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סוד הגאולה
ובו יבואר
עניין אריכות הגלות
והדרך לקרוב הגאולה.
לנשואים בלבד!

סיבת אריכות הגלות ועיכוב הגאולה:
הגמ' בע"ז דף ה .אומרת" :אין בן דוד בא עד שיכלו
נשמות שבגוף ,שנאמר( :ישעיהו נז ,טז) "כי לא לעולם
אריב ולא לנצח אקצוף ,כי רוח מלפני יעטוף ונשמות
אני עשיתי"
אמנם ,נאמרו הרבה דברים שיכולים לקרב הגאולה,
אך כולם תלויים בשינוי גישה כללית ,מערכתית ,שלא
תמיד בכוח הפרט לשנותה .אולם ,בעניין פריה ורביה
כל אחד יכול לפעול בדבר הגדלת הפריון ולהשתדל
בתוך ביתו או סביבתו.

מצוקה ללא מוצא!
ע"פ ארגון 'ישפה' שמתכלל את כל ארגוני השדכנים,
הנתונים שיש במאגרי השידוכין הם יותר מ 60%נשים
לעומת פחות מ 40%גברים ,דבר הגורם לכך שליותר
מ 20%מקרב הנשים ,אין סיכוי להתחתן!!
כמובן שהמיוחסות ,העשירות ,הנאות והחכמות
מתחתנות וכל השאר נותרות כיתומות ,ומגיעות לגיל
הבלות מבלי להביא פרי בטן .ולעיתים בוחרות להביא

מתרומת זרע  -שיש בה שאלות הלכתיות גדולות של
ממזרות או זרע גויים ,והילד נולד כ"שתוקי" פגום
וללא דמות אב בחייו.

.

נכשלנו בערבות ההדדית!
היכן הערבות הדדית של הנשים שנישאו וחברותיהן
בצרה? היכן ההורים שזכו לחתן את בנותיהן בעוד
בנות חבריהן מזדקנות בבית הוריהן??? היכן
המעוררים? שימצאו פתרון למצוקה זו!

המודל המערבי נוצרי השפיע לרעה!
בגלל חוקי הנוצרים הרואים איסור בדבר ,משום
שלטעמם האישה היא 'יצר הרע' ,ועל 'האדם הנעלה'
להתנזר מאישה ,וכך הם חיים כנזירים וכמרים בניגוד
להלכה היהודית .רבינו גרשום מאור הגולה תיקן חרם
בעניין ,והגבילו בזמן ,בניגוד לתקנות אחרות שלא
הוגבלו בזמן (כגון תקנת הקטניות לאשכנזים) .הרקע
לחרם דרבנו גרשום הוא מורכב .רבנו גרשום נשא
בעצמו שתי נשים ,אך הסתבך ונשא אישה שאינה
ראויה אשר ניסתה להורגו.

הסיבות לתקנה שנויות במחלוקת ,אך בכל אופן
מדובר בתקנה זמנית מקומית בארצות הנצרות בלבד,
ששם ריבוי נשים נחשב כחטא לדת הנוצרים.
ועל זה הגדיל לומר גדול רבני ישראל לפני כמאה שנה
הרב אלפנדרי זצ"ל ,שמי שטוען כיום שיש חדר"ג,
הוא יהיה בחרם בעצמו(!) כי החרם היא כ'חרב
פיפיות' .וגדול פוסקי אשכנז  -הרמ"א כבר ציין שאין
חרם ,ורק תוקף 'מנהג אבות' לאשכנזים בארצותם.
הגאון מוילנא חזר וציין בכל הזדמנות (ומרן הרב
עובדיה יוסף ציטט זאת בפסקיו) כי אילו היה עולה
הדבר בידו ,היה מבטל תורה ותפילה(!) ומסבב מעיר
לעיר וממדינה למדינה כדי לבטל את חדר"ג בעניין
איסור נשיאת שתי נשים ,כי ע"י ביטול החרם תהיה
התקרבות הגאולה.
לאורך כל הדורות בעדות המזרח שמרו נוהג זה וכל מי
שהיה העניין מתאים לו והייתה לו אפשרות כלכלית,
נשא יותר מאישה אחת כדי לזכות לפרות ולרבות.
והגאון מוילנא שראה את הגאולה שבפתח עורר על
כך ושלח את תלמידיו לארץ ישראל לחונן את עפרה

וליישבה ,ואף רצה בעצמו לעלות לא"י ולא עלתה
בידו .אך כידוע ,פה בארץ ישראל קיבלנו הוראת מרן
בעד העניין! ואין עיכוב הלכתי לספרדים ואף
לאשכנזים בעניין .ומי שמהרהר ומערער אחרי
ההיתר לשאת אישה נוספת מהרהר על הקב"ה ועל
תורתו!! החלת חדר"ג בכוח והגישה המערבית
השוללת את העניין ,הביאה למצב שאנשים לא
זוכים לפרי בטן .לא זוכים לקיים מצוות ייבום,
שכידוע ע"פ הזוהר הקדוש אין תיקון לנשמת האח
אלא רק ע"י ייבום והולדת בן .גרמה לריבוי גירושין
והעלאת גיל המתחתנים ועוד תקלות רבות.
הגמ' ביבמות דף סב :אומרת" :נשא אדם אישה
בילדותו ישא אישה בזקנותו" וימשיך לעסוק בפריה
ורביה "כי אינך יודע אי זה יכשר" ...וכך נהגו אבותינו
מדורי דורות ,והגדול שבהם הבבא סאלי זיע"א שזכה
בזקנותו לשאת אישה צעירה נוספת ,שממנה זכה
לפרי בטן.

.

"אבן מאסו הבונים ,הייתה לראש פינה"

מצורפים כאן דעת הפוסקים בעד העניין.
מידע מלא עם סרטונים נמצא באתר הבית היהודי השלם:
https://www.jewishome.net

הרמב"ם:
רבי משה בן מימון ,הרמב"ם  -גדול הפוסקים.
פוסק להלכה" :נושא אדם כמה נשים ,אפילו
מאה ,בין בבת אחת בין בזו אחר זו .ואין אשתו
יכולה לעכב ,והוא שיהיה יכול ליתן שאר כסות
ועונה כראוי לכל אחת ואחת ,ואינו יכול לכוף
אותן לשכון בחצר אחת אלא כל אחת ואחת
לעצמה" (רמב"ם ,הלכות אישות ,פרק יד ,הלכה ג).

כך גם העיד הרמב"ם על היהודים בפרובנס" :כל
אחד מהם על הרוב ייקח שתי נשים"
(קובץ תשובות הרמב"ם ,לפסיא תרי"ט ,ח"ב דף  40א')

מרן השו"ע:
רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך ,פסק בשו"ע
אבן העזר א' סעיף ט'" :נושא אדם כמה נשים,
והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו ,ומ"מ נתנו
חכמים עצה טובה שלא ישא אדם יותר מארבע
נשים כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש".

(סעיף י)

רבנו גרשום החרים על הנושא על אשתו… ולא
פשטה תקנתו בכל הארצות ולא החרים אלא עד
סוף האלף החמישי".

הרמ"א  -ר' משה איסרליש:
הרמ"א גדול הפוסקים האשכנזים מחבר
ההגהות על ה'שולחן ערוך' של ר' יוסף
קארו ,כותב בספרו "דרכי משה"
שאף לאשכנזים אין חל היום תוקפו של
חרם רבינו גרשום אלא מנהג אבות בלבד.
(דרכי משה ,מפרש על הטור אבן העזר סי' א'
אות י').

היעב"ץ:
רבי יעקב ישראל עמדן ,מגדולי רבני גרמניה.
נודע בקיצור בכינוי – יעב"ץ ,באחת מתשובותיו
שאילת יעב"ץ חלק ב סימן טו)

(שו"ת

על הנזק שגורם איסור

הפוליגמיה ליהדות" :וכל מה שרבינו גרשום אסר הוא
רק מפני חילול ה' בין הגויים מפני שאצל הנוצרים זה
היה נחשב לדבר אסור וטמא" .לדבריו התועלות
הגדולות שיצאו מביטול החרם:
א ,יהיו הרבה פחות הרהורי עבירה וכו'.
ב ,יהיו יותר ילדים לעם היהודי המועט.
וכך כתב בשו"ת שאילת יעב"ץ" :אין אומה ראויה
להרבות בנשים אלא האומה הקדושה .לפיכך התירה
התורה אותן לאיש הישראלי" .היעב"ץ התנגד
עקרונית לחרם דרבנו גרשום וראה בו תקנה זמנית
ומקומית וכניעה לחוקי

הגויים( :שו"ת שאילת יעב"ץ חלק ב

סימן טו) "מלבד שלא נתפשטה גזרתו בכל הארצות ולא
נתקבלה בכל ישראל ,כי בארצות המערב והמזרח לא
חלה כלל רק במדינת אשכנז לבדה וזה מפני חמת

המציק שאינן מתירין לאדם לקחת יותר משתי נשים
שהוא אצלם לעוון אשת איש יחשב… אין אומה ראויה
להרבות בנשים אלא האומה הקדושה .לפיכך התירה
התורה אותן לאיש הישראלי מפני שאסרה לו הזנות
והניאוף .וגם אשתו אסורה לו בימים רבים של נדה
וזבה ולידה למען יוכל עמוד בהן ,לפיכך לא לחנם
התירתן תורה .וגם כדי להרבות זרע ישראל ובדין
שיאסרו האומות עליהן יותר מאחת שבלאיו הכי הם
רבים וא"צ אלא לישוב המדינה .ומהראוי היה למנוע
מלאסור ליהודי שתי נשים משום איסור דבחוקותיהם
לא תלכו ,רק משום שהוא בשב ואל תעשה וגם מחמת
הסכנה ליהודים השוכנים בין הערלים כשנושאים שתי
נשים ,הוצרך רגמ"ה לגזור איסור זה שלא מן הדין".
מדברי היעב"ץ עולה בבירור כי אין
הוא רואה בחרם דרבנו גרשום ביטוי
של רעיון רוחני ,דתי או מוסרי ,אלא
רק כניעה מאולצת לחוקי הגויים.
יתר על כן ,היעב"ץ רואה בנישואין
לשתי

נשים

תופעה

חיובית

ומבורכת ,ומתוך כך מתיר אותה בכל
מקום בו הגויים מאפשרים זאת.

היעב"ץ

הגאון מוילנא:
הגאון רבי אליהו מוילנא ,גדול החכמים בדורות
האחרונים .התבטא בכל הזדמנות ,כי אילו היה
עולה הדבר בידו היה מבטל תורה ותפילה ומסבב
מעיר לעיר וממדינה למדינה לבטל החרם דר'
גרשום בעניין איסור לשאת שתי נשים ,כי ע"י
ביטול החרם תהיה התקרבות הגאולה.

וכפי שמביא הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע
אומר חלק ח' – אה"ע סימן ב' ד"ה ג:

"וגם הלום ראיתי בספר תולדות הגר"א מאת רבי
בצלאל לנדא (עמוד קז) שהביא נוסח המכתב
שכתב הרה"ג רבי שמואל העליר מצפת ביום י"ד
טבת תרל"ו ,אל הרה"ג רבי עקיבא יוסף שלזינגר,
הנ"ל ,וז"ל :והנני מעיד עלי שמים וארץ ,כי כמה
פעמים שמעתי מהגאון החסיד רבי ישראל

משקלוב זצ"ל מחבר ספר פאת השלחן ,ששמע
מפי הגאון האמיתי החסיד רבינו אליהו מוילנא
זיע"א ,כי אילו היה עולה הדבר בידו היה מבטל
תורה ותפילה ומסבב מעיר לעיר וממדינה
למדינה לבטל החרם דר' גרשום בעניין איסור
לשאת שתי נשים ,כי ע"י ביטול החרם תהיה
התקרבות הגאולה".

הגאון רבי אליהו מוילנא

החת"ם

סופר.:

הביע את מורת רוחו כנגד השפעות האיסור לשאת שתי
נשים וכתב שהרבנים המחמירים בחדר"ג רבים חללים
הפילו ,ויודע הוא בשלשה שיצאו לגמרי מהדת .ועוד כתב
החתם סופר (שו"ת חתם סופר חלק ג' (אבן העזר א) סימן א):

"ולולי דמסתפינא לחדש דבר שלא הזכירו הגאונים
הקדמונים הוה אמינא דר"ג הרי תיקן ב' תקנות ,א' שלא
לגרש בע"כ (בעל כורחה) והיא עיקרית וכוללת ונתקבלה
בכל מקום כמ"ש בתשובת הר"ן ,ואידך שלא לישא ב' נשים
ואותה לא נתפשטה כ"כ ואינה אלא משום קטטה ודלא מצי
למיקם בספוקייהו וקילא טפי כמ"ש בד"מ .ונ"ל דהשניה
תליא בראשונה – אחר שגזר שלא לגרש בע"כ ולפעמים
ע"כ שלא לרצונו ידור עם נחש
בכפיפה אחת ,עי"ז ישא אישה על
אשתו
ישראל
הפתחים

ויתרבו
ועניות
דלא

בבתי

קטטות
מחזירות
מצי

על

למיקם

בספוקייהו ,נמצא תקנתו שלא
לגרש בע"כ קלקלה היא ,ע"כ חזר
ותיקן שלא לישא ב' נשים אבל אי
הו"מ (הוי מצי-היה יכול) מגרש
בע"כ לא הוה גזור (לא היה גוזר)!

רבי נחמן מברסלב:
(חיי מוהר"ן ,עבודת השם ,סימן תקצ"ה)

"ואמר ,שכשהיה בקהילת-קודש 'ראדוויל' (שם
מקום) בשביל להשתדך עם אשתו השנייה מקהילת
קודש 'בראד' (שם מקום) ,אז באו כמה עגלות עם
נשים שבאו בשביל להשתדך עמו .ואמר שכולן היו
זווגים שלו .ואמר שכל איש יש לו כמה וכמה זווגים,
רק שיש בזה כמה בחינות שונות ועניינים נפלאים .כי
מכל הדבורים שמדברים בענייני השידוכים ,אף-על-
פי שאינם נגמרים זה בעצמו בחינת זיווג ושידוך.
ולפעמים יושבים בני אדם בבתיהם ואומרים שראוי
שזה ישא את זאת ועל-ידי-זה נגמר בחינת הזיווג של
זה האיש עם אותה האישה .ולפעמים באים שדכנים
ומדברים השידוך אבל אינו נגמר ,וגם זה בחינת זווג
משידוך .ובוודאי היא בחינת זיווג יותר מהראשון.
ולפעמים נוסעים לעשות השידוך ובעת הגמר נפרדים
מאיזה סיבה .ולפעמים נגמר השידוך ואחר-כך
מפסיקים הקשר של תנאים .ולפעמים באין לידי
נישואין ואחר-כך בסמוך נעשה גט ביניהם .ולפעמים

אינו נעשה הגט עד אחר איזה זמן וכיוצא בזה כמה
בחינות שיש בענייני השידוכים והזיווגים שאינם
נגמרים אחר-כך ,אבל כולם הם בחינת זיווגים שלו .כי
כל אחד יש לו כמה זיווגים ,רק שאצל זה נגמר איזה
זיווג שלו על-ידי איזה דיבור בעלמא שמדברים מזה
השידוך .ולפעמים על-ידי איזה דיבור יותר או על-ידי
איזה התקשרות או נסיעה או עבדא בשביל השידוך
לפי שעה וכו' כנ"ל .וזה הדבר הוא עניין נפלא ונורא
שלא נשמע כזאת שהדיבור בעלמא שמדברים
מהשידוך זה בעצמו הוא בחינת שידוך .וכן מבאר
בספר 'האלף-בית' שלו החדש שהדיבור בעצמו
מהשידוך עושה רושם בו ובה ,עין שם באות חתון
בסימן ז' .והדבר נראה לעיניים כי ידע בזה סודות
נוראים שלא נתגלו בעולם ,כדרכו בכל השגותיו
הנוראות .ובאמת ספרו שהתפאר אז שיודע מענין
השידוכים מה שאין יודעין בזה כל גדולי הדור
מאומה"

האדמו"ר מצאנז:
רבי חיים הלברשטאם ,מחבר שו"ת דברי חיים
מצאנז ח"ב (חאה"ע סי' יד') ,היה ידוע בדורו
כאחד

מגדולי

הדור,

כפי

שניתן

ללמוד

מהתכתבויות שהיו לו עם גדולי רבני דורו .עוד
בזמנו כללה חסידות צאנז אלפי חסידים .רוב
בניו וחתניו שימשו באדמורו"ת.
כותב דברים חריפים על הנזקים שיש כיום
מהתקנה שעבר זמנה .שו"ת דברי חיים ,אבה"ע,
ח"ב ,סימן י"ד.

הבן איש חי:
רבי יוסף חיים היה מגדולי האחרונים ,פוסק,
מקובל ,דרשן ומנהיג .ספרו המפורסם ביותר הוא
"בן איש חי" ועל שמו הוא מכונה על פי הרוב.
כמו כן מכונה "ריש גלותא דבבל" ,דהיינו ראש
גלות בבל .אחד הפוסקים הפופולריים ביותר
בקרב יוצאי עדות המזרח בישראל ,בן ממשיכי
דרכו ושיטתו ההלכתית הוא הראשל"צ ,הרב
מרדכי אליהו.
בספרו 'בן יהוידע' ב"ק
דף פ"ב -ד"ה מיהו ,נותן
הדרכה מעשית לדורנו
כיצד לחיות עם שתי
נשים ולמנוע קנאה,
ומציין

שהרוב

נהגו

לשאת יותר מאשה
אחת ,וע"ש.

משפחת אבוחצירא:
המקובל האלוקי ,סידנא בבא סאלי רבי ישראל
אבוחצירא זיע"א ,היה נשוי כאן בארץ ל  2נשים
בו זמנית ומשתיהן יש לו צאצאים.
אחיו של הבבא סאלי ,סידנא בבא חאקי  -הרב
יצחק אבוחצירא זיע"א ,רב הערים רמלה-לוד היה
נשוי כאן בארץ ל  2נשים בו זמנית ומשתיהן יש
לו צאצאים.
בעל מח"ס האביר יעקב ,המקובל האלוקי ר'
יעקב אבוחצירא זיע"א( ,סבו של הבבא סאלי)
היה בנו של ר' מסעוד שנשא שתי נשים
ומשתיהן זכה לצאצאים.

הבבא סאלי

הבבא חאקי

האביר יעקב

הרב אברהם יצחק הכהן קוק:
הרב קוק זצ"ל ,הרב הראשי לישראל ומייסד
הרבנות הראשית לישראל .כבר בזמן הקמת
הרבנות הראשית הגיעו אליו קבוצה מהישוב
הישן וביקשו להחרים את התימנים שעלו לארץ
עם מס' נשים .הרב קוק דחה אותם והוכיח להם
שמעולם חרם דר' גרשום לא התקבל ע"י
הספרדים.
וכן פסק בספרו שו"ת "עזרת כהן" .וכידוע מרן
הרב עובדיה יוסף מסתמך על פסקו של הרב קוק
בעניין ומצטטו להלכה ומוחה כנגד בתי הדין
שמחילים את תקנות ר' גרשום על ספרדים…

מרן הרב עובדיה יוסף:
מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,הכריע
שאין להחיל את תקנת ר' גרשום על הספרדים
שמעולם לא קיבלוה.
הוא תמך והביא לשינוי החקיקה במדינה שאדם
יכול לשאת עוד אישה באישור של רב ראשי
אחד בלבד( .ולא שניים כפי שהיה עד אז)

להלן ציטוט דבריו מספרו "יביע אומר":
"שוב לאחר שנים רבות של צער ,נשתנה החוק
החילוני שבמדינה ,ונקבע בחוק כי די בחתימת רב
ראשי אחד המכהן כנשיא בית הדין הגדול ומיד
צויתי להביא לפני כל התיקים של היתרי נישואין
בפסקי בתי הדין הרבניים ,וחתמתי על כולם
בעזה"י ,כל מה שהצטבר במשך כל השנים ,וניתן
היתר סופי על ידי בתי הדין הרבניים".

ועוד מוסיף הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק
ח  -אה"ע סימן ב:
"בשומעי כי יש בתי דין שפוסקים להחמיר גם
על הספרדים ועדות המזרח בעניין זה ,בהחילם
חרם דרבינו גרשום גם על עדות המזרח
בפסקיהם ,ושגגה היא בידם(!) ,שכבר כתב
מהרשד"ם (בחיו"ד סי' ק"מ) ,שחרם רגמ"ה לא
נתפשט אלא בין האשכנזים .ע"ש.
גם הרדב"ז בתשובה שהובאה בשו"ת מהר"י בי
רב (סוף סי' ס"א) כתב ,שבירושלים ובכל
המקומות האלו לא נתפשטה גזרת רגמ"ה ,ונהגו
לישא כמה נשים ואין פוצה פה .ע"ש.
וכ"כ המהר"ם אלשקר( ,סוף סימן צ"ה) שרוב
הגלויות כגון בגלויות ספרד ובמערב ובכל המזרח
לא קבלו עליהם מעולם תקנת רגמ"ה לא אז ולא
היום ".ע"ש.
ועוד.

ומוסיף הרב עובדיה יוסף ואומר:
"ואין ספק שהחומרא בזה בזמנינו גורמת
לתקלות רבות ,שאם הבעל לא דתי ,הולך ולוקח
לו פילגש הידועה בצבור ,ומה הועילו חכמים
בתקנתם ,ואם הוא דתי בוודאי שלא ניצול
מהרהורי עבירה הקשים מעבירה ,ואולי גם
מעשה ח"ו.
וגם הלום ראיתי בספר תולדות הגר"א מאת רבי
בצלאל לנדא (עמוד ק"ז) שהביא נוסח המכתב
שכתב הרה"ג רבי שמואל העליר מצפת ביום י"ד
טבת תרל"ו ,אל הרה"ג רבי עקיבא יוסף שלזינגר,
הנ"ל ,וז"ל:
"והנני מעיד עלי שמים וארץ ,כי כמה פעמים
שמעתי מהגאון החסיד רבי ישראל משקלוב
זצ"ל מחבר ספר פאת השלחן ,ששמע מפי הגאון
האמיתי החסיד רבינו אליהו מוילנא זיע"א ,כי
אילו היה עולה הדבר בידו היה מבטל תורה
ותפילה ומסבב מעיר לעיר וממדינה למדינה

לבטל החרם דר' גרשום בעניין איסור לשאת
שתי נשים ,כי ע"י ביטול החרם תהיה התקרבות
הגאולה .וגם להשפיע שהכהנים יישאו כפיהם
לברך ברכת כהנים בכל יום ".ע"כ.
(וע"ע בשו"ת בית אבי ח"ב סי' ק"כ).

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
בקריאתו הבלתי פוסקת
להחזיר עטרה ליושנה
לפסוק בא"י רק כמרן השו"ע,
ולהמשיך לנהוג בגאון את מנהג אבותינו.

הראשל"צ מרדכי אליהו:
הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ,פוסק בספרו על
קיצור שולחן ערוך הרב גאנצפריד שעדיף אף
בדורנו לשאת אישה נוספת ,מאשר לגרש את
הקודמת במידה והיא לא ילדה!
הרב היה ממקורבי משפחת הבבא סאלי -
אבוחצירא שם ראה מקרוב את אורח חיי
המשפחה הקדושה ,שלמרות שזכו לפרי בטן
מהאישה הראשונה נשאו עוד אישה.

הרה"ג יצחק נח:
הרה"ג יצחק נח זצ"ל היה רב המושב אלקוש
שבגליל .פסיקותיו היו על פי "הבן איש חי" .היה
עילוי ,מתמיד גדול ובקיא בכל פרד"ס התורה.
היה נשוי לשתי נשים.
מרן הראשל"צ בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל
קיבל אותו בכבוד רב ,בחן אותו ונתן לו הסמכה
לרבנות למרות התנגדותם והתערבותם של
גורמים במדינה שלא ראו בעין יפה את היותו
נשוי לשתי נשים.
הרב נח מונה רשמית לרב המושב אלקוש
שבגליל עד פטירתו.

הרה"ג רפאל כדיר צבאן זצוק"ל:
רבה הראשי של נתיבות וחבר מועצת הרבנות הראשית
לישראל .כל הרבנים הראשיים לדורותיהם ,התעקשו
להותיר את הרב צבאן כחבר המועצה ,עד יומו האחרון...

כשנשאל עליו בעבר ,אמר הרב מרדכי אליהו:
"לא פעם בפגישותיי עמו ,אינני יודע אם אני
עומד מול הרב רפאל ,או המלאך רפאל" .על
הראשון לציון הגר"ש עמאר ,מספרים שהיה נוהג
ברב צבאן כבוד גדול ואף היה כורע מלוא קומתו
כשהיה פוגש ברב .בכל קידושין שערך ליוצאי
עדות המזרח הקפיד שלא יכללו בכתובה את
השבועה והאיסור שלא ישא אישה נוספת,
מאחר והספרדים לא קיבלו עליהם מעולם את
תקנת ר' גרשום.

זכותך ְבתהליך הגאולה!
בזכותך! נזכה לקיים את צוואת הגאון מוילנא!
שכולו היה כמלאך ה' ,כל היום היה עסוק בתורה,
ואמר שהוא מוכן לבטל תורה ותפילה ולסובב
בכל ערי ישראל ,כדי להכריז שאין איסור
לשאת שתי נשים וע"י זה תקרב הגאולה! מרן
הרב עובדיה יוסף אף מצטט זאת להלכה בפסקיו
בעניין!

(יביע אומר חלק ח' אה"ע סימן ב')

בזכותך! עוד בת ישראל תזכה להקים בית כשר
ולא תשב גלמודה!  -בנות רבות בארץ ובתפוצות
לא זוכות להקים בית ויושבות גלמודות .למעלה
מ %20מהנשים לא זוכות להקים בית יהודי
בישראל בשל כך!

(נתון ידוע הוא שבמאגרי השידוכים

יש פער רב בין נשים לגברים)

בזכותך נגביר את השכינה בארץ ישראל!  -כל
יהודי שנולד מגביר את כוח השכינה .כמאמר
הגמ'" :אין בן דוד בא עד אשר יכלו כל הנשמות

שבגוף" ,וכמו שנאמר" :ושב ה' את שבותך"
מכאן שכל יהודי בארץ מגדיל כוח השכינה
והקדושה.
הצטרפו גם אתן לבית היהודי השלם
וקחו חלק בגאולה!
מתוך אחריות וערבות הדדית לכל יהודי ובברכת גדולי
הרבנים והמקובלים הקמנו את ארגון "הבית היהודי
השלם" לקדש את התא המשפחתי המורחב ולתת
תמיכה רוחנית ,יעוץ ליווי אישי וסיוע בהליך החוקי
ע"י היתר בית הדין (עפ"י החוק ,ההיתר ניתן ע"י בית
דין ובאישור הרב הראשי לא"י) ,ולמצוא את הדרך
והאיזון לחיים משותפים עפ"י ההלכה.
נא לפנות לאימייל של הרב דב יהודה רובין ,מרכז הארגון -
dovyrubin@gmail.com
מען למכתבים :הבית היהודי השלם ,קניון האחים ישראל תלפיות,
ירושלים - .ת.ד 2555 .לפניות053- 3010492 :

לפרטים נוספים ,אתר הבית היהודי השלם:
/http://www.jewishome.net

הלכות נישואי שתי נשים
מתוך שלחן ערוך המקוצר להגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

אבן העזר חלק א' סימן קצ"ח – הל ּכוֹת פריה ורביה
סעיף ד' :כפי דין תורתנו הקדושה שבכתב ושבעל פה,
וכן מוסכם מכל הפוסקים ,מותר לשאת אישה נוספת
על אשתו ,בכתובה וקידושין כדת וכדין ,כמו שנאמר
אם אחרת ייקח לו ,שארה כסותה ועונתה לא יגרע.
ונאמר כי תהיין לאיש שתי נשים וגו' וילדו לו בנים וגו'.
וכך נהגו בכל הדורות ,כגון שמצינו באלקנה אביו של־
שמואל הנביא ,ולו שתי נשים ,שם אחת חנה ושם
השנית פננ ּה .ואשתו הראשונה אינה יכולה למנעו
מזה ,גם אם ילדה לו ילדים רבים .ואפילו מאה נשים
בבת אחת ,יכול לשאת .אך כל זה דווקא בתנאי שהוא
יכול לתת שאר כסות ועונה כראוי לכל אחת ואחת ,או
שהן מוחלות ומסכימות להסתפק במועט .ונתנו חז"ל
עצה טובה שלא לשאת יותר מארבע נשים ,אע"פ
שיש לו ממון רב ,כדי שתגיע לכל אחת מהן עונה בכל
חודש ,פעם אחת בכל שבוע .אלא שלפני קרוב לאלף
שנה ,התקין רבינו גרשום בחרם שלא ישא אדם

אישה על אשתו .וכתבו הפוסקים שלא פשטה תקנתו
כי אם בפרט אצל האשכנזים אבל לא אצל הספרדים.
ואפילו תלמידי חכמים צדיקים וחסידים ואנשי
מעשה נהגו לשאת אישה שנייה ,זולתי אותם שהתנו
בכתובה על כך שלא ישא אחרת עליה אלא ברשות
בית דין .גם אצלינו בכל קהילות קודש תימן כן היה
המנהג פשוט ,ולא עוד אלא שאין בקהילותינו מי
שהתנה על זאת כלל ועיקר .ונותן הבעל לכל אחת מהן
מדור לעצמה .וכעת זה מקרוב שכמעט ונתבטל הדבר,
צריך ליטול עצה ותושייה מגדולי הדור :

הרה"ג רבי יצחק רצאבי שליט"א

נספח חוות דעת משפטית בנושא:

בס"ד כ' שבט התשע"ח 18/02/05
לכבוד רבני ארגון "הבית היהודי השלם"
קניון האחים ישראל ,ירושלים ת.ד2155 .
ר.נ.

הנדון :מענה לפנייה בעניין :פעילות "הבית היהודי השלם"
בעקבות הפניה שקיבלתי  ,הריני להבהיר בזאת את הנקודות
הבאות:
 .1כיום ,עפ"י החוק במדינת ישראל ,לאחר שאדם קיבל היתר
מביה"ד הרבני ,רשאי הוא לחיות בביגמיה ולשאת אישה נוספת,
בכפוף לאישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.
 .2ארגון רבני "הבית היהודי השלם" הנשען על השולחן ערוך
ופוסקי הלכה רבים ,פועל לשינוי החוק בעניין נישואין לאישה
נוספת כאשר קיימת הסכמה בין צדדים בוגרים .פעילות זו של
ארגון "הבית היהודי השלם" הינה במסגרת החוק.
 .3במדינה דמוקרטית ניתן לקדם אג'נדות שונות גם אם הם פחות
מקובלות .כתקדים ראה לגליזציה של הקנאביס למטרות
רפואיות.
יוזמת חיים משותפים כהלכה

 .4במקביל ,פועל ארגון רבני הבית היהודי השלם אף לקידום
יוזמת "חיים משותפים כהלכה".
 .5כמו כן קיימת פסיקה של בימ"ש העליון התומכת במתן זכויות
ל"ידועה בציבור" אף אם בן זוגה היה נשוי במקביל לאשה אחרת
(ראה הליך מספר :בע"מ  14/7252עזבון המנוח פלוני ,פלונית
נ' פלונית).
 .6עולה כי במציאות הקיימת היום דה פקטו במדינת ישראל ,בתי
המשפט והחוק מכירים במושג של ''ידועה בציבור'' ונותנים לה
מעמד המשתווה למעמד של אישה נשואה וזכויותיה ,למרות היות
האדם נשוי לאחרת .כמו כן פועלים במדינת ישראל ארגונים
עצמאים המקדמים רישום זוגות ,כולל חד מיניים ופסולי חיתון
לחיים משותפים .בית המשפט המחוזי אישר בתקדים ב2008 -
את העניין ,והזוגות מוכרים כחוק במדינה כבני זוג או כ"ידועים
בציבור" .עיין ערך "משפחה חדשה".
 .7מאחר והאיסור הפוליגמי בחוק הינו בהחלת נישואין או
קידושין עפ"י דיני התורה ,אז הרי שישנה אפשרות חוקית כיום
לגבר נשוי לנהל משק בית ולחיות עם אישה נוספת במסגרת
"חיים משותפים".
 .8היוזמה של "הבית היהודי השלם" מקדמת הכרה הלכתית
ב"חיים משותפים כהלכה" דהיינו הכרה באפשרותו של גבר נשוי
לחיות עם אישה נוספת עפ"י קריטריונים הלכתיים מוכרים
וותיקים .זאת על מנת לתת מענה לצורך חברתי ואישי נרחב
בחברה.

בכבוד רב,
רונן יצחקוב ,עו"ד

