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 אזורי רחובותהבית הדין הרבני ב

 :דייןהפני כבוד ל

 נזירב ציון אשכה

 פלוניתו לוניפ :מבקשיםה

 היתר נישואיה לכהן שהיא מעוברת ממנו –תו של ספק נכרי  ב:נדוןה

 סק דיןפ

יצוין  כי  המבקשת  בהיריון .  לפנינו  בקשת  המבקשת  והמבקש  להתיר  להם  להינשא  זו  לזה

 .מתקדם מן המבקש שהכיר באבהותו על העובר

 :להלןכד סקנופור יהדותה של המבקשת ירבין החלטתנו בעניב

 ןדיהת  בי,  אחר  שמיעת  המבקשת  ועיון  במסמכים  ולאור  החומר  שבתיקל"
 :מחליט

ואין ,  מבקשת  בת  לאם  יהודיה  ולאב  שלא  נתבררה  יהדותו  בשלב  זהה .א
 .לבר מכהן ה וקידושין כדת משה וישראלפמניעה לסדר לה חו

 ".יןור בעניירם תרצה להינשא לכהן יערוך בית הדין בא .ב

 :תבכטה נאותה החל קדמתבה

לגבי  יהדות .  התקבלו  מסמכים  ועדויות  על  יהדות  אם  המבקשתכן  מו  כ"
, מבקשת  להינשא  לכהןהבקש  תם  איה  התעורר  ספק  לבית  הדין  ולפיכך  בא

 ."יןור העניירישלים בית הדין את ב

הצדדים  קבעו  את  חתונתם .  זולה  ניית  המבקשים  להתירם  להינשא  זפתה  עלפנינו  ,  אמורכ
 . ה שבועותוש כשללפני זמן רב לעוד

 . זולה יש להתירם להינשא זשיעתא דשמיא יאחר העיון בכל פרטי התיק נראה בסל

 פן העובדתיה

: הנתונים הם כדלהלן, לפי הדיווח שקבלנו מהמומחה לבירור יהדות הרב אלכסנדר דן,  הנה

 . אבי המבקשת רשום בתעודת הלידה בסעיף הלאום כאוקראיני בן להורים אוקראינים

 :ד  אמרה  המבקשת  כדלהלן"שוון  תשעחרמב'  דיון  שהתקיים  בפני  בית  הדין  בתאריך  כם  בג
 ."הם לא יהודים, הוריו פאבל ורימה שם אבי ולרי ושמות"

 .ל נראה שהמבקשת בת לאב נכרי"כל הנמ

 :ור שערך הרב אלכסנדר דן כתב כדלקמןירך בבא

 !הרב' לום כבש"
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 :ירור יהדות של אבי המבקשתב

] ואביה[ל  שמות  אימו  בא,  תו  שני  הוריו  רשומים  נוכריםליד  ודתעתב .1
 . ימה בת יוסףר – כיחים בקרב יהודיםש

, ובהקים  משמות  הוריה  יהודיים.  לידה  של  רימה  ודתעוצג  צילום  של  תה .2
 .לרימה להירשם אצל בנה כנוכרייה' זרהע'וזאת הסיבה ש, לאום שלהםהלא 

ינוי  משפחתה  בעקבות נישואין  של  רימה  כדי  לראות  ש  ודתעין  תא .3
 .הנישואין

דבריו  אודות  יהדות  הוריו ,  תשקעם  אבי  המב  וןפוחחתי  בטלש .4
אך  בפועל  עלה ,  נשמעים  אמינים)  י  משפחתם  ועודנשמות  ב,  תולדותיהם(

 ')---(': אום שלו רשוםהלו', ן זוג של יהודייהב'ארצה כ

  מכון ן  להוכיח  זאת  דרךיתונ,  אכן  יהודי  שקתחושתי  שאבי  המב:  סיכוםל
 ".הצעתי לו לעשות זאת. 'ורשיםש'

 .מא אבי המבקשת יהודי ש–אין הדבר אלא ספק , אור האמורל

 פן ההלכתיה

דעת :  על  בת  ישראל  אם  הבת  כשרה  לכהונה  ו  הראשונים  בדין  גוי  הבאנכידוע  נחלקו  רבותי,  נהה
ן  העזר אב(  חן  ערוךלומרן  השו.  לכהונהה  ש  פסול"ולדעת  הרא  ם  ועוד  שכשרה  לכהונה"הרמב

 . ש"ראהעת דפסק כ )טסימן ד סעיף ה וסעיף י

 :ישען עליהם להקל כדלהלןלהך בנידון דידן יש כמה צדדים שניתן לסמוך וא

 ן ועוד ראשונים"הקלו בו הרמבש' דיעבד'ידון זה הוא בגדר נ. 1

וכבר .    אם  נישאת  לא  תצא–ן  ועוד  ראשונים  כתבו  שלכתחילה  אסורה  ובדיעבד  "הרי  הרמב

, ה  אחרונים  שבמקום  שכבר  נקשרו  זה  לזו  באופן  שקשה  להפרידם  חשיב  כדיעבדכתבו  כמ

 .אף על פי שלא נישאו עדיין כדת משה וישראל כי המציאות היא שהם קשורים זה לזו

ל  כמה  פעמים "דיה  יוסף  זצובו  ענפוסק  הדור  מרן  רב  כן  פסק  מרן  גאון  עוזנו  ונזר  תפארתנוו
 :)ואות  ט ימן סעזר הבן ז אלקח :גוןכ( ומר אביעת י"בספרו המאיר שו

 ןמי  סרזעהן  אבק  חל(  ברהם  איעןת  ו"שו  ביוח  רברהם  אבי  רהגאון  לומצאתי"
 – כהן לנישאת ות בילדה ושראל ית בל עבא הוי גדין במעניתו להאריך ש)טע
, כתחלה  לענין  ללא  אכהונה  לגומה  פהיא  שמרו  אלא  שמסקנתוו,  צא  תםא
 כל  שי  עקיבא  איגר  רבגאון  השכתבה    מפי  לבפרטו,  צא  תא  לדיעבד  בבלא
 בון  כתכו.  לקולא  ורבנן  דפיקא  סי  ליהוו  הכןם  א  ודרבנן  מלא  אינו  אאיסורה
 : סייםו. 'כו ו) הןמיס( איר מהבית ו)וק כ" ז סןמיס( חוקק מחלקתה

ח "משמג  ה"רהד  ה"ראב  האון  גחאי  ארב  מי  להוגד  שה  מזכור  אזכורו'
 ערכאות  בנשא  שכהן  בדאוב  עהוהד,  נים  שמה  כזהמ,  ו"ר  נליקיםא
 אתרא  דראג  מ"רה  ההורהו,  גוי  לנבעלה  שישראלית  מנולדה  שתולהב
 ורנו  מדו  יל  עהסכיםו,  י"דמו  כקידושין  וחופה  בכהן  להנשא  להתירהל
ר "מהר  כדור  הופת  משראל  יארץ  ברבנים  האש  ראשנו  רטרת  ערבנוו
 פי  לטעמם  שיך  לומררצו.  ל"צוקז,  א"מרפה,  אניזיל  פאיר  מפאלר
, זה  מה  זהפרידם  לפשר  אי  אצרפתים  הערכאות  הדי  יעל  שואיןהנישש
 תירו  הלכןו,  דיעבד  כדבר  הנחשבו,  וז  זה  לחדיו  ישורים  קם  התמידו
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 דני  אה  מל  עדעת  למועד  לזון  חעודו,  ראלשיוה  ת  משד  כהנשא  להםל
 ראשנות  טרר  ע"דמו  אל  שדשו  קפה  מיצאו  שיוןכ,  טבעו  ההיתרה
 ' .ל"נה

 חדש  בהיאו,  ו  לרתה  הכבר  שון  דידןדנ  לחומר  ול  קהדברים  שנראהו.  כ"ע
 ".הבה אעבותות בזה לה זקשורים והריונה לרביעיה

ק  ד חל(מגן  ות  שמש  "ל  בשו"גאון  הרב  שלום  משאש  זצהכן  העלה  לדינא  רבה  של  ירושלים  ו

התיר ליש    –ה  יהודייה  ימכהן  הרוצה  לשאת  לאישה  את  מעוברת  עצמו  ואביה  גוי  ואש)  דסימן  ע
ן  שמחמת  העיבור  הם  אדוקים  וקשרים  זה  לזו  ואינם  יכולים וושיב  כדיעבד  כילהם  להינשא  דח

 .להיפרד

  גוי הבא על בת ישראל הווי ספק ספקא ין בתדצירוף המחלוקת בב, ספק גוי –אבי המבקשת  .2

וכפי  הנראה ,  כיוון  שכאן  הרי  מבחינה  עובדתית  יש  רק  ספק  אם  אביה  גוי:  עוד  סברה  להקל

אלא  רק  השערות  יותר  ברורות ,    לא  יכולות  להיות  פה)'  כשרים  וכוכעדים(ראיות  גמורות  

 .וכיוון שכן הווי ספק ספקא להתיר. ומידי ספק לא יצא

ל  להקל  בתשובתו "זצ  ון  רבי  עובדיה  יוסףאהג  גם  עליו  סמך  מרן  גאון  עוזנו  –דבר  זה  ו
 ביעת  י"שו(לשון  הו  בז,  רבה  של  רמת  השרון,  ל"הגאון  רבי  יעקב  אדלשטיין  זצ  כזה  לכבודין  בעני

 :) זימן ט סלק חומרא

 פיקא  ספק  סעין  כאיכא  דעודו.  כהונה  להכשירה  לש  יוי  גספק  בכל  פניםל  עו
 המכשירים  כלכה  המאש  –  וי  גתמצי  לומרם  או,  הודי  ינערה  הבי  אמא  ש–
 ןמי  סח  חייםרואק  חל(  ז  לק  חומר  אביעת  י"שו  בתבנו  ככברו.  כהונה  לף  אותהא
 .שםין עי. כתחלה לף אק ספיקאפס בהתיר ליש שדינא לנקטינן ד)במ

 סקנהמ

גורטלר   ון  הרב  נחוםאהג  בית  הדיןב  א  דוי  גם  כבימהסכים  ע,  הטעמים  גם  יחדני  צירוף  שב
 . הלכה למעשה דידןן א להקל בנידו"שליט

 .רסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים בפותר מסק הדיןפ

 ).25.10.2017 (ח"במרחשון התשע' היתן ביום נ

 רב ציון אשכנזיה


