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חד י]  'ב[ו]  'א  [ז  ההורים"שניהם  רשומים  בת  .]'ד[ו]  'ש  [תיק  בירור  יוחסין  לשני  קטיניםפנינו  ל
ד  אשדוד  טענו  שני  ההורים  כי  שני "אך  במעמד  הגירושין  בביה,  עם  חמישה  אחים  נוספים

כדיין (א  החלטה  "לאור  דבריהם  כתב  הרב  יצחק  רבינוביץ  שליט.  ל  נולדו  מאיש  אחר"הילדים  הנ

ל  כי  הם "שיש  להכריז  על  הילדים  הנ  )30.10.2013  (ד"ו  חשון  תשע"ין  כיום  הגירושב  )יחיד
, ד  הגירושין  חתום  בשלושה"כמו  כן  במעב.  ולרשמם  ברשימת  מעוכבי  הנישואין"  ממזרים"

ו  העביר "שבט  תשע'  בהחלטה  נוספת  מיום  א[...]".  האשה  אסורה  להינשא  ל"כתבו  הדיינים  
ד  סופי  בעניינם  של "לבירור  ומתן  פס"יני  יוחסין  ד  המיוחד  לעני"הרב  רבינוביץ  את  התיק  לביה

 ".ל"הילדים הנ

ד  אשדוד  ביום "וכאמור  התגרשו  בביה,  )06.08.2004(ד  "י  בשנת  תשס"הורים  נישאו  כדמוה
שהמשיכו  להתגורר  יחדיו   )בהסכם  הגירושין(שניהם  הצהירו  .  )30.10.2013(ד  "ו  חשון  תשע"כ

ו  לפנינו  הודו  שניהם  שגם  המשיכו  לקיים  חיי ובדיונים  שהי,  2012בביתם  עד  חודש  ספטמבר  
כלומר ,  15.10.2011ום  ינולדה  ב  ]'ש[הבת  .  אישות  עד  סמוך  למועד  עזיבת  הבעל  את  הבית

ום ינולד  ב  ]'ד[הבן  .  כשנה  לפני  שעזב  הבעל  את  הבית  ויותר  משנתיים  לפני  מועד  הגירושין
לדברי . ההורים התגוררו יחדיוונמצא  שכמעט  לכל  אורך  תקופת  ההריון שלו עדיין ,  02.10.2012

איננה  בתו  אלא  היא   ]'ש[ם  שגכששמע  מאשתו  על  דבר  ההריון  ושהעובר  אינו  ממנו  ו,  הבעל
 .מיד קם ועזב את הבית ופתח בהליכי גירושין, מהנטען

ס  כי  הדברים  שאמרה  בזמן  הגירושין  בפני "לם  לאחר  הגירושין  טענה  האשה  בפני  העואו
נאמרו  תחת  לחץ  הגירושין  מפני  שחשבה  שכך  היא ,  ינם  מבעלהל  א"  ששני  הילדים  הנ–ד  "ביה

ד  באשדוד  לא  היו  מתוך "כי  דבריה  בפני  ביה,  גם  בפנינו  חזרה  האשה  וטענה.  תזרז  את  הגירושין
שהרי  קיימה  יחסים  במקביל  עם  בעלה  וגם  עם  הנטען ,  ידיעה  ודאית  אלא  מתוך  השערה  בלבד

נבעלה  לנטען  יותר  פעמים  ולכן  היא ו  )ועקב  עבודת(אלא  שהבעל  לא  היה  מצוי  עמה  הרבה  
תמיד :  "אמרה,  בתשובה  אחרת  לשאלתינו.  אבל  אין  לזה  שום  וודאות,  משערת  שהילדים  ממנו

גם הבעל הודה בפנינו שוב ". א שלול] 'ד[היא שלו אבל  ]'ש[אמרתי ש] 'א[ אבל ל50/50אמרתי 
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ים  אינם  ממנו  היו  אך  ורק  על אך  טענתו  שהילד,  ]'ש[כי  אמנם  חשד  בנטען  עוד  לפני  לידת  ,  ושוב
ד  אם  היא "לשאלת  ביה".  אין  לי  אינדיקציה  אחרת  רק  על  סמך  ההודאה  שלה:  "סמך  דברי  אשתו

 ".אז אני אפנה הלאה ונעשה את הצדק: "השיב, תאמר שזה לא נכון אתה תכיר בהם

רד ת:  "ד"י  ביה"לדבריו  מפני  שנאמר  לו  ע,  על  שמו  ]'ד  [בןהצויין  כי  הבעל  עצמו  רשם  את  י
כמו  כן  דחה  את  האפשרות  שסירב  להכיר ".  ואז  נגרש  אתכם  ]'ד[למשרד  הפנים  להוסיף  את  הבן  

ז "בת  הוסיף  את  הבןלד  "י  ביה"שכן  לדבריו  כשנאמר  לו  ע,  בהם  כבניו  כדי  ליפטר  מחיוב  מזונות
עוד  יצויין  כי  דבר  הקשר  שלה  עם  הנטען  הוא .  שלו  הובטח  לו  שהיא  לא  תתבע  ממנו  מזונות

גם  לדברי  הבעל  החשד .  ולדבריה  רק  אחות  בעלה  ידעה  על  כך,  ת  האשה  בלבדי  הודא"עפ
אך  ברור  שאין  עדים  או  פרסום  ברבים  שזינתה ".  השכנה"באשתו  נבע  מדברי  אחותו  ומסיפורי  

 .עמו

 שאלות להלכה בנדון שלפנינוה

מא  הלכה  כדברי   האם  יש  לצרף  ספק  ש.ב.    האם  נאמן  האב  בתורת  יכיר  גם  כשהכרתו  נסמכת  על  דברי  אחרים.א
ד  שאין  האב "רי'    האם  יש  לצרף  את  שיטת  התוס.ג.  ג  שאין  האב  נאמן  לפסול  את  בניו  אלא  בדרך  בכורה"הבה

  כצדדים –ז  שאינו  נאמן  כשאומר  שאינו  בנו  "נאמן  לפסול  את  בניו  כשאשתו  מכחישתו  וכן  את  שיטת  הריא
  האם  יש  דין  יכיר  כשהתברר  למפרע .ו.  ן  יכיר  בטענת  ספק  האם  יש  די.ה.  יכיר  בעובר  האם  יש  דין  .ד.  לקולא

  האם  נאמן  האב  מדין  יכיר  גם  כשיש  לתלות  שהוא  משקר  בשביל  לפטור  עצמו .ז.  שטענת  האב  בטעות  יסודה
  האם  הצהרת .ט.    לפסול  או  להכשיר–  האם  אמתלא  מועילה  לחזור  ממה  שאמר  האב  בתורת  יכיר  .ח.  ממזונות

  האם  הודאת  האשה  והנטען  יש  בה  כדי  להטיל  ספק .י.    העובר  על  בית  המכסהאב  במשרד  הפנים  הוא  כדין
  אשה  שאסרה  עצמה  מדין  שויא  אנפשא  חתיכה  דאיסורא  האם  האיסור  נמשך  ממילא  גם  על .יא.  בכשרות  הולד

  האם  יש .יג.  והאם  חוששין  לבניה  גם  משום  ממזרות"  פרוצה  ביותר"  מהו  גדר  .יב.  כ"הבנים  שנולדו  לה  אח
ם  אף  כשאומרת "  האם  יש  לתלות  שמא  נבעלה  מעכו.יד.  ם  בעיר  שרובה  ישראל"ק  שמא  נבעלה  לעכולתלות  ספ

 .בפירוש לפלוני ישראל נתעברתי וגם הוא מודה לדבריה

 

שהרי לטענת הבעל הוא עזב את הבית ', יכיר'ד יש מקום לחוש לדין "אשית יש לדון האם בנר. א
הוא  עצמו  הבהיר ,  אולם  מאידך".  לדים  מגבר  אחרכי  יש  לה  שני  י"ואף  תלה  את  סיבת  הגירושין  

אין  לי :  "וכלשונו,  שוב  ושוב  כי  אין  לו  שום  ידיעה  על  כך  זולת  דברי  אשתו  שהודתה  כן  בפניו
ואפשר  שלא  האמינתו  תורה  בתורת  יכיר  אלא ,  "אינדיקציה  אחרת  רק  על  סמך  ההודאה  שלה

היא  עצמה  נאסרת  עליו  כל  שהוא והן  אמת  ש.  באופן  שיודע  כן  בעצמו  ולא  על  סמך  דברי  אחרים
אך  לגבי  בניו  מהיכא  תיתי ,  מכל  מקום  אינו  אלא  מדין  שויא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא,  מאמינה

 . למימר שיש בכוחו לפוסלם רק על סמך אחרים

כלומר  כשם ,  "נאמנות"האם  תורת  יכיר  הוא  מדין  :  באנו  בזה  לחקירת  האחרונים  כןא
י  שקרוב "ואעפ,  נות  לאב  לפסול  את  בניו  בתורת  עדותשהאמינה  תורה  לשני  עדים  כך  יש  נאמ

ד "או.  פסול  לעדות  מכל  מקום  היא  גופא  חידוש  התורה  בדין  יכיר  שנאמן  האב  הגם  שהוא  קרוב
והיינו  שיש  כח  בידי  האב ,  מיוחדת"  הכרה"לעולם  לאו  מדין  נאמנות  אתינן  עלה  אלא  מכח  

  יכירנו –ש  הכתוב  יכיר  "וז,  חד  מהם  כשם  שיש  לו  כח  לבכר  א–לפסול  אחד  מבניו  על  פי  הכרתו  
י  הכרתו  וסמיכות "ל  שיש  כח  בידי  האב  לקבוע  את  ייחוס  בניו  גם  כלפי  אחרים  עפ"ר,  לאחרים

 . דעתו

: ל"וז,  )ב  משנה  ט"יבמות  פ(א  בגליון  על  המשניות  "ולפי  הנראה  זה  עומק  ספיקו  של  הגאון  רע
  שניים  בכל  התורה  ואם  הוא  רשע ובפרט  זה  אני  מסופק  אם  נאמנותו  דאב  לענין  יכיר  רק  כמו"

מ  טובא "ועל  פי  דרכו  יש  לנו  להוסיף  נפק.  ש"ע,  "או  דבכל  ענין  הימניה  רחמנא  לאב,  אינו  נאמן
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, פשוט  שלא  יהא  נאמן  יותר  משני  עדים,  שכן  אם  מדין  נאמנות  אתינן  עלה,  ד"לגבי  השאלה  שבנ
  כך  הוא  לגבי –תרי  כ  כשם  דלא  מהני  בכל  מקום  שצריך  עדים  אף  ששמעו  מפי  נאמן  כבי  "וא

כ  מה  לי  שהגיע  להכרה  זו  מידיעת  עצמו  או  מפי "א,  אולם  אם  מכח  הכרה  אתינן  עלה.  האב
 ".יכיר"ל בכלל "הרי כל שמאמין לאחר וסומך דעתו עליו ודומה לו שהוא כן הו, השמועה

מפורש  הוא  בפוסקים  אשר  נפרדו ,  א"איברא  דמאי  דילפינן  מכללא  בהאי  ספיקא  דרע
ע "ד  השו"אשר  הגיה  ע  )ק  כז"ז  סימן  ו  ס"אהע(ש  "  דהנה  מראש  צורים  חזינן  להב.דעותיהם  בזה

 :'בדין אשת כהן שאמרה נאנסתי שאסורה היא לכל כהן שבעולם אחר שימות בעלה וכו

דדוקא  לאב ,  נראה  אם  נשאת  לכהן  בניה  כשרים  דאינה  נאמנת  לפסול  בניה"
יכול ,  בריהואם  האב  אומר  דמאמין  לד.  נתנה  התורה  נאמנות  ולא  לאם

 ".לעשות לבניו חללים כמו שנאמן לומר בן גרושה הוא

ש  שיש  נאמנות  לאב  לפסול  את  בניו  בכל  ענין  אף  במה  שמאמין "רי  לפנינו  דעת  הבה
צ להוציאה היכא דמאמין לה "שהרי  גם  הבעל  עצמו  א,  ש"ל  כן  בדעת  הב"כ  צ"ודע  שע.  לאחרים

ואם   "):שם  סעיף  יב(ע  "וטוש  )ט"ח  ה"אה  פיהלכות  איסורי  בי(ם  "ש  הרמב"כמ,  אלא  רק  משום  ספק
מדוע  יהא  דין ,  ש"ד  הב"כ  יש  לתמוה  ע"וא".  ז  יוציא  כדי  לצאת  ידי  ספק"הר'  היא  נאמנת  לו  וכו

ל  שיש  כח  מיוחד  לאב  מדין  יכיר "ש  ס"ל  דהב"כ  צ"אלא  ע.  הבנים  חמור  טפי  מדין  האב  עצמו
דכשסומך ,  )ק  ז"שם  ס(באבני  מילואים  וכן  מפורש  .  'וכדפי,  לפסול  את  בניו  בתורת  ודאי  בכל  ענין

ושוב  חזר  להורות  כן  בספרו  שב  שמעתתא .  ל  בכלל  יכיר  יכירנו  לאחרים"האב  דעתו  על  אחר  הו
 . ש"ע, )כ"כ פ"ש(

דלא   )א,  יבמות  מז(ן  "שהוכיח  מדברי  הרמב  )ז  סימן  יד  אות  ט"אהע(ת  צמח  צדק  "אך  יעויין  בשו
ל  נתגיירתי  ביני  לבין  עצמי "ני  רבי  יהודה  ואמעשה  באחד  שבא  לפ  ":תםה'  גמבדאיתא  ,  ש"כהב

". אמן  אתה  לפסול  עצמך  ואי  אתה  נאמן  לפסול  את  בניךנ[...]  י  "אמר  לו  ר,  ולא  היו  לו  עדים
 :ל"ן בזה"הקשה הרמב ו.ם"ם הוא ואין עדות לעכו"משום שלדבריו עכו, והטעם מבואר שם

ע דזה אינו " לבדכיון דעיקר הפיסול של הבנים אינו מצד שהאב נתגייר בינו"
ע  ואם "אלא  משום  שאשתו  נתגיירה  בינה  לב,  מעלה  ומוריד  כלל  לגבי  הבנים

ע  לפסול  הבנים "י  לומר  דאין  מאמינים  לו  שנתגייר  בינו  לב"כן  למה  הוצרך  ר
אפילו   הא,  משום  שלדבריך  עובד  כוכבים  אתה  ואין  עדות  לעובד  כוכבים

ענין  הבנים  הימניה היה  ישראל  גמור  אינו  נאמן  לפסול  את  האשה  דדוקא  ל
והאשה  גם  כן  אינה  נאמנת  לפסול  עצמה  כיון .  תורה  לאב  ולא  לפסול  אשתו

שבמה  שפוסלת  עצמה  נפסלים  בניה  ואין  האשה  נאמנת  לפסול  בניה  וכיון 
 ."ט"מה עצמהל דיש לה בנים אינה נאמנת אפילו ע

הבעל שכן  אפשר  לאוקמי  באופן  ש,  הרי  שאין  כאן  קושיא  כלל,  ש"אם  איתא  לדברי  הבו
כ  שאין  האב  נאמן "אלא  ע.    וממילא  הבנים  נפסלים–מאמין  לה  שנתגיירה  בינה  לבין  עצמה  

 .ד"עכת, ן לתירוץ אחר"ולכן הוצרך הרמב, לפסול את בניו על סמך דברי אשתו בלבד

 )שם(י  רבים  מהפוסקים  ובראשם  הבית  מאיר  "ש  ע"ש  והש"כבר  נדחו  דברי  הב,  ובר  מן  דין
י  יכיר  במה  שבעצמו  אינו  יודע  ורק "ינו  שנתנה  תורה  נאמנות  לאב  עהיכן  מצ,  ש"ד  הב"שתמה  ע

וכן .  ש"ע,  )ל  דהבנים  ספק  חללים  מטעם  אחר  כפי  שיבואר  להלן"ואמנם  הוא  עצמו  ס('  מאמין  לאשתו  וכו
 :ל"בזה, ש"אחר שדחה דברי הב )שם(ת צמח צדק "העלה בשו

ם  דהסברא משו,  מבעיא  לי  טובא  )ש"להב(ואני  אומר  דמילתא  דפשיטא  ליה  "
נותנת  לומר  דהאמינה  תורה  לאב  היינו  במה  שראה  בעצמו  ולא במה שמאמין 

 ".דבודאי לא עדיפא כח האב משני עדים כשרים, לאחרים
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שאין האב נאמן ,  מ  וסיעתו"דעת  הב:  יכיר  תורתבא  קמן  שלוש  שיטות  בגדרי  נאמנות  האב  ה
ש "דעת  הב.  ת  עליהםולא  מפי  אחרים  אף  שמאמין  להם  ודעתו  סומכ,  אלא  כשיודע  בעצמו

ודעת  הגאון .  שהאב  נאמן  אף  כששמע  כן  מפי  אשתו  או  אחר  ודעתו  סומכת  עליהם,  וסיעתו
דברי  יוסף (ל  שהכריע  בספרו  "י  כהן  זצ"ר  הגר"וראיתי  למי  שהביא  בשם  מו.  המסופק  בזה,  א"רע

, יקאשיש  לדון  בפלוגתא  זו  כספיקא  דדינא  וגם  לצרפו  לספק  אחר  ולעשות  ספק  ספ,  )רמד'  ב  עמ"ח
 . ש"ע

ג "שכן  יש  לנו  לצרף  את  שיטת  הבה.  ד  לדין  יכיר"שאין  לנו  לחוש  כלל  בנ,  ונמצא  לפי  דבריו
שרק  במקום  הכרת  בכורה  יש  נאמנות  לאב  לפסול  את  הגדול ,  )ז  סימן  ד  אות  לז"ת  אהע"ד  בפ"הו(

שהרי  יש  לו  ארבעה  ילדים  הגדולים ,  ובנדון  שלפנינו  אין  באמירת  האב  הכרת  בכורה,  ממנו
ג "ד  הבה"שסמך  ע  )המצורף  לספר  עזרת  נשים  סימן  יא(ם  בן  חביב  "ת  מהר"ועיין  בשו.  מבקשיםמה

 :ל"וז, הללו לעשותו ספק

, כבר  ידוע  דאפילו  גבי  אב  דאמרינן  דנאמן  אדם  לומר  פלוני  בני  הוא  ממזר"
אבל  היכא ,  ת  דהיינו  דוקא  היכא  דאיכא  בכור"אמרו  בשם  הלכות  גדולות  ור

מ  הוי "מ,  ש  חלקו  עליהם"י  והרא"איברא  דר.  אמןדליכא  בכור  אין  האב  נ
 ."ספיקא ופלוגתא דרבוותא דרבנן ויש לעשותו סניף להקל

, יתרהל  שג  כצד  "צירף  את  דעת  הבה  )ת  שם"ד  בפ"סימן  קכח  והו(א  בתשובותיו  "גם  הגרעו
נאמן ד,  )סימן  סד  (וספר  המכריע  )בשלטי  הגבורים  קידושין  עח(ז  "וכן  יש  לנו  להוסיף  דעת  הריא.  ש"ע

דעל  בנו  האמינתו  תורה  לפסלו  אבל  לומר  שאינו ,  רק  באומר  שהוא  בנו  והוא  ממזר  או  בן  גרושה
. הרי  אומר  האב  על  שני  המבקשים  שאינם  בניו,  ובנדון  שלפנינו.  ש"ע,  בנו  והוא  ממזר  אינו  נאמן

 . יתרשל השצירף גם שיטה זו כצד  )שם(א "הגרע' ועיין בתשו

שכן  על .  עוד  ספיקא  לקולא  על  שני  המבקשים  בנפרדד  "כמו  כן  יש  לנו  להוסיף  בנו
, "אינו  שלו  ]'ד[היא  שלו  אבל    ]'ש[אמרתי  ש  )בעלה(  ]'א[ל  ":בפנינו  האשה  עידה  ה]'ש[המבקשת  

דנאמן  לומר  אינו  בני  רק  היכא   )קידושין  שם(ד  "רי'  שהביא  דעת  התוס  )שם(א  "הגרע'  ועיין  בתשו
ש  שצירף  גם "וע.  בל  במכחישתו  אינו  נאמןא,  דהיא  אינה  מכחישתו  כגון  שמתה  ולא  נבדקה

הרי  שלדברי  הבעל  מיד  כשנודע  לו  על  ההריון ,  ]'ד[ולגבי  המבקש  השני  .  יתרשל  השיטה  זו  כצד  
ע "ובהגהותיו  על  השו  )שם(א  "הגרע'  ושוב  יעויין  בתשו.  ושהעובר  אינו  ממנו  קם  ועזב  את  הבית

דיש לדון באומר זה בני או אינו בני : "ל"וז, אשר  העלה  שאין הכרה לעובר  )מ  סימן  רעז  סעיף  ג"חו(
וראיה  מדברי ,  אף  שהוא  בדרך  הכרת  בכורה  מכל  מקום  אינו  נאמן  דאין  הכרה  לעובר,  על  העובר

 .ש"ע, "אינו נאמן, ד אמירתו שבעודה מעוברת"כ בנ"וא. )ח סימן כא"ב פ"ב (ש"הרא

והגאון   )שם('  וא  בתש"ש  הגאון  רע"ד  עוד  צד  של  היתר  עפמ"גם  הלום  יש  לנו  לצרף  בנו
  אינו –שכל  שיש  לתלות  שהאב  משקר  בשביל  לפטור  עצמו  ממזונות  ,  )ז  סימן  יג"אהע(ס  "חת

ד  יש  רגליים  לדבר  שלא  הזדרז  להאמין  לאשתו  אלא  מפני  שרצה  לפטור "והרי  בנ.  ש"ע,  נאמן
לרשום  אותם  בעצמו  במשרד  הפנים   )כ"יותר  משנה  אח  (שכן  לדבריו  הסכים,  עצמו  ממזונותיהם

 .ד שאשתו לא תתבע ממנו מזונות עליהם"י אב ביה"ו אחרי שהובטח לו עכבני

ל "ואת,  דברי  אשתו  ל  סמךעד  שאין  האב  נאמן  "ספק  דילמא  הלכה  כמ(הנה  כי  כן  לפנינו  ספק  ספיקא  

אלא  בדרך   נוהג  ג  שאין  דין  יכיר"  דילמא  הלכה  כדברי  הבה–י  דברי  אשתו  לחוד  "ד  שנאמן  אף  עפ"הלכה  כמ

ד שאינו "רי' ודעת תוס, ז שאינו נאמן כשאומר שאינו בנו"דעת הריא(צדדים של היתר  עהרבאועוד  )בכורה

ודעת  הפוסקים  שאינו  נאמן  כשחשוד  הוא  לשקר ,  א  שאין  הכרה  לעובר"ודעת  הגרע,  נאמן  כשאשתו  מכחישתו

ואם  נצרף  לזה ,  יכיר  תורתבהמערערים  אחר  נאמנות  האב  לפסול  את  בניו    )בשביל  ליפטר  ממזונות
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ז סימן "ה  אהע"א  ח"ת  יבי"ד  בשו"הו(ס  אף  כשהספק  השני  אינו  שקול  "י  הפוסקים  המכשירים  בסדבר

 . ספיקות המפקיעים את דין יכיר שהשד "הרי שיש בנ )ו-ו אות ה

ד  כל  הני  רברבי  תקיפי  קמאי "וכבר  נתפשטה  ההוראה  בבתי  הדין  לסמוך  לכתחילה  ע
ת  נדיב  לב "כמבואר  בארוכה  בשו,  לבדובתראי  שהפקיעו  חשש  של  ממזרות  אף  בשני  ספיקות  ב

ז "ד  בדרכי  משה  אהע"הו(י  וויל  סימן  עד  "וכן  היא  דעת  מהר.  )ם"ה  גם  מה  שהצריך  הרמב"סימן  ג  מד(

ח "ח(א  "ת  יבי"ובשו.  ש"ע,  )ד"דף  לט  ע(וכן  הסכים  הרב  אורים  גדולים  ,  )ק  מג"ש  ס"סימן  ד  אות  ז  ובב

ג  סימן "ח(ץ  "ובכללם  התשב,  ה  מפוסקים  רביםהוסיף  כדרכו  לתמוך  היתר  ז  )ז  סימן  ט  אות  א"אהע

' וגם הרואה יראה בתשו. ועוד )ס י"ס(ס "ת חת"ושו )ז  סימן  ו"אהע(ת חסד לאברהם תנינא "ושו )פח
וכבר  הארכתי  בזה .  ש"ע,  י  ספק  ספיקא"שסמך  ידו  להתיר  בכגון  דא  עפ,  ל"א  הנז"הגאון  רע
 .ל עוד בזה"ואכה )אות בה סימן יט "עיין בספרי אבני עזר ח(ד אחרים "בכמה פס

ד "אך האמת תורה דרכה שאין מקום כלל בנ, ודע שלא הוצרכנו לכל זה אלא לרווחא דמילתא .ב
י "שהרי  טען  בפנינו  בפירוש  שסמך  דבריו  רק  עפ.  ע"  אליבא  דכ–לחוש  לדברי  הבעל  מדין  יכיר  

שונה  תמיד וכל(ומאחר  והאשה  טענה  בפנינו  שהיא  עצמה  לא  ידעה  כן  בוודאות  ,  הודאת  אשתו

משום  שקיימה  יחסי  אישות  עם  הבעל  והנטען  במקביל  ומנין  לה  לדעת  ממי  מהם   )50/50אמרתי  
ובפרט  שהוא .  נמצא  שכשל  עוזר  ונפל  עזור  והתברר  למפרע  שכל  טענתו  בספק  יסודה,  נתעברה

כ  ודאי  שידע  שיש  אפשרות "א,  )כפי  שהודה  בפנינו  (עצמו  ידע  גם  ידע  שקיים  עמה  יחסי  אישות
ש  לא "ל  דגם  הב"ושפיר  י.    שהם  ילדיו  וכל  טענתו  לא  היתה  בהכרת  דבר  ברור  אלא  מספקסבירה

פ  הוא  סומך  דעתו  עליה  ודומה  שהוא  כן "אלא  שעכ,  קאמר  שיש  דין  יכיר  במי  שמאמין  לאשתו
אבל  כל  שהתברר  למפרע  שהכרתו  נסמכה  על  קנה  רצוץ ,  מ  בדעתו"בודאות  וכפי  שביאר  האבנ

 .פ"וז, ין כאןא" מאמין"הרי שגם גדר של 

שהרי  לדבריה  סברה  שיש  יותר  ודאות  שהילדים ,  האשה  בטעות  יסודו'  ספק'את  ועוד  שגם  ז
ל  רוב  בעילות  הולך  אחר  הבעל  אפילו "אך  לדידן  דקי,  שנבעלה  לו  יותר  פעמים  שוםממהנטען  

פ "אחרי  מות  עה'  פר(כמבואר  בדברי  בעל  ההפלאה  בספרו  פנים  יפות  ,  כשיש  רוב  בעילות  מאחרים

 :ל"וז, )ות אחותך לא תגלהער

אין  הפירוש  מפני ,  ונראה  דהא  דאמרינן  רוב  בעילות  הולך  אחר  הבעל"
שהרי  אפילו  לא  נתייחד ,  שבעלה  רגיל  אצלה  בביאות  הרבה  יותר  מאחרים
שהרי  לא  חילקה  התורה ,  הבעל  עמה  אלא  פעם  אחת  תולין  את  הולד  בבעל

 ."הןאלא הפירוש הוא שרוב הנבעלות ומתעברות מבעלי, בזה

שגם  בהלך  בעלה  למדינת  הים  שאינו  מצוי ,  )ק  ט"סימן  ד  ס(כ  עוד  בספרו  נתיבות  לשבת  "כו
, "דכיון  דאיכא  חזקת  כשרות  עדיף  טפי  לתלות  בו,  אצלה  כל  כך  אמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל

ס "ת  חת"שוו)  סימן  קכח(א  "הגאון  רע'  ובתשו  )סימן  מה(ח  "ת  הראנ"וגדולה  מזו  מבואר  בשו.  ש"ע
ד  שהבעל  אינו  מכחישה  ואדרבה "ש  בנ"כ  כ"וא,  שתולין  בבעל  גם  נגד  הכחשתו,  )ז  סימן  יג"אהע(

אשר   )א  סימן  שכא"ח(ז  "ת  הרידב"ועיין  בשו.  מודה  הוא  שחי  עמה  באישות  כבעל  ואשה  לכל  דבר
 :ל"וז, העלה שהכרת האב אשר בטעות יסודה אין בה כלום

ואם  נתן  טעם ,  מנאכללא  דמילתא  הכל  לפי  מה  שיאמר  הבעל  דביה  תלה  רח"
אין  בדבריו  כלום ,  לדבריו  ואותו  הטעם  אינו  לפי  האמת  אלא  לפי  סברתו

 ."דטועה הוא

אבל בטענת ספק לא ,  שאין דין יכיר נוהג אלא בטענת ודאי–כבר  רבו הפוסקים ,  בר  מן  דיןו
 :)ב שאלה צא"ח(ץ "וכה הם דברי התשב, האמינתו תורה כלל
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  כשאומר  בברי  שהוא –ו  שהוא  ממזר  התורה  כשהאמינה  לאב  לומר  על  בנ"
אבל  באומר  על  בנו  שהוא  ספק  ממזר  אין  דיבור  האב ,  ממזר  הוא  דהאמינתו

ולאו  כל  הימנו  לספקו  עלינו  בממזר  שהרי  לא  מצינו '  מעלה  ומוריד  כלום  וכו
 ".שהאמינוהו בזה

 :ל"וז, שטענת ספק איננה דרך של הכרה, ל"הנז )סימן קכח(א "הגרע' ב מבואר בתשו"כיוו

אבל  בזה  שאף  לדבריו  אפשר ,  דאינו  נאמן  רק  בהכרת  דבר  ברור  שאינו  בנו"
שזהו  בנו  דדילמא  אשתהי  אינו  נאמן  לומר  שהיה  כן  שיסופק  לנו  אם  הוא  בנו 

 ."דזהו אינו דרך הכרה

מדין  העובר  על  בית   )]'ש[לגבי  הבת  (ד  "על  כולנה  יש  לנו  לפקפק  טובא  אחר  דין  יכיר  בנו
ד  היה "שומה  על  שמו  במשרד  הפנים  מיום  לידתה  והערעור  עליה  בביה  ר]'ש[שהרי  הבת  .  המכס

הדיא לס  "שבכמבואר  ,  י  לחזור  בו"ל  כמי  שאמר  בני  הוא  שא"כ  הו"וא,  אחרי  יותר  משנתיים
 :טעם ה)ה אינו נאמן"ד( ם"שבר' ופי, "אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן: ")ב, ב קכז"ב(

דאין  דרך ,  תחילה  בני  משום  דאוהבו  כבנוא  למימר  האי  דקרי  ליה  מכולי"
והילכך  אחר  טענה  ראשונה  נלך  דהואיל  וזאת  האחרונה .  לקרוא  לעבדו  בנו

דהודאת  פיו ,  אינו  פירוש  כי  אם  הכחשה  אין  לנו  לילך  אחר  טענה  אחרונה
האמינה  תורה  במאי  דאמר  בני  כדכתיב  יכיר  וכיון  שהגיד  שוב  אינו  חוזר 

 ."ומגיד

, )מ  סימן  רעט  סעיף  ג"חו(ע  "וזאת  הלכה  העלו  הטוש,  )ג  הלכה  ד"נחלות  פהלכות  (ם  "פ  הרמב"כו
שהרי  ודאי  דלא ,    מרישום  במסמך  ממשלתי–ד  או  בפני  עדים  "ל  דשאני  הגדה  בפני  ב"וא  .ש"ע

היה  עובר  על  בית  המכס  ואמר  בני  הוא  וחזר :  "גרע  מדין  העובר  על  בית  המכס  המבואר  שם
משום ,  ם"בוהטעם  מבואר  ברש.  )שם  הלכה  ד(ע  "  והטושם"פ  הרמב"וכ,  "נאמן,  ואמר  עבדי  הוא

מ  דבלאו  האי  טעמא  היה  דינו "וש.  ש"ע,  דודאי  מעיקרא  הוה  קרי  ליה  בני  בשביל  יראת  המכס
ד  דלא  שייך  האי  טעמא  כלל  ואדרבה  יש  בהצהרתו "כ  בנ"וא,  כמי  שהגיד  דשוב  אינו  חוזר  ומגיד

מיניה קל  כהגיד  שהוא  בנו  ושוב  לאו  פשוט  שחשיבא  הצהרתו  כמי  ש,  כדי  לחייבו  ולא  לפוטרו
 .פ"וז, לחזור בו

ופתח  בהליכי ית  ששמע  מאשתו  שהבת  איננה  ממנו  עזב  את  הב  כוהן  אמת  שלפי  דבריו  מיד
שכל ,  ימצא  ם"בהמדקדק  היטב  בדברי  רש  יהומ.  ולכאורה  אין  לך  אמתלא  גדולה  מזו,  גירושין

בכלל  הדין  דכיון  שהגיד  שוב היא  ,  לדבריו  הראשונים"  הכחשה"אמתלא  שבעולם  אשר  יש  בה  
ולאחר  מכן  לאו  כל ,  כ  הוא  שאין  תורת  יכיר  אלא  בהגדה  ראשונה"והיינו  שגזה,  אינו  חוזר  ומגיד

אינו  משום ,  והא  דנאמן  לחזור  בו  בעובר  על  בית  המכס.  יניה  לפוסלו  אפילו  באמתלא  טובאכמ
בריח  את  המכס אלא  הוא  מפני  שרגילות  לקרוא  בבית  המכס  לעבדו  בנו  כדי  לה,  אמתלא  כלל

ה "ד(ש  "במ  ם"בוזה  עומק  כוונת  רש".  הבהרה"ולכן  אין  כאן  הכחשה  לדבריו  הראשונים  אלא  

והאי ,  דאינו  סותר  דבריו  הראשונים  אלא  מפרש  הוא  עבדי  דקאמרי  בני  הוא:  ")וחזר  ואמר  בנו  נאמן
ובר ושוב  חזר  לפרש  כן  בדין  הע".  דקאמר  עבדי  לפי  שהוא  משמשו  יותר  מדאי  כאילו  הוא  עבדו

וזה מוכח טפי מתוך (" לשם רגיל לקרוא לעבדו בנו להבריחו מן המכס: ")ה אבית המכס"ד(על המכס 

 . 'ד וכדפי"כ בנ"משא, )ש"ע, ף"ד הרי"עי "שרפ

 ,)ב  שם"ב  (מפורש  הוא  במשנת  רבותינו  הראשונים  ,ם"בברא  דמאי  דילפינן  מכלל  דברי  רשאי
דכיון  שהגיד  שוב  אינו ,  חנה  אחר  הבחנהשכיון  שהכירו  פעם  אחת  שוב  לא  נתנה  לו  תורה  הב

וכן  מבואר  להדיא .  עיין  עליהם,  ואפילו  שני  עדים  אינם  יכולים  לחזור  בהם  מעדותם,  חוזר  ומגיד
שאין  אמתלא  מועילה  לחזור  בו  מיכיר  כל  שמכחיש  את  דבריו ,  )ח"שמעתא  ו  פ  (בשב  שמעתתא

א בהשמטה "ז סוף ח"אהע(סופר ת חתם "וכן העלה בשו. ד"אף אם לא אמרם בבי, הראשונים לגמרי
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ל "ש  אלישיב  זצ"וקובץ  תשובות  למרן  הגרי  )א  סימן  טו"ח(ע  עטרת  שלמה  "וע.  ש"ע,  )לסימן  עו
 . )ג סימן רכט"ח(

כשם  שמועילה  אמתלא ,  שכתב  )כ  הלכה  יג"ב  כ"הלכות  איסו(אך  לעומתם  מצינו  באור  שמח  
' א  בתשו"כן  היא  דעת  הגרעו.  ש"ע,  בעובר  על  בית  המכס  כך  הוא  הדין  לגבי  שאר  אמתלאות

פינא סתדמלי  ולו.  ד"דמהני  אמתלא  לחזור  בו  מיכיר  אם  היה  שלא  בבי,  )א  סימן  פה  וסימן  קי"ח(
כדוגמת ,  שאפשר  שגם  הם  לא  העלו  כן  אלא  כשהאמתלא  באה  להקל  על  הבנים,  הייתי  אומר

  מדין אבל  לעולם  כל  שהאמתלא  שלו  באה  להחמיר  על  הבנים  ולאוסרם.  שדנו  בהם  שם  אופניםה
י הנל  דלא  מ"ושאר  רבותינו  הראשונים  דס  ם"בד  רש"מדוע  שלא  נסמוך  ע,  ד"יכיר  כמו  בנ

ושאני אמתלא דעובר על בית המכס שאינה מכחישה את , ד"אמתלא  ביכיר  אף  שלא  היה  בפני  בי
 .'וכדפי, דבריו אלא עוקרת אותם מעיקרא

ת הבעל מדין יכיר אפילו ד לחוש כלל לטענ"שאין מקום בנ, ד פשוט וברור"לין  נלענהמכל  ו
 .]'ד[והן לגבי הבן  ]'ש[ הן לגבי הבת –לעשות ספק 

, ל  אינם  מבעלה  אלא  מהנטען  אין  בה  כלום"שני  הילדים  הנ  ש)במעמד  הגירושין(וגם  טענת  האם    .ג
אשת איש שהיתה מעוברת ואמרה עובר זה : "ל"וז )ח  הלכה  יט"ב  פי"הלכות  איסו(ם "כמבואר ברמב

. ל"עכ,  "שלא  האמינה  תורה  אלא  האב,  ה  נאמנת  לפוסלו  והרי  הבן  בחזקת  כשראינ,  אינו  מבעלי
אשר   )ז  סימן  ד  סעיף  כו"אהע(א  "כן  מפורש  ברמשאיברא  .  והאי  לישנא  מורה  דהבן  כשר  ודאי

 :ע"שוהד "הוסיף ע

אבל  זינתה  תחת  הבעל  אפילו  אומרת  של  פלוני  הוא  והוא ,  ודוקא  פנויה"
ומותר  בקרובות ,  ין  בעילותיה  בבעל  וכשרדתול,  אין  חוששין  לדבריה,  ממזר

 ."אותו פלוני שאומרת עליו

כ "לפי  שתולין  רוב  בעילותיה  בבעל  משא,  א  מדין  הפנויה"נה  כי  כן  בהא  נחית  דינא  דאה
  שלא  האמינה  תורה  אלא  באב  אבל  האם –ם  "דהאי  טעמא  המבואר  ברמב,  ל"ולדבריו  צ.  בפנויה

אבל ,  די  להפקיעה  מלהיות  הבן  ממזר  ודאי  על  פיהלא  כאכאורה  לאין  בו  ,  אינה  נאמנת  לפוסלו
כדי ,  א  לתוספת  האי  טעמא  דרוב  בעילותיה  מהבעל"ולכן  הוצרך  הרמ.  לעולם  הוי  ספק  ממזר

 .'וכדפי, שפיר הוי הולד ספק ממזר, מיהו הפנויה דלא שייך בה האי טעמא. לעשותו כשר ודאי

כשטוענת  בפירוש  לפלוני  ישראל אפילו    ניהבשאין  אשת  איש  נאמנת  לפסול  את  ,  הרי  לפנינו
מפני  שלא  האמינה  תורה  אלא :    משני  טעמים  המשלימים  זה  את  זה–ודאי    הם  כשריםו,  נבעלתי

כ "וא.  ועוד  מפני  שתולין  רוב  בעילותיה  בבעל,  אבל  לא  האם'  יכיר'האב  לפסול  את  בנו  מדין  
ין בדבריה כלום א,  ל  נולדו  לנטען  ולא  מהבעל  או  מאחרים"הנ  ילדיםה  שהד  אף  שהאשה  טענ"בנ

זאת  ועוד  שהבהירה  בפנינו  שמעולם  לא  טענה  כן  בודאות  שהרי  המשיכה  לקיים .  כדי  לפוסלם
וכבר ,  אלא  שסברה  שהילדים  מהנטען  משום  שנבעלה  לו  יותר  פעמים,  יחסי  אישות  גם  עם  בעלה

ל  רוב  בעילות  הולך  אחר  הבעל  אף  כשנבעלה  יותר "הוכחנו  לעיל  בראיות  ברורות  דלדידן  דקי
ומטעם  זה  אין  אנו  צריכים  לדון  בה .  הרי  שטענתה  בטעות  יסודה  ובטלה  היא  מעיקרא,  חריםמא

שכן  אין ,  ד  באשדוד"בפלוגתת  הפוסקים  האם  מהני  אמתלא  לחזור  בה  ממה  שאמרה  בפני  ביה
 .פ"וז, לדבריה הראשוניםה גמור קירהעגרידא אלא יש כאן " אמתלא"כאן 

מדוע  לא ,  )ה  איברא"אות  א  ד  (ל"ש  הנז"ד  הב"עאשר  העיר    )שם(מ  "ואל  תשיבני  מדברי  הב
א  ממילא  בניה  הם  ספק "הרי  כיון  שהיא  עצמה  אסורה  מטעם  חד,  תהא  נאמנת  לפסול  את  בניה

' ובתשו  )ק  לב"ז  סימן  יד  ס"אהע(כ  בארץ  הצבי  "וכ.  ש"ע,  חללים  שאי  אפשר  להפריד  ביניהם
א  כשאומרת  שזינתה  תחת "ד  שעושה  עצמה  חד"ה  לכאורה  בנ"כ  ה"וא.  )סימן  צ  (משיבת  נפש
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ספק  ממזר  כיון  שמכוחה  בא  וכל  דשדינן  בה  להחמיר   כ  הוי"שנולד  אח  ]'ד[  ממילא  בנה,  בעלה
, ל דשאני התם דמיירי באשת כהן האומרת לבעלה נאנסתי"שכן שפיר י. ממילא הוא על ולדותיה

כ  הכא "משא.  א  הנמשך  גם  על  הבנים"מ  שנאמנת  לפסול  גם  את  בניה  מטעם  חד"ל  להב"ולכן  ס
אפשר  שאין  בדבריה ,  ל  שאין  אדם  משים  עצמו  רשע"שאומרת  שזינתה  תחת  בעלה  ברצון  וקי

מ לאו כל "א מ"ואף  אם  בעלה  האמינה  לאוסרה  על  עצמו מדין שאחד,  כלום  כדי  לאסור  את  בניה
אשר  הוכיח  כן   )ק  כ"שם  ס(מ  "זה  מדברי  הפרלמך  סמ  "ושו.  ק"ודו,  קמיניה  לאסור  גם  את  הבנים

שאם  בא  על  בת ,  ש  גבי  האומר  נתגיירתי  ביני  לבין  עצמי"שם  הראב)  ד  סימן  רסח"יו(ך  "ש  הש"ממ
 .ש"ע, משום דאין אדם משים עצמו רשע, ישראל לא פסלה לכהונה

, אין  בה כלום כדי לפוסלם,  ל  נולדו  ממנו"וכמו  כן  הודאת  הנטען  לדברי  האשה  שהילדים  הנ
ית  אחד  וגם  הילדים  גדלו  בביתם  והוחזקו ם  היה  ידוע  בבירור  ששניהם  התגוררו  יחדיו  בבאף  או

היינו  במי  שהוא ,  הא  דאב  נאמן  על  בנו:  ")שם  סוף  סעיף  כט  (א"שכן  מבואר  להדיא  ברמ.  כבניו
שאין  חזקת  אב  אלא  למי  שחי  עם ,  א"ובזה  הורה  לן  הרמ".  בחזקת  אביו  כגון  באשתו  נשואה

  דכשם  שזינתה  עמו  כך –  אבל  מי  שחי  עם  אשה  בזנות  לית  ליה  חזקת  אב,  י"ק  כדמו"אשתו  בחו
פ  שהכל  יודעים  ששניהם "ואע.  ובפרט  באשת  איש  שיש  לתלות  את  הבן  בבעל,  זינתה  מאחרים

ואדרבה .  אין  בכך  כלום  כדי  להחזיקו  כאביה,  גרים  יחדיו  בבית  אחד  וגם  הבת  מתגוררת  עמהם
, שכן  העולם  החזיק  בו  כאביה  רק  משום  שראו  שהבת  מתגוררת  עמהם,  אפשר  שזה  לגריעותא

 .וחזקה זו בטעות יסודה

ק "דדוקא  במי  שחי  עם  אשתו  בחו,  א  הללו"מצאנו  לפוסקים  רבים  שלמדו  מדברי  הרמ  אכןו
פ  שנישאו  בערכאות  לית "אבל  מי  שדר  עם  אשה  בזנות  אע,  שייך  ביה  חזקת  אב  לענין  דין  יכיר

מי  שחי אשר  דן  ב  )ז  סימן  ד"חלק  ט  אהע(א  "ת  יבי"מ  כן  מפורש  בשו"ושו.  'וכדפי,  ביה  חזקת  אב
 :ל"והעלה בזה, עם אשת איש מנישואין אזרחיים ונולד להם בן ובת ואמר שהם ממנו

שלא  האמינה .  אינו  נאמן,  אפילו  אם  גם  האב  העיד  שהבת  והבן  ממנו"
אבל  נישואי ,  י"התורה  אלא  לאיש  החי  עם  אשתו  בחופה  וקידושין  כדמו

 ".ורהובפרט שהיא אשת איש גמ, ערכאות אינם כלום אלא כזנות בעלמא

אלא  שלדבריה ,  ד  שלא  התגוררה  כלל  עם  הנטען  והמשיכה  להתגורר  בבית  בעלה"ש  בנ"כו
ומעולם  לא  הוחזקו ,  וגם  הילדים  התגוררו  עמה  עד  לידת  הבת  והריון  הבן.  נהגה  היא  ללכת  אצלו

ואילולא  שהיו  אוסרים  עצמם  מדין  שויא .    לא  בפני  הרבים  ולא  בשום  מסמך  רשמי–כבניו  
 . לאוסרה על הבעל והבועל– א היינו מאמינים כלל שנבעלה לול, א"אנפשיה חד

 

אשר  לדעת "  פרוצה  ביותר"האם  האשה  שלפנינו  היא  בגדר  ,  ברם  אכתי  צריכים  אנו  למודעי  .ד
הודתה ,  שכן  מחד.  רבים  מרבותינו  הראשונים  והאחרונים  חוששין  לבניה  אף  משום  ממזרות

לא  הפקירה  עצמה ,  אולם  מאידך.  לזנונים  הרתהבפנינו  שזינתה  תחת  בעלה  יותר  משנתיים  ואף  
ואחות  בעלה  שידעו  שהיא "  השכנות  "ברידממש  זולת  ה  לכל  בפרהסיא  וגם  איש  לא  ידע  שזינת

  עד –ס  ובמשנת  רבותינו  הראשונים  "זה  בש  רקפועל  כן  אמרתי  אשנה  .  מתייחדת  עמו  בסתר
 . כדי להעלות בו הלכה ברורה, להכרעת הפוסקים

 :)ב, כז(יתא בסוטה א

דתני  רב  תחליפא  בר  מערבא ,  והלכתא  ישא  אדם  בת  דומה  ואל  ישא  דומה"
בעי  רב .  קמי  דרב  אבהו  אשה  מזנה  בניה  כשרין  רוב  בעילות  אחר  הבעל

אליבא :  הומ)  י"  רש–דאיכא  רוב  בעילות  מאחרים    (עמרם  היתה  פרוצה  ביותר
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ד  אין  אשה  מתעברת  אלא  סמוך  לווסתה  לא  תיבעי  דלא  ידע  בה  ולא "דמ
ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה "כי תיבעי לך אליבא דמ, המנטר ל

 ."תיקו, ד כיון דפרוצה ביותר לא" מאי כיון דידע בה נטורי מנטר לה או–

ז  חוששין "הר,  א  שהיתה  פרוצה  ביותר"נמצא  דא,  מאחר  ובעיא  דרב  עמרם  עלתה  בתיקוו
לא  מבעיא  שאין  לישא ,  הילכך.  )אם  היתה  נשואה  לכהן  (ל  משום  חללות"לבניה  משום  ממזרות  ואצ

ואכן  זהו .  ל  ספיקא  דאורייתא  לחומרא"שהרי  קיי,  מהם  אלא  אפילו  אם  עבר  ונשא  מוציאין  מידו
וזאת ".  ואם  היתה  פרוצה  יותר  מדאי  אף  לבניה  חוששין:  ")כ"ו  ה"ב  פט"הלכות  א  (ם"פסק  הרמב

 ".חוששין אף לבניםואם היא פרוצה ביותר : ")סימן ד סעיף טו (ע"הלכה העלו הטור ומרן השו

אבל   )והיינו  באשת  כהן("  חללות"ע  מיירי  רק  לענין  חשש  "ם  והטור  והשו"ל  דהרמב"וא
משמע "  דחוששין  אף  לבנים"חדא  מתוך  סתימת  לשונם  ,  אין  חוששין"  ממזרות"לפסול  

ותו  מה  סברא  יש  לחלק  בזה  הלא  מאחר  ואין  כאן  רוב  בעילות  אחר .  דחוששין  אף  לממזרות
. כ אף לממזרות יש לחוש"א, )י"כמבואר  שם ברש( יש כאן רוב בעילות מאחרים הבעל אלא אדרבה

מ  דבדין  שבסיפא "ש,  "אין  חוששים  שהם  ממזרים"מתוך  שכתבו  בדין  שברישא  ,  ועל  כולנה
ל שכוונתו "וצ(י "י ומהרא"כתב שכן היא דעת רשש) ק כו"שם ס(ש "ועיין בב. חוששין  אף לממזרות

ל "ר:  "ל"וז  )ק  כ"שם  ס(ט  "וכן  העלה  הבה.  )ר  איכא  רוב  בעילות  מאחריםי  שם  שבפרוצה  ביות"ש  רש"למ
הפליג   )ק  כ"שם  ס(ז  "ובהגהת  הט".  חשש  ממזר  כיון  דלא  שייך  בה  לומר  רוב  בעילות  מהבעל

מ "מ  וד"י  ומ"ע  ומהרא"ם  והטור  והשו"הרמב'  י  ותוס"  רש–"  כל  הפוסקים"לומר  שכן  היא  דעת  
 .ש"עי, ח"ופרישא וב

שלדעת רוב : "אשר איפכא מסתברא ליה וכתב )שם(ש "ה וגם ניצבה דעת הבנגד זה קמכך א
ש  שהוכיח  כן "ועי".  הפוסקים  לא  אמרינן  שום  חשש  ממזרים  אפילו  אם  היא  פרוצה  ביותר

ושכן ,  ג  דאמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל  אפילו  אם  היא  פרוצה  ביותר"בשם  הבה'  ש  שכ"מהרא
ו "מהרי'  כ  בתשו"וכ.  ג  לא  חולקים  עליו  בזה"על  הבהוגם  החולקים  ,  היא  דעת  הגהות  מימוניות

 )שם(ם  "והוכיח  כן  מהרמב,  דסוגיא  דסוטה  איירי  רק  לענין  איסור  כהונה  אבל  ליכא  חשש  ממזר
 –משמע  שחוששין  לה  ולבנים  ,  "אם  היא  פרוצה  ביותר  מדאי  אף  לבנים  חוששין  ":בתשכ

 .וחששא שלה הוא לאיסור כהונה כן הוא חשש הבנים

מר  שכן קאהיאך  ,  ראשית.  ש  הללו  קשה  מאוד  להולמם  מתחילתם  ועד  סופם"י  הבברדהנה  ו
ע  משמע  דחיישינן  גם "ם  הטור  והשו"הלא  מסתימת  לשון  הרמב,  "רוב  הפוסקים"היא  דעת  

שכן  אם  איתא  להכי  ודאי  שהיה  להם ,  ודוחק  מאוד  לאוקמי  דבריהם  רק  לענין  כהונה.  לממזרות
, ע  בהאי  הלכתא"ם  הטור  והשו"לעיל  ממהלך  פסק  הרמבזאת  ועוד  שכבר  הוכחנו  .  אודועי  לןל

ל  דאף  בפרוצה  ביותר  אמרינן  רוב "ב  מנ"עוד  צ  ו.דמיירי  הכא  גם  לענין  חשש  של  ממזרות
והלא  הדעת  נותנת  שאם  היא  מופקרת  לכל  אפשר  דאדרבה  איכא  רוב ,  בעילות  אחר  הבעל

מ בדעת החולקים עליו "מ, אג כתב כן להדי"והן אמת דהבה. )י  להדיא"רש'  וכדכ(בעילות מאחרים 
פ "ועכ,  )ט  שם"הבה'  וכדכ  (ל  דאין  רוב  בעילות  אחר  הבעל  לגבי  פרוצה  ביותר"ל  דס"שפיר  י

כ  היאך "וא,  ל  דאיכא  רוב  בעילות  מאחרים"ג  משום  דס"י  מוכח  להדיא  שחולק  על  הבה"מרש
  ענין ג  היכן  רמוז  בסוגיין"וכן  צב".  ג  לא  חולקים  עליו  בזה"והחולקים  על  בה"ש  "כתב  הב

ס  מורה  שרב  עמרם "והלא  סתימת  הש,    עד  שנעמידה  רק  באיסור  לכהונה–האיסור  לכהונה  
וכיון  שעלתה  בתיקו  יש  לנו  להחמיר  כדין  כל  ספיקא ,  מספקא  ליה  אף  לענין  חשש  של  ממזרות

 .דאורייתא

מ היא נאמנת "ומ"א שפסק "ש ברמ"דהנה יעוי, )שם(א "ש  מפסק  הרמ"ג  על  הב"וכמו  כן  צע
א  מיירי  כאן  באשת  ישראל "כ  הרמ"וע.  )ולהלן  עוד  נדון  בדבריו("  בניהם  שהם  כשריםלומר  על  
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ל  שאומרת  שמבעלה "כ  מ"ת  דמיירי  הכא  באשת  כהן  א"שא,  שאומרת  שנתעברה  מבעלה
נתעברה  הרי  אפילו  אם  נתעברה  מבעלה  אכתי  יש  לחוש  שזינתה  תחתיו  ונאסרה  עליו  משום 

ז  חוששין "הר,  א  בלא  דיבורה"בואר  שלדעת  הרמונמצא  מוכח  ומ.  כ  בניה  חללים"וא"  זונה"
מ  שהבין "ש,  ע"ד  השו"א  הוסיף  כן  ע"זאת  ועוד  שאם  הרמ.  לבניה  גם  בחשש  של  ממזרות

רוב "דלדעת  ,  ש"ש  הב"וזה  סתירה  גמורה  למ.  'ע  מיירי  גם  בחשש  של  ממזרות  וכדפי"דהשו
שהרי  אחר ,  מוש  עצ"ב  בדעת  הב"על  כולנה  צ  ו.לא  אמרינן  שום  חשש  של  ממזרות"  הפוסקים

כ "א, "שלדעת  רוב  הפוסקים  לא  אמרינן  שום  חשש  ממזרות אפילו אם היא פרוצה ביותר"שכתב  
  אשר –ד  להוציא  אשה  מבעלה  "וכי  מאי  ס,  ע  אם  מוציאין  את  בתה  מישראל"אמאי  השאיר  בצ

 .היא מותרת לו אף לכתחילה" רוב הפוסקים"לדעת 

ש  לתמוה  מה  לי  שגבי  פרוצה  ביותר  איכא שכן  י,  ז  וסיעתו  לא  מצאנו  מנוח"וגם  בשיטת  הט
ל  דרוב  בעילות  הולך  אחר  הבעל  אין  הפירוש  שבעלה  רגיל "הא  אכתי  י,  רוב  בעילות  מאחרים

מבואר כ,  אצלה  בביאות  הרבה  יותר  מאחרים  אלא  הפירוש  שרוב  הנבעלות  ומתעברות  מבעליהן
 .ל"בעל ההפלאה הנז בסברת

. זהו  האות  שלא  זכינו  להבין  עומק  הענין,  הורונו  המורים  שבמקום  פליאה  נשגבהכבר  ו
בהקדם  לפלוגתת  רבותינו  הראשונים  בגדר  של ,  ש"ז  והב"ד  לבאר  יסוד  פלוגתת  הט"ונראה  בס

: ל"בזה,    שהגדיר  את  פריצותה)ת  קיז"ל(ג  "דהנה  חזינן  בסמ.  האמור  בסוגיין"  פרוצה  ביותר"
דאיכא :  "  מצינו  גדר  אחר)סימן  סו(י  מברונא  "ובמהר".  דמפקרת  עצמה  לכל  לכתחילה  בפרהסיא"

אכן  עין  רואה  שגדרים  אלו ".  ד"עדי  כיעור  ופרוצה  בפרהסיא  בגיפוף  ונישוק  וביחוד  ואיכא  רגל
ג  מיירי  הכא  במי  שמפקרת  עצמה  לכל  בפרהסיא "שכן  לפי  הגדרת  הסמ,  שונים  זה  מזה  בתכלית

הסיא י  מברונא  מיירי  הכא  במי  שהיא  פרוצה  בפר"אולם  לפי  הגדרת  מהר,  ממש"  בזנות"
 ".בכיעור"

, ל  דבפרוצה  ביותר  איכא  רוב  בעילות  מאחרים"י  אשר  ס"י  ומהרא"ל  דרש"ז  שפיר  י"ועפי
ל  דגם  בפרוצה  ביותר  איכא  רוב "ג  ודעימו  אשר  ס"אולם  הבה.  ג"ל  כהגדרת  הסמ"הוא  משום  דס

ל  דלעולם  לא  פליגי "ומעתה  שפיר  י.  י  מברונא"ל  כהגדרת  מהר"הוא  משום  דס,  בעילות  מהבעל
,   שחוששין  לבניה  גם  בחשש  של  ממזרות–"  בזנות"ז  במי  שהיא  מופקרת  לכל  "והטש  "הב

וכמו  כן  לא  פליגי  במי  שרק  יצא  עליה  קול .  ג  לא  אמרינן  רוב  בעילות  אחר  הבעל"הואיל  ובכה
הואיל  וגם  בה  אמרינן ,    שאין  חוששין  לבניה  משום  ממזרות–"  בכיעור"שהיתה  פרוצה  ביותר  

כ  אומרת  האם  שלא  זינתה  ממש "אא,  לחללות  חוששין  לבניהורק  .  רוב  בעילות  אחר  הבעל
" הפרוצה  ביותר"ז  היא  רק  בהגדרת  "ש  והט"ופלוגתת  הב.  מאחרים  שבניה  כשרים  אף  לכהונה

ג  שכתב "כדמוכח  מהבה,  "בכיעור"ל  דמיירי  הכא  במי  שפרוצה  רק  "ש  ס"דהב:  האמורה  בסוגיין
אולם .  י  שמעתין  רק  באיסורי  כהונהולכן  הוכרח  לאוקמ,  דאמרינן  בה  רוב  בעילות  אחר  הבעל

י  שכתב  דבפרוצה  ביותר  איכא  רוב "כדמוכח  מרש,  "לזנות"ל  דמיירי  הכא  במי  שפרוצה  "ז  ס"הט
 .ועל כן פשיטא לאוקמי שמעתין אף בחשש של ממזרות, בעילות מאחרים

ולא "  דעת  רוב  הפוסקים"ש  שכן  היא  "דמ.  ש  אחת  לאחת"ובזה  סרו  כל  תלונותינו  מעם  הב
שהרי  מאחר  ומיירי ,  הוא  אמת  בלי  ספק,  פ  עליה  בזה"ג  ל"א  אפילו  מאן  דפליג  על  הבהעוד  אל

כ  פשוט  שאמרינן  בה  רוב  בעילות  אחר  הבעל  ולזה  אין "א"  לזנות"ש  במי  שאינה  פרוצה  "הב
ל  שפרוצה  ביותר  האמורה "והיינו  דס,  ג"ובזה  מיושב  שפיר  במה  איפוא  פליגי  על  הבה.  עוררים

 .ועל כן אמרינן בה רוב בעילות מאחרים" נותלז"בסוגיין היא פרוצה 

דהואיל  ומיירי  במי  שהפקירה  עצמה  לכל  בפרהסיא ,  ז  וסיעתו"וכמו  כן  יאירו  בזה  דברי  הט
שכן , "דרוב הנבעלות ומתעברות מבעליהן"הרי שלא שייך בה גם סברת בעל ההפלאה , "בזנות"
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נון  על  בניה  אפשר  שאינה המפקרת  עצמה  לכל  בפרהסיא  עד  שהרתה  לזנונים  מבלי  שחששה  לרי
ז  נמצאנו "ולפי".  רוב"פ  ודאי  שאין  לזה  "ועכ,  עושה  כלום  כדי  שלא  תתעבר  אלא  מבעלה

במי  שהפקירה  עצמה  לכל  בפרהסיא ,  מחכימים  שגם  בעל  ההפלאה  אפשר  שלא  אמר  סברא  זו
דהנה  הרואה ,  כ  מצאתי  לזה  ראיה  מפורשת  מתוך  דברי  בעל  ההפלאה"ואח.  ואף  הרתה  לזנונים

והוא  עצמו ,  ג"  שתלה  את  סברתו  בדברי  הבה)ק  סח  אות  ט"נתיבות  לשבת  סימן  ד  ס(  בספרו  יראה
ג  מיירי  רק "והיינו  דהבה.  ש"ע,  "ג  דמיירי  בקול  ופרוצה"ל  להבה"די:  "ל"פירש  דבריו  בזה

 .וזה סייעתא טובא לדברינו, י מברונא" כהגדרת מהר–" לכיעור"בפרוצה 

, ע"דברי  השומאשר  מסיק    )שם(  ש"סק  הבז  לא  תעזוב  נפשי  לשאול  על  פ"שעכ  לאא
ע "לכתחילה  חיישינן  לממזרות  ולכן  לכתחילה  חוששין  לבניה  משום  ממזרות  אולם  בדיעבד  צד

ע  במי  שפרוצה  רק "ל  דמיירי  השו"נ  אי  ס"והא  ממ.  ש"ע,  אם  מוציאין  את  בניה  מישראל
ל "ואי  ס.  זרותכ  היה  לו  לפסוק  שגם  לכתחילה  אין  חוששין  כלל  לבניה  משום  ממ"א,  "בכיעור"

ל "ס  בתיקו  וקי"כ  גם  בדיעבד  תצא  שהרי  עלתה  בש"א,  "לזנות"ע  במי  שפרוצה  "דמיירי  השו
 .ספיקא דאורייתא לחומרא

ולמד  כן  מתוך ,  "לזנות"ע  מיירי  במי  שהיתה  פרוצה  "ש  למד  דהשו"ואנא  זעירא  אמינא  דהב
  וכמו  כן  נמשך .מ  דחוששין  לבניה  גם  משום  ממזרות"וש"  דחוששין  אף  לבנים"דסתם  ופסק  

מ "וש,  "מ  היא  נאמנת  לומר  על  בניה  שהם  כשרים"ומ"א  "ש  להשקפה  זו  מתוך  שפסק  הרמ"הב
ל "וא.  כ  הלא  גם  בלא  דיבורה  בניה  כשרים"שאל"  לזנות"א  מיירי  במי  שהיתה  פרוצה  "דגם  הרמ

ע "ע  וכבר  דקדקנו דהשו"ד  השו"שהרי  הוסיף  כן  ע,  א  מיירי  רק  לענין  הכשר  בניה  לכהונה"דהרמ
ע  שלכתחילה  חוששין  לבניה  משום "ש  בדברי  השו"ועל  כן  העלה  הב.  יירי  בחשש  של  ממזרותמ

הלן לעיין  (משום  סברא  דמצאנו  באחרונים  ,  ע  אם  תצא"כ  בדיעבד  נשאר  בצ"ומיהו  אעפ.  ממזרות

ואין  הרוב  נדון  לענין  זה '  הוא  דלא  יבא  בקהל  ה"  ממזר  ודאי"דמדאורייתא  דוקא    )אות  ה
מ  אין  חשש "ויש  רוב  בעילות  מאחרים  מ"  לזנות"במי  שפרוצה  ביותר  '  יז  אפ"ולפי,  "כודאי"

ועל  כן  העלה ,  ש  אפשר  דמספקא  ליה  בסברא  זו"פ  הב"ועכ.  לבניה  משום  ממזרות  אלא  מדרבנן
 .ק"ודו, "ע בדיעבד אם מוציאין אותה מישראל"שצ"

שכן ".  רפרוצה  ביות"הרי  שפשוט  וברור  שאין  באשה  שלפנינו  דין  ,  כנים  אנו  בכל  זה  אםו
דמפקרת   "–ג  "וזה  ודאי  לא  עומד  בהגדרת  הסמ,  אין  לנו  אלא  דבריה  שנבעלה  רק  לנטען  בביתו

דאיכא  עדי כיעור ופרוצה בפרהסיא   "–י  מברונא  "וגם  הגדרת  מהר".  עצמה  לכל  בפרהסיא  בזנות
פנינו  אלא  דברי   ביןאשהרי  ,  א  שייך  בהדלאפשר  ,  ד"בגיפוף  ונישוק  וביחוד  ואיכא  רגל

אין  לנו ,  נמצא  שלדברי  הכל.  הנטען  נהג  לבוא  לבית  האשהשלכל  היותר    שראתה"  השכנה"
 .לחשוש כלל לבניה משום ממזרות

 

ד  לדברי  האב  מדין  יכיר  או  להודאת "ודע  שגם  אם  ימצא  למי  שיפליג  בחומרותיו  לחשוש  בנ  .ה
היתר תוך כדי סתירת כל השיטות וצדדי ה, האשה והנטען ולהטיל ספק בכשרות הילדים שלפנינו

והן  אמת  שהאשה  שלפנינו  זינתה .  הרי  שתמיד  נוכל  להוסיף  לזה  ספק  שמא  נתעברה  מגוי,  ל"הנז
לדעת  רבים ש  )יט-ה  סימנים  יח"אבני  עזר  ח(א  "מכל  מקום  כבר  הוכחתי  במקו,  בעיר  שרובה  ישראל

אין  הולכין  אחר  הרוב  גבי  איסור  ממזר  ולכן  גם  ברוב  פסולין  אצלה  הולד  ספק  ממזר ,  מהפוסקים
  ודרשינן  עליה –"  לא  יבא  ממזר"וזהו  החידוש  שחידשה  תורה  בהאי  קרא  ד,  מותר  מהתורהד

והיינו  שרק  ממזר  ודאי  אסרה ,  ממזר  ודאי  הוא  דלא  יבא  הא  ממזר  ספק  יבא  )א,  קידושין  עג('  בגמ
בתירוץ  שני  בדעת   )ז  סימן  ד  סעיף  כו"אהע(מ  "ן  פירש  הבכ.  דינו  כספק'  רוב'תורה  אבל  לעולם  

מ  לא  היה "והוסיף  דמע  )מ"שם  סק(כ  בעצי  ארזים  "וכ  .ן  והמגיד  משנה"י  דברי  הר"פע  –  ם"הרמב
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כ על כרחך האי "וא, ד דספיקא דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן"צריך  קרא  להתירו  ובפרט למ
ת "וכן  מבואר  בשו.  )ו"שמעתתא  ב  פט  (ש"וכן  מפורש  בש.  ש"ע,  קרא  אתא  להתיר  אף  ברוב  פסולין

 . ש"ע, שגם ברוב פסולין אינו אלא ספק ממזר, )ז סימן ה"א אהע"ח(שערי ציון 

ל  דברוב  פסולין  אינה  נאמנת  להכשיר  הולד  כל "אשר  ס  )ק  לט"סימן  ד  ס(ש  "דלא  כהבו
ג "והא  דאמר  ר.  משום  דאזלינן  בתר  הרוב  והוי  ממזר  ודאי,  שידעינן  בודאי  דהבועל  בא  אצלה

ותלינן  דהיא  אזלה ,    מי  הלך  אצל  מימיירי  בסתם  כשלא  ידעינן,  דנאמנת  אפילו  ברוב  פסולין
שכן  אם  איתא .  ש"ע,  )ש  כשידעינן  בודאי  שהיא  הלכה  אצלו"וכ(מ  דמי  "להבועל  והוי  קבוע  וכמע

ובפרט  דבסתמא  תלינן  דהבועל  בא  אצלה  כמבואר  בטור ,  ס  חלוקה  זו"מדוע  העלים  הש,  להכי
נאמנת  להכשיר  את  הולד מורה  בעליל  ד  )שם(ע  "ם  והשו"פ  סתימת  לשון  הרמב"ועכ.  )סוף  סימן  ו(

 םהכ  ודאי  שהיה  ל"שאל,  ל"ש  הנז"מ  ועצי  ארזים  וש"כדברי  הב,  אפילו  ברוב  פסולין  בכל  גוונא
הא אכתי יש , ד דברוב פסולין אצלה הולד אסור מהתורה"דאף  למ,  זאת  ועוד  .להעלות  חלוקה  זו

ז "אהע(ת  יעקב  וכן  מבואר  להדיא  בישועו.  מ"ל  כמע"לנו  לתלות  דילמא  אזלא  איהי  לגבייהו  והו

שגם  ברוב  ישראל  הוי  דרבנן  משום  דאמרינן  דילמא  אזלא  איהי ,  )ק  יב"סימן  ד  פירוש  הארוך  ס
שהרי  לדבריה  נהגה  היא ,  ד  לית  מאן  דפליג  דהולד  הוי  רק  ספק  ממזר"פ  בנ"ועכ  .ש"ע,  לגבייהו

 .ללכת אצלו

ן  בכך  כלום אי,  ד  מיירי  במי  שטענה  שנבעלה  לפלוני  ישראל  והוא  מודה  לדבריה"שבנ  אףו
שהרי  כשם  שהפקירה  עצמה  לזנות  תחת  בעלה ,  ממזר  ודאים  ספק  ולעשות  ידים  מכדי  להפקיע

ואדרבה יש סברא . ם" כך הפקירה עצמה לאחרים ובכללם עכו–עם הנטען באיסור כרת  נטמאהו
מפני  שהם  שטופי  זימה ,  גדולה  באחרונים  לתלות  במיעוט  הגויים  יותר  מרוב  הישראל  שבעיר

 :ל"וז, )סימן קו(' א בתשו"ופוק חזי לדברי הגרע. עריותופרוצים ב

וכמעט ,  ם"והוא  כמעט  נגד  החוש  והשכל  לומר  דליכא  לספוקי  בעכו"
ם  כדחזינן "הסברא  נותנת  בהיפוך  דאף  ברוב  ישראל  לא  מקרי  רוב  נגד  עכו

והכי  נמי  לגבי  עריות  נימא  רוב ,  לענין  יין  נסך  דאמרינן  רוב  גנבי  ישראל
י  זנות  הולך "והוא  כענין  סברת  הירושלמי  לדעת  ר,  כריםפרוצים  בעריות  נ

 ."ם קשה עלי מאוד"אבל לומר דליכא לספוקי כלל בעכו, אחר הפסולים

 :)ק מד"שם ס(ש "ד הב"לתמוה ע )סימן ד סעיף כז(ב כתב הבית מאיר "כיוו

ד  דהטור  לא  חייש  לאינו  יהודי  ועושה  אותו  ממזר  ודאי "ותימא  לי  איך  ס"
הא  אינם  יהודים  פרוצים  וישראל  גדורים  ומהיכא  תיתי ,  להתירו  בממזרות

 ."ומלבד שזה מן המושכלות לספוקי באינו יהודי [...] דוקא לחשוד בכשרים

, )ז-ז  סימן  ג  אות  ו"אהע(בשם  הרב  בנין  עולם    )חלק  י  סימן  ג(א  "ת  יבי"מטעם  זה  העלה  בשוו
ורא  מכל  מקום  יש  רוב  נגדו ואף  שיש  רוב  לאיס,  שאפילו  ברוב  ישראל  תלינן  שנתעברה  מנוכרי

דודאי , כ הגויים שרובם פרוצים ותולין הקלקלה במקולקל"משא, שרוב ישראל גדורים מהעריות
סמוך מיעוטא אחזקה , זאת ועוד. ש"ע, ם"מי  שפרוץ  מישראל  הוא  מיעוטא  דמיעוטא  כלפי העכו

,   ממזרותכדי  שלא  לפסול  את  בניה  משום'  דאשה  מזנה  בודקת  ומזנה  וגם  אשה  מתהפכת  וכו
 .י הולד כשר"ל דגוי ועבד שבאו על ב"דהא קיי

בשם  הפרישה  שאין  תולין  בגוי  היכא  דטענה   )ק  מד"סימן  ד  ס(ש  "מפורש  בב,  מתםוך  לעא
. )ו  הלכה  יז"הלכות  איסורי  ביאה  פט(וכן  היא  דעת  שער  המלך  .  ם  נתעברה"בפירוש  דלאו  מעכו

 :ל"וז, )שם(ם "ולמדו כן מדברי הרמב

ה  והיא  בבית  אביה  הרי  הולד  בחזקת  ממזר  ואסור  בבת ארוסה  שנתעבר"
ואם  נבדקה  אמו  ואמרה  מארוסי  נתעברתי  נאמנת ,  ישראל  ואסור  בממזרת
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ואם  הכחישה  הארוס  ואמר  מעולם  לא  באתי  עליה  הרי  הולד ,  והולד  כשר
 ."ממזר שאפילו היה בחזקת בנו ואמר בני זה ממזר נאמן

אמר  האב  אינו  בני  או  שהיה  בעלה  במדינת   ")ט"שם  הי(ש  בסמוך  "זה  סתירה  לכאורה  למו
והאי  לישנא  מורה  שאינו  אלא  ספק  ממזר  משום  דתלינן  שמא ,  "הים  הרי  זה  בחזקת  ממזר

. כ  מדוע  לא  אמרינן  הכי  נמי  גבי  ארוס"וא,  ל"ם  כמבואר  במגיד  משנה  שם  וכדפי"נתעברה  מעכו
מ  דלא  תלינן "וש,  ל  דשאני  התם  דאמרה  מארוסי  נתעברתי  והארוס  מכחישה"כ  צ"אלא  ע

 .ש"ע, ם נגד דבריה"בעכו

לזנונים  אחר תה  שנשאל  אודות  אלמנה  אשר  הר  )סימן  סז(ת  שיבת  ציון  "וכן  מבואר  בשו
והוא  מודה  לדבריה  שבא  עליה  וממנו  היא  הרה ,  מיתת  בעלה  ואומרת  שמאחי  בעלה  נתעברה

  את  הולד האם  יש  להחזיק,  ק  במקום  שלא  ידעו  שהיא  אשת  אחיו"כ  הלך  ונשא  אותה  בחו"ואח
 :ל"והעלה בזה, ש"הזה לממזר ודאי כפי הכרעת הב

ואף  אם  כשיגדל ,  שיותר  הדעת  מכרעת  להחזיק  הולד  הזה  לממזר  ודאי"
ויבוא  אלי  לשאול  אם  הוא  מותר  בממזרת  או  בשפחה  לא  אהיה  נחפז  כל  כך 

 ."להתיר לו

הוי  הודאה דאפילו  בשותקת  ,  ש  הללו"בדברי  הב  )שם  סעיף  כז(גדולה  מזו  למד  הבית  מאיר  ו
 . ש"ע, דמישראל נתעברה והוא ממזר ודאי

שמה  שטוענת ,  ש  לדבריו"את  הראיה  שהביא  הב  )סימן  קו('  א  בתשו"ואמנם  כבר  דחה  הגרע
דדילמא  טענה  כן  מפני  שהיא  בושה ,  ם  נתעברה"מהארוס  נתעברה  לא  מהני  לסלק  הסברא  דמעכו

 )כתובות  ט('  המבואר  בתוסוכעין  ,  ם  נתעברה  ומעדיפה  לומר  דמהארוס  נתעברה"לומר  לעכו
מ  שמקום "וש,  "דאם  איתא  דמוכת  עץ  היתה  היה  לה  לטעון  כן  שאין  גנאי  בכך  כמו  ביאת  אונס"

. שגנאי  לה  לטעון  כן  אין  לומר  דמדלא  טענה  כן  ליכא  לספוקי  בהכי  כיון  שמתביישת  לטעון  כן
עיין (ונים  וכן  הסכימו  עמו  הרבה  מרבותינו  האחר.  ם"ש  לתרץ  בסתירה  שבדברי  הרמב"ש  מ"וע

מכל .  )ג  סימן  ב  סעיף  ה"ת  ישכיל  עבדי  ת"ושו,  ק  יז"ז  סימן  א  ס"א  אהע"וחזו,  ז  סימן  ז  אות  ז"עין  יצחק  אהע
, פ  שגנאי  גדול  הוא  לה  שזינתה  תחת  בעלה"ד  שטענה  האשה  שנבעלה  לנטען  אע"מקום  בנ

, הכחשתהם נגד "ג אין לתלות בעכו"ש דבכה"מודים להב, א וכל הנלוים אליו"אפשר שגם הגרע
 .ע"וצ

שיש  לתלות  בספק  שמא  נבעלה  לנכרי  בכל ,  הדעה  הרווחת  בפוסקים  קמאי  ובתראי  יהומ
ואף שלא טענה כן אלא אדרבה טענה , והיינו  אפילו כשנבעלה במקום שיש בו רוב ישראל,  גוונא

והואיל  שכבר  ערוכים  המה  בארוכה  באוצר .  שנבעלה  לפלוני  ישראל  והוא  מודה  לדבריה
לא  ראיתי  עוד ,  )ו  וחלק  ח  סימן  ט-חלק  ט  סימנים  ב(א  "ת  יבי"ושו  )ן  ד  סעיף  כט  אות  חסימ(הפוסקים  

ל  שדן "ש  משאש  זצ"ובהיותי  בזה  הראוני  להגר.  עיין  עליהם,  צורך  למנותם  ולהביא  את  דבריהם
 :ומסיק, )ז סימן קס"אהע(בכגון דא בספר תבואות שמש 

שלא ,  בעילות  ממנואין  אומרים  שרוב  ,  ואף  שהיתה  אדוקה  עם  הבועל  הזה"
אבל  הבעל  הזה  שיושבת  עמו   [...]  ק"אמרו  זה  אלא  בבעל  הנשוי  כדת  בחו

שהרי  ספק  ממזר  מותר  מן  התורה ,  באיסור  אין  אומרים  רוב  בעילות  ממנו
  דכשם  שדיימא  מאיסור  כרת –פ  אצלה  חיישינן  למיעוטא  "ואפילו  רו',  וכו

תורה  עשתה  ספק וה,  ש  דדיימא  מאיסור  הגוי  שאינו  חמור  כמוהו"החמור  כ
 ."כודאי כשר

ז  סימן "אהע(ע  "ש  השו"ממ  )כלשונו(הוסיף  לזה  ראיה  גדולה    )א  סימן  ג"ח(ת  שמש  ומגן  "בשוו

, מי  שזינה  עם  אשה  בין  פנויה  בין  אשת  איש  ונתעברה  ואמר  זה  העובר  ממני  הוא:  ")קנו  סעיף  ט
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אם  היו  חבושים ו":  ד"א  הוסיף  ע"וברמ".  ז  ספק  וחולצת  ולא  מתייבמת"ואפילו  היא  מודה  לו  הר
רי  לפנינו  מפורש  דדוקא  בחבושים  בבית  הסוהר  תולין ה".  בבית  האסורים  בודאי  הוא  ממנו

ז  וחיים "פ  שהיו  מחוברים  זע"אבל  זולת  זאת  הוי  ספק  אע,  דהולד  ודאי  ממנו  ופוטר  מן  החליצה
ה  סימנים "זר  חש  בזה  בארוכה  בספרי  אבני  ע"ע  מ"וע(ש  "ד  ע"עכת,  כיון  שהיא  פנויה  ואינה  אשתו,  יחד

 .)יט-יח

אבל  לקושטה  דדינא ,  שלא  הוספנו  פיסקה  זו  אלא  לרווחא  דמילתא,  פ  גם  בזאת  יאמר"עכו
שהרי  עיניך  הרואות  בכל  אורך  דברינו  שאין  לנו  לערער ,  ד  להוסיף  עוד  ספק"אין  אנו  צריכים  בנ

 .מכמה וכמה צדדים גדולים של היתר –כלל על כשרות הילדים שלפנינו 

 :ד"זאת תורת העולה בכל השאלות שבנ, לכהולענין ה .ו

א  שאין  האב "י:  פוסקים  לשלוש  שיטותהו  בחלקו  נ,  ין  יכיר  הנסמך  על  דברי  אחרים  ד.א
א  שנאמן  גם  כששמע  כן  מפי "וי.  נאמן  לפסול  את  בניו  אלא  כשיודע  בעצמו  ולא  מפי  אחרים

שיש ,  ו  האחרוניםוהכריע.  ויש  מי  שהסתפק  בזה.  אשתו  או  אחרים  ובלבד  שדעתו  סומכת  עליהם
 .ואפשר לצרפו לספק אחר כדי להתיר מכח ספק ספיקא דינאדלדון בפלוגתא זו כספיקא 

  שאין  האב  נאמן  לפסול  את  בניו –ג  "יש  לראות  בשיטת  הבה,  לפי  הנראה  בדעת  הפוסקים  .ב
 .ינא ולצרפו לספק אחר כדי להתירדכספיקא ד, אלא בדרך הבכורה

,   שאין  האב  נאמן  לפסול  את  בניו  כשאשתו  מכחישתו–ד  "רי'  יש  לצרף  את  שיטת  התוס  .ג
 . שאין האב נאמן כשאומר שאינו בנו–ז "וכן הוא הדין לגבי שיטת הריא. כצד של קולא

פ  ודאי "ועכ,  ורבים  מהפוסקים  הסכימו  עמו,  א  אין  דין  יכיר  בעובר"לדעת  הגאון  רע  .ד
 .שאפשר לדון שיטה זו כספיקא דדינא

לפיכך אין האב נאמן לפסול את בניו , שאין דין יכיר בטענת ספקהדעה  הרווחת  בפוסקים    .ה
 .אין בה כלום, טענת יכיר אשר התברר שבטעות יסודה .ו. כ אומר כן בוודאות"אא

ס  שאין  להאמין  לאב  בתורת  יכיר  כל  שיש  לתלות  שהוא  משקר "א  והחת"דעת  הגאון  רע  .ז
 .טה זו לצרפה כצד לקולאורבים מהפוסקים סמכו על שי, בשביל לפטור עצמו ממזונות

י לחזור בו "שוב  א,  )ד  או  שני  עדים  כשרים"בפני  בי(ב  שהכשיר  את  בנו  כגון  שאמר  בני  הוא    א.ח
שלא  האמינתו ,  ולפוסלו  בכל  אמתלא  שבעולם  אשר  יש  בה  משום  הכחשה  לדבריו  הראשונים

י  להכשירו "וכן  הוא  הדין  שא.  דכיון  שהגיד  שוב  אינו  חוזר  ומגיד  –תורה  בהבחנה  אחר  הבחנה  
 .כ נתן אמתלא טובה לדבריו שיש בה כדי להבהיר את דבריו הראשונים"אא, אחרי שפסלו

ז  דינו  כמי  שהגיד  בפני "הר,  מי  שהצהיר  אבהות  בפני  כל  גורם  רשמי  ונרשם  הבן  על  שמו  .ט
 . )שאלה ח(ד או שני עדים כשרים המבואר לעיל "בי

אינה  נאמנת  לפוסלו  והרי  הבן ,  מבעליאשת  איש  שהיתה  מעוברת  ואמרה  עובר  זה  אינו    .י
ואפילו שאמרה מפלוני ישראל נתעברתי והוא מודה . שלא  האמינה  תורה  אלא  האב,  בחזקת  כשר

ומטעם  זה .  מפני  שתולין  בעילותיה  בבעל,  אין  חוששין  לדבריה  כל  שהיא  תחת  בעלה,  לדבריה
 . הבן כשר אף בקרובות אותו פלוני שאומרת עליו

פ  שאסרה  עצמה  לבעלה  מדין "אע,    כי  הרתה  לזנונים  תחת  בעלהאשת  איש  שהודתה  .אי
ל  שאין  אדם  משים "משום  דקי,  מכל  מקום  העובר  כשר,  )כל  שהאמינה  בעלה(א  "שויא  אנפשיא  חד

אחר (אבל  אם  אמרה  נאנסתי  ועברה  ונשאת  לכהן  .  עצמו  רשע  והילכך  אין  איסורה  נמשך  לבנים

 . ע"וצ,  ספק חללליםיש מי שחוכך לאסור את בניה משום, )מות בעלה
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אולם .  חוששין  לכתחילה  לבניה  אף  משום  ממזרות,  אשת  איש  שהיתה  פרוצה  ביותר  .בי
במה .  אך  מוציאין  את  בתה  מכהן  משום  חללות,  ע  אם  מוציאין  את  בניה  מישראל"בדיעבד  צ

אך  כל  שהיתה  מופקרת  בכיעור  כגון .  כשהפקירה  עצמה  לכל  בזנות  בפרהסיא,  דברים  אמורים
אין  חוששין  לבניה  משום ,  פ  שיש  עדים  לכך  וגם  יש  רגלים  לדבר"נישוק  וביחוד  אעבגיפוף  ו
 . אבל חוששין להם משום חללות, ממזרות

ם  אפילו  כשנבעלה "א  שיש  לתלות  בספק  שמא  נבעלה  לעכו"י,  אשת  איש  שילדה  בזנות  .גי
  לתלות שאין,  אך  יש  מי  שאומר.  וכן  היא  הדעה  הרווחת  בפוסקים,  במקום  שיש  בו  רוב  ישראל

 . כ ידוע בודאות שהיא הלכה אצל הבועל"ם אא"ספק בעכו

א "י,  אשת  איש  שילדה  בזנות  ואומרת  שמפלוני  ישראל  נתעברה  וגם  הוא  מודה  לדבריה  .די
, )אפילו  בעיר  שיש  בה  רוב  ישראל  כמבואר  לעיל(ם  "שאף  על  פי  כן  תולין  בספק  שמא  נתעברה  מעכו

ם  אפילו  במקום  שיש  בו  רוב "שאין  תולין  בעכו,  ומראך  יש  מי  שא.  וכן  הסכימו  רבים  מהפוסקים
ל  כשטוענת  מישראל  פלוני  נתעברתי "ואצ,  ם"ם  כל  שטענה  בפירוש  שלא  נתעברה  מעכו"עכו

 .והוא מודה לדבריה

 סקנהמ

שהרי , ]'ד[ו] 'ש[שאין מקום להטיל פסול במבקשים ,  דדינא בהא נחיתנא ובהא סליקנאסקנאמ
ד "ועל  כן  ברור  ופשוט  לענ,  כל  צדדי  ההיתר  האפשרייםעיניך  הרואות  שחברו  בהם  כמעט  

 .שמותרים הם לבוא בקהל ישראל

 

 .אמן, ת יצילנו משגיאות ויראנו בתורתו נפלאות"והשי, בעזרת צורי וגואלי, ד כתבתי"והנלע
 י"ה דברי הצבכ

 הודה דרעיי

 .א ומצטרף אנכי להיתר"י דרעי שליט"ד מקודש הגר"ראיתי דברי ראב

 .ש אוסיף כאן בעניין דין יכיר כשמאמין לאחרחיבת הקודל

 אנסתי  נבעלה  לאמרה  שהן  כשת  אל  שדין  התן  א"ר  מביא  ה)גי  יע  ו  סימןס(ע  "הע  א"שוב
 נפשה  אויא  ששום  מעלה  ביתת  מאחר  לחרים  אכהנים  לסורה  אולםא,  בעלה  למותרת  שחתיךת
 :ל"זו, )זק כ"ס( מואל שבית התבן כ"ר מברי דלע. איסורא דתיכהח

 אב  לוקאד'  ני  בפסול  לאמנת  נאינה  דשירים  כניה  בכהן  לשאת  נם  אראהנ"
 עשות  לכול  ידבריה  למאמין  דומר  אאב  האם  ואם  ללא  ואמנות  נתורה  התןנ
 ."יא הרושה גןב' ו לנאמן שמו כללים חבניול

 .)וק ט"ס( ז סימן בבריוש ד"ב השנה ו

 אומרת  שאם  הל  שדיעה  יל  עומך  סלא  אצמית  עדיעה  יאב  לשאין  כגםש  ש"ב  הידש  חנהה
 .לל חהבן וכיר יין דאן כש ייא הזונהש

 :ל"זו, נו בל עעלים בהאב ש)ק ו"ס( ילואים מאבני ביאר בדבר הברתס

 ליו  עעתו  דסומך  ואחר  למאמין  שלא  אודע  יינו  אעצמו  באב  דב  גל  עףא"
 הי  מ"  עצמו  על  עאסור  ליוכל  שכמו  וכיר  יכללל  ב"  הן  כהוא  שו  לדומהו
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ל "  הזה  בעתו  דכשסומך  ובר  דעל  במול  כ"  הבניםל  אבנ  ה"  האחר  למאמיןש
 ."אחרים לכירנו יכיר יכללב

 :ל"זו, ) כרק ב פמעתתאש( מעתתא ששבכ ב"כ ו

 יה  לוי  הליו  עעתו  דסומך  ואחד  למאמין  דיכא  הצמו  עבר  דבעל  דיכי  היכ"
 הוא  דב  גל  עף  אאיסורא  דתיכה  חנפשיה  אשויא  ועצמו  בהודה  ודע  יאלוכ
 הודה  כיה  לוי  החר  או  למגיד  שמה  בעתו  דשסומך  כבל  אודע  יינו  אצמוע
 שסומךכ,  עצמו  בודע  יאינו  דב  גל  עף  אנו  בגבי  לאב  בדין  ההואו,  עצמומ
 ורת  תיה  להוי  ועצמו  במגיד  ויודע  כיה  לוי  הדבריו  למאמין  וחר  אל  עעתוד
 דברי  בבואר  מכןו,  אחר  לעתו  דמיכת  סדי  יל  עאחרים  ליכירנו  דזה  בכירי

 מותרת  דאנסתי  נבעלה  לאמרה  שהן  כאשתב,  ז"ק  כ"ס'    וימן  סמואל  שביתה
 בית  הכתבו,  זינתה  שודית  ההרי  שכהן  לסורה  אעלה  ביתת  מאחר  ובעלהל
, ניה  בפסול  לאמנת  נאינה  דשרים  כניה  בכהן  לשאת  נם  אראהנ,  ל"ז  ומואלש
 דבריה  למאמין  שומר  אאב  האםו,  אם  ללא  ואמנות  נורה  תתנה  נאב  לדוקאו
 ."וא הרושה גן בומר לנאמן שמו כללים חבניו לעשות לכולי

 עתו  דסומך  ואחר  למאמין  שלא  אעצמו  בודע  יינו  אאב  דב  גל  עף  אכיר  יבתורת  דמבואר ו
 .אחרים לכירנו יכיר ייה להוי וה זדי יל עחלל לבן העשות לזה באמן נאמת לו לדומה וליוע

 הואשש  "ש  היאר  באחר  לאב  השמאמין  ככיר  יין  דישש  ש"ב  הל  שינו  דידוש  חתא,  ן  כםא
 דין  ליחסה  ב"  האחר  לשמאמין  כצמו  עאסור  לאמן  נלגביו  שכשםו,  בר  דעל  בוא  ההאב  ששוםמ
 .כירי

 ם  גלאא,  אמר  נבלבד  לל  חעשותו  לענין  לאש  ל"ב  הל  שדינו  שולהש  ע"השמ  ו"אבנ  הדברימ
 .)ד עימןע ס"הא( למה שיתת ב"שוכ ב"כו, מזרות מפסולל

 כןש,  דים  עגד  נכיר  יין  דהיה  יךכ,  אחר  לשמאמין  ככיר  יין  דיש  שכשם  שראה  נו  זהבנהל
  א ימןס(ד  "ן  ביו"רש  מ"מכ,  דים  ענגד  כם  גנפשיה  אויא  שדין  מצמו  עאסור  לדם  אנאמןל  ש"ייק

 .דים ענגד ככיר יין דאין שסוברים הרבוותא דובא רשבקש, שיםש ק"ב הברי דך כםא. )ב יעיףס

 אמנות  נורה  תנתנה  שצינו  מלאש  ש"ב  הברי  דל  עמה  ת)  וימןע  ס"הא(  איר  מית  בספר  בהנהו
 בר  דבעל  לאב  הת  אושה  עינו  אכיר  ידין  שהקשות  לכוונתו  שראהנ.  צמית  עדיעה  יו  לשאין  כאבל
 .מרינן אא לדים עמקום ביכיר שסובר ששום מיא הושייתו קן כאםו, לבד באמנות נו לותן נלאא

 :ל"זו, )ד יימן סעזר הבןא( דק צמחת צ"שוכ ב"כו

 עשות  לכול  יאמינה  מבעל  האם  שתבז  כ"ק  כ"  סו"ש  ס"הב  לן  כם  גמצאתיו"
 מלתא  דומר  אאניו.  'ו  כוא  הרושה  גן  בומר  לנאמן  שמו  כללים  חבניול
 האמינה  דהא  דומר  לותנת  נהסברא  דשום  מובא  טי  ליבעיא  מיה  לפשיטאד
 א  לבודאי  דאחרים  למאמין  שמה  בא  לעצמו  בראה  שמה  ביינו  האב  לתורהה
 צריךמ  ד"כ  בהני  מא  לד  עפי  מד  עיהר  ושרים  כדים  עשני  מאב  הח  כדיפאע
' ו'  י  סאיר  מבית  הגם  שאיתי  רך  כאחרו.  רי  תבי  כאמן  נפי  משמעו  שף  אדיםע
 ."ש"ב הל עלק חםש

 . דים עשני מאב הח כדיף עלא שיא הושייתו קורףת

 :)ב" עלד קתרא בבאב( מואלש'  רשיעורי בתבכ

 ם  גכיר  יל  שאמנות  ניכא  אי  אאיר  מהביתז  ו"ק  כ"ס'    וימןש  ס"ב  החלקונ"
 איכאש  ד"ב  הדעתד,  אחר  לאמין  מלא  אעצמו  מודע  יבעל  האין  שאופןב
 תורה  הנתנה  דיכיר  דדינא  דראה  נבריו  דביאורו,  ג"כה  בם  גכיר  יל  שאמנותנ
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 ם  אי  כעדים  דנאמנות  כינו  אנאמנותו  ונו  בל  עינים  דומר  לעלות  באבל
כ "ג  אחר  לאמין  מםא  א"ד  חנפשיה  אשויא  במו  כלכןו,  עלות  בל  שאמנותנ
. ה  לשמאמין  ככיר  יין  דאיכאו.  אשה  להאמין  לעלים  בוא  הכאכ  ה"מוכ,  אסרנ
 שמעמ,  בריוי  ד"פ  עמיישבש  ו"ב  הברי  דת  אהביאכ  ש"ב  פ"ש  ש"ש'  עיו(
 ה  זאין  דאמן  נינו  אאחר  לכשמאמיןל  ד"ס  וליג  פאיר  מהביתו,  )ותיהל  כ"סד
 כן  ונאמן  דהלכה  לסקש  פ"במ  ה"  מאיר  מהבית  כמסתברא  דאףו.  דותע
 ." ש"ש העת דשמעמ

 רשות  היתנת  ניתה  האםו,  מרינן  אדים  ענגד  ככיר  ים  האמחלוקת  בנויים  שדברים    הדידיל
 אין שיוןכו. ה"הרמ ומאירי הדברי מולה עכןש, דים ענגד כאמן נאב  האין  שפסוק  לראה  נהכריעל
ת "שוב'  יע.  ש"ב  הדברי  כלא  שולהע,  מרינן  אדים  ענגד  כנפשיה  אשויאו,  דים  ענגד  כאמן  נאבה
 .מותו כנקט שנראהו, דק צצמח הברי דהביא ש)ו לות ג אימןע ס"הג א"ח( ומר אביעי

 הגיע  לכרח  הסובר  שיכיר  כנגד  עדים  אמרינן  אין  הב  לןי  ב"מהר  הדעת  לגם  שראה  נודע
 ורה  תו  לנתנה  שלא  אעלות  בדין  מינה  אאב  הנאמנות  שומר  ליתכןו,  ש"ב  הל  שינו  דחידושל
 .וחלטת מאמנותנ

 נראהו,  דים  ענגד  כועיל  מיכיר  שאמר  נם  אק  רכאורה  לתבאריםש  מ"ב  הברי  דקום  מכלמ 
 .הלכה לפסק נא לך כגםש, מרינן אא לדים ענגד כנפשיה אשויא שוא, הלכה לךל כ"י קלאש

 .) טימן סעזר הבןא( למה שברכת בה זעניין בביאר שמהע ב"עו

 אינו  שמי  בגםש  ש"ש  הדברי  מעולה  שמה  בנו  דם  ש)  וימןא  ס"ח(  ורך  אחרת  ש"שוע  ב"עו(
ת "שוכ  ב"שכ  ו)א"י  היאה  ביסוריא'  להו  מ"פט(מ  "מכ  ה"  כלא  שהבאנוו,  כיר  יין  דש  יאב  לוחזקמ
 בריו  דבסוףו,  )זש'  מב  ע"ב  ח"ב(ש  "  רשיעורי  בזה  בדן  שאיתי  רעתכ.  קומות  מכמה  במגןש  ו"מש
 ).בארנו שפי כתבכ

 :איתא )א" עזמדף ( במות יגמראב

, צמי  עבין  ליני  בתגיירתינ:  ו  לאמרו,  הודה  יבי  רפני  לבא  שאחד  בעשהמ"
 אמןל נ"א. ןה: ל" אנים בך לשי.  או    ליה  למר  אדים  עך  לשי:  הודה  יביל  ר"א
 בנים אהודהר י" אמיו. ניך בת אפסול לאמן נתה אאיו, צמך עת אפסול לתהא
 ומר  לדם  אאמןנ:  הודהר  י"  אכאןמ,  אחרים  לכירנו  יכירי:  התניא  והימן  מאל
 ן  בה  זני  בומר  לאמן  נךכ,  כור  בני  בה  זומר  לנאמן  שכשםו,  כור  בני  בהז
ק "ה,  צחק  יר  בחמןר  נ"  אאמן  נינוא  א"חכו  ;וא  הלוצה  חן  בו  אוא  הרושהג
 ."וכבים כעובד לדות עאיןו, תה אוכבים כובד עדבריך ליהל

 עבד  וויל  ג"יי  קאה,  צמו  עבין  לינו  באב  ההתגייר  שכך  בהמ,  ו  זסוגיה  בתקשו  הראשוניםה
 נדון  לקורן  מ"רמב  הדברי  מם  אעיין  לישו,  ירוצים  תספר  משנונ.  שר  כולד  השראל  יתב  ל  עבאש
 .ידןד

 :)מעשהה ו"ד(ן "רמבל ה"ז

 נאמנת  ודבריו  לודה  מהיא  וצמנו  עבין  לינינו  בנינו  שתגיירנו  נאמר  דכיוןד"
 רי  הי  לולד  נשפחה  הן  מומר  לנו  בל  עאמן  נהוא  ונים  בה  לשאין  כצמה  עלע
 ."כל הלפסו לצטרפת מדותןע

 .ם שאשונים רעוד בה זישוב יובא הכןו

 יושב  תזהב.  כיר  יין  דש  יאשתו  למאמין  שבאופןש  ש"ב  הרך  דל  עבריו  דתבארים  מכאורהל
 :ל"זו, )םשיבמות ( ורה אקרן הושיתק
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 ניהם  שבאו  שגיורת  וגר  בכא  המייריל  ד"ד  ז"ראב  השםל  ב"א  ז"רשבה'  כו "
 מר  איס  מ"ש  הריך  פאי  מה  זפי  לי  לקשהו,  צמנו  עבין  לינו  בתגיירנו  נאמרו
 ומר  להימן  מאיהו  דהי  נושיא  קמאיו.  'ו  ככיר  יהתניאו,  הימן  מא  לבניםי  א"ר
 ל  עאמן  נינו  אוא  הגםו,  הימנא  מא  לשתו  אבלא.  צמו  עבין  לינו  בנתגיירש
 ."שראלית יחזקת בוחזקת מהיא דיוןכ. שרים כבנים הכי המשוםו. שתוא

 ינה  אהאם  שקשה  הלכןו,  איר  מביתש  ה"מ  כדיןה  ששוט  פיה  הורה  אלקרן  שיישב  לשי
 .בואריםן מ"רמב הבריש ד"ב השיטת לךא, אמנתנ

 תגיירה  ניא  הם  גהאם  שצמו  עדיעת  יודע  יהאב  שואן  ה"מב  רברי  דביאור    שותר  יראה  נולםא
 :)ד יימן סעזר הבןא( דק צמחת צ"שוכ ב"כו, צמה עבין לינהב

 בין  לינינו  בנינו  שתגיירנונ  אמר  דכיוןל  ד"ז  ותרץן  ל"רמב  הוצרךה  ה"שמ"
 נו  בל  עאמן  נהוא  ונים  בה  לשאיןע  ב"  עאמנת  נדבריו  לודה  מהיא  וצמינוע
 בין  לינינו  בנינו  שתגיירנוש  נ"מל  ב"רו.  ל"כ  עי  לולד  נשפחה  הן  מומרל
 היא  של  עעצמו  בודע  ין  כאם  ופניו  בהיא  ופניה  בתגייר  נהוא  שצמנוע
 שפחה  הן  מנולדו  ששיאמר  כיםבנ  הפסול  לאמןה  נ"משע  ו"ב  לינה  בתגיירהנ

 ."אמנותה נל עיסמוך שא לבלא. פחה שאשתו שעצמו בודע יהריש

 ורך  צש  ידוע  מן  דשםו,  יגר  אלמהש'    רתשובת  ב)  גות  אכא  רימןס(א  "עקת  ר"שוכ  ב"כו
 :ל"זו, את זודע יהאב שי דרי הצמי עבין ליני בתגיירתי נאם התאמרש

 לא  ועלה  מא  לאמירתה  דאףו,  ראהי,  ן  כומרת  איא  הגםי  ש"נש  ה"  מםג"
 אמן  ניה  הא  לשראל  ייה  הלו  אםכ  ג"אלד,  כך  לוצרךמ  ה"מ,  נה  בגבי  לורידמ
 נו  ליה  הפנינו  לינה  אם  אאףו',    גפניכ  ב"ח  אטבלה  דפשר  אהאד,  נו  בגביל
 גיורת  לן  למוחזקת  דיוןכ,  ן  כוענת  טיתה  האן  כיתה  הלו  אלומר  ון  כתלותל
 דלא  ממרינןמ  א"  מאמנת  נינהא  דףא,  ן  כוענת  טאינה  ואן  כשהיא  כבלא
) ד"מס'  ד'  יס(ש  "ב  בובא  הפרישה  הכתב  שכעיןו,  כך  בולין  תנו  אין  אענהט
 ם  איהומ,  תעברה  ננכרי  משמא  דמזר  מפק  סוי  המנו  מאינו  שמר  אבעל  האםד
 ."הך בהסתפק לין אן כענה טדלא ממרינן אאן כיאה

ש "מן  כ"רמב  הברי  דארי  בוא  הם  גךא,  חר  אאופן  בביאר  ש)ג"יו  פ"ש(  ושר  יעריע  ש"עו
 .יגר אלמהש' ר ודק צצמחה

 . חר אאופן במואל שבית הברי דפרש לקום מיהה

 בית  ההבנת  כזהו,  "דבריה  לשמאמיןכ  "כיר  יין  דיש  שיא  ה)זק  כ"ס(  ו  סימןש  ב"ב  השוןל
 .עוד וילואים מאבניה, דק צצמחה, אירמ

 ומר  לאמן  נאב  האין  ש)ח'  יע  ז  סימןס(ע  "שו  הכתב  שמה  בן  ד)וק  ט"ס(  ז  סימןש  ב"ב  הולםא
 :ל"זו, ביארו? וא הרושה גן בומר לנאמנותו לה זין בהמ, שבתה נבתוש

 לא  ואמן  נלו  שישואים  נו  איאתו  בחמת  מנפסל  שאומר  שבר  דל  כראה  נכןל"
 חת  תנאנסה  שאמרה  שה  מדבריה  למאמין  דמר  אאם  דתבתי  ככן  לחר  אברד
 ."אמןנ ללים חם המנו מהל' הי שבניה וונה זיא הו אעלהב

 נאמנות הסודי. ביאתו בולד הנפסל שה למאמין שלא אלל חהוולד  שה  למאמין  שדובר  מיןא
 צמה  עהיא  שאשתו  לאמין  ים  אךא,  לל  חולד  המילא  מונה  זעשאה  שכיוןו,  נפשיה  אויא  שדיןמ
 .מענו שא לה זחר אשראל ים עינתהז

 אמנות  נו  לין  אי  כירכ  יין  דין  אה  זאופןב,  זינתה  שאשתו  לאמין  מםא.  סברה  משוט  פחילוקה
 ויא  שדין  מצמו  על  עאשה  הת  אסר  אם  אךא.  מרינן  אא  לדים  עגד  ניכירל  ש"כדקייו,  צמיתע
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 מזרות מימצא תא ללעולםק ש"ו דךא, ללים חניה במילאמ, יא הזונה  שמאמינה  ששום  מנפשיהא
 .ו זרך דלע

 :)סים נעשה מהגהות בובאהה (ר"פוש ד"ב הגירסת לותר יחוורים מדבריםה

 "]או"ולא  [  זא  עלה  בחת  תנאנסה  שאמרה  שה  מדבריה  למאמין  דמר  אםאד"
 ."אמן נללים חם המנו מהל' הי שבניה וונה זיאה

, נפשיה  אשויא  שיוןכ.  ללים  חניה  בממילא  וונה  זעשית  נדבריה  לשמאמיןכ:  דברים  הירושפ
 ם  גשנו  יכירי  דין  שברים  דל  שיסודםו.  דים  עגד  נהני  מנפשיה  אויא  שיכ,  דים  עגד  נם  גה  זין  דהאי
 .נפשיה אויא שדין מסובב משהואכ

 שפוסל  כאב  הנאמן  שוסף  נין  דידשש  ח"הב  שכתבל  ו"נ  הכל  בק  דאיר  מהבית  שראה  נהנה ו
 ישואיםנ  "חמתמ;  לל  חולד  העושה  ש–"  יאתו  בחמתמ:  "פרש  לקום  מהיהו".  ישואים  נחמתמ"

 .ב"צו, חר אם עינתה זאשתו ששאומר כ–" שלו

 נראה  כו  זשוןל".  דבריה  לאמיןמ  "ם  אכיר  יין  דיש  שיא  המואל  שבית  השוןל.  העיר  לש  יודע
 :)א" עו סידושיןק (הסוגיה מובעתנ

 יה  לגה  נד  חומאי,  מואל  שמר  דמיה  קתנייתא  מסדר  מהוה  דמיא  סההואד"
 תאא,  ורחא  אחדא  בליח  שדאזילא.  בתריה  אליחא  שדרש,  אתי  קוה  הלאו
, מואל  שמר  דקמיה  לתאא,  ינתה  זשתו  אמא,  ליח  שתא  איכ.  חדא  ביהוא
 לך  עהימן  מי  אאו  לאי  מפיק  תא  ל-  א  לאיו,  פקה  איל  זך  להימן  מיא:  ל"א
 ."פקה תא לא לאיו, פקה איל זרי תבי כך להימן מי ארבאו. וא הזלנא גלאוד

, בריו  דל  עהקשהו,  ש"ב  הדברי  בך  כביןה)  ו  לות  ג  אימןסע  "ג  אה"ח  (ומר  אביעת  י"שוב
 :ל"וז

 קידושין  באמרינן  דהאד,  )לגק'  יס(ן  "הרמבל  מיוחסותה'  תשוש  ב"פמל"
 אמר  קורה  תבר  דליו  עאוסרה  לאו  לפקה  איל  זרי  תבי  כך  להימן  מיא)  ו"ס(
 די  כלאא,  אמין  מינו  אבין  לאמין  מין  בחד  אעד  בורה  תילקה  חלאש',  כוו

 פסול  לאשתו  למאמין  שה  מהני  מאנ  ל"הו.  ש"ע.  אמר  קוקפו  נבו  להיה  ילאש
 ."ת" דנו בתא

 :ל"זו, ל"ראש התב כ) הות ג אימן סעזר הבןט א"ח( ומר איעבת י"בשוו

צ (  נדרים  בוסף  יהנימוקי  והמאירין  ו"הרא  ו"הרשבו'  תוס  המדברי  שבאמתו"
. דאורייתא  מויה,  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אוי  שדין  שהדיא  לתבאר  מ)ב
א "ד  חנפשיה  אוי  שדין  לרי  תבי  כנאמן  הד  עין  דשוהא  ה"הרשב  שמכיוןו
 מישור  בוכחנו  הכברו  [...]  דאורייתא  מוי  הרי  תבי  כנאמן  בםג  שיפוא  אוצאי

, א"ד  חנפשיה  אוי  שטעם  מהויד,  ליו  עומכת  סדעתו  ועד  למאמין  בגםש
 ."דאורייתא ממי נויה, א"רשב השם במגיד הרבש ה"כמו

 אין  שףן  א"רמב  למיוחסות  השיטת  מהקשות  ליאג  ה"ח  בהקשה  שמה  בוונתו  ככנראהו
 .ן כלכהה

 וספות  תברי  די  פל  עחר  אאופן  בה  זנין  עבאר  לתבנו  כ)  דות  ז  אימןא  ס"ח(  ורך  אחרת  ש"שוב
 נפשיה  אויא  שדין  מאינו  שיון  כו  זדרךל.  מים  שדי  יצאת  ליוב  חוא  הה  זחיוב  שכתבש,  זקןי  ה"ר
 כעתו,  ה  זענין  לקורות  ממה  כתבנו  כשםו.  כיר  יין  דו  באין  שסתברמ,  מים  שדי  יצאת  ליוב  חלאא
 זקןי  ה"  רמתוספות  שוד  עתב  כשם  ו)  כימןע  ס"הא(  שרון  הבצלתת  ח"שו  בך  כל  עעמד  שאיתיר
 . ז"ט כלא דבוארמ
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 ידינו בלהע

ונראה ,  כשאין  לאב  ידיעה  עצמית  אלא  סומך  על  ידיעה  של  אחר  נחלקו  אם  נאמר  דין  יכיר

 .להכריע שאין דין יכיר באופן זה

 .ן לאסורוכולי עלמא יודו שאי, א"י דרעי שליט"ש הגר"דון דידן עדיף טפי כמנ

 ליהו אריאל אדריא

 .לבוא בקהל ישראל] 'ד[ו] 'ש[מצטרף למסקנה להתיר את המבקשים 

 הרן דרשביץא

 סקנהמ

על  המזכירות .  'מותרים  לבוא  בקהל  ה,  ]ד[ו]  ש[ד  קובע  שהמשיבים  "ביה,  לאחר  העיון

 .או מעוכבי נישואין/לדאוג להסירם מרשימת טעונים בירור ו

 
 ר"יו -י רב אליהו אריאל אדרה ד" אב–רב אהרן דרשביץ ה ד"ברא –רב יהודה דרעי ה


