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 המקרה והנידון. א

הצדדים  היו  נשואים  בנישואין  אזרחיים ].  'ד'  א[מבעלה  ]  'ד'  י['    התגרשה  הגב24/4/2017תאריך  ב

ביום  סידור  הגט  סיפרו  הצדדים  כי .  2001יליד  ]  'ד[  ו2007ילידת  ]  'י[,  לצדדים  שני  ילדים.  בקפריסין

הרג  בתאונת  דרכים  שנה  לאחר נישאו  אזרחית  בלבד  משום  שהגרושה  הייתה  נשואה  קודם  לאדם  שנ

שכיון  שאין  לה  ילדים  מבעלה  המנוח  היא  תזדקק  לחליצה  מאחיו  של ,  והגרוש  ברר  ונודע  לו,  נישואיהם

 . החליטו להימנע מהליכים אלו ולהינשא בנישואין אזרחיים, ומשכך כיון שרצו להנשא זה לזו. המנוח

לדבריה .  ופיעה  הגרושה  לבירור  פרטי  המקרההתקיים  דיון  בו  ה,  )30/04/2017(ז  "באייר  התשע'  יום  דב

והוא ,  27/8/1977שאתו  נישאה  בתאריך  ,  ]'ב'  ס[ל,  שהוא  הגרוש  הנוכחי]  'ד'  א[הייתה  נשואה  לפני  

עוד  הוסיפה  כי  לא  הייתה  בהריון   .29/8/1978נהרג  בתאונת  דרכים  שנה  לאחר  נישואיהם  בתאריך  

היא  לדבריה  לא .  שכאשר  התגרשו  היה  להם  ילד,  ]'ב'  א[היה  נשוי  לפניה  עם  ]  'ס[וכי  ,  ]'ס[כאשר  נהרג  

שכן  בעלה  המנוח  סיפר  לה  כי וויתר על זכותו לראות את הילד בתמורה לוויתור ,  ראתה  את  הילד  מעולם

מלבד  העובדה ]  'א[בעלה  המנוח  לא  סיפר  לה  על  פרטי  נישואיו  עם  ,  לדבריה.  גרושתו  על  המזונות
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, ]'ד[אח  אחד  בשם  ]  'ס[יש  לו  ל.  הם  חיו  יחדיו  לפני  הנישואיןואין  לה  שום  מושג  אם  ,  שהיה  נשוי  לה

 . ואין לה מושג היכן הוא נמצא, לא היה בהלויה, ] 'ב[,] 'ס[בנו של . שהיה באותה עת בשירות צבאי

היא  יהודיה  שעלו  מהעיר ]  'ס[וכן  אמו  של  ,  וכי  הוא  יהודי  ]'מ[שמו  ]  'ס[יא  מספרת  שאביו  של  ה

אינה  שומרת  מצוות  והם ]  'ס[משפחת  .  בחופה  וקידושין]  'א[היה  נשוי  עם  ]  'ס[עוד  ספרה  כי  .  קישינוב

ולהלן  פרטי ,  ד  בפתח  תקוה"מביה]  'א[ו]  'ס[ד  הזמין  את  תיק  הגירושין  של  "ביה.  אשכנזים  במוצאם

 .התיק

ז  הופיעו  הצדדים "ב  בשבט  תשנ"בתאריך  כ].  'א[גירושין  מאשתו  ]    'ס[תבע  הבעל  ,  1779'  תיק  מסב

י  האב "ש  נאמר  ע"בדיון  בביהמ.  ש"והציגו  הסכם  גירושין  שאושר  בביהמ,  ותפת  להתגרשבבקשה  מש

 :בין השאר

יש  לי  הרבה  חובות  ואני  לא  יכול  לקחת .  אני  מוכן  לזה.  אני  מבין  שאני  מוותר  על  הזכות  לאבהות...

... בדאין  לי  מקצוע  ועכשיו  אני  גם  לא  עו...  על  עצמי  גם  חובות  של  אבהות  לשלם  את  מזונות  הקטין

אני  מבין  שהאמא  של  הקטין  אחרי  הגירושין  רוצה  להתחתן  ואני  מסכים ...  את  הילד  לא  ראיתי  שנה

 .יש לי חובות בעקבות משחקי קלפים. שאדם אחר בעלה של האם יקח אחריות על הקטין

 :דברי הגרושה דאז נאמר בדיוןב

בשביל .  יום  הוא  לא  שתהטוב  שה,  הוא  גם  שותה  גם,  כל  הזמן  יש  לו  חובות,  מבקש  משחק  בקלפיםה

גם .  האבא  לא  צריך  את  זה  את  הילד...  האבא  הוא  תמיד  שיכור.  מה  שהילד  יכיר  שני  אנשים  כאבא

 .אנחנו לא צריכים את האבא

 : כדלהלן8-9 נאמר בסעיף 21/5/1996הסכם הגירושין עצמו הנושא תאריך של ב

ל  תעמוד  איזה  שהיא  זכות צדדים  מסכימים  לזה  שהילד  ישאר  בחזקתה  רק  של  האשה  מבלי  שלבעה

זאת  אומרת  שהבעל  מוותר  על ,  לבקר  את  הילד  ולשלם  איזה  שהם  מזונות  עבור  הקטין  לידי  האשה

בתמורה  לוויתורי ...  זכויות  הראיה  והביקור  שלו  ולא  תהיה  לו  הזכות  לעכב  את  תנועות  האם  והילד

 ] ...'ב[האשה מוותרת על כל מזונות עבור הקטין ... הבעל

 : נכתב13/6/1996ד האזורי בפתח תקוה מתאריך "ושין לביהתביעת הגירב

מהנישואים  האלה  נולד  להם .  בהיותם  רווקים...  20/1/1994י  ביום  "שנשאו  זה  לזה  כדמו...  צדדיםה

 ] ...'ב[ בנם 10/9/1994בתאריך 

ד  נישאו  הצדדים "בשבט  תשנ'  ל  לתאריכים  עבריים  נמצא  כי  בתאריך  ח"ם  נתאים  את  התאריכים  הנא

 ]. 'ב[ה נולד בנם "בתשרי תשנ' אריך הובת

ת  וכך  נאמר  על  ידיהם  בדיון  בין "ד  הרבני  בפ"ו  הופיעו  הצדדים  בפני  ביה"ז  באלול  תשנ"תאריך  יב

 :השאר

 ...חיינו יחד כבעל ואשה גם לפני חתונה... א יודעת מתי התחיל ההריון האם לפני חתונהל

 :ענה, ד את הבעל מדוע הוא מוותר על בנו"שאלת ביהל

 .ואם החברה שלי תדע שיש לי בן היא לא תסכים להתחתן אתי, א מכירה ביל

 ).8/12/1996(ז "ז בכסלו תשנ"התגרשו בתאריך כ, ]'א[ו] 'ס[צדדים דאז ה
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נולד  להם ]  'ב[ובנם  ,  20/1/1994י  בתאריך  "אשתו  הראשונה  נישאו  כדמו]  'א[ו]  'ס[כי  אם  ,  צוייןי

או  בחשבון  לפי ,  ד  שבעה  חודשים  ועשרים  יום  לאחר  הנישואיןנול]  'ב[נמצא  כי  ,  10/9/1994בתאריך  

נתון .  נמצא  כי  הבן  נולד  שמונה  חודשים  פחות  כמה  ימים  מתאריך  הנישואין,  החודשים  העבריים

ד "שהיא  עצמה  אמרה  בביה,  יצויין  כאמור].  'ס[עוד  טרם  הנישואין  מ]  'א[שמא  התעברה  ,  המעורר  ספק

וכי  היא  אינה  יודעת  אם ,  חדיו  כבעל  ואשה  עוד  טרם  הנישואיןשהם  חיו  י,  בדיון  הגירושין,  ת"בפ

 . התעברה קודם לנישואין

 יכום המקרה בקצרהס

בן , לצדדים שני ילדים. לאחר שהיו נשואים בנישואין אזרחיים בקפריסין, ]'א[התגרשה מבעלה ] 'י[' בג .א

 .ובת

שנהרג ] 'ס[ נשואה קודם למשום שהאשה הייתה, כי נישאו אזרחית בלבד, צדדים סיפרו בבית הדיןה .ב

שאין לה ילדים מבעלה המנוח והיא תזדקק ] 'א[ומאחר שנודע לבעל , בתאונת דרכים שנה לאחר נישואיהם

 .החליטו לדלג על הליך החליצה ולהינשא בנישואין אזרחיים, לחליצה מאחיו

פה שאכן היא לא והוסי, חזרה האשה על העובדות בפירוט התאריכים, דיון שנערך לבירור פרטי המקרהב .ג

אלא שבעלה המנוח היה נשוי לפניה בחופה וקידושין עם , בתאונת הדרכים] 'ס[הייתה מעוברת כאשר נהרג 

, כי מעולם לא ראתה את הילד, עוד אמרה]. 'ב[ובעת גירושיהם היה להם ילד בשם , ]'א[אשה אחרת בשם 

האשה ציינה כי .  גרושתו על המזונותשכן בעלה המנוח וויתר על זכותו לראות את הילד בתמורה לוויתור

 .ואין לה כל מידע היכן הוא נמצא, גם בלווית המנוח לא השתתף הבן

משפחתם אינה שומרת , כי אבי בעלה המנוח ואמו הינם יהודים שעלו מהעיר קישינוב, אשה הוסיפהה .ד

 .והם אשכנזים במוצאם, מצוות

, ד נישאו הצדדים"בשבט תשנ' כי בתאריך ח, בררואשתו הראשונה הת] 'ס[אחר עיון בתיק הגירושין של ל .ה

כי בנם נולד שבעה חודשים ועשרים יום לאחר , לפי זה נמצא]. 'ב[ה נולד בנם "בתשרי תשנ' ובתאריך ה

. ולפי מנין החודשים העבריים הבן נולד שמונה חודשים פחות מספר ימים מתאריך הנישואין, הנישואין

] 'א[שהאשה , יצויין. עוד טרם נישואיהם] 'ס[ו הראשונה של נתון זה מעורר ספק שמא התעברה אשת

 .שהם חיו יחד כבעל ואשה גם לפני החתונה, ד"עצמה הודתה בביה

� 

 :פנינו עומדים איפוא שני נושאים לדיוןב

, ו הראשונהאדם שיש לו בן מאשת, לכההל - אם הבן מהנישואין הקודמים פוטר מייבום וחליצהה .א

לאחר מותו אין על האשה השניה חובת יבום , ולאחר מכן נשא אשה שניה ולא היו להם ילדים

 . מאחר ולבעלה שמת יש ילדים מאשה קודמת, ופטורה אף מחליצה על אף שאין לה ילדים

 :ל"וז ) ב'עי סנו ק'סי( עזר הבן אע"כך נפסק בשוו

 דע, בת הרע זו אבן הרע  זוא,  בת  האחד  ובן  החדא,  )ה,  ה  כבריםד(  ו  לין  אבן  ותורה  בנאמר  שהז

 ה  זריה,  א"  עו  אמזר  מרע  זו  ליהה'  פיא,  חרת  אאשה  מין  בו  זאשה  מיןב,  דורות  הל  כוףס
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 ... יבום המן וחליצה הן משיו נת אוטרפ

ת ש  בבאר  הגולה  או"ועיי,  ע  שם"בביאורו  לשו(א  "וכפי  שציין  הגר,  )א,  קיט(מקור  לכך  הוא  במשנה  במסכת  יבמות  ה

 : ל המשנה"וז. )ד

 לא  ונשא  תא  ל,עליך  בת  מה  לאמרו  ובאוו,  ים  המדינת  לצרתה  ועלה  בהלך  שאשהה

 .רתה ציא העוברת ממא שתדע שדע, תייבםת

מנישואיו  הראשונים  הוא  אכן ]  'ס[האם  אכן  הבן  שנולד  ל,  לא  שבמקרה  דנן  יש  מקום  להסתפקא

יתכן  שהאשה  נתעברה ,  לתשעה  חדשיםאו  גם  אם  נולד  ,  ונולד  לשבעה  חדשים  מזמן  העיבור,  בנו

פטורה   -]  'ס[אשתו  השניה  של    -]  'י[אזי  ,  ואם  אכן  כך  הוא.  ובנו  הוא,  ממנו  קודם  הנישואין

 . מחליצה

ואם ,  התעברה  קודם  הנישואין  מאיש  אחר  שהייתה  עמו,  ]'ס[יתכן  שאשתו  הראשונה  של  ,  מאידךו

אשתו  זו ,  ונהרג  בתאונת  דרכים]  'י['    לגבונמצא  שלאחר  שנישא  בשנית,  הבן  שנולד  לה  אינו  בנו,  כך

 .נפטר ללא ילדים] 'ס[שכן , זקוקה לייבום וחליצה

ואשתו השניה , ]'ס[אם אמנם הבן אינו בנו של  - שרותו של בן הנולד מיבמה לשוק ללא חליצהכ .ב

נישואיה , אם כן מאחר שנישאה ללא חליצה, ]'א[היתה זקוקה לחליצה קודם נישואיה ל] 'י[' גב

מעתה עלינו לברר את כשרות ייחוסם של שני הילדים שנולדו לה מהנישואין . ם באיסורהינ

או שדין אשה הזקוקה , האם דינם כממזרים וכדין אשת איש שילדה מאיש אחר, האסורים הללו

 .וילדיה כשרים ואינם ממזרים, ליבום אינו כשל אשת איש

 חיוב חליצה במקרה שלפנינו. ב

 ב חליצה  ירוט הספקות לגבי חיופ

גם .  ב;  האם  ניתן  לתלות  שהאשה  ילדה  לשבעה  חדשים.  א:  עלינו  לדון  בשני  ספיקות,  מקרה  שלפנינוב

עדיין  יש  להסתפק  אם  ניתן  לתלות  שנתעברה ,  אלא  ביולדת  לתשעה,  אם  אין  לתלות  ביולדת  לשבעה

 .או שמא מאדם אחר, מבעלה קודם נישואיהם

ורוב ,  קיימא  לן  שהולכים  אחר  הרוב,  שהאשה  ילדה  לשבעהאם  ניתן  לתלות  ,  לגבי  הספק  הראשון,  הנהו

 :ל"בזה )א, לז(יבמות ' וכמובא במס, נשים יולדות לתשעה

  .לדן יתשעה לשים נרובו, שים נוב רחר אלךה

ולפי  זה  עיבורה  לכאורה  היה  קודם ,  רור  אם  כן  שאנו  נוקטים  בפשטות  שהאשה  ילדה  לתשעה  חדשיםב

שהרי  שניהם  הודו  שחיו  כבעל ,  האם  לתלות  את  העיבור  בבעלה:  השנימעתה  נותר  רק  הספק  .  לנישואיה

או  שעלינו  לחשוש .  פטורה  מחליצה]  'י[ואשתו  ,  כי  לבעל  יש  בן,  ונמצא  לפי  זה,  ואשה  קודם  חתונתם

ומשכך  יש  לחייב  את  אשתו ,  לא  היו  ילדים  במותו]  'ס[ונמצא  שלבעל  ,  שהאשה  התעברה  מאדם  אחר

 .בחליצה] 'י[
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גם  אם  ננקוט  שהאשה  ילדה  לתשעה ,  דהנה:  עלינו  להקדים  ספק  נוסף,  לא  שקודם  שנדון  בספק  זהא

הבן ,  ולמרות  שעל  פי  חשבון  התאריכים.  עדיין  יתכן  שהעיבור  היה  לאחר  הנישואין,  כרוב  הנשים

  חשבון  שמות אולם  על  פי,  המדובר  נולד  שבעה  חודשים  ועשרים  ושבעה  יום  מתאריך  הנישואין

על  שם  הכרזת "  שופר"  הנקרא  -ששם  החודש  ,  היינו"  [שיפורא  גרים  "-חשבון  הנקרא  בהלכה  ,  חודשים

נמצא ,  ]אף  אם  התעברה  ביום  האחרון  של  החודש,    נחשב  כחודש  שלם-בית  הדין  על  חידוש  החודש  

הגם  שאינם ו,  שהרי  עברו  תשעה  שמות  של  חדשים,  שהבן  נולד  כעבור  תשעה  חודשים  מיום  הנישואין

 .חדשים מלאים

גם  אם  לא :  והשני;    כאמור  לעיל-"  שיפורא  גרים:  "הראשון:  לא  שחשבון  זה  תלוי  בשני  נידוניםא

  האם  יולדת -מ  לגבי  החודש  האחרון  "מ,  לגבי  החודש  הראשון  של  ההריון"  שיפורא  גרים"נסתפק  ב

מ מספיק יום אחד "מ, יבורשגם  אם לא הסתיים החודש האחרון של הע,  היינו[לתשעה  יולדת  למקוטעין  

, שני  הנידונים  הללו  תלויים  במחלוקת  הפוסקים].  ואף  חלק  ממנו  מתוך  החודש  להחשיבו  כחודש  שלם

 .וכפי שיתבאר להלן

 "למקוטעין"ו" שיפורא גרים "-ן שבעה ובן תשעה ב

נחלקו  בזה  המחבר ,  גבי  הנידון  אם  יולדת  לתשעה  יולדת  למקוטעין  או  דוקא  לחדשים  שלימיםל

 :) ד'עי סקנו' י סעזר האבן(ע "ל המחבר בשו"וז". שיפורא גרים"ואולם שניהם מודים שאין אומרים , א"רמוה

 אויר  לי  חולד  היצא  ולדה  יאם  ו,תייבם  תו  זרי  ה-פילה    הםא,  עוברת  משתו  אהניח  ומת  שימ

 דברי  מבל  א.יבום  המן  והחליצה  מטורה  פמו  אריה,  נולד  ששעה  בת  מפילוא,  עולםה

 .מורים גדשים חתשעה לנולד ודשיו חו לכלו שודאי ביודע שדע, ופריםס

וכן  אין  תולין ,  "שיפורא  גרים"ביולדת  לתשעה  אין  אומרים  ,  כי  לדעת  מרן  המחבר,  בואר  אם  כןמ

 :ל"הוסיף בזה )שם(א "ואולם בהגהת הרמ. ביולדת למקוטעין

 ויה,  ו  בעברהנת  שום  ילבד  מחד  אום  יק  רתשיעי  החדש  בכנסה  נא  לפילו  א,זה  הבזמןא  ד"י

 ל  עמהו  תברכ,  מקוטעין  לולדת  יינה  אתשעה  לולדת  יגמרא  באמרינן  דב  גל  עאףו.  יימא  קלדו

 כמה  בוא  הכןו,  ענין  השתנה  נעכשיו  שומר  לריכין  צאנו  שלאא,  ה  זכחיש  מהחוש  שבים  רהז

 סדר  בהו  לשבינן  חלאו,  ום  ילשים  שחד  אל  כעיבור  הדשי  חיהו  מ.)ץ"תשב  השםי  ב"ב(  בריםד

 . )ם ששמע מןכ( שניםה

 -וסובר  שתולין  שהיולדת  לתשעה  יולדת  למקוטעין  ,  חולק  על  המחבר  )ץ"הרשב(א  "א  ברמ"מצא  כי  הינ

 ". שיפורא גרים" אך מודה שאין אומרים -לגבי החודש התשיעי בלבד 

, )ה"שם  סק(  מואל  שן  וכמובא  בבית"היא  שיטת  הרמב,  "שיפורא  גרים"יטה  נוספת  שלפיה  אומרים  גם  ש

 :ל"כתב ז, ם שכדבריו נקט המחבר לעיל"והזכיר את שיטת הרמב, שהביא את סיכום השיטותשלאחר 

 לד  וויה'    טדש  חתחילת  בילדה  ודש  חוף  סתעברה  נםא  ,רם  גיפורא  שמרינןן  א"לרמבו

  ...מיל נ"ה ס"הג בהביאץ ש"רשבו .מים ישני ודשיםח'  זלא אאינו דב גל עף א,יימאק

וכמובא ,  "שיפורא  גרים"ואולם  ביולדת  לשבעה  לדעת  הכל  אומרים  ,  כן  כל  זה  לגבי  היולדת  לתשעהא

 :ל"וז )ד י'עי ד ס'שם סי(א "ברמ
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 משה  חק  ריניהן  באין  שי  פל  עףא,  סליו  כחילת  תילדהו,  יון  סוף  סבעלה  מנתעברה  ששהא

 יה  להוה  וורמים  גהחדשיםד,  כן  לודם  קעוברת  מהיתה  שומר  לבנה  ליישינן  חא  ל,דשיםח

 ... ) וימן סינץי מ" רתשובתב('  זןב

 :ל"וז )ט"שם סקי( מואל שכן כתב הביתו

 יולדת  הבל  א,רם  גשיפורא  ומקוטעים  ליולדתד'  ז  ליולדת  לזה  בלא  דמי  ו...ו"נק'  י  סועיין...  

 ם  שדה  נתוספות  בבל  א,םח  ש"כ  ב"כו  ,רם  גיפורא  שאין  ומקוטעים  לולדת  יתשעהל

 .רם גיפורא שמרינןא' ט לולדת ים ג,תבו כבאגודהו

 :כי קיימות שלש שיטות ביולדת לתשעה חודשים, מצא לסיכוםנ

ולא את דין " שיפורא גרים"בנולד לתשעה אין אומרים לא את דין  - )ע"המובאת בשו(ם "יטת הרמבש .א

הוא רק הנולד לאחר תשעה חודשים , ובן הפוטר את אמו מיבום וחליצה, "יולדת למקוטעין"

 . ים יוםכשכל חודש מונה שלוש, גמורים ושלימים

כפי , "למקוטעין"ו" שיפורא גרים"בנולד לתשעה אומרים  - )וכן דעת התוספות והאגודה(ן "יטת הרמבש .ב

אף , אם מתחילת העיבור עברו תשעה שמות של חודשים, ולכן. בנולד לשבעה )לכל הדעות(שאומרים 

א שילדה ונמצ, וילדה בתחילת החודש האחרון,  שהתעברה ביום האחרון של החודש-למקוטעין 

הרי זה פוטר את אמו מיבום , לאחר שבעה חודשים ושני ימים שיש בהם תשעה שמות של חודשים

 . וחליצה

והלכך בעינן , "שיפורא גרים"בנולד לתשעה חודשים לא אומרים : )א"המובא ברמ(ץ "יטת הרשבש .ג

דשים ולכן בעינן שמונה חו, "יולדת למקוטעין"אבל אומרים בו . שהחודש הראשון יהיה מלא

 .ורק אז יפטור את האם מיבום וחליצה, שלמים ועוד יום מתחילת החודש התשיעי

� 

לפי  שהאשה  התעברה  לאחר ,  מחלוקת  זו  תקבע  אם  הולד  הוא  בודאי  בנו  של  הבעל,  לענין  המקרה  דנןו

ועדיין  יש  להסתפק ,  ישואיהםאו  שהעיבור  החל  קודם  נ.  ולאחר  מותו  אשתו  פטורה  מחליצה,  הנישואין

 . ואשתו חייבת בחליצה, מת ללא ילדים] 'ס[והבעל , שמא נבעלה מאחר

יש  מזמן  הנישואין  עד  לידת ,  בתשרי'  בשבט  והבן  נולד  בה'  במקרה  שלפנינו  שהנישואין  היו  בח,  אמורכ

ק  גם עלינו  לפסו,  אלא  שאם  נרצה  לסמוך  על  כך  להחשיבו  כבן  תשעה,  הבן  תשעה  שמות  של  חודשים

 . לפי שגם החודש הראשון וגם האחרון אינם שלימים, "יולדת למקוטעין"וגם , "שיפורא גרים"

ניתן  לתלות  שהתעברה ,  "שיפורא  גרים"שאומרים    )והאגודה'  התוס(ן  "כי  רק  לשיטת  הרמב,  מצא  אם  כןנ

אולם  לשיטת .  וכשמת  לאחר  מכן  אין  על  אשתו  חיוב  חליצה,  ]'ס[והבן  הוא  אכן  בנו  של  ,  לאחר  נישואיה

ואינו ,  ביולדת  לתשעה"  שיפורא  גרים"שאין  אומרים  ,  א"ץ  והרמ"וכן  לשיטת  התשב,  ע"ם  והשו"הרמב

נמצא  שהאשה  במקרה  דילן ,  יום'    ל-בנו  לפטור  מחליצה  אלא  אם  כן  חודש  העיבור  הראשון  הוא  מלא  

 .ועדיין יש להסתפק ממי נתעברה, התעברה קודם נישואיה

  הרי  שבמקרה -א  שכמותם  נוקטים  להלכה  "ע  והרמ"  ובפרט  שכן  דעת  השו-  לפי  רוב  הפוסקים,  סיכוםל
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שמא ,  מאחר  שתולים  שהאשה  נתעברה  קודם  נישואיה  בהיותה  פנויה:  שלפנינו  נותר  ספק  אחד  בלבד

שמא ,  שהרי  כשם  שזינתה  בהיותה  פנויה  עם  זה  שעתידה  להנשא  לו,  התעברה  מאיש  אחר  ולא  מבעלה

מת  ללא  זרע  ואשתו  חייבת ]  'ס[ונמצא  שהבעל  ,    ממנו  ולא  מבעלהזינתה  גם  עם  איש  אחר  והתעברה

 .בחליצה

 -" יולדת למקוטעין"ההכרעה לגבי תליה ב -

, )ץ"דעת  הרשב(א  "לרמ  )ם"דעת  הרמב(ע  "יש  לדון  גם  במחלוקת  שבין  השו,  אגב  דעסקינן  במחלוקת  זוו

ויש  לעיין  כמי .    תלינןא"ולדעת  הרמ,  "יולדת  למקוטעין"ע  אין  תולין  בנולד  לתשעה  ב"שלדעת  השו

 .נוקטים להלכה

ואילו  הצד ,  כאשר  אחד  מבני  הזוג  הוא  מבני  ספרד  הפוסקים  כמרן  המחבר,  ידון  זה  עולה  ביתר  שאתנ

 :ל"בזה )ט"קנו סק' סי( שובה תובנוגע לכך מובא בפתחי. א"השני הוא מבני אשכנז היוצאים ביד רמ

 יו  ההחולץ  והבעל  שעובדא  בשואלה  רב  הנסתפקש,  ה"מ'  יג  ס"א  ח"מז  פ"אא'  תשו  בייןע

 שעה  תבעים  ד"הרמב  כם  א,זה  בדינא  ליזול  נאן  מבתר  ל,שכנזית  אהאשה  ופרדיםס

 וכתב.  'וכ'    אום  יק  רתשיעי  החודש  בכנס  נא  לאפילוא  ד"מ  רהרב  כו  א,למים  שדשיםח

 יבם  ילא  וחלוץ  י,פרדי  סבם  יפני  לנפלה  ששכנזית  אבמהי:  י"ז  כ"רדב  התשובת  במצאש

 לאד  ,יה  לספקא  מאי  מדעתי  יא  ל:ו  לשיבל  ה"ז  ז"ואא.  )חומרא  למיזל  לן  לית  אאןכ  םכ  ג"או(

א "מ  רדברי  כהא  בספרדים  הבדי  עלא  דן  לימא  לאן  מעוד  ו.'וז  כ"הרדב  דנידון  ללל  כמיד

 .ש" עה זלל ככחיש מהחוש ד,טעמא בלתא מכתבש

 . א"שלהלכה יש להעדיף ולנקוט כדעת הרמ, תשובת הפנים מאירות עולהמ

 254'  ב  עמ"הובא  גם  בפסקי  דין  רבניים  ח,    אימן  סעזר  הבן  אג"ח(ל  "ע  יוסף  זצ"מרן  הגר  לומר  אביעת  י"ולם  בשואו

כמובא (ץ "שהזכיר  את תמיהת הרשב,  )תשובה  תמו(ש  "ובתחילה  הביא  את  דברי  הריב,  השיג  על  דבריו  )ואילך

. ועל  כרחך  שנשתנו  הטבעיים,  שהרי  החוש  מכחיש  כלל  זה,  על  הסוברים  דאינה  יולדת  למקוטעין  )א"ברמ

 :)ע שם אות ב"כמובא ביבי(ל "ש וז"ודחה הריב

 דשיםח'  ט  מפחות  ביימא  קל  שלד  וולדות  ינשים  הרוב  ש,ולם  על  שמנהגו  מהקשות  לאיןו

 עתן  דאומד  בטעול  ש"  י,פורשים  וועלים  באין  שכיון  ש,נדתה  לטבלה  שיום  ממוריםג

 סק  פלא  שי  פל  עאףו,  מורים  גשעה  תן  בואהו,  קודמות  הטבילות  מו  אוא  ההולדו,  הריוןב

 ן  בהוי  ובילה  טאותה  מוא,  זמנו  בנולד  שבעה  שן  בהוא  ומאוחרות  הן  מהוא  שאו...  סתהו

  .אשתהי ובעהש

 :ל"וז, דחה את דברי הפנים מאירות, )שם אות ד(" יביע אומר"בהמשך דבריו בו

 טוב  בהסבירש,  ל"נה  )מות'  יס(ש  "ריבה'  שו  תאה  רלא  שנראהש,  ל"  זרב  הל  עתמוה  לישו

 ענין ב)מזת' סיב( נית שדו  יהניףו.  לל  כאת  זכחיש  מחוש  השאיןו,  פ"רוהם  ו"רמב  העת  דעםט

, דבריהם  לאמין  נאםש,  הרפואה  וטבע  הכמיפ  ח"ק  ע"וה  תדיני  בדון  לנו  לאין  שהעלהו,  הז

 דידן  באנן  דודאיכ  ב"או.  ש"ע.  כוזבים  המופתיהם  בניחו  הן  כיכ,  שמים  הן  מורה  תיןו  א"ח

 הגאון  לאיתי  רכןו.  מורים  גדשיםח'    טבעינןד,  ל"  זמרןם  ו"רמב  הברי  דלא  אנו  ליןא

' כש,  )ידק'  יס(ג  "ל  ח"הריב  מברי  דהביאש,  )אי'  יס(  וב  טום  ימחתת  ש"שו  בלגאזיט  א"הרימ

ל "סד,  )ח  לנדהב(  ראשונים  החסידים  ושמואלל  כ"קי  דפוסקים  הוב  רדעת  שפשיטותב

 ידינו  ביןא,  ן  כסקו  פרבוותא  דרובא  דמאחרו,  סייםו.  עיןמקוט  לולדת  יינהא'  ט  להיולדתד
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 . 'כו ולבדן ב"רמב הברתפ ס" עשוק להתירהד ל"נ בהקלל

 :ל"וז )שם אות ה(כתב , לענין החילוק שבין בני ספרד לבני אשכנזו

 יךא,  ע"של  ב"  זרן  מוראות  הקבלו  שרצות  אשאר  בכן  וירושלים  ביתבינן  דנן  א,ן  כל  עתרי

 נן  אלכןו.  'כו  ו)נוק'  סיב(  רן  מסק  פיפךה,  ד"שעהב'  אפיו,  ליצה  חלא  בההתיר  להקל  לוכלנ

... עיקר  ולל  כברתו  סיפך  העשות  לנו  לאיןו,  רן  מסברת  כלא  אעשה  מעשות  לנו  לין  אדידןב

'   דחר  אמי  נהא  בזלי  אהאשכנזיםד',  כ  ש)י'  יס(  איר  מביתה'  תשו  בוית  החזי  דאיברא

 יתת  ז"שו  בסק  פכןו.  ש"ע.  ם  שתשובותיהםבב  "פ  מהגאון  וליסא  מגאוןכ  ה"כו.  א"רמה

 צה  רלא  ש,עקב  ישכנות  מעל  בהגאון  לצינו  מעומתם  לולםא...  )במ'  יע  ס"אהח(ב  "  חענןר

ץ "רשב  הןש  ב"ר  השיטת  שנראה  ששוםמ,  טבעים  השתנו  נכעתא  ש"רמש  ה"מ  עסמוךל

' יע  ס"אהח(  יים  חברית  ד"שו  בצאנז  מהגאון  לוד  עאיתי  רכן  ו...שמוש  ב"כמו  ,חיד  יעת  דיאה

 לא  אביאו  האא  ל"מ  רף  אלכןו...  ץ"רשב  הדעת  כמעשהל  ל"  סאא  ל"רמ  האףש',  כ  ש)הצ

 .לכה הפסקע ל"אהא ב"רמכ ה" כלא שדאי ולא א...הוג נהכי דתב כלאו, א"י ושםב

ולגבי  בני  אשכנז  נחלקו ,  ע"כי  בני  ספרד  ודאי  שעליהם  לנהוג  כפסק  השו,  "יביע  אומר"עולה  מדברי  הה

 .ע"ראה שנוטה לדינא להחמיר כדעת השואך נ, הפוסקים

, ע"הרי  שודאי  יש להחמיר כדעת מרן בשו,  כי  כשאחד  מבני  הזוג  הוא  מבני  ספרד,  על  פי  זה  נראה  לומרו

 .ש הנזכר לעיל"ז כמובא בפת"וכפי דעת הרדב

 ם יש לתלות בנולד לשמונה חדשיםא

נמצא  כי  הבן  נולד ,    יום  הלידהאם  נחשב  את  מספר  הימים  מיום  הנישואין  ועד,  הנה  במקרה  שלפנינוו

גם  אם  לא  נמנה  על  פי ,  ולפי  זה.  ועוד  עשרים  ושבעה  יום,  שבעה  חודשים  של  שלושים  יום  כל  אחד

מ  נמצא "אך  מ,  וכאמור  לעיל,  "שיפורא  גרים"לפי  שלא  אומרים  ,  שמות  החודשים  להחשיבו  כבן  תשעה

 . כי הבן נולד בחודש השמיני

ולאחר ]  'ס[ויחשב  ודאי  בנו  של  ,  לות  שאכן  הבן  נולד  בחודש  השמיניהאם  ניתן  לת,  מעתה  עלינו  לבררו

 .או שאין תולין בנולד לשמונה כלל, מותו אשתו פטורה מחליצה

נראה  כי  בפשטות  אין  לחוש  לבן ,  )  א,להק(  המובאת  במסכת  שבת  )ד,  תוספתא  שבת  טז(על  פי  דברי  הברייתא  ו

 : ברייתא הל"וז. שמונה כלל

 ליו  עוחה  שמו  אבלא,  טלטלו  לאסור  ואבן  כוא  הרי  ה)דשים  ח'ח  ללדנוש(  מונה  שן  בינוקת

 .סכנה הפני ממניקתוו

ואולם  כידוע  כיום  השתנו  הטבעיים  לגבי .  כ  אין  לחוש  לזה  כלל"וא,  בואר  כי  הנולד  לשמונה  אינו  חימ

 : ל"ז ו) ד,נהד ק"יו( יש אכ החזון"וכמש, בן שמונה

 אינםו,  מנו  ממתייאשים  ופל  נוא  הדשים  חשעה  תודם  קהנולד  שסוברים  וועים  טשי

 לישו,  יימא  קן  בפק  סוא  הרי  הצפרניו  וערו  שנגמרו  של  כלאא,  עות  טזוהיו,  רפואתו  בריזיםז

 יים  חמנה  שבני  שבות  רובדות  עכשיו  עעידים  מכןו  ...יימא  קר  בדאי  וחזקת  בוא  הוסקיםפ

 רובםו,  שבעה  לתינוק  הנגמר  שמצוי  היעוט  מיה  הראשונים  הימים  בהנהו.  מתקיימיםו

 חינת  בכפיו,  טבע  השתנה  נעכשיו  שכמדומני  ו,שמנה  לגמרים  ניו  הא  לבלא,  תשעה  לגמריםנ

 ...שמנה לנגמרו ובעה שחר אשתלמותם ההוסיפו שפשר ארופאיםה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

שכיום  הנולד  לשמונה  אינו  נחשב  כאבן  לענין  חילול ,  א  הללו  אין  כוונתם  אלא  לומר"לא  שדברי  החזוא

והנולדים , עדיין  הרוב  נולדים  לתשעה,    כיום  אף  לאחר  שנשתנו  הטבעייםאולם  ברור  ופשוט  כי  גם.  שבת

כשם  שאין  תולין  בנולד ,  ולפי  זה  אין  לתלות  בנולד  לשמונה.  לשמונה  אינם  אלא  מיעוט  שבמיעוט

 . ורוב יולדות לתשעה, שהרי הולכים אחר הרוב, לשבעה

� 

מקרה  שלפנינו  לכאורה  אין  לתלות  את  הבן  הנולד  לאשתו  הראשונה  של כי  ב,  כל  האמור  לעיל  עולהמ

ומכיון  שלרוב .  אלא  רק  כרוב  הנשים  היולדות  לתשעה,  ולא  בנולד  לשמונה  לא  בנולד  לשבעה,  ]'ס[

הרי  שלא  ניתן  לומר ,  "שיפורא  גרים"אין  אומרים    )א  שלאורם  אנו  הולכים"ע  והרמ"ובכללם  השו(הפוסקים  

 .  התעברה לאחר הנישואין אלא רק לפניהם בהיותה פנויה-הנזכר  אמו של הבן -שהאשה 

הרי  שאשתו  השניה ,  הוא]  'ס[כי  אם  אכן  בנו  של  ,  ]'ס[מעתה  חוזר  הספק  לגבי  חיוב  חליצה  לאשתו  של  ו

שמא  התעברה ,  אולם  מאחר  שתולין  שהאשה  נתעברה  קודם  נישואיה  בהיותה  פנויה.  פטורה  מחליצה

כך  גם  יתכן ,  שם  שנבעלה  בהיותה  פנויה  לזה  שעתידה  להנשא  לושהרי  כ,  מאיש  אחר  ולא  מבעלה

המנוח  לא  היו  ילדים  כלל ]  'ס[ואם  כך  הרי  נמצא  כי  ל,  שנבעלה  לאדם  אחר  והתעברה  ממנו  ולא  מבעלה

חשש זה .  הייתה  זקוקה  לחליצה  מאחיו,  ד  זה"שכלפיה  נסוב  פס,  ]'י  [-ואשתו  השניה  ,  מאשתו  הראשונה

 .וכפי שנבאר בפרק הבא, לו יסוד בהלכה יש - שמא זינתה עם אחר -

 כשם שנבעלה לזה כך נבעלה לאחר. ג

 חלוקת הראשונים בשתי לשונות הגמראמ

 :ל"ז, )ב, סט( במות יהוא מהגמרא במסכת, מקור לחשש שמא זינתה האשה בעודה פנויה מאדם אחרה

 בא  שודים  מיהםשנ  שי  פל  עאף:  י"רש(  מזר  מהולד:  מר  אב  ר,מיו  חבית  ברוסתו  אל  עבא  ה,יתמרא

. תוקי  שולד  ה:מר  אשמואלו.  )יניה  מאיעברה  וליה  עא  במי  נחר  א,יא  הפרוצה  וואיל  היישינן  ח,ליהע

 ני  בשאר  כאכשורי  לליכא  ד,אחרים  משחשודה(  עלמא  מדיימא  ד,רב  דילתיה  מסתברא  מ:בא  רמרא

 ולי  כמיבעל  לורחיהא  או  לכא  הבל  א,בעל  החר  אלך  העילות  בוב  ריא  הנשואה  דיון  כהתם  ד,שרים  כהם  שומהד

 ימא  אעולםל  :בייל  א"א...  יה  לדינן  שידיה  דתרא  ב,עלמא  מיימא  דא  לבלא,  )ופה  חלא  באיה

? ט"מ,  מזר  מולד  הב  רמר  אעלמא  מיימא  דלא  דב  גל  עף  איניה  מדיימא  דיכא  הל  כ,ךל

  ...עלמא לפשה נפקרא א- רוס אגבי לפשה נדאפקרא מ:אמרינןד

 :ל"מובא בזה, )בגמרא שם(אולם בלשון השניה ו

 והכי,  יה  לדינן  שידיה  דבתריה  דליגי  פאע  ל"כ  )ליה  עבא  שמודה  דהיכא(  ליה  עבא  ב,אמרי  דיכאא

 מאיניש  ויה  לדינן  שעלמא  דובא  רבתר  ד,ודאי(מזר    מולד  ה:מר  אבר,  עיברהש  רוסה  א:יתמרא

 יימא  דדלא,  רב  דילתיה  מסתברא  מ,בא  רמרא.  תוקי  שהולד:  מר  אשמואלו.  )וי  החרינאא

 דינן  שידיה  דתריה  ב,עלמא  מדיימא  דב  גל  עף  אניה  מיימא  דאבל,  עלמא  מדיימא  וניהימ

 ... יהל

כשירים  את  הולד  דוקא   ממא  קכי  ללישנא,  שהחילוק  בדעת  רבא  בין  שתי  הלשונות  הוא,  מצא  איפואנ

 כשירים  את  הולד  אף  מתרא  באילו  ללישנא  ו,]אינה  חשודה  שנבעלה  לאחר[עלמא    מיימא  דלא  שבמקרה
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 .עלמא מדיימא דב גלע

� 

 :ל"וז, פסק כרבא בלישנא קמא )ד"י הח"פ( רומות ת'לם ה"הרמב, הנהו

 ,נה  בשביל  בוכלת  א,ילדה  והן  כותה  אפיתה  שו  אותה  אאנס  שו  א,וטה  שכהן  לנשאת  שימ

 חזקתב  ולד  הרי  ה,תעברה  נאחר  ממא  שיא  הידושין  קבלא  וואיל  הפק  סהדבר  שי  פל  עאףו

 ...כהן הזה בחריה ארננין מכל הלאא ,חר אם עול קליה עצא ילא שהוא ו,ליה עבא שהז

 :ל"וז, פסק כלישנא בתרא דרבא )רי ת'א סי"ח( בתשובותיוא "אולם הרשבו

 ,עלמא  מדיימא  דב  גל  עאף  ושלו  בלד  וותו  אחזיקין  מ,מש  מליה  עבא  שאינו  רם  אאבל...

 יאה  באותה  מאומרת  ומש  מליה  עבא  שראינו  שפי  ל...דול  גכהן  ללמנה  אפרק  דההיאכ

 ו  אני  בשאמר  כמי  ניא...  עלמא  מדימא  דב  גל  עף  אמנו  מיבור  עותו  אמחזיקין  ו,תעברהנ

 ... יה לדינן שידיה דתר בליה עבא שהודהש

ואפילו ,  כל  שבא  עליה  או  הודה  שהוא  בנו  הרי  הוא  כבנו,  אפילו  אם  דיימא  מעלמא,  א"דעת  הרשבל

 :ל"שכתב בזה, ) א'י סב פכלל( בתשובותיוש "גם דעת הראוכן היא . לחליצה

 ...רבא  כלכה  הפסק  ו...תרא  בלישנא  כעזרי  הבי  אפסק  ו...יבמות  מאיה  רהביא  לש  ימנםא

 לאבייו  .יה  לדינן  שידיה  דתריה  בעלמא  מיימא  דפילו  א,רבא  דליבא  אתרא  בלישנא  לילכךה

 . עלמא מיימא דלא דוקאד

שההלכה  כרבא ,  א"ש  כדעת  הרשב"ונמצא  כי  דעת  הרא.  ם"ת  הרמבבהמשך  דבריו  שם  דחה  את  שיטו

הרי  הבן  מיוחס ,  שאפילו  דיימא  מעלמא  כיון  שדיימא  מיניה  ואומרים  הם  שהבן  ממנו,  בלישנא  בתרא

 .אליו

 ם"רמבהירור דעת ב

  שנחשב  לבנו  לפי -ק  דרבא  "כי  בעוד  שבהלכות  תרומה  פסק  כל,  ם"לא  שמצינו  סתירה  בדעת  הרמבא

, וכמובא  לעיל,  ואין  חוששין  שכשם  שזינתה  עמו  כך  זינתה  עם  אחר,  ולא  דיימא  מעלמא  יהשדיימא  מינ

אף  בדיימא  מיניה  ולא   פסק  שחוששין  שמא  זינתה  גם  עם  אחר  )ד"ג  ה"פ(יבום  וחליצה  '  הרי  שבהל

 :ל"וז, מעלמא

ואפילו ,  אמר  זה  העובר  ממני  הואו,  י  שזינה  עם  אשה  בין  פנויה  בין  אשת  איש  ונתעברהמ

כשם  שזינת  עמו ,  רי  זה  ספק  לענין  יבוםהף  על  פי  שהוא  בנו  לענין  ירושה  א,  א  מודה  לוהי

אלא  לעולם  ספק  הוא ?  ומאין  יודע  הדבר  שזה  בנו  ודאי  והרי  אין  לו  חזקה,  כך  זינת  עם  אחר

 .וחולצת ולא מתיבמת, ולהחמיר דנין בו

 :ל"וז, ם"מבעל הסתירה בפסקי הר )יבום וחליצה שם' בהל(כבר העיר המגיד משנה ו

אלא ,  כ  לא  אמרינן  האומר  זה  בני  נאמן  לפטור  את  אשתו  מן  היבום"דע,  בל  דעת  רבינו  הואא

אבל  בנו  מאנוסתו  או  ממפותתו  אינו ,  כשהוא  אומר  שהוא  בנו  מאשתו  שידוע  לו  שבנו  הוא

ח  מהלכות  תרומות "ונראה  דעת  רבינו  פ  ...הלכך  מחמירין  בו,  יודע  אם  הוא  זה  בבירור

, כ  איסורא  דאורייתא  שדינן  הולד  בתר  דידיה"  וכיון  דלענין  תרומה  דאיכא  ג,כלישנא  קמא

איני ,  בל  בדלא  דיימא  בעלמאא...  ש  ללישנא  בתרא"כו?  גבי  יבום  נמי  אמאי  לא  ניהמניה

 ...ואפילו בדדיימא ,מוצא טעם נכון לחלק בין דין זה לדין התרומה
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שבלא  דיימא  מעלמא  הולד  כשר  ובנו   )רומותת'  הל(ם  "מאחר  שלגבי  תרומה  דאורייתא  פסק  הרמב,  לומרכ

ם  שלענין  יבום "ומדוע  פסק  הרמב,  ה  שיחשב  כבנו  לגבי  דין  יבום  וחליצה"כ  ה"א,  הוא  ואוכל  בתרומה

 ?ם לגבי יבום הוא כאביי החולק על רבא"ולכאורה פסק הרמב, הוי ספק שמא זינתה עם אחר

� 

 :כתב )קנו' ע סי"אבה(ח "הב. ולהלן נעתיק חלק מתירוציהם, ם"ו בסתירת פסקי הרמבאכן האחרונים דנו

דתרומות '  ם  בפרק  א"כמו  שכתב  הרמבו,  ל  דתרומה  בזמן  הזה  דרבנן"אבל  למאי  דקיי...

 ...זהו  שכתבו.  ולענין  תרומה  פסק  הרב  כלישנא  קמא  ולקולא  כרבא  ,נשתנה  דינם...  )ו"הכ(

אלא  לעולם :  ם"זהו  שכתב  הרמבו,  דאורייתא  פסק  לחומראאבל  לענין  איסור  יבמה  לשוק  

והיינו  כדדחי .  מכח  חומרא  דנין  בזהדדמשמעות  לשונו  הוא  ,  ספק  הוא  ולהחמיר  דנין  בו

ובזה ...  ם  דאפשר  דאפילו  רבא  מודה  ביבום  דלהחמיר  דנין  בו"וסבירא  ליה  להרמב,  אביי

אבל  לענין  איסור  יבמה  לשוק   ...הרב  המגיד  נתקשה  בהםו,  ם  על  נכון"נתיישבו  דברי  הרמב

ולעולם  ספק  הוא  דמדאפקרה  נפשה  לגבי  דידיה  דילמא   ,או  כל  כמיניה  לשוייה  בנול

 .וחולצת ולא מתייבמת, אפקרה נפשה לעלמא

מקילים  ולא ,  שלגבי  תרומה  שהיא  מדרבנן  בזמן  הזה,  ם  הוא"טעם  החילוק  בין  פסקי  הרמב,  דבריול

ואילו  לגבי  יבום  מאחר  שאיסור  יבמה  לשוק  הוא .  אחריםחוששים  שזינתה  עם  אחר  כשאינה  חשודה  מ

 .מחמירים כדעת אביי לחוש בכל מקרה שמא זינתה גם עם אחר, מהתורה

 :ל"והוסיף וכתב וז, ח"הביא את דברי הב )מ"ד סק' ע סי"אבה(ם הבית שמואל ג

באיסור '  ם  אפי"ג  לרמב"ע'  כי  כתב  בסי,  ח"ל  החילוק  של  ב"ו  לא  ס"בתשובות  מהריו

מיהו  לפסק   .ש"הא  עובדא  דידיה  היה  איסור  דרבנן  ועד,  נן  חיישינן  שמא  זנתה  עם  אחרדרב

ל  אפילו  באיסור "א  ס"ש  והרשב"דהא  הרא,  הלכה  נראה  באיסור  דרבנן  לא  חיישינן

 ...דאורייתא לא חיישינן

, )ו"קנו  סקט'  שם  סי(ואף  ביאר  בדרך  זו  גם  את  דעת  המחבר  ,  ח"ש  סובר  כחילוקו  של  הב"מתבאר  שהבו

 .ש שסיכם את דעות הפוסקים לגבי החשש שמא זינתה גם עם אחר"ועיי

� 

 :ל"וז, בשם תשובת ברית אברהם )א"שם סקכ(מובא בפתחי תשובה , ם"יאור נוסף לסתירת פסקי הרמבב

 היינו  שהיא,  דנקט  מי  שזינה  עם  אשה,  יבום'  ם  בהל"ל  כתב  לפרש  דברי  הרמב"הוא  זו

מדאפקרה ו,  א  דעבדה  איסורא"דומיא  דאו,  אסורה  לו  ועשאה  זונה  לפי  שנבעלה  לפסול  לה

אבל  אם  היא  כשירה ,  כ"כ  שזינתה  עם  פסול  לה  יש  לחוש  שמא  זינתה  עם  אחר  ג"עצמה  כ

דאיכא  לאו ,  באמת  לא  חיישינן  שזינתה  עוד  עם  אחר,  תרומות'  ק  מהל"כמו  דמיירי  בפ,  לו

 ...שוב הביא שמצא כןו. ם בענין זה" כל פסקי הרמבובזה מיושבים. דלא תהיה קדשה

היינו ,  תרומות  הסובר  שבלא  חשודה  מאחרים  אין  חוששים  שזינתה  גם  עם  אחר'  ם  בהל"הרמב,  דבריול

הולכים  אחר ,  ואף  שודאי  לא  טבלה  ועברה  על  איסור  כרת[,  כשנבעלה  לכשר  ועברה  רק  על  איסור  פנויה

יבום '  אבל  בהל.  ואשה  כזו  אינה  חשודה  שתזנה  עם  אחרים,  ])  ה,קיט'  סי(ד  "כדאיתא  ביו,  דעת  בני  אדם

 . ועל כן חשודה גם מאחרים, מדובר שזינתה עם פסול לה ועברה על לאו

לגבי  חיוב  חליצה  במקרה ,  ש  לחילוק  הברית  אברהם"ח  והב"מ  להלכה  בין  חילוק  הב"ונמצא  שיש  נ
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וחוששים  שמא ,    תורה  אין  להקלש  מאחר  שהנידון  הוא  איסור"ח  והב"שלדעת  הב,  שזינתה  עם  כשר

 .אין חוששים שזינתה גם עם אחר, א כיון שנבעלה לכשר לה"ואילו לדעת הברי. נבעלה גם לאחר

 :ל"בזה )שם(ש "וכמובא בפת, אולם גם הברית אברהם הכריע להלכה להחמירו

ש "ח  והב"מ  קשה  הדבר  להקל  באיסור  דאורייתא  נגד  הב"מ  ...מנם  לענין  חליצהא

שיהא ,  כן  באם  יהיה  איזה  חשש  עיגוןא...  ם  בכל  גווני"פרשים  דברי  הרמבט  דמ"ומהרי

  ...אפשר להקל שלא לחוש שהעובר הזה אינו בנו, י"היבם במדה

� 

וכתב ,  ח"שלאחר  שדחה  את  תירוץ  הב,  )מד'  סי(ת  חכם  צבי  "מצאנו  בשו,  ם"שוב  נוסף  לפסקי  הרמבי

שהרי  סתם  ולא  פירש ,  מ  בקושייתו"וכהבנת  המ,  מות  מיירי  בתרומה  דאורייתאתרו'  ם  בהל"שהרמב

 : ל"וז, חילק באופן אחר, שכוונתו לתרומה בזמן הזה שהיא מדרבנן

יון  דעובר  ירך כ,  דבתרומה  דחזקת  הולד  הוא  לצורך  לאמו,  ל"ם  ז"הנראה  לי  בטעם  הרמבו

במעיה  דמוקמינן  ליה  בחזקת מהני  לה  חזקת  הולד  ש  ,אמו  הוא  אף  שאינו  מאכיל  עד  שיולד

אבל  ביבום  שבא  לפטור  אשתו  הנשואה  מכח .  זה  שבא  עליה  להאכילה  בתרומה  לכשיולד

 ... לא מהני חזקת ולד לפטור אשה אחרת, ולד זה שנולד מן הזונה

אבל  לענין  חליצה ,  מעמידים  אותו  בחזקת  אביו,  תרומות  שהדבר  נוגע  לבן  או  לאם'  בהל,  דבריול

 .אין חזקת הולד ואמו מועילה לה, אביושהדבר נוגע לאשת 

� 

שבו  מתבאר  לכאורה  שלא ,  "פנויה  שנתעברה  מזנות"לגבי  ,  ם"מנם  יש  להעיר  מפסק  נוסף  של  הרמבא

אלא  שבכל  מקרה  חוששין  שמא  נבעלה  לאחר  ואפילו  בלא  דיימא ,  כפי  שפסק  בהלכות  תרומות

 :)ב"ו הי"פט(רי ביאה איסו' שכך כתב בהל. מאחרים

 פלוני  לאמרה  שו  א,וטה  שו  אלמת  או  ארשת  חהיתה  שו  א,מתה  שד  עמו  אבדקה  נא  לאםו

 פק  סילוד  הה  זרי  ה,מנו  מהוא  שודה  מלוני  פותו  אפילו  א,נתין  הפלוני  לו  אבעלתי  נממזרה

 ...חר אם עינתה זך כה להודה שה זם עזינתה ששםכ, מזרמ

דהנה .  ע  שם  תמהו  על  פסק  זה"ואכן  נושאי  כלי  השו,  )ו  כ'עי  ד  ס'סי(ז  "ע  אבהע"ין  זה  מובא  גם  בשוד

 :ל"כתב וז, ח הנזכר לעיל"לאחר שהביא את תירוץ הב )מ"שם סק(ש "הב

יסור   אאן  כיכא  להא  ד,חר  אם  ענתה  זמא  שאן  כיישינן  חמה  ל,יושב  מינו  אכתי  אבלא

 .פחה שאש ימא ש,וסקים פכמהד ל" אשש חש יאן כמיהו... סמוךש ב"מ כדאורייתא

 :ל"וכתב בזה, ע"ם והשו"העיר על פסק זה של הרמב )ה"שם סקכ(ם החלקת מחוקק ג

' אומר  שי  מלע(  ואילה,  )טעםה(  ומר  לואפשר...  א  לו  אעלמא  מיימא  דם  אין  ברב  הילק  חלאו

 ודקת  באשהד'  אמרי  ד,חזקה  הגד  נהוא  וואיל  ה,דבריה  ליישינן  חא  למזר  מוא  ה)ליה  עבאש

 םי  ג"רת'  יא  ס"הרשבב  ו"  פלל  כתשובהש  ב"רא  האריך  הכברו...  שר  כם  עוקא  דמזנהו

 ,יה  לדינן  שידיה  דתר  בעלמא  מיימא  דלא  דיכא  הפשיטא  ד,בום  יהלכותג  מ"  פשנה  ממגידה

 וגיית  סל  עיוסדים  מבריהם  דשר  אלו  אאחרונים  הברי  דהשמיט  שרב  הל  עתמוה  לשכ  י"או

 ...תלמודה

 כלישנא  ועלמא  משיתכן  שמדובר  במקרה  דדיימא,  ם"בהמשך  דבריו  שם  כתב  ליישב  את  דעת  הרמבו
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 .ע שלא חילק בכך עדיין קשה"בל על השוא, )ביבמות שם(רבא  דמאק

  שבאיסור -ח  "יתכן  או  לדעת  הב,  ם  בפסק  זה"כי  ישוב  דעת  הרמב,  לפי  כל  האמור  לעיל  עולה,  הנהו

  או  לדעת  הברית ;)ש"כ  הב"וכמש(וכאן  הוי  איסור  דאורייתא  ,  תורה  מחמירים  לחוש  שמא  נבעלה  לאחר

 . חיישינן, ועל כן כאן שזינתה עם ממזר,  שבזינתה עם פסול חיישינן שמא נבעלה מאחר-אברהם 

לפי  שהנידון  הוא  כשרות  האם  והולד  ולא  אשה ,  אולם  תירוצו  של  החכם  צבי  אינו  עולה  במקרה  זהו

לישנא  קמא  דרבא ולפי  ,  ם  מיירי  בדדיימא  מעלמא"שהרמב,  ועל  כרחך  צריך  לומר  לשיטתו.  אחרת

א  ליישב  פסק "כ  בשם  תשובת  רע"מש  )ט"סקכ(ש  "ועיין  עוד  בפת.  ג  שנבעלה  לאחר"חיישינן  בכה

 . ע"השו

 יכום לגבי הנידון שלפנינו ס

הרי  שלפי  תירוץ ,  ]'ס[שהספק  בו  הוא  חיוב  חליצה  לאשתו  של  ,  לפנינושידון  נהבי  מעתה  נראה  לגו

כ לפי "כמו. יש להחמיר ולחשוש שמא נבעלה לאחר,  תורהכיון  שנידון  זה  הוא  בחיוב  מה,  ש"ח  והב"הב

, אולם  לתירוץ  הברית  אברהם.  לגבי  חיוב  יבום  אין  חזקת  הולד  מועיל  לפטור  אשה  אחרת,  צ"תירוץ  החכ

הבן   את  העמידלהקל  וליש  ,  ולא  היתה  חשודה  מאחרים  ,הרי  מאחר  שלא  נבעלה  לפסול  אלא  לכשר  לה

חמיר הו,  הקל  באיסור  תורהלהברית  אברהם  עצמו  חשש  ,  וראמא  שכאל.  בחזקת  אביו  אף  לענין  יבום

 .לענין חליצה

, ש  פסקו  כלישנא  בתרא  דרבא"א  והרא"הרשב,  אולם  כאמור  לעיל,  ם"מנם  כל  זה  לפי  שיטת  הרמבא

ע "אה(ועל  פי  זה  הכריע  החלקת  מחוקק  ,  נחשב  הולד  לבנו,  שאף  בדדיימא  מעלמא  כל  שדיימא  גם  מיניה

 :ל"בזה )ה"ד סקכ' סי

ג "  פשנה  ממגיד  הםג,  י"רת'  יא  ס"הרשבו,  ב"  פלל  כתשובהש  ב"רא  האריך  הוכבר...

 תמוה  לשכ  י"או  .יה  לדינן  שידיה  דתר  בעלמא  מיימא  דלא  דיכא  הפשיטא  ד,בום  יהלכותמ

 וגיית  סל  עיוסדים  מבריהם  דשר  אלו  אאחרונים  הברי  דשהשמיט  )ד"המחבר  שם  ס(  רב  הלע

 ין  אמזר  מהוא  שאף  ו,ליו  עודה  מהוא  שי  מל  עידיה  דתר  בדינן  שלא  דפסקד(ם  "רמב  הברי  דגם  ו.תלמודה

 ,בוארכ  מ"וא  ...)יבמות  דמא  קכלישנאו(  עלמאמ'  דדיימ  בוקא  דפרש  לפשרא,  )פק  סלא  אולדה

 ב  גל  עף  אתרא  בללישנא  ו,דינן  שידיה  דתר  באו  לעלמא  מיימא  דכי  דוקא  דמא  קללישנאד

 . ל"ק ו,דינן שידיה דתר ביניה מם גדיימא דיון כעלמא מדיימאד

 : ל"וז, ם"כתב לחוש למעשה לדעת הרמב, )רעג' י סב"ח(ץ "ת התשב"בשו, מאידךו

 פטורמ  ל"מ  ו...תריה  ביה  לדינן  שחליצה  ובום  יענין  לאף  שסכימול  ה"  זאחרונים  הגדולי...

 וששין חודה הא לבין וודה  הין  בדבריו  לחוש  לישו,  ל"  זרב  הספק  מוא  ההיבום  מביו  אשתא

  ...ה זולדל

ולם  לגבי א,  ש"ממון  עיי  לף  א,דברים  הכל  לוא  המור  גבנו  שוברץ  ס"שאף  שהתשב,  ם  כן  אבוארמ

 . ל"ם ז"רמב הדעת לשש חחליצה

וזו  לשון .  ם"שלגבי  חיוב  חליצה  יש  להחמיר  כדעת  הרמב,  עולה  )לג'  תנינא  סי(ם  מתשובת  הנודע  ביהודה  ג

 :)ג"קנו סקכ' סי( שובה תהתשובה כפי שהובאה בפתחי
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 קשר  בקושרמ'  הי  שאחד  במעשה  באלת  ששר  א:כתבג  ש"ל'  י  סניינאב  ת"ונ'  תשו  ביןועי...

 ...תעברה  נממנו  שניהם  שהודו  וזנונים  לרתה  העתה  ו,נים  שמה  כה  זחת  אבתולה  להבהא

 יימא  דלאו  ,ה  זם  עולת  זחרים  אם  עכוער  מבר  דמנה  מאו  רלא  שעידים  מהשכיניםו

 דאי  ובנו  לה  זובר  עלהחזיקו  ,צתה  יצהלי  חספק  מגם  שחדש  לרצה  שה  מאמנםו...  עלמאמ

 אהבה  בדוקים  אהיו  שבנדון  זה  שפיל,  ט"ו  ס"נק'  יע  ס"ש  בהובאם  ש"רמב  הדעת  לפילוא

' תשוב'  ע(  ומה  דנדון  האין  שומר  אני  א...טור  ההביאש  ש"רא  התשובת  לדמות  לש  ינים  שמהכ

 א  לשודכת  מפילו  אנראה  הפי  ליכ,  )ז"ס'  י  סיון  ציבתש'  תשו  בודע'  ע  ו,זהב  מ"ח  ע"יח  ד"י'  י  סשני  הוטח

 אן  כאין  ו,הבה  ארים  זמה  כודע  ימי  ו,נונים  זהבת  איתה  הקדומה  ההבהכ  א"א  ו,לל  כיתהה

מ "המ  דאף  ו.חמירם  מ"רמב  ההרי  ו,עלמא  מיימא  דלא  שה  מק  רמעליותא  לבראס

 ...ושייתם קישבוש י"הבח ו"ב הרי ה,תרומהש מ"מ ד,זהם ב"רמב הל עמהוא ת"הרשבו

� 

בפסק  דינם  של  הדיינים ,  )  ואילך307'  עמ,  ט"ח(אוי  להעתיק  כאן  גם  את  המובא  בענין  זה  בפסקי  דין  רבניים  ר

שהאריכו  להביא  שיטות  נוספות  וכן ,  א"ע  בצרי  שליט"ל  והגר"י  לנאל  זצ"הגרא,  ז  גרז"הגאונים  הגר

 :ל"ת כתבו בזהובסיכום השיטו, ם"ביאורים שונים לסתירה שבדברי הרמב

ש "רא  הלסברתש,  ידן  דנידון  בחלוקת  מנו  להיהם  ת"רמב  הלדעת  ש,תבאר  הה  זמכל...

 פי  לפאנוע  מ"הרמ  ואסן  בשעיהי'  ר  ושה  מפניש  ו"מהרחם  ו"מהרשדח  ו"הראנז  ו"הרדבו

 בום  יענין  לקולא  לין  בבר  דכל  לביו  אחזקת  בה  זן  בהחזיק  לשי,  ם"רמב  הדברי  בסברםה

 לדעתו.  ל"  זברהם  ארית  בעת  דוטה  נלזה  ו,חוקק  מלקת  חעת  דראה  נכןו.  מון  מענין  לביןו

ח "ב  הדעת  לולםא.  ביו  אחזקת  בוא  הרי  הממון  לבל  א,החמיר  לש  יחליצה  לקר  בי  צכםח

 ,ל"  זחזקאל  ינסת  כלדעתו.  ממון  ללא  ו,ביו  אחזקת  בוא  הרי  הרבנן  דעניני  לק  רמואל  שביתו

 . ליצה חעניןם ל"רמב הושש חעלמא מיימא דלא בףא

 :ל"ע העלו שם בזה"בדעת השוו

ם "רמב  הדעת  במבארים  הלפיו.  ם"רמב  הלשון  כדברים  התםס'  ט'  עיו  ס"נק'  יע  ס"שו  במרןו

 עתו  דהו  מוסף  יבית  בנו  לילה  גא  לבלא,  רן  מעת  דפרש  לפשר  אן  כ,עלמא  מדיימא  בדוקאש

 ומרים  איש  שגיה  הםא  ש"רמ  הרקו.  להחמיר  וחוש  ליש  שראה  נבריו  דמסתימתו  ,זהב

 מיוחדתא  ב"רמ  הדעת  שראה  נזה  מ,חליצה  מוטרת  פו  למיוחדת  החרת  אזונה  בפילוא

 דעת  בהבין  שראה  נ,ומרים  אשע  י"שו  הלא  ע"רמש  ה"מפ  מ"כע...  בר  דכל  לבנו  כהחזיקול

 הובאו,  ז"ס'  י  סיון  ציבתת  ש"שוב'  עיו.  ..יוחדת  מאינה  ליוחדת  מין  בילוק  חאין  ש,רןמ

 ומרים  אין  אעלמא  מלא  ויניה  מכשדיימאש,  ב"ד  ע"ו  פ"  כעיףס'  ד'  י  ספוסקים  האוצרב

  ...זה בכריע האע ל"בשו ו,פוסקים הרובל' כו וזינתה ששםכ

 דוקא  שאשון  רלשון  כפסוק  לדעתו  ו,ו  בזר  חפסקיוש  ב"הראש,  )חי'  סי(  שני  הוט  חוד  ציינו  שם  בשםע

 . מגיד הרב העת דראה נכן ו,עלמא מיימא דשלאכ

� 

  האם  ניתן  לתלות  שהאשה  התעברה  קודם  הנישואין -כי  לגבי  הספק  בנידון  דידן  ,  עולה  מכל  האמורה

או  שמכיון  שהנידון  הוא  חיוב  חליצה ,  וממילא  הולד  הוא  בנו  ופוטר  את  אשתו  מחליצה,  ]'ס[מבעלה  

החמיר   הרי  שדעת  רוב  הפוסקים  נוטה  ל-על  כן  יש  לחשוש  שמא  נבעלה  לאחר  ,  שהוא  איסור  תורה

כ  במקרה  דנן  נראה "וא,  שלגבי  חיוב  חליצה  חוששין  שמא  נתעברה  מאחר  ואין  זה  בנו,  ם"כדעת  הרמב

 .לכאורה שיש להחמיר
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  במיוחדת לו-כשם שנבעלה לזה כך נבעלה לאחר . ד

ויש ,  נחשבת  כמיוחדת  לו,  אם  הבן  -]  'ס[יתכן  לדון  שאשתו  הראשונה  של  ,  עדיין  לגבי  המקרה  שלפנינוו

שמא  גם  באשה  המיוחדת  לו  חוששים ,  אלא  שבזה  גופא  יש  להסתפק.  אי  ממנו  נתעברהלתלות  שוד

 .וכפי שיבואר להלן, שכשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר

 א "חלוקת הפוסקים בדעת הרממ

 :ל"ז )ו כ'עי ד ס'סי(ע "כבר הוזכר לעיל פסק השו, הנהד

 לוני  פאותו  בכירים  מאנוו  ,וא  הלוני  פל  שומרת  אם  אאפילו  ו...ילדה  ונתעברה  שנויהפ

 שםכ,  ו  לנבעלה  שלוני  פותו  אודה  מם  אפילוא,  פק  סלא  אולד  הה  זין  א,מזר  מהואש

 ... חר אם ענתה זך כה זם עזינתהש

 :ל"א שם הוסיף בזה"בהגהת הרמו

 . ליו עאמנת נינהא, ו ליתה מיוחדתה' אפיו

האם ,  א"ואולם  יש  לדון  בדברי  הרמ.  א"שכתב  כן  בשם  הריטב  )  ב,ג  כיבמות(  וסף  ייטה  זו  מקורה  בנימוקיש

ודבריו  הולכים  גם  על [,  כוונתו  שבמיוחדת  לו  אינה  נאמנת  גם  כאשר  הפלוני  מודה  לה  שהוולד  ממנו

 ]. ודבריו הולכים רק על הרישא[או שכוונתו שרק באינו מודה אינה נאמנת , ]הסיפא של דין המחבר

 )ה"שם  סקכ(דהנה  החלקת  מחוקק  .  וכדלהלן,  א"ידון  זה  נתון  במחלוקת  האחרונים  בפירוש  דברי  הרמנ

 :ל"כתב בזה

 א  בבודאי  ו,לגשו  פהיא  שלומר  כ,ו  ליוחדת  מיתה  הם  אאפילו  ותב  כסיפא  ב,שהמ  ק"מו

 יימא  דלא  דיכא  הכל  דסיק  מ)ב"ע  ע"  דיבמותב(  בגמרא  ו,פק  סואה  ה"פ  א,עמים  פרבה  הליהע

 ב גל עאף ו.מזבח הל עמשמשו  תרומה  באוכל  ודאי  ונו  בוא  ה,ליה  עבא  שודה  מאחד  ועלמאמ

 ו  למיוחדתש  ב"כ  מ,ליה  עבא  שודה  מהוא  וואיל  ה)דינן  שידיהד'  תרב(מ  "  מ,עלמא  מדיימאד

 ...ידיה דיאות ברוב בלינן ת,עמים פרבה הליה עבאש

א "ונמצא  כי  לדעת  הרמ,  א  עוסק  במודה  הפלוני  לפלונית"כי  לדעתו  הרמ,  וכח  מדברי  החלקת  מחוקקמ

 .יוחדת לו אינו נחשב לבנו וודאיאף במודה לה ואף במ

 :ל"וז, מ"השיג על דברי הח )ב"סקמ( מואל שלא שהביתא

 י  כ,ליתא  ו,חר  אם  ענתה  זמא  שיישינןמ  ח"מ  ו,דבריו  לודה  משהוא  כאיירי  דביןמ  ה"חב

 ).ש שם" מחצה-אלא שותק (ודה  מינו אם אל עאי קלאא, ו"נק' סיש ב"מ כ,יישינן חאג ל"כהב

, ולכן  אינה  נאמנת,  ג  שהבועל  מודה  לה"א  אינו  עוסק  בדין  מיוחדת  בכה"הרמ,  דברי  הבית  שמואלל

מבסס ,  ש  כאמור"הב.  והבן  מתייחס  אחריו,  אולם  במודה  לדבריה  לא  חוששין  שמא  זינתה  גם  עם  אחר

 . וכדלהלן, קנו' א בסי"את דבריו על סתירה מדברי הרמ

 :נפסק ) ט'עי סנו ק'סי( ז"ע אבהע"בשו, הנהד

' אפיו,  וא  המני  מעובר  האמר  זהו,  נתעברהו,  יש  אשת  אין  בנויה  פיןב,  שהא  ם  עזינה  שימ

 . תיבמת מלא וחולצתו, פק סה זריה, ו לודה מיאה
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 :א בהגהתו"הוסיף הרמו

 פילוא  א"יו.  )יצד  כרק  פרדכימ(,  )וטרפ,  מנו  מוא  הודאיש,  אסורים  הבית  בבושין  חיו  האםו(

 ...ו למיוחדת החרת אזונהב

שבמיוחדת ,  )שהם  המשך  לדבריו  בענין  חבושים  בבית  האסורים("  יש  אומרים"א  כאן  סוברים  ה"לדעת  הרמ,  לומרכ

שגם  במיוחדת  אינה  נאמנת ,  א  המובאת  לעיל"ולכאורה  יש  כאן  סתירה  לדעת  הרמ.  לו  נחשב  הוולד  כבנו

   היינו  כשהבועל-ד  שאינה  נאמנת  '  א  בסי"כ  הרמ"מש:  ש  בין  הנידונים"ועל  כן  מחלק  הב.  שהולד  ממנו

 .  מדובר שהוא מודה שהעובר ממנו-קנו שהאשה נאמנת ' כ בסי"ואילו מש. אינו מודה אלא שותק

� 

ואפילו  הכי  גם  במיוחדת  לו  אינה ,  ד  מדובר  כשהבועל  מודה'  אולם  לדעת  החלקת  מחוקק  שגם  בסיו

 . א"כ לדבריו עדיין קיימת סתירת פסקי הרמ"א, נאמנת

 )ש"בפירושו  המתייחס  לדברי  הב,  שם(כתב  במחצית  השקל  ,  מ"א  לפי  שיטת  הח"י  ליישב  את  פסקי  הרמכדו

 :ל"ז, ש"ובתחילת דבריו דחה את דעת הב, לחלק בין סוגי הודאה שונים

פ "מיהו  המעיין  בנימוקי  יוסף  סו.  כגון  שהוא  שותק,  )ש"ב(לא  קאי  על  אם  אינו  מודה  א

היינו [דאפילו  היכא  דבא  עליה    יראה  דכתב,  ן  ממנוא  כא"ג  דמקור  דברי  הרמ"אלמנה  לכ

 ... אינה נאמנת עליו לענין ירושה, ואפילו בפלגש המיוחדת לו, ]שידוע שבא עליה

 :ל"וז, א"בהמשך דבריו כתב ישוב חדש על סתירת פסקי הרמו

בין  ידוע ,  א  לחלק  בין  אמר  בפירוש  שיודע  שהוא  בנו"דסבירא  ליה  לרמ,  פי  זה  צריך  לומרל

דמיירי  באומר  זה  העובר ,  קאי  על  המחבר  )ט'  סעי(קנו  '  א  בסי"והרמ,  מודה  שבא  עליהאו  

 .ממני

היינו  כשהוא  מודה  שבא ,  ד  שאפילו  במיוחדת  לו  אינה  נאמנת  שהוולד  ממנו'  א  בסי"דברי  הרמ,  דבריול

על  גם קנו  שבמיוחדת  לו  נאמנת  לייחס  הוולד  לבו'  ואילו  בסי.  אך  לא  אומר  בפירוש  שהוולד  ממנו,  עליה

 .היינו כשהבועל הודה שממנו נתעברה, לעניין חליצה וייבום

� 

מצינו  שלש  שיטות  בדעת ,  האם  יש  לחוש  שכשם  שנבעלה  לו  כך  נבעלה  לאחר,  "מיוחדת  לו"ב:  סיכוםל

 :א"הרמ

 .אפילו במודה לדבריה,  חוששים בכל מקרה-מ "דעת החל .א

 .אבל במודה אין חוששין, ק כשהבועל אינו מודה אלא שותק חוששים ר-ש "דעת הבל .ב

 . חוששים כל עוד שאינו אומר מפורשות שממנו התעברה-דעת מחצית השקל ל .ג

 "מיוחדת לו"דר ג

האם  הכוונה  לאשה  שייחדה  לו  בביתו  בקביעות  כאיש ,  "מיוחדת  לו"עדיין  יש  לברר  מהי  ההגדרה  של  ו

ומצינו  באחרונים .  ולם  לא  גרה  עמו  ממש  כבעל  ואשהא,  או  שדי  באשה  שנפגשת  עמו  הרבה,  ואשה

 .כדלהלן, מחלוקת בענין זה
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 :ל"כתב וז )עט אות י ר'י סי" בהגהות( גדולה הכנסתב

 ,נוחתו  מם  שירתו  דםש,  לתותיה  דל  עוקד  שהוא  האיש  ההיהש,  ן  כוכיחים  מוהדברים...

 איש  הת  מך  כאחרו.  ולד  לינקת  משכור  לייבוהו  חין  דביתו,  מלאכה  מבטל  ום  שוכל  אהיהו

 ה  זל  ערוך  אונטריס  קתבל  כ"  זפפאא  ל"מהרא  ו"ע  יגניסא  מעיר  בעשה  מיה  ההז.  הואה

 ולך  ההיה  דאפילו  דטעםמ,  זה  בפקפק  מייתי  האני  ו...בנים  השאר  כורשו  יזה  ההבן  שפסקו

 וך  תל  אותה  אשאוסף  כלא  איוחדת  מקרי  מלאד,  ו  ליוחדת  מקרי  מא  ללילה  וום  יצלהא

 ..."ותו אשרתת מהיא וצלו איוחדת מלילה וומם ידיר תם שעומדתו, יתוב

ת  שיבת "גם  בשו.  שגדר  מיוחדת  לו  היינו  רק  בדרה  עמו  בביתו  בקביעות  יומם  ולילה,  דבריו  משמעמ

 :ל"וז, כתב כדבריו )ג"קנו סקכ' ש סי"הוזכר בפת, סז' סי(ציון 

 ו  להיא  ומה  ער  דהוא  וביתו  בהיות  לוקא  דריכא  צםא,  ו  ליוחדת  מקרי  מיזה  אחקור  לשי

 לשון  ממנם  א.ביתו  בהיתה  שיירי  מתשובהש  ב"הרא  דטור  השון  לשמע  מכןו,  פילגשל

, ו  למיוחדת  החרת  אזונהב'  פיא  א"י  ו:כתב  ששמעה  מ"הגב'    טעיףו  ס"נ  קסימןא  ב"רמה

 יימא  דלא  וצלה  אגיל  רהיה  ש,עלמא  בזונה  כו  ליוחדת  מהיתה  ששמע  מה  זלשוןמ

 ...אשתו  ובעל  כביתו  במו  עמיד  תיא  השר  אלגש  פין  בקחלל,  י"נ  הדעתל  ל"וצ...  עלמאמ

 ם  עזנה  תלא  שצת  קותה  אשמר  מוא  הגם  וביתו  בה  לצוי  מהוא  שיון  כ,מתניתין  היירי  מבזהד

 חייבי  ממזר  מוא  הבנו  שומר  לנאמןי  ד"  רובר  סזהב,  )א"ז  ע"  נף  דוטה  סמסכת  בעייןו(  חריםא

 ,אמן  נאינוי  ד"נ  הובר  סזה  ב,מידת  בית  במו  עאינה  ופלגש  כו  להיתה  שיכא  הבלא  ,ריתותכ

 חלקכ  ל"  גתבל  כ"נ  השני  הוט  חבתשובתו,  חר  אם  עינתה  זך  כה  זם  עזינתה  ששם  כחיישינןו

 ...יטבש ה"ע תם סלגש פבין וביתו במו עהיא שו ליוחדת מיןב

 :ל"שכתב בזה, )ש שם"הובא בפת, לג' תניינא סי(כן עולה גם מתשובת הנודע ביהודה ו

 יוחדת  מהיתה  שיוןמ  כ"מ  דלא  א...ו  למיוחדת  החרת  אזונהב'  אפיא  ש"יו:  א"רמש  ה"דמ...

 אחרים  לם  גבעלה  נאפילוו  ,ביתו  לקחה  לזה  להרי  ש,תמידות  בותה  אעל  בסתמא  מול

 יחדה  שף  אולי  א,ביתו  לקחה  לא  לם  אבלא  ,ו  ליחדה  שזה  בעילות  בוב  רתולין  שזה  במרינןא

ז "  עימןב  ס"ס  ח"  חתשובותכ  ב"כ  ו,ו  זברא  סתב  כם  שז  כסימן  בםג('  ום  כ"הרמב  להני  מא  לפלגש  לול

 )...ש"ע

אך  באינה  עמו  תמיד ,  היינו  שהיא  תמיד  בביתו  כבעל  ואשה"  מיוחדת  לו",  ב"מצא  כי  גם  לדעת  הנונ

 .אינה נחשבת למיוחדת לו, בביתו

 :ד"ל בתו"כתב בדרך אחרת וז )יח' סי(ת חוט השני "אולם בשוו

, ג"נ'  סי  בזה  בוכך  חצמוי  ע"מהרר  ו,יוחדת  מקרא  נזה  כידון  נם  אזה  בדקדק  ליש  שאלא...

 ם  עיש  אדרך  כיחד  בנוהגיןש  ,מורה  גלגשו  פלא  איוחדת  מקרא  נאין  דומר  לפשך  נאם  ו:כתבו

 כולין  ייו  הלא  שידן  דנדוןכ  ב"שא  מ,תפסו  ים  אם  גוששין  חאין  וושה  בום  שלי  בשתוא

 ,ידן  דנדון  בם  גני  אומר  אה  זנתבאר  שאחרו  ...ינו  אהז  ,בהצנע  ופרקים  ללא  איחד  בקלקלל

 חריני  אבימ  ג"מ  ,תפוס  ימא  שרא  יהוא  שי  פל  עף  א,אחריני  מפי  טצלה  אגיל  רהוא  שיוןכ

 כול  ייה  הזה  ההבועל  שעודו  ,תפסו  ימאש'  תיראי  מגםו'  גיליר'  אינ  שדא  ח,רתי  תיכאא

 אל  יוםב'  אפי  ו,יום  בק  רצלה  אהיות  לכולים  ייו  הא  להאחרים  ו,בלילה  ויום  בצלה  אהיותל

 חליצה  הן  מלפטור  ו...עניןל'  תרי  בולד  הדינן  שלכך  ה,דיר  תלא  ועתים  לק  רפשר  איהה

 ובא  רהאד,  ל"נש  כ"ראש  ה"מ  כמיוחדת  בודהם  מ"רמב  הואף,  ש"רא  הדעת  ליבוםו

 וב  רמטעם  דיון  כ,יונא  עריכאצ'  ילת  מא  המון  מענין  לנו  בוא  הם  אכן  א...וא  האורייתאד

  ...רוב החר אמוןמ בולכין היןל א"קי ולה עאתינןק
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אלא  משום  שנבעלה  לו  יותר ,  אינו  משום  שגרה  עמו  בקביעות  באותו  בית"  מיוחדת  לו"גדר  ,  דבריול

רוב  בעילות  אחר "כעין  דין  ,  ועל  כן  יש  עליה  דין  רוב  בעילות,  והוא  תדיר  אצלה  ביום  ובלילה,  מלאחרים

 ".הבעל

 יכום לגבי הנידון שלפנינו ס

וגם  הרי  הוטל ,    שלפנינו  הבעל  הודה  בכמה  הזדמנויות  שממנו  נתעברהכי  מאחר  ובמקרה  כאורה  נראהל

הרי  שההכרעה  כאן תלויה ,  ]אלא  שנפטר  מכך  תמורת  הויתור  לראות  את  הילד[עליו  חיוב  המזונות  בגינו  

 . אם חוששים במיוחדת שמא נבעלה גם לאחר-א "ש בדעת הרמ"מ והב"במחלוקת הח

אין  חוששים  במיוחדת  שמא  נבעלה ,  פירוש  שהוא  בנומאחר  שגם  לדעת  המחצית  השקל  אם  אומר  בו

 .אפשר היה להקל בנידון שלפנינו ולהכריע שהולד הוא בנו ואשתו פטורה מחליצה, לאחר

, לפי  שלרוב  הפוסקים  המובאים  לעיל,  "מיוחדת  לו"אולם  לא  ברור  כלל  כי  הנידון  שלפנינו  הוא  בכלל  ו

אינה  נחשבת ,  אך  באינה  עמו  תמיד  בביתו,  הוא  שהיא  תמיד  בביתו  כבעל  ואשה"  מיוחדת"הגדר  ב

 .מחליצה] 'ס[ומשכך לכאורה לא ניתן לפטור את אשתו של . למיוחדת לו

� 

 :ל"העלו להלכה בזה, )אות ג(בפסק הדין המוזכר לעיל , גם בפסקי דין רבניים, אכןו

 היהש,  טיבותא  לברים  דמה  כו  ביש  שף  א,לנו  שבנידון  ש,תבאר  מאן  כד  עכתבנו  שמהמ

 שודה  חאינה  וביתה  בלון  לגיל  רהיה  שדים  עישו,  ליה  עבא  שהודהו,  דיר  תצלה  אגילר

 דעת  לפילוא  חוש  לש  י,כיוצא  וקידושין  לגון  כבערוה  שבר  דלכל  וליצה  חעניןל,  אחריםמ

 חוש  ליש  שמודה  בףו  א"נק'  סי  בפסקו  שמרןם  ו"רמב  הדעת  שאףש,  בנו  כאינו  שפוסקיםה

 ש  יקום  מכל  מ,ל"נ  כולם  עגדולי  ממה  כפירשו  שכמו  ו,חשודה  בוקא  דזה  שומר  לשי,  ליצהחל

, חליצהם  ל"רמב  הושש  ח,שודה  חאינה  ומו  ערגילה  ומודה  באף  שסוברים  הדעת  לחושל

 לדבר  ש,אחריו  שאחרונים  הדולי  גהביאוהו  ווב  טום  ישמחת  בלגזיט  א"הריש  מ"כמו

 ...קיםהפוס מקצת מדעת לפילו אחוש לש יבערוהש

 :כך גם הכריעו שם בפסק הדיןו

 דאורייתא  לבל  א,דרבנן  מאיסורים  הכלל...  ל  שנו  בחזקת  בואל  ה"נ  ההילד:  ...וסקד  פ"יהב

 .ביו אקרובי בסור אכןו ,חליצה מביו אשת אוטר פה זן ביןכ א"ע ו,ספק מהחמיר לשי

� 

, )לג-ל'  ו  עמ"חט("  צפונות"ת  החתם  סופר  המובאת  בכתב  עת  מתשוב,  נראה  להביא  ראיה  לפסק  זהו

 :החלקים מהשאלה הנוגעים לעניננו הם כדלהלן.  דיין בבאניהאד-שנשלחה לתלמידו רבי שמואל וייל 

שאף  אם  זה  אמת  שהוולד  מקודם  נישואיה ...  ח  שבט"אשה  שנשאת  בחצי  אב  וילדה  ר 

חיל  לטעון  תמיד  עם  אשתו  בביתו  לפי ומאז  הת...  ז  הוא  הודה  שהוולד  ממנו"בכ,  נתעברה

 ... דיבורו שאין הולד ממנו

 :כותב הרב השואל כדלהלן, מכתב נוסף בענין זהב

אם  מחוייב  ליתן  להולד ...  מה  משפט  הנער  היולד...  הבעל  עומד  וצווח  שהולד  אינו  ממנו...

טור ד  אי  הוה  בנו  לפ"יש  להסתפק  לע...  מזונות  וליורשו  ולעניין  לפטור  אשתו  מחליצה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

19 

 ... כ בנידון דידן שהוא מכחיש"ומכש, מחליצה אף שהוא מודה שבא עליה קודם הנישואין

, )לשבעה  חדשים(לאחר  שכתב  שאכן  יש  להסתפק  שממנו  נתעברה  אחר  נישואיה  ,  בדברי  תשובתוו

אין  זה "  שיפורא  גרם"והוסיף  שטענת  ,  )וחדש  ראשון  ואחרון  חלקיים,  חמשה  חדשים  מלאים(דשיפורא  גרם  

מ  בחלק "מ.  ז  לפי  שיסודי  הדת  תלויים  בזה"וחלילה  להרהר  ולפקפק  ע,  אלא  מעיקרא  דדינא,  וטאמיע

 :ל"ס בזה" פסק החת- פטור יבום וחליצה -הנוגע לעניננו 

כ  אפילו  הוא  והיא "א,  כיון  דלדברי  עצמה  נבעלה  קודם  נישואין,  לפטור  מיבום  פשיטאו

 . ופשוט, מא אפקרא גם לאחרינאם דיל"מודים דמיניה הרי חששו הפוסקים לדעת הרמב

קרוב "ולדבריו  ,  האשה  הייתה  משודכת  שלו  ונתייחדה  עמו,  ס"במקרה  הנידון  בתשובת  החת,  הנהו

כי  גם  אם  היו  מודים ,  ועוד  הוסיף  וכתב.  ולמרות  זאת  החמיר  בדינה  והזקיקה  חליצה,  "לוודאי  שהוא  בנו

 . שהוא בנם הייתה זקוקה לחליצה

וגם  אין ,  ן  שכמבואר  לעיל  דחוק  מאוד  לתלות  שהתעברה  לאחר  הנישואיןכי  במקרה  דנ,  עתה  נראהמ

ואין  זה  דבר  רחוק ,  וכן  לא  ידוע  אם  הייתה  משודכתו,  )מלבד  דבריהם  עצמם(ידוע  אם  נחשבת  למיוחדת  לו  

לפי ,    לכאורה  לא  היה  ניתן  להתיר  את  אשתו  להינשא  ללא  חליצה-שתזנה  גם  עם  אחר  כמנהג  הפרוצים  

 .הנתונים הנזכרים

 ד"תוספת נתונים בנידון שלפנינו המשנים את פסה. ה

שהיא  אמו  של  הבן ]  'ס[אשתו  הראשונה  של    -]  'א[הזמין  בית  הדין  את  ,  אור  הספיקות  בנידון  שלפנינול

 )1/11/2017(ח  "ב  במרחשון  תשע"בתאריך  י.  למתן  עדות  אודות  המקרה,  ]'ס[  אחיו  של  -]  'ד[וכן  את  ,  ]'ב[

 :ל"מרה בזהובעדותה א, ]'א[הופיעה 

התינוק  היה  פג ,  הוא  היה  גבר  ראשון  שלי.    כ"שבעה  חודשים  אח]  'ב[ונולד  ,  20/1/94-התחתנתי  ב...

 .ג" ק2385

 ?לא בטוח שנכנסת להריון לפני החתונה: ש

 ...לא הייתי אצל רופא נשים קודם, לא יודעת: ת

 ?לפני החתונה כמה זמן] 'ס[חיית עם : ש

בטוח  שקיימנו ...  והתחלנו  לצאת  ...  הכרנו,  מהר  הבשלנו  לחתונהומאוד  ,  הכרנו  באוגוסט:  ...ת

הייתי גרה , אבל  לא  גרנו  יחד,  מכמה  שבועות  עד  חודש  התחלנו  לקיים  יחסים...  יחסים  לפני  החתונה

כי  רק  אחרי  החתונה ...  אני  חושבת  שנקלטתי  אחרי  החתונה,  אבל  נפגשנו  הרבה...  עם  ההורים  שלי

הוא  היה  שבועיים .  העובר  היה  פג  ולא  הגיע  לשמונה  חודשים,  והקאותהיו  לי  סימנים  של  עלפונות  

 ... באינקובטור בבית חולים בנהריה

 ?היית עם עוד מישהו חוץ ממנו, ]'ס[כשהכרת את : ד"ביה...

 ...הוא היה הראשון שלי,  כשהתחתנתי והייתי בתולה19הייתי בת ? אתה צוחק: ת

 :נאמר, ]'ס[ אחיו של -] 'ד[עדותו של ב

 ?אתה יודע כמה זמן הם נפגשו עד החתונה: ש

 .עשו חתונה בבית הכנסת הגדול בכפר סבא. לפחות חצי שנה: ת

או  אחרי  החתונה  היא  נכנסה ,  אתה  זוכר  האם  היה  על  זה  דיבור  האם  היא  התחתנה  בהריון:  ש

 ?להריון
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ל "רים  של  אחי  זדרך  חב...אני  רואה  את  הפנים  של  אחי,  ]'ב[אם  אני  מסתכל  על  ...  אחרי  החתונה:  ת

וגם  מאנשים  שאני  מכיר  אני  שומע ,  וראיתי  תמונה  פה  ושם,  בכפר  סבא  ומכירם]  'א[שמדברים  עם  

אני ...  הסיפור  של  הפרידה  בא  הרבה  אחרי,  הוא  בן  של  אחי]  'ב[אין  לי  ספקות  ש...  שהוא  דומה  לו

 .הלדעתי היא ישנה אצלנו לפני החתונ, ראיתי אותה אצלנו הרבה, בטוח שהם קיימו

ג "  ק2385ואמנם  משקלו  היה  בעת  הלידה  ,  ]'א[ו]  'ס[ד  בדק  את  תעודת  הלידה  של  בנם  של  "ביה,  הנהו

לדבריה  כאמור .  נולד  פג]  'ב[כי  אמנם  ,  ]'א[עניין  זה  גם  מאשש  את  דברי  .  אמו]  'א[בדיוק  כפי  שאמרה  

נתונים  הנזכרים פרטים  אלו  תואמים  את  ה.  מעל  שבעה  חודשי  הריון  ופחות  משמונה  חודשים]  'ב[נולד  

הרתה  מייד ]  'א[כך  שיתכן  מאד  שבכלל  ,  נולד  שבעה  חודשים  ועשרים  יום  לאחר  החתונה]  'ב[כי  ,  לעיל

ורק  משקלו ,  נולד  בחודש  התשיעי]  'ב[אמנם  יתכן  ש.  ובכלל  לא  הרתה  בהיותה  פנויה,  לאחר  החתונה

ם  אמנם  כך  היה  הרי וא,  "רוב  נשים  לתשעה  יולדות"עניין  שמבחינה  הלכתית  מבוסס  על  ,  היה  קטן

 . ועולה השאלה ההלכתית לעניין יבום וחליצה, בהיותה פנויה] 'א[שהתעברה 

] 'א[ד  מעקב  ההריון  של  "ובהתאם  לצו  הוגש  לביה,  ח  בנהריה"ד  צו  לביה"ולם  לשם  כך  הוציא  ביהא

, היה  פג]  'ב[ש,  ומהמסמכים  עולה  חד  משמעית,  1994לפרטיו  ועל  כל  מסמכיו  מאותה  עת  בשנת  

 . וכפי שנצטט, החל בערך במועד החתונה ואילך] 'א[ונה של והרי

 : נכתב4/10/1994סיכום מחלה מתאריך ב

המהלך  של  ההריון  היה  תקין  עד  שחלה  ירידת  מים ...    שבועות34-35-ימני  פגות  אשר  התאימו  לס

 ...35בשבוע 

 25/5/1994בתאריך .  שבועות11  גיל  ההריון  עמד על 4/4/1994כי  בתאריך  ,  כרטיס  מעקב  הריון  נכתבב

  גיל  ההריון  היה 30/6/1994שבתאריך  ,  בבדיקת  רופא  צויין.  וכן  הלאה,    שבועות18גיל  ההריון  עמד  על  

 .24בשבוע 

ועד ,  ]'ס[עם  ]  'א[  מועד  נישואי  20/1/1994כי  מתאריך    ן  פשוט  לפי  חודשי  אותה  שנה  עולהוחשבב

 .  ימים5-שבועות ו 10 –  יום75 ישנם 4/4/1994

 –נמנה  ממועד  הווסת  האחרונה  '  גיל  הריון,  'כידוע.    שבועות11שלב  זה  היה  כאמור  בון  יל  ההריג

  ימים 5-  שבועות  ו10,  גילו  האמיתי  של  העובר  במועד  זה.  כשבועיים  לפני  התחלת  ההריון  האמיתית

  . שבועות9-היה אפוא כ, לאחר הנישואין

  –  ריון  בסמוך  למועד  הנישואיןתואם  בדיוק  את  תחילת  הה,  מצא  כי  גיל  ההריון  במעקב  ההריוןנ

 .ל"כך גם בתאריכים הנוספים במעקב כנ. לאחריהם

לאחר ]  'א[וכי  על  פי  הנתונים  התעברה  ,  ודאי  הורע  במקרה  דנן"  רוב  יולדות  לתשעה"מצא  כי  דין  נ

 .נישואיה

דיין ע,  ודם  הנישואיןקעט  מהתעברה    וסיף  גם  כי  אף  לו  היו  הנתונים  גבוליים  מעט  יותר  והיה  ספק  שמאנ

מא  התעברה ששוש  חואם  כן  אין  מקום  כלל  ל,  תעברה  לאחר  הנישואין  שהפשרותאהיה  לצרף  ל  מסתבר

וודאי  התעברה ,  ם  קודם  הנישואיןייומיאת  אומד  הדעת  כי  אף  אם  במקרה  דנן  התעברה  יום־,  מאחר

כה ולא  עולה  על  הדעת  שהל,  ומייםיה  ועמו  היא  עומדת  להנשא  תוך  יום־לשהרי  הוא  המשודך  ש,  ]'ס[מ
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 . והתעברה מאחר

שאין  לחשוש  אפילו  בפנויה ,  ש"א  והרא"ם  או  כדעת  הרשב"שבצירוף  הספק  אם  כדעת  הרמב,  נמצאו

אם  בכלל  התעברה  בהיותה ,  הרי  כי  מתווסף  ספק  עיקרי  ומהותי  במקרה  דנן,  ממש  גם  לא  לעניין  חליצה

,   ילד  לשבעה  חודשיםד  הרבני  העלה  שאלה  בזוג  שנישא  ונולד"שביה,  לא  שמענו  מעולם  באמתו.  פנויה

בשל  צירוף ,  ג  אין  להסתפק"נראה  אפוא  כי  בכה.  אם  אולי  התעברה  טרם  הנישואין  לעניין  חליצה  וייבום

 . הספקות הנזכר כאן ולעיל

והן ,  ש"הן  בחתימת  ההסכם  בפני  ביהמ,  הוא  בנו]  'ב[על  כי  ,  הצהיר  לא  פעם]  'ס[מקרה  דנן  האב  ב

וכי  בכל  הליך  שהתנהל  בין  הצדדים  היה  ברור ,  בתסקיר  שהוגשוהן  בפני  הרווחה  ,  ד  בכמה  דיונים"בביה

היא  משודכתו ]  'א[נמצא  כי  .  כאב  לכל  דבר]  'ב[כמו  כן  היה  בברית  המילה  של  .  הוא  בנו]  'ב[ופשוט  ש

 . והמיוחדת לו

ם  כל  החשש  אינו  באשה  שדיימא "שגם  לדעת  הרמב,  ז  והסוברים  כמותו"ירוף  נוסף  היא  שיטת  הרדבצ

ם  לעניין  חליצה  הוא "החשש  של  הרמב,  בנוסף.  ם"ק  בדיימא  מעלמא  חשש  הרמבור,  מיניה  בלבד

 .מדרבנן בלבד וכמו שנצטט להלן בסמוך

 יכום הנתונים הנוספיםס

היא אינה . ג" ק2,385ובלידתו היה פג במשקל ,  הבן נולד שבעה חודשים לאחר נישואיהם-דברי האשה ל .א

, אבל היא נוטה לומר שנתעברה לאחר החתונה, ריהםיודעת בבירור אם נתעברה לפני הנישואין או לאח

 . וזאת משום שאת הסימנים של עלפונות והקאות היא חשה רק לאחר החתונה

לא ] 'ס[אך מאידך טוענת בתוקף כי קודם להיכרותה עם , קודם נישואיהם] 'ס[אשה מודה שנבעלה לה .ב

  .הם לא גרו יחד לפני הנישואין, כמו כן לדבריה. נבעלה לאחר כלל

וכך גם , לטענתו הבן דומה לאחיו באופן ברור.  האשה נכנסה להריון רק אחרי החתונה-דברי האח ל .ג

 .עד כדי כך שאין לו ספק שהוא בנו של אחיו, ואנשים נוספים] 'ס[סבורים חברים של 

 .כי למיטב זכרונו האשה ישנה בביתם לפני החתונה, אח הוסיף ואמרה .ד

כי אמנם הבן , עולה )ד"אשר הוזמנו בצו ביה(במסמכי בית החולים בנהריה בדיקת בית הדין בתעודת הלידה ומ .ה

או , ואולם כדי לוודא אם האשה אכן התעברה מיד לאחר החתונה ולא בהיותה פנויה. הנולד היה פג

ביקש בית הדין גם את פרטי מעקב , שהתעברה לפני הנישואין וילדה בחודש התשיעי ולד במשקל קטן

כי ההריון החל סמוך ממש למועד , מעקב החדשי על גיל ההריון לפי שבועות עולהמה. ההריון של האשה

 . החתונה

המהלך של ההריון היה תקין עד שחלה ...  שבועות34-35-סימני פגות אשר התאימו ל: "מסמכים נאמרב .ו

כן שהוא א, כי גיל ההריון במעקב ההריון תואם את תחילת ההריון, נמצא איפוא". 35ירידת מים בשבוע 

 .בסמוך למועד הנישואין
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 ל  "כתיות על פי הפרטים הנלמסקנות ההה

ודאי  שרוב  זה  הורע  במקרה   מ  נראה"מ,  "רוב  יולדות  לתשעה"ו,  ף  על  על  פי  שהולכים  אחרי  הרובא .א

הנישואין  והוולד  נולד   כפי  שמוכיחים  המסמכים  הרפואיים  כי  התעברה  לאחר,  שבו  מסתבר,  דנן

 .לשבעה חודשים

 לו היה מקום לחשוש ףא. ם כלל להסתפק שמא התעברה מאחרוה שאין מקמצא על פי זנ .ב

שהתעברה מהמשודך שלה  היה מסתבר מאוד לומר, ם קודם הנישואיןייתעברה יום או יומשה

ופשוט וברור כי לא עולה על הדעת שנבעלה לאחר והתעברה , שעמו היא עומדת להנשא בסמיכות

 . ממנו

מ ניתן לדון את האשה כמשודכתו "אך מ, עברה לפני החתונהשהת וטנמו כן עולה כי גם לו נקכ .ג

 . וכמיוחדת לו

כי הולד מאשתו הראשונה , הצהיר בכמה וכמה הזדמנויות] 'ס[האב : עם נוסף לפטור מחליצהט .ד

השתתף בברית ] 'ס[האב , כמו כן. והן בפני הרווחה, ש"הן בפני ביהמ,  הן בפני בית הדין-הוא בנו 

 . כל דברהמילה של הולד כאב ל

, ם ולחוש בכל מקרה להחמיר לענין חליצה"אם לנקוט כדעת הרמב, ף אמנם שהועלה ספק לעילא .ה

אכן , ש שאין לחשוש אפילו בנתעברה בעודה פנויה וגם לא לעניין חליצה"א והרא"או כדעת הרשב

ר וכן בשל צירוף הספקות הנזכ, במקרה דנן שנוסף ספק עיקרי ומהותי אם התעברה בהיותה פנויה

מעולם לא שמענו לגבי , ואמנם. [ולפוטרה מחליצה, ש"א והרא"יש להקל כדעת הרשב, כאן ולעיל

, ד העלה ספק שמא התעברה קודם הנישואין"שביה, זוג שנישא והאשה ילדה לאחר שבעה חודשים

 ]. ואף לא לעניין חליצה וייבום

 " יביע אומר"ת "הכרעה ההילכתית בשוה

שבה ,  )כד'  ז  סי"ז  אבהע"ת  יביע  אומר  ח"שו(שכתב  תשובה  בענין  זה  ,  ל"סף  זצמצאתי  למרן  רבי  עובדיה  יוו

 :ל השאלה שם"וז. ל וצירופים נוספים"העלה להלכה להקל על פי הצירופים הנ

, נתעברהו,  ישות  אחסי  ימו  עקיימהו,  נוי  פבחור  לנשתדכה  שנויה  פבחורה  בשאלה  הודותא

 ממנו  שדין  הית  בפני  במרה  איא  הם  גהיאו,  רה  היא  הממנו  שין  דית  בפני  בבחור  ההצהירו

 מן  זאחר  ו,ן  בו  ללדה  ינישואין  האחרו,  ישראל  ושה  מדת  כהינשא  להם  להתירוו.  רה  היאה

 דין  הבית  לאשה  הכשבאהו.  ירושלים  בח  או  לישו,  זה  הילד  הת  אחריו  אהשאירו,  בעל  התמ

 י  פלע,  בעל  האחי  מחליצה  לקוקה  זהאשהש,  סקופ,  איש  להינשא  לה  להתיר  לבע  שבארב

 לכןו  ,יבמתו  לחלוץ  לבוא  לסרב  מבעל  החי  אולםא.  )  טעיף  סנו  קימןס(  רוך  עשלחן  במבוארה

 . ליצה חלי באשה הת אהתיר לקום מש יםא, לינו אשאלה הת אין דית בפנוה

אם  מחמירים  לגבי  חליצה ,  ל  את  מחלוקת  הפוסקים  המבוארת  לעיל"בתחילת  התשובה  הביא  מרן  זצו

ם  אם "שגם  לדעת  הרמב,  ובהמשך  הביא  פוסקים  רבים  הסוברים.  ן  כבנו  לכל  מיליאו  שנידו,  דאורייתא

 :ל"ולסיכום כתב בזה, אין להחמיר אף לגבי חליצה, לא דיימא מעלמא
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 יימא  דלאל,  עלמא  מדיימא  דיכא  הין  בזה  בחלק  לסוברים  שאחרונים  הרבו  שמצאנ

 דברי  כסק  פ)  טעיף  סנוק  ימןס(  רוך  עשלחן  המרן  שף  אה  זלפיו.  ם"רמב  העת  דשכןו,  עלמאמ

 דיימא  דיכא  הלא  אליצה  חהצריכה  להחמיר  לין  ארן  מדעת  לאף  שומר  לשי,  ם"רמבה

 יתת  ב"שו  בייאשי  ע"המהר  שי  פל  עאףו.  עלמא  לותרת  מעלמא  מיימא  דא  לבלא,  עלמאמ

 אף  ששמעמ,  זה  בילק  חלאו,  בריו  דרן  מסתם  שממהש,  תב  כ)א  לימן  סעזר  הבן  אלקח(  הודהי

  ...וכרחים מבריו דין אבלא. ש"ע. ליצה חריכה צמאעל מיימא דלאב

שבכל  מקרה  יש  להחמיר ,  ם"האריך  לדון  בדברי  החולקים  והסוברים  בדעת  הרמב,  בהמשך  דבריוו

 :)באות ד(ל "וכתב לדינא בזה, והכריע שלא כדבריהם, בדאורייתא ולהצריכה חליצה

 ינתה  זמא  שחוש  לה  זבר  דיקר  ענה  היכ,  עלמא  בומרא  חזוהי  שראהד  נ"פע  לקום  ממכלו

 כתב  שכמוו,  וא  המור  גפק  סלאוו,  דרבנן  מלא  אינוא,  אחרים  מיימא  דלא  דיכאה,  חר  אםע

 ל  כרי  הכי  הבלאוו.  )'  חות  אב  לימןס(  עקב  יאלתת  ש"בשוו,  )ג  יימןס(  למה  שריעותת  י"שוב

 ינןקט  נדידן  באנןו,  )ת  מומאת  טהלכותמ'    טרק  פוףס(ם  "הרמב  דליבאא,  ופרים  סדברי  מספקותה

. חרונים  אשארו,  )קפט  תימןס(  רכה  במחזיקא  ב"חיד  הרן  מכתב  שכמוו,  ם"רמב  הדעת  כהאב

 הו  לסביראו,  ם"רמב  הברת  סל  עחולקיםה  ש"ראביש  ו"הראא  ו"הרשב  למצאנו  שמכיוןו

 כתבו,  יה  לדינן  שידיה  דבתרו,  חר  אם  עזינתה  שיישינן  חא  לעלמא  מדדיימא  באפילוש

 מאש,  פיקא  ספק  סיה  לוה  הן  כםא,  אחרונים  הדולי  געת  דכן  ש)עג  רימןס('    בחלקץ  ב"רשבה

ם "הרמב  כהלכה  שומר  למצא  תאםו,  רוך  עהשלחןם  ו"רמב  הגדל  נ"נ  ההראשונים  כלכהה

י "מהר  ווקח  רמעשה  וראמה  עוד  דרביח  ו"מהראנז  ו"הרדב  כלכה  המאש,  רוך  עהשלחןו

 . עלמא מיימא דלא דיכא ההתיר לודהם מ"רמב האףש, ב להנדיב ואסאןב

את  הטעם  שהיתה  משודכתו  ודינה "  יביע  אומר"צירף  ה,  לבסס  את  הכרעתו  שלא  להצריכה  חליצהו

, שאין  צריך  שידורו  יחדיו  כאיש  ואשה"  יביע  אומר"ביאר  ה,  "מיוחדת  לו"וגם  לגבי  גדר  .  כמיוחדת  לו

 :ל"וז

 אול,  ביתו  בו  ליוחדתש  מ"רא  הכתב  שמהש,  )ה  לימןס('    בלקח  ח"הראנת  מ"שו  במבוארו

. 'כו  ואשה  לקחתה  לה  לנדר  שפנימ,  ו  למשתמרתו,  רובו  קבית  בשהיא  כם  גלאא,  וקאד

 שודכת  מהיתה  שאן  כאף  ו.)'  הימן  סעזר  הבן  אלקח('    אלק  חב  לעלומותת  ת"שו  בתב  ככןו.  ש"ע

 לכןו,  ם  שראמהד  ע"ר  הכתב  שכמוו,  זנות  כדבר  הה  לראה  ניןא,  זה  לה  זהינשא  לדעתם  וול

 יכול  וצלה  אברגילש,  )ח  יימןס(  שני  החוט  הכתב  שמה  למהו  דהדברו,  אחרים  לבעלת  נינהא

 דין הכןו. למא עכולי ללעריות ויוחסין לבנו כולד  ההחזיק  לשי,  נתעברהו,  מיד  תמה  עהיותל

 יש  שודאיב,  ידוכין  שאחרל,  הדדי  אובא  טגייסיו,  עומד  הל  ערובה  מרוץ  פהדור  שזה  הזמןב

, ל"נ  הפיקא  סספק  הל  עוסף  נספק  להז  בר  דצרף  לש  ינים  פל  כעלו.  ..בנו  לולד  ההחזיקל

 . ליצה חלי בעלמא לותרת מאשה הלכןו

 :ל"וז, )שם אות ה(ל "הביא מרן זצ, ירוף נוסף להיתרצ

'   גרקם  פ"רמב  האףש,  )כו  קימןס(  נינא  תקרה  יבןת  א"שו  בכתב  שה  מסניף  לצרף  לישו

 חרת  אאשה  בשהספק  כוקא  דהוז,  חליצה  לקוקה  זאשתוש,  כתבש,  בום  יהלכותמ

 לי  בותרת  מיא  הם  אליה  ענים  דאנוש,  צמה  עאשתו  בספק  הם  אבלא,  מנו  מנתעברהש

 אינה  שודהם  י"רמב  הם  גזהב,  חליצה  לזקוקה  ומנו  מלה  שעובר  הין  אמא  שוא,  ליצהח

 תעברה  נממנו  שומרת  אליה  ענים  דאנו  שצמה  עהאשה  שאן  כן  כאםו.  ..ליצה  חריכהצ

 מכיוןו,  שוק  לבמה  ייסור  אל  עוברתע  יא  הריה,  דבריה  במת  אין  אאםש,  נאמנת  שודאיב

 ך  א...ופר  סחתם  הו  זסברא  בזכה  ודם  קכבר  שאיתי  רשובו...  אמנת  נאיסור  הכלל  בהיאש

 אין  שוכח  מוסף  יבית  המדברי  וואילה,  עשה  מעשה  נא  לדמים  מאנו  שי  פל  עאףש,  ייםס
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 ... ל"נ הספקות הכל לידן דנידון באצטרופי לזי חנים פל כעלו... זה בחלקל

 :ל"וז, קנת הדברים כתבבמסו

 ...ליצה חלא באשה הת אהתירל, ל"נ הפוסקים הל כל עסמוך לש ילכן...

וגם  שם  העלה ,  )צה'  ז  סי"א  אבהע"חי(שיצא  לאור  מקרוב  "  יביע  אומר"ל  חזר  על  משנתו  ב"מרן  זצ,  הנהו

קרה מכל  מקום  במ,  אף  אמנם  שיש  שחלקו  ופסקו  שלא  להקל.  להתירה  לשוק  ללא  חליצה,  ל"לדינא  כנ

 .דנן כולם יודו להקל כדלהלן

 מסקנה ההילכתית בנידון שלפנינוה

בנתונים במקרה דנן . פסק  שם  להקל  וחידש  לפוטרה  מחליצה,  "יביע  אומר"במקרים  המובאים  ב,  אמורכ

  וישנה  הסתברות  גבוהה -  מלבד  שאר  הספיקות  -מצטרף  גם  ובעיקר  הצירוף  והספק  המהותי  והעיקרי  

ולפיכך  ברור  ופשוט ,  ובודאי  שנתעברה  מבעלה  ולא  מאחר,  הנישואיןמאד  שהאשה  התעברה  לאחר  

 .ולפוטרם מחליצה, אף לכתחילה, שניתן להקל לכל הדעות

 סק הדיןפ

ובניה  כשרים  לכתחילה ,  ואין  עליה  איסור  יבמה  לשוק,  אשה  אינה  זקוקה  לחליצה  כדי  להנשא  לעלמאה

 .לבא בקהל

 ד"אב –רב שניאור פרדס ה  
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