותרת  מ)ב"ע'  ס(  תובותכ
 :האגרות משה לשוןה וז. ותר מכירה במףא

 ניקתו  היא  הבלא,  קדומים  החדשים  בינוק  תה  ליש  שנויה  פרושה  גדבר  בנהה
 ורך  צאיזהמ,  הניקו  לה  לפשר  איה  הלא  שצמה  עורך  צצד  מגמלתוו,  צר  קמןז
 לאו,  חר  אורך  צעם  טו  אלאכה  מעשות  להשתכר  לבקש  להוצרכה  שצמהע
 י  מה  לנזדמןו.  נשא  להיקרוב  בה  ליזדמן  שלל  כשבה  חלאש,  יןוא  נישכוונתל
 ן  בתינוק  היהיה  שד  עלא  אחכות  לוצה  רינו  או  אכול  יאינו  שישאנה  לרצהש
 אומד  הפי  כתינוק  הבור  עת  דיןיב  בישלישו  שי  מהשיגו.  דשים  חשעהת
 אכילתול,  ודשד  ח"  כד  עתינוק  הורך  צל  כפי  כעות  מבקיאים  ויודעיםמ
 ין  בם  חו  לשיהיה  וכלוך  לכל  מקי  נהחזיקו  לינוק  תיךצר  שפי  כלהלבשתוו
 כפיו.  מצבם  בינונים  בשראל  ישי  נדרך  כחוץ  לשתוציאהו  כין  בבית  בשיהיהכ
 התינוק  לוב  טהוא  שומרים  אישאנה  לרוצה  שי  מת  אמכירים  הכל  למובןש
 ו  זובדא  עיתה  הם  אבלא.  התירה  לש  יישאנה  לרוצה  שה  זצל  אשיתגדלכ
 מה  בייןע,  ה  זל  עומך  סייתי  האל,  התירה  לעם  טכן  גם  איכא  שף  אאלמנהב
ש "לר  שגרושה  בבלא',  זסימן  '  ות  משה  אבן  העזר  חלק  בראג  בכתבתיש
. התיר  לשי,  ל  מקום  מכותרת  מ)הלכתאה  ו"ב  ד"ע'  סף  ד(  תובותכ'  תוס  בזקןה
 נשים  אהם  שף  אהבעל  והישהא  לופן  אשום  באמין  ילא  שליש  שיהיהו
 .עצם באמניםנ

 צירוףבזאת    ובעל  השלשת  המך  סל  עהינשא  למינקת  לתיר  ה)  לימןס,  ת"וש(  ופר  סחתםהכן  ו
 .)'ק ל"סג "ובאו דבריו בפתחי תשובה סימן יה(. וספות נברותס

 ביעת  י"ושה  ב"צ  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"עיין  עוד  למורינו  ורבינו  מרן  הראשלו
 :לשונוה שהתיר גם בהשלשה וזג " יימן סעזר הבן א-'  זלק חומרא

 עת  דצירף  ש)'ק  אבן  העזר  סימן  יחל(  פפורט  ריים  חיםת  מ"שו  בין  עודיעו
 ישו.  ש"ע.  הקלל,  עולם  מניקה  הלא  שאופןב,  א"הרשבש  ו"הרם  ל"רמבה
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 תחייב  מותה  אשאת  למיועד  האם  שהושע  יפרת  ס"שו  בשכתב  מה  וד  עצרףל
 הסתמךו.  ולד  הל  שובתו  טוהי  זדרבה  איכ,  הקל  לשי,  ולד  הת  אפרנס  לדתכ
 יה  למסמס  מידיהד,  מי  נידיה  דכי  היא,  )א"ב  ע"מף  ד(  במות  ימראג  הלע
. חלב  וביצים  ביה  למסמס  ילו  שהתחייבות  השביל  במי  נהכאו,  חלב  וביציםב
 פי  על  וחים  דיש  שביא  ה)ב"כ  קסימן'  ק  גלחב(  נגילש  ע"המהר  שי  פל  עאףו
 ין  דבית  בעלה  בת  אלתבוע  מילתא  מה  לסיפא  כישהא,  ם  שארגמ  הבריד
כל ל  עו.  הקל  לו  זברא  סירפו  צבים  רחרונים  אל  מקוםמכ,  ייבותותח  הקיוםל

 .הקל לו זברא סל עם גהסתמך ליש שודאי בלל כניקתו הלא שצירוף בפנים

 פרנס  לין  גמור  ושלםנקבפני  בית  הדין    בחייבהת'  א'  גב  הת  אהאיש  המעוניין  לישא,  אם  כןו
 .ח" ש1,200ל  המחאות על סך ש10ואף הפקיד בבית הדין  תינוק הת אלכלכלו

עיין  עוד  למורינו  ורבינו  מרן  הגאון  הראשל״צ  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה״ה  בספרו  יביע ו
, ח״ו  יורה  דעה  סימן  ג  אות  ב,  אומר  מה  שכתב  והרחיב  בעניין  זה  ולא  השאיר  פינה  שלא  ביאר

ים ח״ט  אבן  העזר  סימנ,  ״ח  אבן  העזר  סימן  כא  ח,ח״ז  אבן  העזר  סימן  יג,  בעניין  זונה  ומופקרת
 . מא,מ,לו,חי״א אבן העזר סימנים לח ו,יז, ח״י אבן העזר סימנים טז, יד , טו, יג

 דעת  כלכה  הם  אפקס,  פי  כל  האמור  לעיל  יש  לפנינו  כמה  ספקות  וספקי  ספקות  לעתירל  עו
 לכה  הם  אפק  ס-  אסור  שתמצי  לומרם  או,  מזנה  בהתיר  לטורמושאמ  מ"ר  השום  מרדכי  מגהותה
 דברי  מחרות  אפיקות  סרבההעוד    ועודו,  התיר  לש  יידן  דנדון  ככירהמ  באינו  ומכירה  בוקא  דוז
 מד  חשדיג  ב"  יימןת  ס"פ  בהתבארו  שמהטעמיםו,  אורךבעיל    להבאנו  שפי  כהתיר  לאחרוניםה
 .ג" יימן ספוסקים האוצרו'  גימן סישות אערכתמ

להניק שהתיר  גרושה  מינקת  שהפסיקה  ז  "  יימן  סהעזרן  אב'    ילק  חומר  אביעת  י"ושעיין  בו
 :שאלההלשון ה וז. שה וחצי חודשים שלהינשא כשהוולד הינו בן

 ותו  אנקתיה,  א"שס  תלולד  א"  יתאריך  בני  בת  אלדתיי.:  ס.  ב.    עגברתה
 בןה.  ב"שס  תשוןח  ח"  ייום  בבעלי  מתגרשתיה,  בועות  שלשה  שמשךב
 הכרתי  שבחור  הם  ענישואין  לרשמתינ,  ינוקות  תל  שמזון  ביזון  נכשיוע
 תאריך  בליו  אשאינה  לי  להתיר  לבקשת  מאניו',    בדר  אודש  חאש  רתאריךל
 .הז

ן יעי',  ל  רשאית  להינשא  בתאריך  שקבעה  להינשא  ראש  חודש  אדר  ב"הנ  ישהאמסקנתו  שהו
 .שם

א  בעניין  מינקת  גרושה  שהוולד  בן  ששה  חודשים "מקרה  שהיה  לנו  בבית  הדין  בשנת  תשעו
 .הנה השאלה והתשובה, ל"ונישאל מורינו מרן זצ

 א"תשע הסיון' ד יט"סב

 כבודל

 ורינו ורבינו הראשון לציון מ

 )ה"זצוקלה(א "רב הגאון הרב עובדיה יוסף שליטה

 .יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים' ה, לום רבש

 .פנינו שאלה בעניין מינקת חבירוב

 היותה  בא"שע  תמרחשון'  ח  יתאריך  בחיפה  ברבני  הדין  הבית  בהתגרשה  שישה  אלהשא
 ימלאו  שאחר  לשאינה  לותרת  מישהאהש  "ין  דית  במעשה  בנכתבו,  הריונה  לחמישי  החודשב
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 ת  אניקה  הישהאה  שציין  לשי,  ילדה  שאז  מחמשה  מותר  יברו  עיוםה".  ודשד  ח"  כיוולד  שעוברל
 מתין  תאם  שוששת  חהיא  וידוך  שה  לוצע  הכיום  ו  ילדים9יש    ישהאל.  חודשיים  כפני  לד  עילדהה
 .שידוך היטול בםגר יודשד ח" כילדה לימלאו שאחרל

 .מוכן להתחייב בקניין לזון ולפרנסו עד שיגדל ומשודך אברך כוללה

  ילדים 9עומדת  ובוכה  שעד  שמצאה  שידוך  כזה  שמוכן  להתחתן  עמה  כשיש  לה    ישההא
 .יתכן וזה יתבטל

המקרה  שם ד  "ין  סימ'  חלק  ט  העזרן  אם  נוכל  להסתמך  על  דברי  הרב  ביביע  אומר  אבה
 .חודשים 12 מדובר שהילד היה בן

 . חודשים והאם ניתן במצב זה להתיר6ספק שלנו הוא היות והילד רק בן ה

 . ל הרכב בית הדין מקבלים את דעת מורינו ורבינוכ

 בברכת התורה ובאהבה רבה       

  )-( 
     :)כתובה בכתב יד קודשו(זו תשובתו ו

 . גמור ושלם לפרנס התינוק עד שיגדלין קבל בקניל

ד  ולהתיר "ת  יביע  אומר  יש  ללמוד  להקל  בנ"שכתבתי  בשומן  הנימוקים  ו
 .הנישואין

 . 'ע טז"אה' ע ביביע אומר חלק י"דוע שהיום יש תחליפים להזנת התינוק עי

 .ת יזכה אתכם תמיד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא"השיו

 כם עוזידדי

 ובדיה יוסףע

 סקנהמ

 . י לאלתר"כדמו'  לבחור עלהינשא' מכל הני טעמי שכתבנו לעיל יש להתיר לאישה א

 יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).30/11/2017 (ח"ב בכסלו התשע"ייתן ביום נ

 הרב אלעד עלי, הרב בן ציון הכהן רבין, ד" אב–רב דניאל אדרי ה


