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 או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאו

  :ראשי פרקי�

  מבוא  .א
 וטהשצדדי	 להתיר מסגרת של אישות ב   .ב

  מסגרת של זוגיות בקט�   . ג
   קט� סמו� לפרקו .1
 ש" דעת המאירי והרא .2

 ש"הסברו של הריב .3

 	"דעת הרמב .4

 א וסיעתו"הרשב .5

 סיכו	 השיטות המאפשרות נישואי קט� .6

 קידושי� מהתורה בנישואי קט�חשש  .7

  בי� שוטה לקט�  . ד
  שוטה" נישואי"בי� נישואי חרש ל  .ה
  ?הא	 יש להפריש את השוטה מנישואי�  .ו
  ?הא	 למנוע משוטה או שוטה להינשא מדי� מניעת איסור  .ז
  תקנת חכמי הדור לגבי נישואי מונגולואידי	  .ח

        מבואמבואמבואמבוא. . . . אאאא

הסיק הרב , חיי משפחה לקיי� 1בשאלת מת
 האפשרות למונגולואידי�
יש לעודד  "– שא� ה� מסוגלי� לקיי� חיי� זוגיי� תקיני� 2אבינר להלכה

, "נישואי
 כדי לתת לפחות את האושר ואת הנורמליות הזו ה
 לב
 וה
 לבת
 הזכרנו שלהלכה אי
 שוטה מקדש ואי
 שוטה 3במאמר תגובה. ש"עיי

מסקנתו של הרב וחלקנו על , 4ע"� בטור ושו"מתקדשת כפי שנפסק ברמב
אבינר מתו! הנחה שאי
 מסגרת של חיי אישות או זוגיות ללא מסגרת של 

יחד ע� ההנחה שרוב� של פגועי , קידושי
 ונישואי
 כדת משה וישראל
 
  .  דינ� כשוטי� להלכה–תסמונת דאו

                                                           

  ). 21ע� גנוטיפ של טריזומיה (פגוע תסמונת דאו
 = מונגולואיד   .1
  .ז"תשנ, 14%16, נח% נזאסיא אסיא אסיא אסיא , ילדי� ע� תסמונת דאו
, הרב שלמה אבינר  .2
, 131%138, ב"ס%א" סאסיאאסיאאסיאאסיא, ת להצעת נישואי
 הערו–נישואי
 לבעלי תסמונת דאו
 , א פקטר"א  .3

  .ח"תשנ
שוטה ושוטית אי
 לה� קדושי
 לא מדברי תורה ולא מדברי : "'ב' מד סע' ע סי"ע אבה"בשו  .4

אבל א� , ודוקא  שוטה גמור: הגה.  בה� לא שנא ע� פקחי�כיוצאלא שנא ע� , סופרי�
וכ
 עתי� שוטה , )ה"בש� הרמרבינו ירוח�  (פ שהיא דלה וקלושה הרבה "אע, דעתו צלולה
בעני
 " ).ז ש�"ג(לקדושי
     חוששי
, ולא ידענו העת שהוא עומד בדעתו, ועתי� צלול
  .ל" ראה דברינו במאמר הנ"תסמונת דאו
 נדו
 כשוטהבעל השאלה הא� 
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ראה שאי
 הדברי� מ, עיו
 נוס+ בשאלת נישואי
 לבעלי תסמונת דאו
במקרי� , תסמונת דאו
ע�  הזוג או אחד מה� כששני בני. 5כל כ! פשוטי�

בי
 השאר משו� . מסויימי� יש אולי מקו� להתיר מסגרת של זוגיות מעי
 זו
שכאשר מטרת החיי� ביחד היא לש� אישות ואי
 במסגרת ההלכה אפשרות 

  .7ג" אזי יתכ
 שאי
 איסור לחיי� משותפי� בכה6"נישואי
 מלאי�"להחיל 

, בעיה של נישואי
 לבעלי תסמונת דאו
כדי למקד ולפשט מעט את ה
  :יש לדו
 בכמה בעיות הנוגעות לדיני אישות בשוטה

  ? 8"נשאיה"הא� יש להמלי0 לשוֶטה ושוָטה ל  .א
הא� יש להתיר לה� בדיעבד , "נישאו"בני זוג שוטי� שעברו ו   .ב

  ?ביניה�או שמא יש להפריד ,  לחיות יחדיו
,  הא� בזה הדי
 שונה, כשאחד מבני הזוג שוטה והאחר פיקח  . ג

  ? ובדיעבד  הא� יש להתיר לה� לחיות יחדיו
  ?   ל"הא� כל השוטי� דינ� שווה בשאלות הנ  .ד

        צדדי� להתיר מסגרת של אישות בשוטהצדדי� להתיר מסגרת של אישות בשוטהצדדי� להתיר מסגרת של אישות בשוטהצדדי� להתיר מסגרת של אישות בשוטה.  .  .  .  בבבב

  :  10 מביאה ברייתא9'הגמ. בברייתא משמע שיש מסגרת אישות לשוטה

פ שנתפקח החרש ונשתפה "חרש ושוטה שנשאו פקחות אע"
ופקח . רצו לקיימ
 יש לה� כתובה. 
 לה� עליה� כלו�השוטה אי

 כתובתה ––––    כתב לה מאה מנה' אפי, שנשא חרשת או שוטה
             ."קיימת מפני שרצה לזוק בנכסיו

אומנ� אפשר . מהתבוננות בברייתא נראה שמדובר בשוֶטה שנשא אשה
או (בו שוֶטה נשא אשה , שהברייתא עסקה במקרה של בדיעבד, לומר
על כל פני� הברייתא בגמרא הזכירה . כתחילה אי
 לעשות כ!אבל ל, )להפ!

בפרט לפי מה , ומשמע שמצב כזה איננו בלתי מקובל, לשו
 נישואי
 בשוטה
 על המשנה בכתובות המזכירה די
 כתובה לאשת 11שמבואר בשיטה מקובצת


קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כ
 קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כ
 קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כ
 קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כ
 : "12נאמר במשנה. קט

                                                           

  . ותודתי נתונה לו על כ!, י הרב מרדכי הלפרי
"בסיס מאמר זה וכ
 כמה מהמובאות הועלו ע  .5
  . מדי
 התורה או מדברי חכמי�החלי�   .6
  .3, וראה להל
 פרק ג. קט
" נישואי"ש בתשובה קצג לגבי "כעי
 זה כתב הריב   .7
מעי
 זוגיות , אלא איזושהי מסגרת של חיי� משותפי�, מוב
 שאי
 זה נישואי
 כפשוט�   .8

  .  שהרי לית מא
 דפליג שאי
 די
 קידושי
 לשוטה,  שאי
 בה נישואי
 של ממש
  .א, קיג, מותיב  .9

 כתובת
 מאתיי� מפני –פקח שנשא חרשת או שוטה : "בשינויי לשו
, ג, תוספתא כתובות א  .10
פ שחזר חרש ונתפקח "אע, חרש ושוטה שנשאו פקחות. שרוצה להחזיק לה� את הנכסי�

ועיי
 מצפה שמואל ".  נותני� כתובה מנה–רצו לקיי� .  אי
 לה� כתובה–שוטה ונשתפה 
  .העור! –   .וספתא כפשוטה ש�ובת, ש� אות ח

  .א, כתובות צק ק ק ק """"שטמשטמשטמשטמ  .11
  .כתובות פרק ט משנה ט  .12
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או שמא יש , הא� מותר להשיא קט
, ני� ש� בשאלההראשוני� ד". קיימהקיימהקיימהקיימה
  :  ק ש�"על כ! נאמר בשטמ.  בכ! איסור והמשנה דנה במצב של דיעבד

דא� איתא שהיה איסור . אלא ודאי מותר להשיאו, ואי
 זה נראה"
  "?היכי מיירי מתניתי
  בדבר  שיש בו איסור, בדבר

וא� . טהבאופ
 דומה אפשר אולי להוכיח שכ! הדבר ג� לגבי שו
הרי הוכחה . מכא
 שאי
 בזה איסור, הברייתא מזכירה שוטה שנשא אשה

קחת ישיש מצב בו שוֶטה יכול לחיות חיי אישות ע� שוָטה או ע� פ, לכאורה
בכל אופ
 ברור שאי
 הברייתא מתכוונת במילה . מבלי שיש איסור בדבר

א כוונת  אל,לנישואי
 בעלי תוק+ כשידוע שאי
 די
 נישואי
 בשוטה" נשא"

  .הברייתא לחיי אישות מסודרי� ללא תוק+ של דיני נישואי

מדוע הברייתא קובעת : ושואל, ל" ד
 בברייתא הנ13"בית מאיר" ה
חייב בכתובה , לקיי� את נישואיולהמשי! שלאחר שנתפקח רצה , ששוטה

ולאחר שנשתפה ודאי שחייב לקדשה כמו כל , הרי אי
 בנישואיו כלו�? מנה
לגבי דינו של חרש , אומנ�. רק אז יהיה חייב בכתובתה וממילא 14אשה

המוזכר בברייתא מובנת הסיבה שבגללה ציינה הברייתא שלאחר שנתפקח 
 ולכ
 כל 15ל נישואי
 מדרבנ
"כי לחרש או חרשת תקנו חז. חייב בכתובתה

בכל זאת , למרות שיש תוק+ לנישואיו מחמת התקנה, עוד לא נתפקח החרש
וא� כ
 כל עוד לא התחייב מחדש לאחר , תיו הכספיותאי
 תוק+ להתחייבויו

לכ
 אומרת הברייתא .  לא מוטל עליו החיוב הכספי שבכתובה–שנתפקח 
 
 רק אז חל עליו החיוב –שרק לאחר שנתפקח והחליט לקיי� את הנישואי

א! הבית מאיר תמה מדוע מוזכר בברייתא ג� . הכספי של כתובה ככל אשה
מסקנתו היא שהשוטה . ו חכמי� נישואי
 כללהשוטה אשר עבורו לא תקנ

ובאמת אי
 לשוֶטה או לשוָטה אפשרות ,  החרשאגבאגבאגבאגבנשתרבב לברייתא 

  .מותרת לחיות חיי אישות בהעדר מסגרת של נישואי

. אישה" לישא" משמע ששוטה יכול 16ל"במהרי, לעומת הבית מאיר
.  ה ורביהל ד
 בשאלה הא� אד� שנולד לו ב
 שוטה קיי�  מצוות פרי"המהרי
  : וכדבריו, ל פשוט שקיי� את המצווה מכמה סיבות"למהרי

 והרי שוטה " [ר"לא נתגיירו בניו עמו קיי� פו' י גר שנתגייר אפי"דלר". . . . אאאא
        .]�"אינו גרוע מעכו

   ."ולהוליד ב
 חכ�  לישא אשה17שבת ויכולאיכא , אי משו� לשבת יצרה" ....בבבב

                                                           

  .ז"סז ס' ע אב
 העזר סי"בפרושו על שו  .13
  .שהרי לא היו בנישואיו דבר  .14
  ).חרש(משנת יבמות פרק יד   .15
  ). רכג(קצו ' סי) החדש (לללל""""ת המהרית המהרית המהרית המהרי""""שושושושו  .16
  .פ"אא. השוטה  .17
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, ובר מצוה, מי נשמה יש לו האי נ…א� משו� עד שיכלו הנשמות" ....גגגג
  ".       ופיקחי� מוזהרי� עליו

ל אינו מפרט כיצד השוטה יכול לישא אישה "צרי! להבי
 מדוע המהרי

ועוד משמע מדבריו . שהרי פשוט שאי
 לו מסגרת רגילה של נישואי

ולכ
 יהיה לאבי , ל עסק במקרה בו יקיי� השוטה יחסי אישות"שהמהרי
  . מבנו השוטה) נכדי�(השוטה צאצאי� 

  :  מצטט את דברי המגיד משנה18י"הב, לעומת זאת

 די
 פיקח שנשא שוָטה 19 ולא הזכיר רבנו...והרב המגיד כתב"
ופשוט הוא שא� ,   לפי שהשוטה אי
 לה נישואי
 כלל20ונשתפית

  ". רוצה לקיימה אחר שנשתפית צרי! לקדשה ולכתוב לה כתובה

  : ח ש� כתב"ובב

ה שוה לפקח ]ת[פקח שנשא שוטה ונשתפ כתב ד21 אבל רבינו..."
שנשא חרשת ונתפקחה דכיו
 שלקחה בחופה וקידושי
 ולא הויא 
בעילתו בעילת זנות אי
 צרי! לחזור ולקדשה אלא צרי! לכתוב 

  . 22"לה כתובה בלבד

שאי
 צור! לקדש את השוָטה , ח בטור" סובר כדעת הב23הבית שמואל
  . �"שזו ג� דעת הרמביתר על כ
 הוא סבור , שחי עמה לש� אישות

 מדוע לדבריה� 25ח והבית שמואל" שואל על דעת הב24"בית מאיר"ה
דקט
 ושוטה או שוטית שאי
 לה� ריח : "ומוסי+ ואומר? אי
 לחזור ולקדשה
שהרי אי
 תופסי� בה קידושי
 בזמ
 " כ בלא קידושי
"קידושי
 ידורו אח

 לחיות עמה כ ג� א� בעל לש� קידושי
 משו� שרוצה"וא, היותה שוָטה
ואפילו א� נאמר שקידשה , היא ואי
 לה קידושי
 לש� אישות הרי שוָטה


  ? במה נתקדשה , בחופה וקידושי

  :  26ע"יש לעיי
 בלשו
 המחבר בשו

                                                           

  'ש דשוטה וכו"ה ומ"י  ד"בב',  על הטור סי סז  .18
  .פ"אא.  �"הרמב  .19
20.   
, ש� מוזכר די
 חרשת ולא די
 שוטה) ד+ מג(ריש כתובות , ����""""הלכות הירושלמי לרמבהלכות הירושלמי לרמבהלכות הירושלמי לרמבהלכות הירושלמי לרמבעיי

  .העור! –  ט% ק ח"ש ליברמ
 ש� ס"כ הר"וראה מש. שלא כגירסת הירושלמי שלנו
  .פ"אא.   הטור  .21
שהרי מני
 לו לקחתה ,  זנותח דהויא בעילתו בעילת "יתכ
 שבשוֶטה שנשא שוָטה יסכי� הב  .22

  . לש� אישות וחייב לחזור ולקדשה
  .ו' סע' סז' סי  .23
  . ש�  .24
  . סז' ע אב
 העזר סי"בפרושו על שו  .25
  .ח' סז סע' אב
 העזר סי  .26
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לא תקנו לה כתובה  , פ שיש לה נשואי
 מדבריה�"אע, החרשת"
, , , , החרשת ונתפקחה    וא� כנס; ולא מזונות ולא תנאי מתנאי כתובה

  . "וכתובתה מנה, יש לה כתובה ותנאי כתובה, תפיתאו שוטה ונש

. ד משיאי
 אותה"הרי אי
 בי? "כנס את השוָטה"אי! נסביר את המושג 
יש מקו� לדו
 על שוטה החי , ל לא תיקנו נישואי
 לשוטה"פ שחז"מכא
 שאע

לכאורה ? הא� באמת יש איסור בדבר. 27ללא קידושי
 ע� ב
 זוג לצור! אישות
, קת ראשוני� על אישה שמיוחדת לש� אישות ללא נישואי
הדבר תלוי במחלו

  : 28ע"וכמבואר בשו, או שאי
 איסור בדבר, הא� אסורה וכופי� אותו להוציאה

אי
 האשה נחשבת אשת איש אלא על ידי קדושי
 שנתקדשה  "
אינו , שלא לש� קדושי
, אבל א� בא עליה דר! זנות, כראוי
אינה נחשבת , ו לבינהואפילו בא עליה לש� אישות בינ. כלו�

אלא אדרבא כופי
 אותו להוציאה , ואפילו א� ייחדה לו, כאשתו
ובא עליה בנדתה , דבודאי בושה היא מלטבול: הגההגההגההגה. מביתו

יש אומרי� , אבל א� מייחד אליו אשה וטובלת אליו. )טור(
א "וי. )ד וקצת מפרשי�"הראב(שמותר והוא פלגש האמורה בתורה 

       .")יח,  דברי� כג(שו� לא תהיה קדשה ולוקי
 על זה מ, שאסור


 בתשובה אי
 איסור " מבואר שלדעת הרמב29בבית שמואל ש�
והאיסור הוא , �31 הדי
 כ!"ש ויתכ
 שא+ להרמב" וזו ג� דעת הרא30בפילגש

ואולי . א� היא מתביישת לטבול, רק משו� שעלול לבוא עליה ללא טבילה
 מייחדה לו לש� אישות הוי א+ למחמירי� הסוברי� שבאשה רגילה ג� ע�

אבל בשוטה שלא תיקנו , היינו משו� שיכול לשאתה בחופה וקידושי
, כזנות

יתכ
 שאות� , ואי
 לו דר! אחרת לחיות עמה חיי אישות, לו רבנ
 נישואי

  .33ש"וכעי
 המבואר בריב, 32ראשוני� יסכימו שאי
 בזה משו� זנות

אי
 מניעה , ח והבית שמואל"וכ
 משמע מהב, ל"נמצא שלמהרי
ע "אבל מלשו
 השו. עקרונית ששוטה יחיה במסגרת זוגית של חיי אישות

משמע שאי
 לשוטה לא מסגרת של , י בש� הרב המגיד"וממה שכתב הב

  .ולא מסגרת של חיי אישות מכל סוג שהוא, נישואי

                                                           

 לצור! חיי� משותפי� קשר קבועקשר קבועקשר קבועקשר קבועבני זוג המקיימי� ביניה� ,  הוא" אישות"משמעות המונח   .27
בניגוד לקשר מזדמ
 שהוא מוגדר , )ה להעמיד דור המש!ג� א� אי
 הכוונ(כמו זוג נשוי 

  .בהלכה כדר! זנות
  .א ש�"א וברמ' ז סימ
 כו סע"אבהע  .28
  .ק ב"ס  .29
  . שלקחה ללא חופה וקידושי
,  אשה המיוחדת לאד� לש� אישות  .30
  .�"הדבר תלוי בגירסה ברמב  .31
ו א� מדובר "ק, שותלגמרי לא ברור ששוטה יכול ומסוגל לחיות עמה לש� אי, ומאיד!  .32

א שלא תוכל "ויתכ
 שקיי� כא
 ג� כעי
 החשש המוזכר ברמ. שנישאו בשוֶטה ושוָטה
  . וראה עוד להל
',  לטבול לנידתה וכו

  .קצג, שששש""""ת ריבת ריבת ריבת ריב""""שושושושו  .33
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 שבמקו� שבו אי
 דר! אחרת מותרת מסגרת של זוגיות ושל ,לרעיו

 תקפי�חיי אישות ללא נישואי ,
  .יש לכאורה למצוא תימוכי
 מדינו של קט

        מסגרת של זוגיות בקט
מסגרת של זוגיות בקט
מסגרת של זוגיות בקט
מסגרת של זוגיות בקט
.  .  .  .  גגגג

        רקורקורקורקוייייקט
 סמו! לפקט
 סמו! לפקט
 סמו! לפקט
 סמו! לפ. . . . 1111

שמערכת של זוגיות ללא קידושי
 , לכאורה, דיני אישות בקט
 מראי�
אבל היא מותרת כמסגרת של , אסורה כל עוד מדובר בבני זוג בוגרי� רגילי�


  :   קובעת34במסכת סנהדרי
' הגמ. זוגיות בקט
 למרות שאי
 לו קידושי

"
והמשיא אשה  , אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזק

למע
 ספות : עליו הכתוב אומר, והמחזיר אבידה לנכרי, לבנו קט

  .35סלוח לו' לא יאבה ה, הרוה את הצמאה
    האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדרי!: מיתיבי


 סמו! לפירק
 והמשיא והמשיא והמשיא והמשיאבדר! ישרהבניו ובנותיו בניו ובנותיו בניו ובנותיו בניו ובנותיו 

 סמו! לפירק

 סמו! לפירק
עליו הכתוב     ––––    
 סמו! לפירק
סמו!  !?אומר וידעת כי שלו� אהל! ופקדת נו! ולא תחטא

  ".לפירק
 שאני

כיצד ליישב את הסתירה בי
 דעת רב יהודה בש� , דנה בשאלה' הגמ
לבי
 הברייתא הקובעת , שהמשיא אשה לב
 קט
 עובר על איסור, רב


מתרצת ! � קטני�כלומר בעוד, שמצווה להשיא בניו ובנותיו סמו! לפירק

 אי
 להשיא אותו –קט
 צעיר מאד , הגמרא  שהדבר תלוי בגילו של הקט

ומשמע . מותר להשיאו –אבל א� הוא כבר סמו! לפירקו , ויש בזה איסור
  . שלא רק שהדבר מותר אלא יש בזה ג� משו� הנהגה טובה' מלשו
 הגמ

    בנישואי קט
בנישואי קט
בנישואי קט
בנישואי קט
' ' ' ' י ותוסי ותוסי ותוסי ותוס""""דעת רשדעת רשדעת רשדעת רש. . . . 2222

  :  י ש�"ברש

 דלאו –סמו! לפירק
 שאני .  עדיי
 קטני� ה�–ק
 סמו! לפיר"
  .   "דמשו� שנה או חצי שנה לא תזנה עליו. היינו קט
 כולי האי

, ג"שסמו! לפירק
 היינו ב
 קט
 שנכנס לשנתו הי, י עולה"מדברי רש
  . 36סמו! לגיל המצוות

                                                           

  .ב, סנהדרי
  עו  .34
הסיבה לאיסור השאת אישה לקט
 היא כי אישה הנישאת לקט
 מצויה במצב של , כלומר  .35

"
  .ומשו� כ! היא עלולה להתדרדר לזנות,  בא על סיפוקושאינו" צימאו
שבהיות הקט
 בשנתו , מדוע קיי� הבדל כה משמעותי להלכה, הבעיה המתעוררת כא
 היא  .36

.     או לפחות הנהגה טובה, ושנה לאחר מכ
 זו מצווה, יב יש בנישואיו משו� עבירה%ה
,   יכול לקיי� חיי אישות מלאי�בגלל שבגיל זה אומנ� הקט
 אינו,  נראה שהסיבה לכ! הוא

  .  אבל אי
 חשש שאשתו הגדולה תזנה תחתיו אלא תמתי
 לו עד שיגדל
ב "הא� הבדל של שנה מהיותו פחות ב
 י, עמד על השאלה) סימ
 ט, ת"שו(תורת יקותיאל תורת יקותיאל תורת יקותיאל תורת יקותיאל ה

כלומר א� חכמי� ראו צור! לתק
 . ג  קובע את ההבדל א� תזנה עליו או לא"שנה או ב
 י
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  :  ש�' בתוס

"
דבפרק חרש , וקשה. משמע הכא דאבנו נמי קאי. סמו! לפירק
ואמר , אמרינ
 דקט
 לא תקינו ליה נישואי
:) ת ד+ קיביבמו(

דנשותיה
 פטורות מ
 החליצה ומ
 :) ש� ד+ צו(בהאשה רבה 
ל דלא חשיב מיהא  בעילת "וי? אלמא בעילת זנות היא, הייבו�

דקט
 שהשיאו .) כתובות ד+ צ(דהא אמר בפרק הכותב . זנות
       ."אביו אשה כתובתה קיימת

הרי לפי המבואר ,  כיצד אפשר להשיא ב
 קט
בעלי התוספות מקשי�
כ בעילתו בעילת "ביבמות אי
 נישואי
 לקט
 אפילו לא מתקנת חכמי� וא

א+ , פ שאי
 לקט
 נישואי
 אפילו לא מתקנת חכמי�"שאע, ומתרצי�. 37זנות
 
אינו מסביר מדוע ' תוס. קט
 נחשבי� לביאת זנות" נישואי"על פי כ
 אי

"
אבל מוכיחי� , 38י� על א+ שאי
 ה� נישואי
 כללמסוג זה מותר" נישואי
" אשתו"כתובת  –זאת מכ! שהמשנה בכתובות אומרת שקט
 שהשיאו אביו 

קט
 היו נחשבי� " נישואי"כנראה סבורי� בעלי התוספות שאילו . קיימת
אזי המשנה לא היתה מזכירה ללא הסתייגות דבר האסור , לבעילת זנות

  . 39משו� ביאת זנות

 מוסיפי� הסבר מדוע אי
 נישואי קט
 נחשבי� לביאת 40ותביבמ' התוס
  : זנות

ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק  "ואע"
מ להכי תקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו "מ, .)ד+ סח(אלמנה 

      ."בעילת זנות

אולי הכוונה לדברי רב יהודה בש� רב . יש לעיי
 מה משמעות תקנה זו
  .  בניו ובנותיו סמו! לפירק
 כדי שימנעו מהחטאשישיא


וכלשו
 ,  משמע שיש בזה ג� מצווה41ביבמות' מתוס, יתר על כ
  : 'התוס

נשואי
     ג דלא  תקינו רבנ
"ואע. הרי זו פטורה    ––––    נשא אשה ומת"

. זנות ביאת  ביאת  ביאת  ביאת דלא חשיבא, י דליכא איסורא"מ אומר ר"מ, לקט


בהנשרפי
     דאמרכ, ומצוה נמי איכא להשיא אשה לבנו קט

                                                                                                                  

,   שמא תזנה תחתיו ולומר שמותר להשיא את הקט
 רק בהיותו סמו! לפירקובגלל החשש
  .          וראה עוד להל
, הא� פרק זמ
 של שנה מספיק

בקושיית� הניחו בעלי התוספות שחיי אישות המתקיימי� בי
 בני זוג ללא נישואי
 תקפי�   .37
)
  .דינ� כזנות –) מדאורייתא או מדרבנ

  .ואר שהטע� הוא משו� שחי עמה לש� אישות ואינה גרועה מפילגשמב,  סי אבית מאירבית מאירבית מאירבית מאירב  .38
  .במסכת כתובות ש�שיטה מקובצת שיטה מקובצת שיטה מקובצת שיטה מקובצת סברה זו מבוארת ג� ב  .39
  .ה סמו! לפירק
"תוד, ב, יבמות סב  .40
  .ה נשא אשה"ב ד"ד+ צו ע  .41
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שלו� אהל!     דעליו הכתוב אומר וידעת כי) וש�: סנהדרי
 ד+ עו(
   ".42'וגו

פ שאי
 לקט
 מסגרת של נישואי
 מכל "אע, נמצא שלדברי התוספות
בכל זאת אי
 בעילתו בעילת , לא מדאורייתא ולא מתקנת חכמי�, סוג שהוא

                .א+ מצווה יש בזה כפי שכתבו  התוספות ביבמות, זנות

        ש ש ש ש """"דעת המאירי והראדעת המאירי והראדעת המאירי והראדעת המאירי והרא. . . . 3333

  :  כתב בראש דבריו43המאיריהמאיריהמאיריהמאירי

וכ
 יזהר להשיא
 סמו! לפרק
 כדי שלא יבואו לידי זנות אלא "
שאי
 ראוי לו להשיא אשה לקט
 שביאת הקט
 אינה אלא כמו 

  ."מ סמו! לפרקו מותר"זנות ומ

  .44מ אי
 זו זנות"אי
 ראוי להשיא את הקט
 ומ: יש כא
 מעי
 פשרה

ומוסי+ שלדעת� מותר , ת דעת בעלי התוספותהמאירי מביא ג� א
אבל המאירי מציי
 שאי
 ראוי , 45להשיא ב
 קט
 ג� א� הוא קט
 הרבה


  :ועוד הוא מסביר את הראיה מהמשנה בכתובות. לעשות כ

שהקט
 שהשיאו אביו אשה  ) א, צ(וזהו שאמרו בפרק הכותב "
 וא� אינ
 כלו�. אלמא רגילי
 היו לעשות כ
, כתובתה קיימת

כ! כתבוה חכמי ? והרי מוקדמת היא, האי! הכתובה קיימת
  . 46"התוספות

א� , ש סובר כדעת בעלי התוספות שחיי� זוגיי� ללא קידושי
"ג� הרא
  :47ואלו דבריו,  אי
 בה� משו� זנות–ה� קבועי� לש� חיי אישות 

                                                           


 הסובר שאי
 איסור "על פי הרמב' מבאר את דעת התוס, א' באב
 העזר סיבית מאיר בית מאיר בית מאיר בית מאיר ה  .42
) ק ב"ש ס"בב(' כו' 
 שבסי"ל טעמייהו דאזלו בשיטת הרמב"וי: "כדבריוו, בפילגש


  ". ונישואי קט
 לא גרע ממיוחדת, דבמיוחדת ליכא איסור כלל אפילו בלא קידושי
  .ב, סנהדרי
 עו, בית הבחירהבית הבחירהבית הבחירהבית הבחירה  .43
  .או שאלו דברי עצמו' הא� המאירי קובע זאת בדעת תוס, לא ברור לי  .44
45.  
,  האוסרת להשיא ב
 קט
' ברי� אלו ה� לכאורה נגד דברי הגממשו� שד, קצת קשה להבי

  . יתכ
 שמסיבה זאת  מוסי+ המאירי שאי
 ראוי לעשות כ
, כ הוא סמו! לפירקו"אלא א
וג� רבינו משה כתב שאי
  "..."..."..."...א ,במסכת כתובות צשיטה מקובצת שיטה מקובצת שיטה מקובצת שיטה מקובצת ראיה זו הובאה ג� ב  .46

דא� איתא שהיה איסור בדבר דא� איתא שהיה איסור בדבר דא� איתא שהיה איסור בדבר דא� איתא שהיה איסור בדבר . . . . וווו אלא ודאי מותר להשיא אלא ודאי מותר להשיא אלא ודאי מותר להשיא אלא ודאי מותר להשיאמשיאי
 את הקט
 ואי
 זה נראה
שלמה מ
 ההר שלמה מ
 ההר שלמה מ
 ההר שלמה מ
 ההר ' ' ' ' וכ
 הורה הלכה למעשה הרב רוכ
 הורה הלכה למעשה הרב רוכ
 הורה הלכה למעשה הרב רוכ
 הורה הלכה למעשה הרב ר? ? ? ? היכי מיירי מתניתי
 בדבר שיש בו איסורהיכי מיירי מתניתי
 בדבר שיש בו איסורהיכי מיירי מתניתי
 בדבר שיש בו איסורהיכי מיירי מתניתי
 בדבר שיש בו איסור

ב
 תשע שני� ויו� אחד : "אומרת:) צו(יש לעיי
 בראיה זו משו� שהמשנה ביבמות . """"לללל""""זזזז
מה והרי ג� לפי " שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה

אי
 להשיא ב
 קט
 אלא בסמו! לפירקו ) ביבמות ובסנהדרי
(בסוגיה ' י ותוס"שביארו רש
אלא ודאי יש להסביר שהמשנה עסקה ג� , וודאי לא בגיל תשע) ג שנה"קרוב לגיל י(

  .'במקרה בו עבר אד� על דברי חכמי� והשיא אשה לב
 קט
 בהיותו ב
 ט
נידו
 ש� הוא לגבי קטנה שאביה הל! למדינת ה, ח' במסכת קידושי
 פרק האיש מקדש סי  .47

  .ההי� והשיאוה אחיה ואמ
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מ אי
 לאוסרה "הלכ! נראה דאי
 לה נישואי
 ואפילו מדרבנ
 מ "
 דדר! קידושי
  דדר! קידושי
  דדר! קידושי
  דדר! קידושי
 דכיו
.  ועומדת אצלו בזנותמשו� שתחשב כפנויה

מידי דהוה אקט
 שהשיאו . . . .  אי
 זה זנות אי
 זה זנות אי
 זה זנות אי
 זה זנות––––שואי
 היא אצלו שואי
 היא אצלו שואי
 היא אצלו שואי
 היא אצלו ייייונונונונ
אביו דלא חשיב כאילו היא בזנות אצלו אפילו היא גדולה ובת 


כדתנ
 בפרק , קנו ליה רבנ
 נישואי
יא+ על גב דלא ת, עונשי
ב
 תשע שנשא אשה ומת פטורה מ
 החליצה :) צו(האשה רבה 
  .48"ומ
 היבו�

        שששש""""הסברו של הריבהסברו של הריבהסברו של הריבהסברו של הריב. . . . 4444

ש מוסי+ ומנמק את הסיבה "הריב.  אי
 זו ביאת זנות49ש"ג� לדעת הריב
אבל עד עתה כבר נעשה בנישואי
 אלו כל מה שהיה אפשר לעשות "לכ! כי 

ש נאמרו לגבי "אומנ� דברי הריב, "ולזה אינה בעילת זנות, בה� בעודה קטנה

 בתשובת הריבאבל מתו! עיו, נישואי קטנה לגדול" 
ש עולה שזהו העיקרו

משו� שאי
 מסגרת יותר , שבגללו אי
 נישואי
 מסוג זה נחשבי� לביאת זנות

ולכ
 א� נעשה כל מה שאפשרי כדי . רחבה של קידושי
 לקטנה או לקט

  .  אי
 איסור בדבר– שמסגרת הנישואי
 תהיה אכ
 רצינית ומחייבת

        � � � � """"דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב. . . . 5555

  :  כתב�50"הרמב. �"רמבהפוסקי� נחלקו בדעת ה

רק
 שא� יניח
  ימצות חכמי� שישיא אד� בניו ובנותיו סמו! לפ"
יבואו לידי זנות או לידי הרהור ועל זה נאמר ופקדת נו! ולא 

  ." שזה כמו זנות היא,ואסור להשיא אשה לקט
. תחטא

, ג שנה" מפשט דבריו נראה שאי
 להשיא קט
 ג� א� הוא סמו! לגיל י
כפי שביאר , ג"� היינו מי שלא מלאו לו י"לשו
 הרמבב" קט
"משו� ש

  .    �"י בדעת הרמב"כפי שיבואר להל
 זו ג� דעת הב. �51 במקו� אחר"הרמב

� סובר אחרת " חולק עליו וסובר שאי
 ראיה שהרמב52ח"אלא שהב
� מחלק בי
 השאת "ח ג� הרמב"ולדעת הב, מהמשמעות הפשוטה של הגמרא

אבל סמו! לפירקו , כפי שמבואר בגמרא" נותשזה כמו ז"אישה לקט
 צעיר 

                                                           

שנה נית
 ' או י' לפי מה שמשמע מדבריו קט
 ג� א� הוא רק ב
 ט, ש"יש לעיי
 בדעת הרא  .48
שאי
 להשיא קט
 אלא בסמו! ' י ותוס"לכאורה הוא חולק בזה על דעת רש, להשיאו אשה

ש אי
 בזה ביאת זנות ג� א� "לומר שלדברי הראאולי אפשר לחלק ו. לפירקו כמבואר לעיל
,  שריר וקיי�–אבל החשש שמא תזנה תחתיו אשתו הצמאה , הקט
 עדיי
 אינו סמו! לפירקו

      ] העור!–    לעיל35ראה הערה  [.בסוגיה' י ותוס"ש לדעת רש"ובזה יסכי� הרא
  .קצג, שששש""""ת ריבת ריבת ריבת ריב""""שושושושו  .49
  .הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה כה  .50
  .הלכה כז, ות אישות פרק בהלכ  .51
וכ
 בדרכי משה ש� , ראה ש� בהרחבה בעני
 זה. ה אבל קוד�"ח ד"ב, א' ז סי"טור אבהע  .52

  . ק ב"ס
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ח בביאור "לפי דרכו של הב. 53אי
 בזה איסור, למרות שהוא עדיי
 קט
� לא ציי
 ופירש את דבריו שחרג כא
 "קשה להבי
 מדוע הרמב, �"הרמב


, וחילק כא
 בי
 קט
 סמו! לפירקו לבי
 קט
 צעיר יותר, ממנהגו בהגדרת קט
  :�54 בהלכות אישות"
 קצת קשה מלשו
 הרמבכמו כ. רקוישאינו סמו! לפ

וכ
 קט
 לא תיקנו לו חכמי� נישואי
 הואיל וסופו לבוא לידי "

פ שהיא "ומפני מה תיקנו נישואי
 לקטנה ואע. נישואי
 גמורי


ואי
 . כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר? באה לידי נישואי
 גמורי
  ."י
משיאי
 את הקט
 עד שבודקי
 אותו ויודע שהביא סימנ

  .� שאי
 להשיא קט
 עד היותו גדול מדאורייתא"לכאורה מפורש ברמב

        א וסיעתו א וסיעתו א וסיעתו א וסיעתו """"הרשבהרשבהרשבהרשב. . . . 6666

וכדברי , ג שנה"א ברורה שאי
 להשיא קט
 שאינו ב
 י"דעת הרשב
  :55א בתשובתו"הרשב

על עני
 קט
 שהשיאוהו אשר אמרת מה חשש , שאלת. שאלהשאלהשאלהשאלה"
  .יש בדבר
 דכל דלא  דכל דלא  דכל דלא  דכל דלא ,אחד    .מכמה טעמי�אסור לעשות כ
 אסור לעשות כ
 אסור לעשות כ
 אסור לעשות כ
 באמת . תשובהתשובהתשובהתשובה

 וגדולה מזו שנו ביבמות ....תקו
 להו רבנ
 נשואי
 בעילת זנות היאתקו
 להו רבנ
 נשואי
 בעילת זנות היאתקו
 להו רבנ
 נשואי
 בעילת זנות היאתקו
 להו רבנ
 נשואי
 בעילת זנות היא
ומ
 הטע� הזה ,  אי
 ממאני
 אלא ארוסות]א, קז[פרק בית שמאי 

ועד כא
 לא קאמרי בית הלל בי
 . אמרו לאוקמתא דרבה ורב יוס+
ומפרש טעמייהו דכיו
 דאיכא קדושי
 לא אתי , ארוסות בי
 נשואות
אלא דאיכא למימר דאיכא נשואי ,  זנות היאלמימרא דבעילת


ואפילו . אבל כא
 דליכא נשואי
 כלל בעילת זנות ממש היא. דרבנ
בפוחת לבתולה ממאתי� ולאלמנה ממנה אסרו מ
 החשש הזה 

וכ
 במשהא את אשתו שעה . שמא תעשה בעילתה בעילת זנות
אחת בלא כתובה א+ על פי שהוא  חשש רחוק שמא התיר שתהא 

או דשמא יכפור בכתובתה  ומתו! כ! תתכוי
 , יניו להוציאקלה בע
כל שכ
 וכל , וא+ על פי שהיא אשתו גמורה, בבעילתה בעילת זנות

ועוד שקרוב הדבר לבוא לידי . שכ
 בזו שהיא ודאי בעילת זנות
דאפשר  שתפשוט ידה ותקבל קדושי
 , אסור ערוה דאורייתא

 
וקדושי שני אינ� מאחר תחתיו ויאמרו שנשואי הראשו
 נשואי
. לא היא, וא� תאמר א+ בחרש בפקחת גדולה נחוש לכ!. כלו�

 
] תקו
[דהת� הכל יודעי� שאי
 קדושי חרש כלו� אלא דרבנ

אתי למטעי ולמימר דהא דנשא גדול הוא ] אבל הכא. [נשואי

                                                           

  . ק ג"ס' א' וראה ג� בחלקת מחוקק סי', סב' כ! ג� למד הנודע ביהודה במהדורה קמא סי  .53
  .פרק יא הלכה ו, אישות  .54
  .תתג' א סי" חאאאא""""תשובות הרשבתשובות הרשבתשובות הרשבתשובות הרשב  .55
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. דאי לאו דגדול הוא לא נשא האשה,  בשני� ואשתו גמורה היא
אמרי חזקה אי
 , בה וחתמו עדי�ועוד דכל ששמעו שכתב לה כתו

והא דתנ
 והא דתנ
 והא דתנ
 והא דתנ
 . גדול]ב[העדי� חותמי
 על השטר אלא א� כ
 נעשה 
    –––– קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת  קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת  קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת  קט
 שהשיאו אביו כתובתה קיימת ]א    ,כתובות צ[בפרק הכותב בפרק הכותב בפרק הכותב בפרק הכותב 

  ...."אי עבר והשיאואי עבר והשיאואי עבר והשיאואי עבר והשיאו, , , , הת� דינא תנ
הת� דינא תנ
הת� דינא תנ
הת� דינא תנ

  :  56עוד מהראשוני� שנחלקו בעני
 זה מובאי� בשיטה מקובצת

שיא בנו קט
 וא� השיאו  ואית דבעו מימר שאסור לאד� לה..."
וג� רבינו משה , הוו להו הברכות של אירוסי
 ונשואי
 לבטלה


    ואי
 זה נראה אלא ודאי מותר. כתב שאי
 משיאי
 את הקט
היכי מיירי מתניתי
 , דא� איתא שהיה איסור בדבר. להשיאו

שלמה '  וכ
 הורה הלכה למעשה הרב ר57?בדבר שיש בו איסור
  .58"ל"מ
 ההר ז

ולכ
 א� נשא אשה מונעי� , י סבור שאסור להשיא בנו קט
ג� המאיר
  :59וכלשונו, ממנו מלהתיחד עמה

או צד קטנות , מאחר  שביארנו שכל שיש ש� שטות מאי זה צד"
למדת ששוטה וקט
 ,  שאי
 ש� סר! נשואי
 כלל–מצד המקדש 

וכ
 ,  נשיה� פטורות מ
 החליצה ומ
 היבו�–שנשאו נשי� ומתו 
ויראה לי שמפרישי
 אות� ואוסרי
 . ! גט כללאי
 בהפרשת� צור
וכ
 נראה ממשנתנו שכל שיש ש� נשואי . את הקט
 להתיחד

אלמא שא� אי
 ש� סר! .  יקיי�–סופרי� אמרו בה א� רצה 
אלו שמשיאי
 את בניה� , וא� כ
. נשואי
 אינו רשאי לקיי�

אסור להניח� להתיחד ע� נשותיה� עד שיגדלו  – 60קטני�
] ב, סנהדרי
 עו[, וכ
 כתבנוה בתשיעי של סנהדרי
. �ויתיחדו בעדי


ומשמועת המשיא
 , אלא שחכמי התוספות חולקי
 בה בקט
וכ
 משמועת קט
 שהשיאו אביו אשה , סמו! לפרק
 האמורה ש�

  ."ואי
 בה� הכרח כמו שכתבנו ש�. האמורה בפרק הכותב

,  קט
לדברי הראשוני� הללו הסבורי� שאי
 בשו� אופ
 די
 נישואי
 ל
ג שנה "את המונח סמו! לפירקו רק אחרי שמלאו לו י' צרי! לפרש בגמ

  :61וכמו שכתב המאירי. ומעלה

                                                           

  .א"ת כתובות ד+ צ עמסכ  .56
  .אאאא""""בתשובת הרשבבתשובת הרשבבתשובת הרשבבתשובת הרשבוכ
 , עיי
 להל
 במאירי שאי
 זה מוכרח  .57
  .ב" ביבמות סב עמרדכימרדכימרדכימרדכיוכ
 ב, ב"ו ע"וכ
 בסנהדרי
 ע, ב"ב ע"ועיי
 עוד במאירי ביבמות ס  .58
  .ב"ע' ביבמות קיב  .59
  .מקובל באותה תקופההיה שהדבר ,  נית
 אולי להבי
 משמעות דבריו  .60
  .ב"בסנהדרי
 עו ע  .61
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" 
וה� פירשו סמו! לפרק
 במקו� זה למה שאמרו במקו� אחר ב
. שישיא� קרוב לזמ
 זה או קוד� לו הרבה, שמונה עשרה לחופה

וכעני
 מה שאמרו אנא נסיבנא בשיתסר ואי הוה נסיבנא 
פ שבקצת "ואע. סר הוה אמינא לשיטנא גירא בעיניהבארבי


לא כל , מקומות אתה צרי! לפרש כ
 כגו
 בעני
 הסימני
  ".המקומות שוי� בו לפירוש אחד אלא כל אחד לפי ענינו

ולעני
 הראיה שהביאו הראשוני� מכ! שהמשנה בכתובות מזכירה 

  :כתב המאירי, כתובת קט

 –ובתה קיימת ומה שהביאו ממה שנאמר בכתובות שכת"
ושמא השיאו אביו והפרישוהו  וגדל אצלה  ואחר שגדל . בדיעבד

  "...ביאתו לקדושי
 שאי
 אד� עושה בעילתו בעילת זנות

7777 . . . .
        סיכו� השיטות המאפשרות נישואי קט
סיכו� השיטות המאפשרות נישואי קט
סיכו� השיטות המאפשרות נישואי קט
סיכו� השיטות המאפשרות נישואי קט


' מלשו
 הגמ. קיימי� הבדלי� בי
 השיטות המתירות נישואי
 בקט

  : 62בסנהדרי

 אומר וידעת כי שלו�  והמשיא
 סמו! לפירק
 עליו הכתוב"
   ."אהל! ופקדת נו! ולא תחטא


לעומת זאת . משמע שיש בזה הנהגה טובה או אולי א+ מצווה מדרבנ
קנו נישואי
 רק לעני
 זה שלא יחשב י משמע שרבנ
 ת63ביבמות' מלשו
 תוס
' מתוס. 65 משמע ג� כ
 שזו אינה ביאת זנות64בסנהדרי
' מתוס. ביאת זנות

                                                           

  .התכוונה סמו! לפירק
 בעוד� קטני�' א� נפרש שהגמ, ב"עו ע  .62
  .ב"ע' סב  .63
  .ב"עו ע  .64
ג "יש לחלק בי
 קט
 סמו! לשנת הי' לדעת תוס, מבאר' ה' סע' א' הדרישה על הטור בסי  .65

לעומת זאת במשיא בנו בגיל קט
 אפילו א� הב
 ב
 , שיש מצווה על אביו להשיאו אשה
ולכ
 , פ אי
 בזה ביאת זנות"אבל עכ, "למע
 ספות"של , קצת עבירהתשע שני� יש בזה 

'  אולי זה הסבר להבדלי� בלשונות של תוס. (מותר לו להיות עמה ואי
 צרי! להוציאה
ש בקידושי
 משמע שמכיו
 שחי עמה בחופה וקידושי
 לש� "אכ
 לדעת הרא.) בעני
 זה

ביבמות משמע ' אבל לדעת תוס. נותלא יחשב הדבר לביאת ז' אישות ג� א� הוא קט
 ב
 ט
כל זה רק , שרק בגלל שרבנ
 רצו שישיא את בנו הקט
 לא יחשבו קידושי
 אלו לביאת זנות


אבל קוד� לכ! לכאורה , כלומר סמו! לפירקו, בזמ
  שרבנ
 חשבו לנכו
 להשיא את בנו קט
:] סב[ת ביבמו' וכמו שמשמע מלשו
 תוס, שלא יחשב לביאת זנות' אי
 כל סיבה לתוס

מ להכי מ להכי מ להכי מ להכי """"ממממ.) ד+ סח(ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק אלמנה ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק אלמנה ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק אלמנה ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק אלמנה """"ואעואעואעואע"
קנו שלא יחשב לביאת יכלומר חכמי� ת" תקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו בעילת זנותתקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו בעילת זנותתקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו בעילת זנותתקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו בעילת זנות


וקצת קשה מדוע אומר . זנות לגיל בו ה� ממליצי� להשיא את הקט
 אבל לא קוד� לכ
אבל .    שג� בקט
 שלא הגיע לפירקו לא תחשב ביאתו לביאת זנות'הדרישה לדעת תוס
ומעלה שנשא אשה ביאתו אינה ביאת ' בסנהדרי
 משמע שג� ב
 ט' קשה משו� שמתוס

  .נראה שאי
 ביאור זה הכרחי' א� כי בעיו
 נוס+ בתוס, זנות
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א משמע "ביבמות קיג ע' מתוס. שא+ מצווה יש בזהב משמע "ביבמות צו ע
  .66שזו מעליותא

ומובא שכ
 ,  משמע שנישואי קט
 ודאי מותרי
67"שיטה מקובצת"ב
  .     הורה רבנו שלמה מ
 ההר

  : משמע כ!'  בדעת תוס68מלשו
 המאירי

אלא שאי
 ראוי לו להשיא אשה לקט
 שביאת הקט
 אינה ... "
ומעתה כל שנשא אשה . רקו מותרמ סמו! לפ"ומ, אלא  כמו זנות

� נשואי
 שאי
 ֵשמ לעני
 זה יש לו " אבל מ...מותר להתיחד עמה
שא� לא כ
 האי! היה משבח את המשיא
 . בעילתו בעילת זנות


 שהקט
 ]א, כתובות צ[וזהו שאמרו בפרק הכותב ? סמו! לפרק
. אלמא רגילי
 היו לעשות כ
, שהשיאו אביו אשה כתובתה קיימת

כ! . 
 כלו� האי! הכתובה קיימת והרי מוקדמת היאוא� אינ
   ."כתבוה  חכמי התוספות

  : כלומר

  . הדבר מותר והיו רגילי� לעשות כ
.  א
  . תקנת חכמי� היא רק לעני
 זה שאי
 ביאתו זנות.  ב

  : 69ש בסנהדרי
"לשו
 תוספות רא

הכותב דקט
 ' דהא אמרינ
 בפ. מ לאו בעילת זנות היא"ל דמ"וי"
וסמו! לפרק
 מצוה להשיאו , ביו כתובתה קיימתשהשיאו א

  ".   למונעו מעבירה

ש מצווה להשיא קט
 סמו! לפירקו כדי למונעו "הרי שלדעת הרא
  . 70מהחטא

דלא תיקנו רבנ
 נשואי
 , אינו כלו�, קט
 שקדש או נשא: "71ע"ובשו

אי
 צרי! , מיהו א� כבר נשאה: הגההגההגההגה. ואסור להשיאו אשה בעודו קט
. לקט

וכ
 משמע באשרי , מרדכי ריש הבא על יבמתו(ומותרת לעמוד עד שתגדיל , לגרשה

  .72")האיש מקדש' פ

                                                           

 ת מאירת מאירת מאירת מאירביביביביראה ג� ' למשמעות ההבדלי� בלשונות התוס,  לשו
 קצת יותר מסוייגת ממצוה  .66
  . א' ז סי"על אבהע

  .א"ע' כתובות צ  .67
  .ב"סנהדרי
 עו ע  .68
  .ב"ע' עו  .69
  . 'סובר כדעת תוס: ג� המרדכי ביבמות סב  .70
  .א' סע' מג' ז סי"אבהע  .71
מדוע א� בדיעבד נשא אשה אינו ,  שא� לא כ
,  משמע מדבריו שאי
 ביאת קט
 ביאת זנות  .72

  . ג כדלהל
' א סע' ר בסיולכאורה זה לא כדעת המחב, חייב לגרשה
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והמקדי� , ח"מצוה על כל אד� שישא אשה ב
 י: "ג' א סע' וכ
 ש� סי
  ". ג לא ישא דהוי כזנות"אבל קוד� י, מצוה מ
 המובחר, לישא אשה

, י" לדעת הב.� והטור"ח נחלקו כאמור בדעת הרמב"י והב"הב
קט
 מיו� היכנסו ,  ח"ולדעת הב, � והטור סוברי� שאי
 להשיא קט
"הרמב

מצווה על אביו להשיאו ) ג שנה מלאות"ג� לפני היותו ב
 י(ג "י%לשנתו ה
  .  הקידושי
 יחולו מדרבנ
–א� אביו של הקט
 השיאו אישה , ולדעתו,  אשה

� והטור סוברי� שקט
 " שהרמב73"חלקת מחוקק"הבי
 ה, לעומתו
ג שנה "ר להשיאו אשה או לישא אשה היינו קט
 שטר� מלאו לו ישאסו

  .    והביא שתי שערות

� והטור בי
 די
 זנות "מסביר שיש לחלק בדעת הרמב" בית מאיר"ה

א! סיבת . 74משו� שהקט
 אינו גרוע מפילגש, שלא קיי� בנישואי קט

ת היא מטע� למע
 ספו, ג שנה"האיסור להשיא ב
 קט
 כל עוד אינו ב
 י
  .בסנהדרי
 שנזכרה לעיל' כמבואר בגמ' הרווה וכו

אז יש בזה ,  משמע שרק כשאביו משיא אשה לבנו הקט
75ח"בב
  : 76ח"וכלשונו של הב. הנהגה טובה משו� שמדריכו בדר! הישרה

מדכתב קרא וידעת כי , אבל כשאב משיאו מצוה קעביד... "
כו דאביו מלמדו שלא יעשה לש� זנות ומדרי', שלו� אהל! וגו

  . 77"בדר! ישרה

  :ח וכלשונו" דחה לחלוטי
 את דברי הב78"חלקת מחוקק"ה

"... 
 ולא ידעתי שו� רמז ראיה לדבר חדש זה והבא לחדש די
  ". להביא ראיה ברורהוכזה עלי

8888  .  .  .  .
        חשש קידושי
 מהתורה בנישואי קט
חשש קידושי
 מהתורה בנישואי קט
חשש קידושי
 מהתורה בנישואי קט
חשש קידושי
 מהתורה בנישואי קט

) ק"שהובאה במהרי(י בר ברזילי " מובאת דעת הר79"משנה למל!"ב
מסביר המשנה למל! .  שת קט
 שקידש לו אותה אביושחשש להצרי! גט לא

בגלל החשש שמדי
 , שהספק שבגללו יש צור! בגט במקרה זה הוא מהתורה
מוסי+ המשנה . אולי יכול אביו לזכות לו אשה" זכי
 לאד� שלא בפניו"

                                                           

  .ק ג"א ס' אב
 העזר סי  .73
74.  
  .כלומר אשה מיוחדת לש� אישות ללא חופה וקידושי
  .א' על טור סי  .75
  ".ג לא ישיא�"אבל קוד� י"ה "על הטור בד' סי א  .76
שהמחלוקת בי
 , ובפתחי תשובה מבואר, א' ובבית שמואל בסי, עיי
 ג� בחלקת מחוקק  .77

  . קיימת ג� להלכה ולא נפשטה,  השיא בנו קט
הראשוני� הא� יש ל
  . ק ג"ס' א' כ! ג� כתב בסי, ק א"ס' מג' אב
 העזר סי  .78
  ).ג(גירושי
 פרק ו ' � הל"על הרמב  .79
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 80"נודע ביהודה"ה. למל! שקט
 יכול לקדש קידושי
 שיחולו לאחר שיגדל
וטוע
 שהחשש לחלות קידושי קט
 שהשיאו , דוחה את סברת המשנה למל!

בהמש! . הוא לכל היותר מדרבנ
" זכי
 לאד� שלא בפניו"אביו על סמ! 
  : דבריו דוחה הנודע ביהודה ג� אפשרות זו משני טעמי�

ולכ
 הקידושי
 לא , המתקדש נאסר בקרובותיה של אותה אשה. א
  .     נחשבי� לזכיה

רבנו גרשו� על נושא אשה נוספת בגלל קיומו של חר� ד, בזמ
 הזה  .ב
אי
 כא
 זכייה משו� שהמשיאו אישה אוסרו בשאר , על אשתו

שבקידושי קט
 , להלכה סבור הנודע ביהודה. הנשי� בעול�
אי
 צור! א+ , ב שנה" כל עוד לא מלאו לקט
 י,י אביו"שנעשו ע

  .לא בגט מדרבנ
 ואי
 לחשוש לקידושי
 אלו כלל

ני� ובאחרוני� המחייבות נישואי
 כאמור קיימות שיטות בראשו

  : ש"ובפרט כפי שהובאו לעיל דברי הריב, 81בקט

אבל עד עתה כבר נעשה בנישואי
 אלו כל מה שהיה אפשר "
  ."ולזה אינה בעילת זנות,  לעשות בה� בעודה קטנה

מכיו
 שמוצו כל הצדדי� ההלכתיי� וכל שנותר הוא לאפשר , כלומר
היה אולי מקו� להבי
 שכ! . אי
 בכ! איסור,  לש� אישות82לה� לחיות יחדיו
ל התייחסו אחרת "אבל כפי שנראה להל
 מסתבר שחז, יהיה הדי
 בשוטה

  .    לגמרי לנישואי שוטה

        בי
 שוטה לקט
בי
 שוטה לקט
בי
 שוטה לקט
בי
 שוטה לקט
.  .  .  .  דדדד

עדיי
 יש . לא מדאורייתא ולא מדרבנ
, אי
 לשוטה די
 נישואי
, כאמור
פ "אע, קטנותוהא� לסוברי� שמותר לקט
 לחיות ע� אשה ב, לעיי
 בשאלה



 ג� הא� יש מקו� לומר שדי
 זה נכו, 83שאי
 לו די
 נישואי
 א+ לא מדרבנ
  . לגבי שוטה

 לא מצאנו חידוש זה לגבי , ראשית.נראה שלגבי שוטה אי
 הדבר כ!
ואי
 ספק שמצב זה של חיי אישות ללא די
 נישואי
 הוא חידוש אשר , שוטה


וא� התחדש . 84בו אלא חידושוואי
 ל! , לדעת חלק מהראשוני� נאמר בקט
די
 זה לדעת חלק מהראשוני� לגבי קט
 אי
 מכא
 הוכחה שג� בשוטה יהיה 

  . הדי
 כ!

                                                           

  .סב' במהדורא קמא סי  .80
  .בהתחשב בתנאי� ובסייגי� האמורי� לעיל  .81
82.  
  .אבל לש� אישות, ללא נישואי
  . שאי
 לו נישואי
 אי
 ביאתו ביאת זנותפ"למשל שסוברי� שאע' כדעת תוס  .83
  .ק ג"ס' א' כ! ג� כתב בסי, ק א"ס' מג' ראה ג� בחלקת מחוקק אב
 העזר סי  .84
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נראה שישנה סברה פשוטה לחלק בי
 קט
 שעתיד לשאת , יתר על כ
 כדי לחנכו ולהרגילו ,וראשוני� אחרי�' ולכ
 לדעת התוס, אשה לכשיגדל

 קט
 כדי להרגילו באישות יש מצווה להשיאו אשה בעודו, 85במצוות
לעומת השוטה שלא נאמרה בו מצוות חינו! ואיננו עתיד , ולמונעו מהחטא


לקט
 אולי דרוש אימו
 או שמירה בתקופת ביניי� . 86לבוא לכלל נישואי
אבל השוטה לא רק שאי
 לו , שיש לחשוש לגבי התנהגותו באותה תקופה



 אד� דר ע� נחש כפי אלא א+ לא רצוי שינשא מהטע� שאי, די
 נישואי

  .87שיבואר להל


  :  88ביבמות' א� נדייק בלשו
 תוס, יתר על כ

ג דקט
 לא תקינו ליה רבנ
 נשואי
 כדאמרינ
 לקמ
 בפרק "ואע"
מ להכי תקינו ליה נשואי
 דלא הויא בעילתו "מ.) ד+ סח(אלמנה 

  ."בעילת זנות

� משמע שנישואי קט
 תקפי� ולא נחשבי� לזנות בגלל תקנת חכמי
לעומת זאת בשוטה לא רק שאי
 לנו תקנה של . לעני
 זה שלא יהיו זנות

הגמרא והפוסקי� מורי� לנו שלא להשיא� , אלא להפ!, חכמי� להשיא�
  . משו� שנישואי
 אלו לא יתקיימו

בי
 דבריו אומר , בקט
 שמותר להשיא לו אשה) ל"הנ(ש "לדעת הרא
  ."לו אי
 זה זנותדכיו
 דדר! קידושי
 ונשואי
 היא אצ:  "ש"הרא

,  הגדרה זו של דר! קידושי
 ונישואי
 שייכת בקט
 שאביו משיאו אשה
, אבל נראה שאינה שייכת בשוטה, או אולי ג� בקט
 פיקח ובוגר נפשית

  .89ובודאי לו בשוֶטה שנשא שוָטה

ח שסבור שב
 קט
 שאביו משיאו בשנתו "נית
 לומר כ! ג� לדעת הב
  : 90וכלשונו, ג יש בכ! מצווה"י%ה

                                                           

  .ראה לעיל,  ח שעיקר די
 נישואי
 בקט
 הוא כאשר אביו משיאו אשה"ובפרט לדעת הב  .85
אמרי אמרי אמרי אמרי ובות וכ
 בתש, פג' ח סי"אוס ס ס ס """"חתחתחתחתכ! מובא ב" שמא ישתפה"ג� אי
 אומרי� בשוטה   .86

הרי זה מצב חדש ואי
 מקו� , בשוטה ג� א� נאמר שישתפה, ועוד. סב'  חלק ב סייושריושריושריושר
  .לומר שיש להרגילו במצוות בעודו שוטה כדי שידע לקיימ� כשישתפה

יתכ
 ומה , )להל
 93בשיחה שקיימתי עמו ובהערה (א "ר הלפרי
 שליט"לדעת הרב ד  .87
זהו רק א� יאל0 השוטה לחיות חיי נישואי
 , "אי
 אד� דר ע� נחש"שנאמר על שוטה ש

אבל להתיר לו מסגרת של חיי� , במערכת נישואי
 רגילה מדרבנ
 שהיא מערכת כובלת
אלא , ד אי
 הדבר כ!"לענ. יתכ
 ולא יהיה בזה כדי לדור ע� נחש, משותפי� ע� בת זוגו

ת חיי� זוגיי� ל ירדו לסו+ דרכו ודעתו של שוטה וידעו שאי
 הוא מסוגל לחיו"חז, פ!ילה

  .       מכל סוג שהוא לכ
 לא תיקנו לו תקנת נישואי

  .ל לגבי די
 נישואי קט
"הנ, ה סמו! לפירק
"ב בד"ד+ סב ע  .88
שה� יכולי� לסייע לבני ,  של אפוטרופוס או מבוגר ב
 דעת" בפיקוח"ג� א� הדבר נעשה   .89

  .הזוג אבל לא להיות במקומ�
  .לא ישיא�' ה אבל קוד� יג"ד'  א' ח על טור אב
 העזר סי"הב  .90
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ל דיש לחלק בי
 כשנשא אשה לדעתו ובי
 כשאביו "ונ... "
דבנושא אשה כל שהוא קט
 דאינו ב
 יג ויו� אחד . משיאו אשה

אי
 ראוי לו לישא אשה ולא תקינו לו נישואי
 דנראה כעושה 
 דאביו ...אבל כשאב משיאו מצוה כעביד מדכתב קרא, לש� זנות

  ". ישרהמלמדו שלא יעשה לש� זנות ומדריכו בדר! 

כאמור קט
 יש לחנכו ונית
 לחנכו . נראה שטע� זה לא שיי! בשוטה
 בדר! ,אבל שוטה. ולכשיגדל יהיה חייב בה
 מהתורה, ולהרגילו למצוות

לכ
 . אי
 טע� לחנכו ואולי ג� אי
 אפשרות כזו, הטבע ישאר שוטה כל ימיו

   .  91נראה שיחשבו לזנות בשוטה, נישואי
 אלו הנחשבי� מצווה בקט

        שוטה שוטה שוטה שוטה " " " " נישואינישואינישואינישואי""""בי
 נישואי חרש לבי
 נישואי חרש לבי
 נישואי חרש לבי
 נישואי חרש ל.  .  .  .  הההה

  : ביבמות קיב' הגמ

מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנ
 : אמר רמי בר חמא"

, ש דשוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנ
 נשואי
"ומ, נשואי

 נשותיה
 פטורות מ
 –דתניא שוטה וקט
 שנשאו נשי� ומתו 
 תקינו  –ת דקיימא תקנתא דרבנ
 חרש וחרש. החליצה ומ
 היבו�

דאי
 , שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנ
. להו רבנ
 נשואי

  ".לא תקינו רבנ
  נשואי
 –אחת אד� דר ע� נחש בכפיפה 

  : י מבאר ש�"רש

" 
חרש ' שדרכ
 להיות שלו� ביניה� אפי –דקיימא תקנתא דרבנ
אפילו בפקחת , אבל שוטה. ש כשהאיש פקח"ע� חרשת וכ

  ".ש שוטה לשוטה"וכ. אי
 שלו� ביניה�, וטה ושוטה לפקחלש

צרי! כל אחד ,  מניחה כמוב
 מאליו שכדי שיחולו קידושי
 מהתורה' הגמ
רמי . והשוטה ודאי אינו כזה, 92"ב
 דעת"מבני הזוג להיות מה שמוגדר בהלכה 

ומנמק זאת , מדוע לא תיקנו נישואי
 לשוטה כמו לחרש, בר חמא ד
 בשאלה
ולכ
 , "דאי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחתדאי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחתדאי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחתדאי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחת"ישואי
 אלו לא יעלו יפה משו� שנ

וכפי שמבואר בדברי . 93חכמי� לא תיקנו תקנה שאי
 לה קיו� בחיי היו� יו�
  . דברי רמי בר חמא אמורי� ג� א� רק אחד מבני הזוג שוטה, י"רש

                                                           

י "נדחו ע, שנה' י אביו בהיותו ב
 יב"ח לעני
 אפשרות של קידושי קט
 ע"מה ג� שדברי הב  .91
  . ועוד', מג' א סי ז חלק" אבהעבית אפרי�בית אפרי�בית אפרי�בית אפרי�ת "ראה ג� שו, כמה מהאחרוני�

  .ח"ב ניס
 תשנ"ס%א"ראה ג� במאמרנו בחוברת ס  .92
לומר שתמיד כל רגע של חיי� משותפי� ע� שוטה דומה יתכ
 שאי
 כוונת רמי בר חמא   .93

שאלת הגמרא .  אלא כוונתו לומר  ששכיח שיווצר מצב כזה,לשהייה ע� נחש בכפיפה אחת
היינו מדוע לא תיקנו את המסגרת הכובלת של , מדוע לא תיקנו חכמי� נישואי
 בשוטה


.  הנישואי
 ללא גטכשמסגרת זו כוללת ג� את העדר היכולת להשתחרר מכבלי, הנישואי
 שהנישואי
 הללו לא יוכלו חששחששחששחששכפי שמסביר זאת רמי בר חמא היא מחמת ה, התשובה לכ!

עקב החשש . להתקיי� ויווצר מצב עליו נאמר שאי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחת
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  : �94"כ! נפסק ג� ברמב

"... 
כא
  אבל השוטה שקידש פקחת או פקח שקידש שוטה אי
  ".קידושי
 כלל לא מדברי תורה ולא מדברי סופרי�

  .95ע" וכ
 נפסק להלכה  בשו

עדיי
 , על א+ שאי
 קידושי
 לשוטה לא מהתורה ולא מדברי סופרי�
  .96יש לעיי
 בשאלה הא� עלינו להפריש� מחיי� משותפי� לש� אישות

        הא� יש להפריש את השוטה מנישואי
 הא� יש להפריש את השוטה מנישואי
 הא� יש להפריש את השוטה מנישואי
 הא� יש להפריש את השוטה מנישואי
 .  .  .  .  וווו

  :   אומר כ!97המאירי ביבמות

"
מה� שה� נשואי
 . ולמדת מדברינו  ששלשה מיני
 ה� בנשואי
ומה� שאינ� נשואי
 מ
 התורה אבל ה� , גמורי
 מ
 התורה

, ומה� שאי
  בנשואיה
 סר! נשואי
  כלל, נשואי
 מדברי סופרי�

שכל שה� גדולי� , והוא. והרי הוא זנות גמור ומפרישי
 אות

ל שיש בה� צד וכ.  נשואיה
 נשואי
 מ
 התורה–ובני דעת 
.  נשואיה
 נשואי סופרי�–מצד  אחד  או  צד המתקדשת , חרשות

   –וכל שיש בה� צד שטות מצד  אחד או צד קטנות מצד המקדש 
  ." אי
 בנשואיה
 ובקדושיה� סר! כלל

, רור מדבריו שאי
 נישואי
 במקרה בו אחד מבני הזוג שוטהינראה בב
  . 98ואדרבא זו זנות ויש להפריש אות�

, הא� במקרה ששני בני הזוג שוטי�,  שיש מקו� להסתפק ולשאולאלא
שהרי המאירי כתב בדבריו שיש בה� שטות ? הא� ג� אז יש להפריש אות�

יש מקו� לומר שבמקרה בו שני בני הזוג שוטי� אי
 אנו ". מצד אחד"
  . מצווי� להתערב בהתנהגות� כלל

או
 כדי
 דינו של פגוע תסמונת ד, אסיאאסיאאסיאאסיאלפי הדר! מה שכתבנו ב
תסמונת דאו
 חסרה היכולת לקיי� קשר בעל בעיקר מהטע� של, 99השוטה

                                                                                                                  

 של המסגרת המחייבתהמסגרת המחייבתהמסגרת המחייבתהמסגרת המחייבתנמנעו חכמי� מלתק
 עבור שוטה את , מהיווצרות מצב שכיח כזה

, ל אסרו על קיומה של מסגרת לא מחייבת ולא כובלת" ראיה שחזא! אי
 מכא
. נישואי

  .העור! –   .ה של השוטה/דווקא למנוע את התדרדרותו היכולה בהרבה מקרי�
  .ד הלכה ט"הלכות אישות פ  .94
  .'ב' סע' מד' ע סי"אבה  .95
אי
 כל צד של ספק או איזו סברה לומר שיש מקו� לאפשר , בזוגיות שאינה לש� אישות  .96

  .ות מעי
 זוזוגי
  .ב"יבמות ד+ קיב ע  .97
  . שיש להפריש אות� זה מזה,  והדגש כמוב
 הוא על ההלכה המבוארת במאירי  .98
 נישואי
 לבעלי תסמונת דאו
",  ח"ניס
 תשנ, ב"ס%א" חוברת סאסיאאסיאאסיאאסיאראה הסבר במאמרנו ב  .99

– 
  .288%295'  לעיל עמ".הערות להצעת נישואי
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קשר כזה . או כל קשר ע� ב
 זוג למטרת אישות, נורמלי ע� ב
 זוג  בנישואי
ועל הבנה של ההדדיות , מושתת על יכולת ריגשית שבה יש נות
 ומקבל

ו
 אי
 תסמונת דאבעל ל, ולהערכתי, הנוגעת לחיי� המשותפי� ע� ב
 זוג
  .100יכולת זו

, נשאיבנוס+ לכ! קיי� ג� חשש רציני שא� נתיר לבני זוג שוטי� לה
, לא תמיד מוגדר מצב� הנפשי באופ
 ברור, וכמו בהרבה מהמקרי� בשוטי�

 א� בגלל מצב� הנפשי המשתנה או ,יש קושי להכריע מה דינ� מהתורה
פיקחי� לכ
 קשה להכריע א� נחשבי� ה� ל. בגלל שהשטות שלה� גבולית

 במקרה של נישואי
 בי
 שוֶטה לאשה ,לכ
. 101לפי ההלכה או לשוטי�
 בגלל שמצבו הנפשי של השוטה 102לא עלו יפה" נישואי
"וה, פיקחת

עלול להיות שחלק מתקופת הנישואי
 הוא חי עמה לש� ,  משתנה ולא יציב
אולי , ואחר כ! כשנוצר מצב שאינ� יכולי� להמשי! לחיות יחד, 103אישות
 ותואו שמצבו אינו ברור ולא נוכל לקבוע א, מצבו ואינו יכול לגרשהדרדר 
במקרה של ספק , הא�? במצב כזה כיצד נתיר אישה זו מעגינותה. בודאות

בזמ
 הדיו
 על פירוד , כזה נעמיד אותו על חזקתו ונאמר  שמצבו העכשוי

ג� א� נאמר ששוטה הבא לגרש ? 104זהה למצבו בזמ
 הקידושי
, וגירושי

הדבר נכו
 בעיקר מתו! הצור! , 105נו לחשוש בדיעבד שמצבו השתנהאי
 ל
אבל ליצור לכתחילה מצב כזה , י גירושיו"החשוב להתיר לאשתו לינשא ע
די בעיו
 קצר בדברי הפוסקי� כדי להווכח , שעל אד� מסוג זה יהיה לגרש
  . 106עד כמה הדבר מורכב ובעייתי

כניס את ראשנו בעני
 מה לנו לה, וא� נאמר וכי גוזרי גזירות אנחנו
זה אולי נכו
 א� הקשר ביניה� נעשה על ידי , הקשר בי
 השוֶטה לשוָטה

פ "ועכ, אבל ודאי שאי
 הדברי� כ! ברוב המקרי�, 107השוטי� וביוזמת�

                                                           

ואי
 חשיבות למסגרת שנקבעת עבור התסמונת , סוג שהואיכולות אלו נדרשות לקשר מכל   .100

  .או סת� חיי� ע� ב
 זוג,  דאו
 א� היא נישואי
 מדרבנ

ומהו שיעור , הנובעת מהקושי לקבוע קריטריוני� ברורי� לשפיות, תופעה לא נדירה  .101
עיי
 בהרחבה בשאלות ותשובות שנכתבו בגי
 הגט מקליווא , השפיות הנדרשת לפי ההלכה

בפירוש אופיו ) מר וסוער(שבה� היה נטוש ויכוח מעמיק , אור ישראלאור ישראלאור ישראלאור ישראל ואור הישראור הישראור הישראור הישרר בספ
  .  המשונה של המגרש והא� די
 שוטה לו או לא

  .תופעה לא נדירה  בסוג נישואי
 מורכב זה  .102
  .שהרי אי
 אד� עושה ביאתו ביאת זנות  .103
  .זכרו
 יוס+זכרו
 יוס+זכרו
 יוס+זכרו
 יוס+היוס+ שטיינהרט בעל ' בתשובת ר,  לא'  סיאור הישראור הישראור הישראור הישרראה ג� בספר   .104
  . סב' סי, חלק אאמרי יושר אמרי יושר אמרי יושר אמרי יושר ו,  קנב' סיצמח צדק צמח צדק צמח צדק צמח צדק תשובות     .105
 "נישואי מפגרי�"'  כר! זתחומי
תחומי
תחומי
תחומי
במאמרו ב,  א"הרב הגאו
 רבי זלמ
 נחמיה גולדברג שליט    .106

 להקנות למפגר את ,מנע מבעיות העשויות להתעורר בגלל נישואי מפגרי כדי לה,מציע
במאמר אי
 הרב עוסק בשאלה .  באריכות245' עמעיי
 ש� בפרט ב, הטבעת על תנאי

אלא דיו
 במעמדו של המפגר לעני
 , העקרונית הא� כדאי או רצוי להשיא את המפגר
  .נישואי
 ודרכי� כיצד אפשר להשיאו

  .  הא� עלינו למנוע מהשוטה לעבור על איסורי�, ה להל
 נדו
 בשאלה"אי    .107
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עדיי
 עומדת תלויה השאלה הא� עלינו להמלי0 או ליזו� קשר מסוג זה 
  .         ל"בגלל הבעיה הנ

קט
 יכול לזכות אביו של  ש108"שנה למל!מ"הזכרנו לעיל את שיטת ה

 בשוטה גדול נראה פשוט ? הא� יש לחשוש לדי
 זה ג� בשוטה.לו קידושי

אבל ג� בשוטה קט
 נראה , שהרי אי
 לזכות אשה לגדול, שאי
 לחשוש לזה
  : שאי
 לחשוש לדבריו משתי סיבות

ולכ
 יש מקו� לומר שבהקדמת , קט
 רגיל יבוא לכלל נישואי
  .א
לעומת זאת השוטה לא יבוא לכלל , אי
 יש בזה משו� זכייההנישו

  . 109די
 נישואי
 ולכ
 אי
 בכ! זכייה

 –" לדור ע� נחש"של מכיו
 שחיי  האישות של שוטה ה� במוב
   .ב
  . אי
 כל זכייה בקידושי
 מעי
 אלו

  :  כתב על קט
 שקידש אשה110א"הרמ


 לקט
דלא תיקנו רבנ
 נשואי, אינו כלו�, קט
 שקדש או נשא" .

אי
 , מיהו א� כבר נשאה: הגה. ואסור להשיאו אשה בעודו קט

מרדכי ריש הבא על  (ומותרת לעמוד עד שתגדיל , צרי! לגרשה
  )". האיש מקדש' וכ
 משמע באשרי פ, יבמתו

שההיתר לשהות אצל הקט
 נאמר רק בקט
 ולא , נראה שיש לדייק מכ!
  .  111י הזוג לעמוד יחדיושבשוטה אי
 הדי
 כ! ויש לאסור על בנ, בשוטה

ל סברו שיש בנישואי שוטה "אמנ� לכאורה היה מקו� ללמוד שחז
 לגבי האיסור 112וכמבואר במשנה ביבמות, יתרו
 ותקנה של מניעת פריצות

  :לגרש אישה שנשתטתה לאחר נישואיה

            . . . . א� רצה יוציא וא� רצה יקיי�א� רצה יוציא וא� רצה יקיי�א� רצה יוציא וא� רצה יקיי�א� רצה יוציא וא� רצה יקיי�    ––––פקח שנשא פקחת ונתחרשה פקח שנשא פקחת ונתחרשה פקח שנשא פקחת ונתחרשה פקח שנשא פקחת ונתחרשה "
  ". לא יוציא לא יוציא לא יוציא לא יוציא––––נשתטית נשתטית נשתטית נשתטית 

  : 113ש�'  ובגמ

                                                           

  .י בר ברזילי"בדעת הר    .108
  .פג' ח סי" אוסססס""""החתהחתהחתהחתכ! מבואר בתשובות , ה השוטה לא חוששי
ולשמא ישתפ    .109
  .א' סע' מג' ז סי"אבהע    .110
ולכ
 אומר , משו� שקט
 אנחנו מצווי� להפרישו מאיסורי�, יש מקו� אולי לדחות דיוק זה    .111

אבל השוטה , פ שאי
 לכ! התר גמור"א שאי
 צור! להפרישו במקרה שנשא אשה אע"הרמ
.  ו מאיסור ולכ
 ג� אי
 צור! לציי
 שמותר לו לחיות ע� אשה שנשאהאולי אי
 די
 להפריש

בשאלת די
  . (קחת נישאה לשוֶטהיאבל עדיי
 היה מקו� לבאר זאת במקרה שאשה פ
 להגאו
 הרב משה מרדכי פרבשטיי
 משפטי הדעתמשפטי הדעתמשפטי הדעתמשפטי הדעתראה ג� בספר , הפרשת שוטה מאיסורי�

  .)פרק יב , א"שליט
  .ב"בד+ קיב ע, יבמות    .112
  .ב"ד+ קיג ע, מותיב    .113
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ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפיקחת בעל "א"
שלא ינהגו בה מנהג ? ומה טע� אמרו אינה מגורשת. כרחה
   ."הפקר

אי
 להוכיח מכא
 שיש להשיא לכתחילה אשה או איש , קו�מכל מ
קיי� , 114ש�ביבמות כמו שנית
 להבי
 מהסוגיה . שוטה כדי למנוע פריצות

ינצלו אותה , ינה יודעת לשמור את עצמהחשש ממשי שאשה שוטה שא
בכ! ישאר עליה . ולכ
 תקנו חכמי� שבעלה לא יגרשה, אנשי� לא הגוני�

ובמידה מוגבלת הדבר יסייע למנוע מאנשי� לא הגוני� , ש� אשת איש
  .לפגוע בה

השיא אשה ולעשותה לאשת איש אבל אי
 מכא
 ראיה שיש לכתחילה ל
נויה מצבה אומנ� לא טוב ויש להג
 ברור לכל שכפ. כדי למנוע פריצות

, 115י נישואי
 שהופכי� אותה לאשת איש"אבל הדר! אינה ע, ולשמור עליה
  .   ואת הנכשלי� בה לעוברי� איסורי� נוספי�

ג� , ג� מה שכתבנו שיתכ
 שאי
 איסור בחיי� משותפי� לש� אישות

, "לש� אישות"כל זה מותנה בכ! שהחיי� ה� , 116א� ה� ללא קידושי
 כדי

אלא שאינ� , די
 המקפל בתוכו חיי אישות מלאי� ככל בני זוג נשואי�

אבל אי
 לומר שבמקרה בו אפילו אחד , נשואי� בהלי! של חופה וקידושי

". לש� אישות"תסמונת דאו
 שיי! לומר שה� חיי� בעל מבני הזוג הוא 
ולכ
 נראה שיש בהחלט לחשוש ? מובנת לה�" אישות"הא� מסגרת של 

  . 117שחיי� אלו אסורי� לפי כל הדעות,  "נותדר! ז"ל

        ? ? ? ? 118הא� למנוע משוֶטה או שוָטה לינשא מדי
 מניעת איסורהא� למנוע משוֶטה או שוָטה לינשא מדי
 מניעת איסורהא� למנוע משוֶטה או שוָטה לינשא מדי
 מניעת איסורהא� למנוע משוֶטה או שוָטה לינשא מדי
 מניעת איסור.  .  .  .  זזזז

כאשר קשר האישות נוצר ביוזמת ) א. יש לחלק את הבעיה לשני חלקי�
כאשר אנחנו יוזמי� או מסייעי� לקשר מסוג זה ) ב. בני הזוג השוטי�

לא , וזמת� של השוטי� מיאנראה שא� הקשר ב. להווצר או להתקיי�
בתנאי שהקשר הוא ,  מוטלת עלינו החובה להתערב ולמנוע מה� את הדבר

  .119ולא למטרה אחרת" לש� אישות"קשר 

                                                           

  .ה יצאתה זו שאי
 לה יד לגרש עצמה ש�"ד' ראה ג� תוס    .114
115.    
  .מדרבנ
  .ק ב"כו ס' ש סי"
 בב"ראה תשובת הרמב    .116
  .א' כו סע' ז סי"ע אבהע"ראה שו    .117
וראה ג� , א  ובהערה ש�"ראה ג� מה שדייקנו לעיל מהרמ, בעני
 מניעת איסור משוטה  .118

  .רימה שהזכרנו בש� המאי
ח ועדת "די לעיי
 בדו, ההפ! הוא הנכו
, דבר שנראה רחוק מאוד מלהיות מציאותי  .119

 .195%196'עמ הלפרי
 ש� ר" הרב דהקדמתו שלוב, 197%202' עמ, , , , ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח, שרשבסקי
 לכאורה לא קיימת עלינו חובה ,פ א� אכ
 הקשר הוא קשר של אישות ולא של פריצות"עכ

  .למנוע זאת
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פ שאינ� נישואי
 "אע" לש� אישות"א� ננקוט שאי
 איסור בחיי זוגיות 
פ שלא חלי� " אע, שלדעת חלק מהראשוני�,כמו בקט
הרי , בעלי תוק+

 
או ג� א� , נראה שבני זוג שוטי�, המשותפי� נחשבי� זנותהחיי� אי
 נישואי
  .לא יהיה בזוגיות� איסור ואי
 לנו למנוע זאת מה�, 120אחד מה� שוטה

אבל ג� א� יש איסור בחיי אישות של קט
 ללא נישואי
 וכדעת 
או אז , יש אולי מקו� לחלק בי
 מקרה שבו שני בני הזוג שוטי�, א"הרשב

לבי
 מקרה שבו , עלינו למנוע שוטה מאיסורי�השאלה תלויה בבעיה הא� 
שיתכ
 שעלינו למנוע נישואי
 מעי
 אלו כדי , רק אחד מבני הזוג שוטה

וכדעת  המאירי שיש להפריש כשאחד , להפריש  מאיסור את החייב במצוות
הרי , כאשר הקשר נוצר ביוזמת� של השוטי�, מאיד!. 121מבני הזוג שוטה

 
חובה למנוע איסור מהשוטה אלא מותר יש שרוצי� לומר שלא רק שאי
  .א� כ
 ברור שאי
 מוטלת עלינו חובת הפרשה, 122להאכילו איסורי� בידיי�

        ....תקנת חכמי הדור לגבי נישואי מונגולואידי�תקנת חכמי הדור לגבי נישואי מונגולואידי�תקנת חכמי הדור לגבי נישואי מונגולואידי�תקנת חכמי הדור לגבי נישואי מונגולואידי�.  .  .  .  חחחח

 אישות ונישואי
 יש על חכמי הדור להתערב ישבעניינ, יש מקו� לומר
, ר באישותמשו� שכל הקשו, ג� בדברי� שאולי אינ� אסורי� לפי ההלכה

ויש בזה ג� , קשור למבנה התא המשפחתי שהוא יסוד החברה והאומה בכלל
  .י שוטה פלוני" של הכלל ולא רק שאלה פרטית של עשית איסור ע
עניי

ובפרט קט
 ,  נדונה השאלה של נישואי קט
, 123"נודע ביהודה"ת "בשו
ני
 ני
 ני
 ני
 ועוד אמת א� חכמי זמנינו היו מתקועוד אמת א� חכמי זמנינו היו מתקועוד אמת א� חכמי זמנינו היו מתקועוד אמת א� חכמי זמנינו היו מתק"ובי
 דבריו נאמר , שהשיאו אביו

 ."והיתה צריכה גט מדרבנ
והיתה צריכה גט מדרבנ
והיתה צריכה גט מדרבנ
והיתה צריכה גט מדרבנ
' ' ' ' קידושי
 לקט
 מחמת זה ודאי יפתח בדורו וכוקידושי
 לקט
 מחמת זה ודאי יפתח בדורו וכוקידושי
 לקט
 מחמת זה ודאי יפתח בדורו וכוקידושי
 לקט
 מחמת זה ודאי יפתח בדורו וכו
א� חכמי הדור היו רואי� צור! בדבר ומתקני� תקנה שקט
 יוכל , כלומר
דברי� אלו . אזי היה לנישואי
 אלו תוק+ של נישואי
 מדרבנ
, אלהינש


ואי
 קט
 אתי לכלל ניש, מחד?  שוטה
לעניימה יהיה דינ� . שנאמרו בקט
 א� חכמי הדור רואי� שישנו שוטה מסוי� שנית
 ונסבל , מאיד!.ושוטה לא
,  אולי יש מקו� לתק
 לו נישואי
, "לדור ע� נחש"וזה אינו כמו , לדור עמו
  .אלא הדבר בסמכות� של חכמי הדור" לא פלוג"ולא נאמר 


נישואי
 לפגועי תסמונת נישואי
 לפגועי תסמונת נישואי
 לפגועי תסמונת נישואי
 לפגועי תסמונת כא
 הוא  נזכור כי הנושא המקורי של הדיו

אול� אסור לשכוח שקיימי� סוגי� שוני� של תסמונת דאו
 ואי
  ....דאו
דאו
דאו
דאו

נראה לי שעל א+ השיפור העצו� שחל במעמדו . 124לדמות מקרה למקרה

                                                           

  .כי אחד מבני הזוג חייב במצוות ובאיסורי� כמו כל יהודי, בעיה חמורה יותרבמקרה זה ה    .120
  .ראה לעיל  .121
122.   
  ).תרומת הדש
תרומת הדש
תרומת הדש
תרומת הדש
ומה שמבואר ש� בש� ( פרק יב משפטי הדעתמשפטי הדעתמשפטי הדעתמשפטי הדעתעיי
  .סב' מהדורא קמא סי  .123
הערות  – נישואי
 לבעלי תסמונת דאו
"ח "ניס
 תשנ, ב"ס% א" חוברת סאסיאאסיאאסיאאסיאראה ג�   .124
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בכל זאת בגלל , וביכולתו של פגוע תסמונת דאו
 להשתלב בחברה נורמלית
אי
 פגוע תסמונת דאו
  מסוגל לקיי� חיי� , המורכבות של חיי� ע� ב
 זוג

כמו כ
 נראה לי שמבחינת המציאות אי
 בזה משו� מניעת . ליי�זוגיי� נורמ
  . פריצות כפי שבארנו למעלה

אמנ� א� יתברר שיש פגוע תסמונת דאו
 שיכול לחיות חיי אישות 
במקרה כזה חייבי� לשי� . נשאייתכ
 שיש מקו� לאפשר לו לה, נורמליי�

.  125! על כל המשתמע מכנישואי
 מהתורהנישואי
 מהתורהנישואי
 מהתורהנישואי
 מהתורהלב היטב שקיי� חשש לחלות 
פגוע מנע מלהשיא ישיש לה, 126א סבור"הרב זלמ
 נחמיה גולדברג שליט


" נישואי
" הכרוכות בעצ� ההלכתיותלא רק בגלל הבעיות , תסמונת דאו
 אחרות והשלכות חברתיות הלכתיותאלא ג� בגלל בעיות , מסוג זה

  . וציבוריות קשות שעשויות להגר� מזוגיות כזו

נראה שאי
 ,  פגוע תסמונת דאו
כשאחד מבני הזוג הוא, 127לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�
 הסיבות לכ! אינ
 רק הספיקות .להמלי0 על קשר למטרת אישות של ממש

אלא ג� בגלל ההשלכות החברתיות ,  בקשר מסוג זהי� הסבוכי�ההלכתי
                                  . החמורות העשויות להיגר� מנישואי
 אלו

  .נו פוסקי הדורולהלכה אי� לנהוג אלא כפי שיור. מאמר זה נכתב לעיו� ולא לפסיקת הלכה

  )2001 (131%153' עמ, סח% סזאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור

                                                           

 לעני
 –  לדעות באחרוני� שבמקרה בו אד� שוטה לכל ויכול לעשות חלק ממצוות התורה  .125
ואי
 מקו� , פ יתכ
 שיכול לקדש ולגרש"ועכ, הדברי� שיכול לעשות נחשב לבר חיוב

יש לנקוט באמצעי זהירות , להארי! בעני
 זה במסגרת מאמר זה במקרה שיש חשש כזה
כ בגלל ספיקות לא יוכל "ואח, מנע ממצב בו הזוג נישא כדת וכדי
ימתאימי� כדי לה

בנושא '  כר! זתחומי
תחומי
תחומי
תחומי
א ב" וראה דבריו של הרב זלמ
 נחמיה גולדברג שליט.השוטה לגרש
  .נישואי פתי או מפגר

  . בשיחה שקיימתי עמו  .126
אי
 בכוונתינו בהמלצות אלו להרפות חלילה את ידיה� של העוסקי� במלאכה הקדושה   .127

 לא באנו אלא לבדוק .תסמונת דאו
 ושילובו בחברה ככל האד�בעל והחשובה של קידו� 
  .תסמונת דאו
בעל כמה בעיות הלכתיות הנוגעות לעני
 האפשרות להשיא 


