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 ה"ב 208360/11 יקת

 יפה חזוריאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שמואל אברהם חזן, ד" אב—הרב דניאל אדרי , ד" ראב—רב אברהם מאיר שלוש ה

 :מבקשתה לוניתפ ) ר אהרן מזרחי"כ טו"י ב"ע (

    

 :משיבה לוניפ  

 יטול נישואין ב:נדוןה

 סק דיןפ

לדבריהם  בנישואין  עם  עדים )  31.8.1994(ד  "ד  אלול  תשנ"הצדדים  נישאו  בתאריך  כ

ולא היה , בשלב מסוים טענו שכלל לא נישאו. 37 והאיש בן 16כאשר האישה בת , פסולים

 .1998יליד .] ח[ו 1997יליד .] ש[לבני הזוג נולדו שני ילדים . רב מקדש

 ).6.9.2006 (ו"ג באלול תשס"י פתחה תביעת גירושין בתאריך ישההא

בכתב ,  )25.10.2007  (ח"ג  בחשוון  תשס"י  צדדים  פתחו  תיק  לביטול  נישואין  בתאריךה
לא  ידענו  שעדים ,  חוקית  אנחנו  כלל  לא  היינו  נשואים"כתב  יד  הצדדים    בהתביעה  נכתב

גע  אני   וכרמהמשפחה  נשים  אמשה  או  ששהחית  מול  התחתנו  בב.  מהמשפחה  זה  לא  חוקי
 .י וצריך לסדר את העניין הזה בדחיפות כדי למנוע ממזרות לילדישנמצאת בהריון בחודש הש

מעוניינת  להתגרש   ישהאה.  תקיים  דיון  ראשוןה)  17.10.2006  (ו"ה  באלול  תשס"כ  תאריךב
.] ע[בוגדת  עם  גבר  בשם    שהיאבמהלך  הדיון  העלה  הבעל  טענה  שה.  הבעל  מעוניין  בשלום  בית

, הכבן משפחה של ואה.] ע [,ישהאלדברי ה, ואף ראה אותו נכנס לבית בזמן שהוא לא היה בבית
 .הצדדים הופנו לשירותי הרווחה

כפי העולה .] ק[מתקבל תסקיר שירותי הרווחה ה) 20.12.2006 (ז"ט בכסלו תשס" כתאריךב
בין  בני  הזוג  קיים ,  9-  ו8ילדים  בני    נישה  ולהם    שנ12מדובר  בבני  זוג  שנישאו  לפני  ,  מהתסקיר

, מתארת  שנות  נישואים  קשות  המלוות  באלימות  פיזית  .]ר[ישה  אה,    שנה20פער  גילאים  של  
מתאר  שנות  נישואין  יפות   .]א[  הבעל.  פוחדת  מהבעל  וחוששת  לחייה  ישהאה,  מילולית  ונפשית

 .ם להתגרשסייע לצדדיל –ם מלצתה. .]ר[ שנקטעו בעקבות בגידתה של

ההסכם  קיבל ,  צדדים  חתמו  על  הסכם  גירושיןה)  21.1.2007  (ז"בשבט  תשס'  ב  תאריךב
 .תוקף של פסק דין

, מעוניינת  להתגרש  ישההא)  13.5.2007  (ז"ה  באייר  תשס"כ  יון  נוסף  התקיים  בתאריךד
וטען  שהאישה  חיה  עם ,  הבעל  מעוניין  בשלום  בית  ואף  הגיש  בקשה  לביטול  הסכם  הגירושין

 . אחרגבר
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, עומדת  על  דעתה  להתגרש  ישההא)  1.7.2007  (ז"ו  בתמוז  תשס"ט  דיון  שהתקיים  בתאריךב
כמו ,  אך  קודם  מבקש  לקבל  משמורת  על  הילדים  וטענות  חדשות  בעניין  כספים,  הבעל  מעוניין

 .מכחישה את עניין הבגידה ישהאכאשר ה, ישהאכן שוב עולה טענה בגין בגידה של ה

 .ישהאהבעל קיבל צו הרחקה מה, הבעל גדנלונות במשטרה בשלב זה הגישה ת ישההא

 .יתן פסק דין לגירושיןנ) 4.7.2007 (ז"ח בתמוז תשס" יתאריךב

סבלה  אלימות   ישההאף  על  פי  שא,  ום  העובדות  והדיונים  עד  שלב  זהיכפי  העולה  מסכ
 ל  ידילא  ע  וישההאידי  ל  לא  הועלתה  טענה  של  פסול  או  ביטול  הקידושין  לא  ע,  נפשית  ופיזית

דיונים   בישההא.  ית  הדיןלב)  לשון  המעטהב  (מת  אלא  אמרה  ישההאכמו  כן  ,  כוחהא  ב
ג "י  דיון  בתאריךב  (.חישה  את  עניין  הבגידה  וזאת  כאשר  היא  בהריון  מאיש  זרכהאחרונים  ה
, .]ש[י  להריונה  מאדם  בשם  יששהיא  בחודש  הש  ישהאענה  הט)  25.10.2007  (ח"בחשון  תשס

כחישה ה)  1.7.2007  (ז"ו  בתמוז  תשס"בט  וכן  בדיון  13.5.2007  ()  ז"ה  באייר  תשס"בכ  ובדיון
 ).ייתה בהריון בחודש השני או שלישיהף על פי שא, את עניין הבגידה

עוניינת   שמענה  האישהט,  )25.10.2007  (ח"ג  בחשון  תשס"ידיון  שהתקיים  בתאריך  ב
ברצונה  להגיש  בקשה   שישהאהוסיפה  ה  וד  ע.כוונתה  להגיע  להסכםבאחר  שמ,  וןילדחות  את  הד
בחודש   יאהוהצהירה  לפרוטוקול  ש,  קרובי  משפחה  םהמכיוון  שהעדים  ,  יןאלביטול  הנישו

עודה  נשואה  הכירה באחר  שמ,  י  להריונה  ואינה  מעוניינת  שתהיה  בעיה  על  כשרות  הוולדהשיש
 לדעת  בית  הדין  יש.  ביניהם  יחסי  אישות  והתעברה  ממנוו  הייתה  עמו  כחודש  הי.]  ש[בחור  בשם  

 .ין מניעהא – מעוניינת לפתוח תיק לביטול הנישואין ישהאואם ה, להתגרש

בית  הדין  החליט  לא ,  להתגרש  דיכגיעו  בני  הזוג  ה)  8.1.2008  (ח"בשבט  תשס'    אתאריךב
 :יתנה החלטה כדלהלןנ, לאור האמור בפרוטוקול לסדר לצדדים גט

 ל  עדין  היתב  ולם  אט  גסידור  ליום  הוזמנו  הםה.  התגרש  לעוניינים  מצדדיםה
 .גט הת אהסדיר לא לחליט העתו דיקול שיפ

 .מבין לדי והריונה לתשיעי החודש בישהאה ושנתיים כנפרד ביים חצדדיםה

 דים  עיו  הקידושין  העדי  שטענה  בנישואין  הביטול  ליק  תתחה  פישההא
 .סוליםפ

 ית בדעת לכןל, יק תפתח נרםטף  על  פי שא  וחסין  יירור  בוא  המרכזי  הנושאה
 תביעה  בדוןי,  גט  הת  איסדיר  שיוחד  מהרכב  בדיונים  הל  כת  אאחד  לש  ידיןה
 .וולד הל שבכשרות ונישואין הביטולל

 תיקים  הת  אהעביר  לנכון  לוצא  מדין  הית  באלו  המיוחדות  הנסיבות  האורל
 ראשי  הרבא  ה"ליט  שמאר  עלמה  שרב  הגאון  הרב  הבוד  כל  שטיפולול
 .ערעורים לגדול הדין הית בנשיא וציון לראשוןה, ישראלל

בית  הדין  בפתח  תקוה לנשיא  בית  הדין  הגדול    ל  ידיעחלטת  בית  הדין  הועבר  התיק  האור  ל
א לל  "נההחלטת  בית  הדין  ב  (,ם"וארון  לסידור  גט  מהרשבציון    ד  הרב"לכבוד  הרב  הגאון  אב

לא  יראה שדי  כ,  רשםיבר  זה  דחד  הדיינים  התנגד  שאאחר  שמ"  ם"ט  מהרשג"נכתב  בפירוש  
הצדדים ,  )"הרכב  מיוחד  שיסדיר  את  הגט"והושגה  פשרה  לכתוב  ,  ם"ד  לגט  מהרששהוא  נותן  י

 .ם"פתח תקוה בגט מהרשב) 16.1.2008 (ח"בשבט התשס' ט התגרשו בתאריך

 יאהו'  נולדה  הבת  א  חודש  לאחר  סידור  הגטכ)  19.2.2008  (ח"תשס'  ג  באדר  א"תאריך  יב
 .פסולת חיתון
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כ  בקשה  לתיקון  מעמד "על  ידי  ב  ישהאגישה  הה)  15.7.2012  (ב"ב  בתמוז  תשע"כ  תאריךב
 .לתקן את מעמדה של המבקשת מגרושה לרוקה, ביטול נישואין/אישי

  נערך  טקס  קידושין 16.5  בהיותה  בת  1994בשנת    טענת  האישה  כמובא  בכתב  התביעהל
מבחינתה ו)  ב"עדים  כשרים  וכיו,  לא  רבל  (טקס  שלא  עמד  בכללי  ההלכה,  בביתו  .]א[  שלה  עם

ברים  אלו ד  (.יחידה  היתה  לצאת  מבית  הוריה  דבר  שלא  התאפשר  לה  ללא  נישואיםהמטרה  ה
 ז"ט  בכסלו  תשס"כ  בתסקיר  מתאריך  .]ק[מקבלים  חיזוק  מדברי  פקידת  הסעד  משירותי  הרווחה  

הייתה  .]ר[ ,  לאחר תקופת הכרות קצרה1992נישאו  בשנת  .]  ב[בני  הזוג  "כתבה  ש)  20.12.2006(
כיום  מסבירה ,  אמה  ואחיה  התנגדו  לנישואין  אך  היא  לא  ויתרה,  37  היה  בן  בעלה  ואילו  17בת  

 ).זאת כחלק ממרד גיל ההתבגרות

בפני  בית   ישהאקרה  הס)  30.8.2012  (ב"ב  באלול  תשע"י  דיון  הראשון  שנערך  בתאריךב
 .הדין את השתלשלות הדברים

יא הות  שיההטקס  התקיים  ללא  רב  ,  הם  נשאו  בטקס  פרטי  בבית  הורי  הבעל,  ישה  האדבריל
בטקס  הוא  נתן  לה  טבעת  שאמא  שלו  קנתה .    ואף  רב  לא  היה  מוכן  לקדש  אותם16היתה  בת  

  הם  התגרשו  בבית  הדין  בפתח 2008-וב.  לאחר  שלושה  חודשים  התקיים  האירוע  באולם.  עבורו
.] ח[ל  ו"ז.]  ג[  –  יסי  הבעל  ג,אם  הבעל,  מהא:  ישה  נכחו  במעמד  הקידושיןאלדברי  ה,  תקוה

 .שני הגיסים לא היו שומרי שבת. ת הבעלא ואחיו"בדליש

 .החלטה שניתנה לאחר הדיון התיק הועבר להרכב היוחסיןב

וכן הבעל  כוחהא וב ישהאופיעה הה) 19.2.2013 (ג"באדר תשע' ט דיון שהתקיים בתאריךב
בטקס  לא .  רה  שהתקיים  טקס  פרטי  בביתם  ולאחר  מכן  אירוע  באולםיפחזרה  וס  ישהאה,  .]ב  [מר

הטבעת , ייתה קטינה אף רב לא היה מעוניין לקדש אותםהאחר  שמלא  היה  רב  ,  כשריםהיו  עדים  
 .שהיא קבלה היתה של אמא של החתן

אמא  של  הבעל   ישהאלדברי  ה.  קבלו  מהרבנות  תעודה  שהם  נשואים  צדדיםהמרות  זאת  ל
אמרה  שלא  נהגה   ישהאה.  נשואים  וקבלה  תעודה  שהם,  נתנה  לו  כסף,  הכירה  מישהו  מהרבנות

 .]ב[ חזרה ואמרה שבטקס לא קבלה ממר ישההא, הלכה פעמיים שלוש ולא יותר,  קווהמכת  ללל
 ).19.2.2013יין פרוטוקול הדיון מתאריך ע(, א שלויממתנות חוץ מהטבעת שנאמרה לה שהיא מא

שבטקס  שהתקיים   ישהאישר  את  דברי  ה  אהבעל,  נחקר  על  ידי  בית  הדין  .]ב[בעל  מר  ה
לא ,  א  היה  רבל)  הות  וגיסימחיות  אא  (ים  כשרים  למעט  בני  משפחהבביתו  לא  היו  נוכחים  עד

הבעל  לא .  באולם  הוא  לא  נתן  לה  מתנות.  ולא  אמר  לה  כלום,  נתן  טבעת  שאמו  קנתה,  היה  יין
 .וההלכה למקו ישהאזוכר אם ה

קס טהראה  לפני  בית  הדין  את  הסרט  של  האירוע  באולם  בו  הזמר  מודיע  ש  ישה  האכוחבא  
לת אש  זמר  באה  בעקבותהל  שודעה    הה,ם  האישהאלדברי  ,  בבית    לכןערך  קודם  נהחופה

 .להשקיט אותם דיכפומבי בולכן הודיעו זאת , מה אין חופה לאורחיםה

 :כדלקמן, חזרה על אותם הדברים, חקרהונ, אם האישה, .]ל[' ופיעה הגבה

היא .  שו  מסיבה  באולם  ע37  והבחור  היה  בן  16בת  היתה  בת  ה:  ישהאם  הא
. היא  ברחה והיתה אצל אמו או אחיות.  שאיננה  ולא  רציתי  שהיא  תהיתה  קטי

עשו  באולם  ולא  היה  חופה  וגם  לשם היה לי מאד .  אני  לא  זוכרת  שום  מסיבה
 .ראיתי ששמו לה משהו ביד. קשה ללכת

 ?האם היית בבית שלו וראית שהוא מסר לה טבעת: ד"יהב
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וא  היה  מבוגר ה  .לא  היה  רב.  ני  לא  שמתי  לב  אם  הוא  נתן  לה  טבעתא.  ת
 .אצל הגרוזינים זה לא מקובל. ואני התנגדתי, מאבא שלה

 ?שניהם אומרים שאת ראית את מסירת הטבעת: ד"יהב

אינני  יודעת  מה .  היירציתי  לשלוח  אותה  לפנימ.  אני  לא  ראיתי  שום  טבעת.  ת
. הוולקחו  אותה  למק.  אמו  עשתה  ולפי  הדין  המקובל  אצלנו  זה  לא  חתונה

אני  הגעתי  רק  כאשר .  או  אחר  כך  לפני  האולם  אםה  זה  היה  אינני  זוכרת  מתי
 .לא רציתי להתקרב לשם. הכינו את הכיבוד

ת  הסרט  באולם  שהזמר  מודיע  שהטקס  היה   אברצוני  להראות:  ישהאכ  ה"ב
 .קודם

ולכן  אמרו  שהחופה  היתה  מזמן  כדי .  אנשים  שאלו  למה  אין  חופה:  ישההא
 .להשקיט את כולם

להמציא  לידי  בית  הדין .]  ק[ועצה  הדתית  מחלקת  הנישואין  במשה  נדר,  החלטת  בית  הדיןב
 .את תיק הנישואין של בני הזוג

. ועבר  לידי  בית  הדין  תיק  הנישואין  של  בני  הזוגה)  10.3.2013  (ג"ח  אדר  תשע"כתאריך  ב
שמות ,  הצהרת  הרב  המקדש,  בקשה  לנישואין,  עדיםהמות  ש,  רטי  בני  הזוג  פ:בתיק  נמצאים

 ).תובה דאירכסאכ (עתק הכתובההעדים בחופה וה

 עקבות  קבלת  תיק  הנישואין  והמידע  החדש  שהגיע  לבית  הדין  התקיים  דיון  נוסף  בתאריךב
 ).23.4.2013 (ג"ג באייר תשע"י

רב  מקדש  עדים ,  שיש  תיק  מסודר  עם  בקשה  לנישואין  יתכןיכיצד    ישהאדיון  נשאלה  הב
ת  הממסכים  השונים   אישהאהציג  לבית  הדין  אף  ?  דברים  מעולםו  ולדבריה  לא  הי,  וכתובה

 .שמופיעים בתיק

וכל  התיק  סודר  בעקבות  פניה ,  שלא  היתה  חופה  ולא  היה  רב,  זרה  על  דבריהחישה  הא
 .ישהו שיסדר את הדבריםלמשלהם למועצה הדתית ותשלום 

כלל  ואת   למה  היא  לא  אמרה  בדיון  הגירושין  שלא  היו  נישואין  ,ישהאית  הדין  שאל  את  הב
 .ועל זה היא השיבה שהיא לא רצתה להלשין על מי שסידר את העניינים?  היוםהטענות שמעלה

זימן  לדיון  את  הרב ו)  28.5.13  (ג"ט  בסיון  תשע"י  ית  הדין  קבע  מועד  נוסף  לדיון  בתאריךב
 .החתום על סידור הקידושין של בני הזוג

כנס הרב  החתום  הופיע  ועזב  את  בית  הדין  טרם  שהו,  ישהאל  לא  הופיעה  ה"תאריך  הנל
 .והרב לדיון נוסף ישהאבית הדין הוציא החלטה נוספת ובה זימן את ה. לדיון

הרב  החתום  הופיע לדיון ונחקר על ידי ,  תקיים  דיוןה)  18.6.2013  (ג"בתמוז  תשע'  י  תאריךב
 .בית הדין

הרב  השיב  שנהג  לעזור ?  רב  נשאל  על  ידי  בית  הדין  האם  הוא  זוכר  את  האירוע  המדוברה
והוא ,  ך  חופות  וקידושין  הוא  לא  רואה  הבדל  בין  מקרה  זה  למקרים  אחריםלרב  המקומי  לערו

 .כדת לא היה חותם על הכתובה דושיןקיואם לא היתה חופה ו, סומך על מה שנכתב בכתב ידו

ית הדין שאל את הרב למה העתק הכתובה שנמצא בתיק הוא כתובה דאירכסא ולא כתובה ב
 ?רגילה

וחזר  ואמר  שהוא  לא  היה ,  ן  הכתובה  לכתובות  אחרותרב  השיב  שהוא  לא  רואה  הבדל  ביה
 .א היה מקדש לחותם אם
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 ?ני הזוג הופיעו באמצע הדיון ונשאלו האם הם מכירים את הרבב

לא  היו  קידושין  כי  שום   ענו  שבאירועטו,  וני  הזוג  השיבו  שהם  לא  מכירים  ולא  פגשו  אותב
הרב  אומר  שהוא  קידש  אתכם   :זוגבית  הדין  חזר  ושאל  את  בני  ה.  רב  לא  היה  מוכן  לחתן  אותם

בני  הזוג  השיבו  שהרב  לא  קידש  אותם  ובחתונה  שלהם  לא ?  בבית  איך  אתם  מכחישים  את  זה
יש  לציין  שאמרו ,  דם  דתי  אוגם  בסרט  החתונה  לא  רואים  שום,  היה  שום  גורם  מהמועצה  הדתית

 .דברים אלו בפניו של הרב

  שהוא  לא  אמור  לבדוק  את  גיל הרב  השיב?  ית  הדין  שאל  את  הרב  איך  קידשת  קטינהב
 .הוא מקבל תיק מהמועצה הדתית והם עושים את הבירורים, ישהאה

 .בשאלה כיצד נפתח התיק ברבנות ישהאה והתעמתו הרב, המשךב

טענה  שמעולם  לא  היתה  ברבנות  והיא  לא  מכירה  את  הרב  שהופיע  בבית   ישההאעוד  שב
מסמכים  שלהם  וסידר הות  לקח  את  כל  וחזרה  וטענה  שמישהו  ברבנ,  הדין  או  את  הרב  המקומי

 .שיש תיק נישואין בלי שבני הזוג הופיעו ברבנות יתכןיהרב טען שלא  ,את כל העניין

ומס  התיקים  הרב  בבית  הדין ען  עקב  כו,  רכב  היוחסין  בחיפה  לא  היה  פעיל  באותה  תקופהה
ולו  של  נשיא ועבר  התיק  לבית  הדין  הגדול  לטיפה)  2.10.14  (ה"תשרי  תשע'  ח  בתאריך,  בחיפה

יצחק  יוסף  הפנה  את   ג"צ  הרה"שלאהר.  א"שליט  יצחק  יוסף  ג"צ  הרה"שלאבית  הדין  הגדול  הר
יביע  דעתו  אם  נכון  להעביר  את  התיק  או שא  "ליטשנ  בן  שמעון  "א  הגר"ד  ת"התיק  לראב

) 10.11.14  (ה"ז  בחשון  תשע"י  בתאריך.  להמתין  לאיוש  מחדש  של  הרכב  היוחסין  בחיפה
 .שמעון שהתיק ימתין לאיוש מחדש של הרכב היוחסין בחיפהנ בן "חליט הגרה

 .התיק הוחזר לבית הדין בחיפה, ל"עקבות ההחלטה הנב

נקבע  מועד  חדש ,  אחר  איוש  הרכב  היוחסין  בחיפהל)  22.12.15  (ו"בטבת  תשע'    יתאריךב
, פני  הרכב  היוחסין  החדשב)  27.3.2016  (ו"תשע'  ז  אדר  ב"י  הדיון  התקיים  בתאריך.  לדיון

 .פני ההרכב הראשון ובהופיעו הצדדים חזרו על סיפור הדברים כפי שאמרו בדיונים הקודמים

בדיקת  הסיפור  של  בני  הזוג  מול  המסמכים  שהוצגו  בבית  הדין  עולות  כמה  תמיהות מ
 .משמעותיות

נישלח  למחלקת   שואילו  בטופס,  )31.8.1994  (ד"ד  באלול  תשנ"כ  צדדים  נישאו  בתאריךה
רשמו  לנישואין  מופיע נני  הזוג  ביני  דתות  בירושלים  בעניין  הדיווח  כי  הרבנות  המשרד  לעני

חודשים  לאחר   מנהכשרישום  לנישואין  התבצע  היינו  ה)  8.5.1995  (ה"אייר  תשנ'  ח  התאריך
 .דבר המעורר תמיהה גדולה, הנישואין

אחר מ  –  תכן  שהיה  צורך  בזהיי.  חתמה  על  תצהיר  המאשר  את  נישואי  בתה  ישהאם  הא
נישאה   ישהאאילו  הו)  8.5.1995  (ה"באייר  התשנ'  חהתצהיר  נחתם  ביום  .  תה  קטינהבת  הייהש

וגם  עובדה  זו ,  ואיןיששמונה  חודשים  לאחר  הנכיינו  ה,  31.8.1994ד  "ד  אלול  התשנ"בתאריך  כ
 .מצטרפת לשורת התמיהות העולות בפרשה זו

ישואי מאשר  את  נה,  צהרת  הרב  המקדש  על  המועד  הקידושיןהמיהה  נוספת  מצאנו  בת
פי לעוד  שב)  8.6.1995  (ה"בסיון  התשנ'    יתאריך  בתקיימוהכתב  כי  הקידושין    נשם,  הצדדים
, פני  כןלכתשעה  חודשים  ,  )31.8.1994  (ד"ד  אלול  התשנ"נישאה  בתאריך  כ  ישההאהאמת  

 ."דרשני"והדברים אומרים 

 ?ולא כתובה רגילה" כתובה דאירכסא "תבהכדוע נמ – תימה גדולה שבעתייםו
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ופיע ם  מה  וש"ז  תמוז  תשנ"ום  טיהוא  "  תובה  דאירכסאכ"התאריך  שבו  נכתבה  ה  ,עודו
נישאה   ישההאאשר  בפועל  כ)  8.6.1995  (ה"בסיון  תשנ'    יערכו  הקידושין  הואנו  באריך  שתה

ודשים  לאחר חמצא  שהכתובה  נכתבה  כעשרה  נ,  )31.8.1994  (ד"ד  אלול  התשנ"בתאריך  כ
 .הדברים מתמיהים עד למאדוואין ישהנ

מדוע  עשו  כתובה ,  בסיון  כפי  שכתוב  בכתובה'  ם  אם  נאמר  שהתאריך  שנישאו  הוא  יג
הצדדים והכתובה  תלך  לאיבוד  ,  ודש  לאחר  עריכת  החופהחכי  יעלה  על  הדעת  שו?  אדאירכס

ובפרט שעל פי דברי הצדדים כמו כן התרשמות ? יבואו  למשרד  הרבנות לכתוב כתובה דאירכסא
לא לם אשה עם האוכלוסייה שיודעת את משמעות האיסור לגור ינם נמנים עאצדדים ה, בית הדין

להבין  את  הדחיפות   יתןנבהם  היה  שדובר  במשפחות  חרדיות  לדבר  השם  מהרי  לא  ,  כתובה
א למעט    כישהארי  הצדדים  הצהירו  שהה,  בכתיבת  כתובה  דאירכסא  זמן  קצר  אחר  הקידושין

וגם  אם  נאמר .  מעניין  אותםניין  הכתובה  עכי  דוקא  ו,  למעט  פעמיים  שלשהוה  הלכה  למקו
הזדרז לדוע  מעדיין  לא  מובן  ,  ששו  לאיבוד  הכתובה  ולאיסור  ההלכתי  לגור  ללא  כתובהחש
 פוסקים רבים מתירים לסמוך עליהש, הרי  יש העתק כתובה ברבנותא  כתוב  מיד  כתובה  דאירכסל

פשו  את צדדים  תחליו  צריכים  לומר  הכל  הפחות  לו,  ואפשר  לחיות  אם  האשה  על  סמך  כתובה  זו
סדר  לכם   נם  לא  תמצאו  את  הכתובהאק  רו,  שאבדה  בתוך  חודש  יתכןיא    של,בבית  הכתובה

 .אתובה דאירכסכ – כתובה חדשה

בין  כתובה  רגילה ל  אינו  רואה  הבדשאמר  שקדש  המב  רמיהה  נוספת  מצאנו  בדברי  הת
 ).18.6.2013יין פרוטוקול הדיון ע (.לכתובה דאירכסא

 ומר  .]ב[  היו  נישואין  בין  גברת  אםהדת  שאלה  מרכזית  והיא  ין  ספק  שבפני  בית  הדין  עומא
, או  שמא  לא  היו  נישואין,  נסמך  על  מסמכי  הרבנות  הראשית  אשר,  כפי  שטוען  הרב  החתום  .]ב[

 .והמסמכים שוכתבו לאחר מכן לפי בקשת המשפחה

ין  ספק א  –  המסמכים  ותאריך  החתונה  הסתירה  בין  תאריך  כתיבת  אור  המובא  לעיל  בענייןל
ושוכתבו  לאחר  מכן  לפי ,  שהמסמכים  אינם  מקוריים  ,דדים  הצאת  טענת  םיוכיחמדברים  אלו  ש

 .ועל כל פנים מכלל הספק לא יצאנו, בקשת המשפחה כדי למנוע בעיות

 םאזה  ברור  ש,    ואמנם.ידושין  בין  הצדדים  קם  היו  בכללאציני    רפק  סיששם  כן    אבארהת
 יה  עלינו  להחמיר  ה,לאחר  ללא  גט  שאינה  להתירה  לאםה,  צמהעעניין  האישה    ביההדיון  ה
לפנינו  שהנידוןון שיו מכלםאו, רבה הה בהחמירו ששת איש אומרת חפנימ, הצריך  גט  לחומראל
 צינו  מבנן  רגם  ו,להתיר  בפירוש  את  ספקו  ו  בקלה  התורה  האדרבהד,  ממזרות  דאו  לענין  לואה
 התיר  ליש  שברור  ושוט  פ'וכו  התאמץ  ולמצוא  תקנה  לדמעת  העשוקיםלראוי  ש,  רבה  ההקלוש

 .בצירוף הספקות שיובאו לקמן, קהל לנשא להי,את הבת שנולדה לאישה

בית  הדין  לא  התייחס  לטענת  האישה  שהעדים ,  אור  האמור  שספק  גדול  אם  היו  קידושיןל
וכן  לטענה  שהטבעת ,  ש  עדים  כשריםי)  ם  נאמר  שהיו  קידושיןא  (הכתובהעל  אחר  שמהיו  פסולים  

ין אנותנת  נאמנות  לאישה  מכוח  החזקה  דש)  ב"עב  "ף  כד  (סוגיה  בכתובותלן  כו,  ל  האםשיתה  ה
 .שה מעיזה פניה בפני בעלהיא

 מא התעברה מגויש

ולא  כמו  שאמרה ,  שיש  להסתפק  שמא  התעברה  מגוי,  סניף  נוסף  להתיר  בנדון  דידן

ואף  אם  חיה  עם  פלוני  בצורה  סדירה  עדיין  אנו  תולים  שמא  נתעברה ,  שהתעברה  מפלוני

שיש  לתלות )  א"אות  י'  ז  סימן  ז"ת  עין  יצחק  חאהע"בשו(י  אלחנן  "וי  על  פי  מה  שכתב  הגרמג
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היא היות  ש,  "הבעל  השני"ולא  שייך  לומר  בזה  שרוב  בעילות  אחר  ,  ם  והולד  כשר"בעכו

ואמרינן ,  יושבת  עמו  באיסור  אשת  איש  ומדאפקרה  נפשה  לגביה  אפקרה  נפשה  לעלמא

 .עיין שם. שמגוי נתעברה

ולפי ,  ל  רוב  בעילות  הלך  אחר  הבעל"הא  קיד)  א"עז  "ף  כד  (שות  מהגמרא  סוטהאין  להקו
ד  ממנו ולב  בעילות  ממנו  נאמר  שהורושהוא  חי  עמה  יום  יום  ו"  הבעל  השני"פשוטם  של  דברים  

ן אבבשולחן  ערוך  השהרי  כתב  מרן  .  דלאו  מילתא  פסיקתא  היא  לומר  כן  לומרש  י.  ולא  מגוי
 :לשונוה זו) ו"סעיף כ' ימן דס(ר עזה

אומרת  של  פלוני  הוא  ואנו  מכירים   פילו  אםא  ו'וכו  נויה  שנתעברה  וילדהפ
מודה  אותו   פילו  אםא,  ין  זה  הולד  אלא  ספקא,  באותו  פלוני  שהוא  ממזר

 .עם אחר שכשם שזינתה עם זה כך זינתה, פלוני שנבעלה לו

כתב  מרן כמו  ש,  ד  ממנו  והולד  יהיה  ממזרולאם  הוא  מודה  שהו  לון  למה  לא  נאמי,  קשהו
 :לשונוה וזט "עיף כבסשם 

נאמן ,  בל  האב  שאומר  על  העובר  שאינו  ממנו  או  על  אחד  מבניו  שאינו  בנוא
 .מזר ודאימוהוא , לפוסלו

, דובר  באשתו  הנשואה  לו  בחופה  וקידושיןמם  ש  –ט  "ה  שכתב  מרן  בסעיף  כשמ,  יש  לומרו
 –  תחילת  הסעיףברן  מו  שכתב  כמ  ,הבןול  ונאמן  לפס,  "כירי"ין  דאמנות  מנובזה  נתנה  לו  התורה  

ו  מדובר  בפנויה  שאינה  נשואה  לו  בחופה "ואילו  בסעיף  כ,  'וכו  שאומרת  על  העובר"  אשת  איש"
ין  הוא דא,  ין  אנו  מאמינים  לו  אפילו  אומר  שהוא  בנואבאופן  זה  ו,  אלא  חיים  באיסור,  וקידושין

ל דכ,  פי  שכתב  מרןכ,  "הבעלחר  אוב  בעילות  ר"אופן  זה  בלא  אמרינן    ןכו,  נאמן  ואין  לו  דין  יכיר
 .פק ממזרסולד רק הלכן  ושם שזינתה עם זה כך זינתה עם איש אחרכאמרינן , שחיים בזנות

 :לשונוה זו) 'סעיף ט' ימן קנוס (וםיבהלכות יר עזן הוד כתב מרן באבע

ואמר  זה  העובר  ממני ,  בין  פנויה  בין  אשת  איש  ונתעברה  ישהאי  שזינה  עם  מ
 .וחולצת ולא מתייבמת, רי זה ספקה, וה לואפילו היא מוד, הוא

 לון  מדוע  לא  נאמי,  לד  ממנווואמרה  שה  ישהאד  ממנו  וגם  הולאם  הוא  מודה  שהו,  קשהו
א ל  –  מודה  ישהאשאף  אם  הוא  מודה  וה  לומרש  אלא  י?  לשוק  ללא  חליצה  ישהאונתיר  את  ה

אבל  אם  זינה ,  יןחופה  וקידושבת  האישה  אאלא  רק  לזה  שנשא  "  כירי"אמנות  ודין  ננתנה  התורה  
יות ה,  קבוע  את  מעמדו  האישי  של  הילדל"  כירי"ין  דאמנות  מ  נאין  לו,  עם  אשת  איש  או  פנויה

ועיין .  שהרי  היא  חיה  איתו  בזנות,  כשם  שזינתה  עם  זה  כך  זינתה  עם  איש  אחר  ש  לומריש
ת "עיין  בזה  באריכות  בשוו)  ה"ב  סימן  ע"ח  (בתשובת  חתם  סופרו)  ח"ימן  לס  (בתשובת  שב  יעקב

 ).'ז סימן ג"א אהע"ל ח"ג הרב שלום משאש זצ"רהל (שמש ומגן

רשת  אחרי  מות  פסוק פ  (וד  יש  לומר  על  פי  מה  שכתב  הגאון  בעל  ההפלאה  בספרו  פנים  יפותע

בספרו  יביע   ה"צוקלהזהביאו  מורינו  ורבינו  הרב  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף    ,)ערות  אחותך  לא  תגלה
 :שכתב ,)דת או' ז סימן ו"ח (אומר

אין  הפירוש  מפני  שבעלה ,  נראה  דהא  דאמרינן  רוב  בעילות  הלך  אחר  הבעלו
שהרי אפילו לא נתייחד הבעל עמה , רגיל  אצלה  בביאות הרבה יותר מאחרים

אלא .  שהרי  לא  חלקה  התורה  בזה,  ולין  את  הולד  בבעלת,  אלא  פעם  אחת
ולכן  בחייבי  כריתות  שאין .  הפירוש  הוא  שרוב  הנבעלות  הן  מבעליהן

ואדרבה  יש ,  ליתא  להאי  רובה,  עליו"  עלב"ואין  שם  ,  ן  תופסים  בהםקידושי
 .אחרים שאין בהם איסור כרתמלתלות שנתעברה 
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) ד"ימן  עס  (ו"ת  מהרי"ש  בשו"וכמ,  כבר  כתבו  הפוסקים  להתיר  פסולי  קהל  בספק  ספיקאו

 :לשונוה זו) ק מג"ס' ימן דס (כן הובא בבית שמואלו) 'אות ז' ימן דס (ובא בדרכי משהה

, שנתגרשה  ונתעברה  ספק  קודם  גירושין  ספק  לאחר  גירושין  וילדה  ישהא
, אם  אמרה  לכשר  נבעלתי  לאחר  גירושין  נאמנת,  ופסק  דבודקין  את  אמו

ואם ,  ספק  לאחר  גירושין,  אינה  נבדקת  כשר  מכח  ספק  ספקא  פילו  אםאו
פילו או, מא  בא  עליה  גוי  או  עבד  שהולד כשרש  –  תמצא  לומר  קודם  גירושין

נאמנת   ישהאדאין  ,  מרת  שקודם  גירושין  זנתה  לא  הוי  אלא  ספק  ממזראו  אם
 .על בנה

בדין  בן  שנולד   ,)'הובא  גם  ביביע  אומר  שם  אות  ז'  ז  סימן  י"אהעח  (ת  חתם  סופר"כן  כתב  בשוו
ולדבריה ,  ואבד  זכרום  ובעלה  שהיה  חולה  נדד  למרחקים  ונעל,  אחת  שהיתה  אשת  איש  ישהאל

והבן  נולד  שנתיים  לאחר  שאבד  בעלה  והעלה ,  ץ  מרחק  ונקברעד  אחד  אמר  לה  שמת  בעלה  באר
ושמא  מת  בעלה  והיא  טוענת  ברי  לי ,  שמא  מגוי  נתעברה,  להכשיר  את  הבן  מטעם  ספק  ספקא

א שאני  הכ,  י"ואף  לחולקים  בזה  על  רש.  ב"י  כתובות  כב  ע"וכפרש,  שאילו  היה  קיים  היה  בא
מכיון  שכבר  יש  ספק   ו.'אונא  לאונא  וכושהיה  חולה  הרבה  ונע  ונד  מ,  שחזקת  חי  יש  בה  ריעותא

יש לצרף הספק , שהרוב שם גוים וספק ממזר מותר מן התורה, דשמא נתעברא מגוי, אחד מעליא
שאין  אנו  מוצאים ,  לכן  יש  לסמוך  בשעת  הדחק  י  גוונאאדשמא  פנויה  היא  וחזקת  חי  הורעה  בכה

  כל  כך  היכא  דאיכא  למיחש ומסתברא  עוד  דמשום  מעלת  יוחסין  אין  להחמיר.  שא  לוינגיורת  שת
לא  מפקדא  אפריה   ישהאוכל  הקולא  דתקנת  עגונות  אף  ד,  ולוקח  נפשות  חכם,  לתקלה  אחרת

, ין  שםיע.  יש  להקל  כןעל  ,  ושלוםס  הוא  משום  שלא  תצאנה  בנות  ישראל  לתרבות  רעה  ח,  ורביה
 .'סימן יג העזרן אבבוכן כתב 

שלא  האמינה ,  אינו  נאמן,    ממנוגם  האב  העיד  ואומר  שהילדים  פילו  אםא  מקרה  דידןוב
אבל  נשואי  ערכאות  או ,  משה  וישראלת  התורה  אלא  לאיש  החי  עם  אשתו  בחופה  וקידושין  כד

כפי ,  ובפרט  שהיא  אשת  איש  גמורה,  אלא  כזנות  בעלמא,  אינם  כלום,  שחי  עמה  באיסורי  כרת
כגון ,  ת  אביונו  במי  שהוא  בחזקייה,  והא  דאב  נאמן  על  בנו")  סעיף  כט'  ימן  דס  (א"שפסק  הרמ

אינו  נאמן ,  אבל  פנויה  שאומרת  זהו  בן  פלוני  והוא  אומר  שנתעברה  מממזר,  באשתו  הנשואה  לו
 .עברה מגוינתולכן שפיר תלינן ש ,עיין שם, "לפוסלו

 ):'ט סימן ד"ספרו יביע אומר חב (ה"צוקלהזכתב מורינו ורבינו מרן הגאון הרב עובדיה יוסף ו

כתב  שאין  לצרף  ספק '  סימן  י  ק  אבן  העזרלת  חתם  סופר  ח"שבשו  על  פיף  או
שאני  הכא  דאיכא  תרי ,  על  לגוייבחרפה  היא  לה  לה  כי,  דשמא  מגוי  נתעברה
' סימן  יג  ק  אבן  העזרלעצמו  בח  סופרם  עוד  שהחת  ו.רובי  שמגוי  נתעברה

 ין  שםיע'  העלה  להקל  בנידונו  מכח  ספק  ספקא  דשמא  מגוי  נתעברה  וכו
כן  מתבאר  מדברי ו)  .ימן  קוס  (א"הגאון  רעקת  "כן  העלה  בשוו)  באתיו  לעילוה(

 ).ב"ב קכז ע"פרק יש נוחלין בב (ה"הרמ

 'ק בחל  (ת  צל  הכסף"ובשו.  ין  שםעי)  'ג  סימן  פח"ח  (ץ"ת  הרשב"שובין  עוד  יעו
, י"ומכללם  רש,  ביא  חבל  נביאים  ראשונים  ואחרוניםה)  'סימן  ב  ק  אבן  העזרלח

הרב ,  ט"מהרימ,  ן  ערוךמרן  השולח,  המגיד  משנה,  ן"הר,  ה"הרמ,  ם"הרמב
וכן  העלה  הגאון ,  ל  דתלינן  שנתעברה  מגוי"שער  המלך  והחקרי  לב  כולהו  ס

גם  הרבנים  הגדולים  חברי   ).ג"ף  קלו  עד  (י  בספר  עיני  כל  חי'רבי  אברהם  פלאג
אלפי  ישראל  הגאונים  רבי  יעקב  שאול   אשירבית  הדין  הגדול  בירושלים  

ועל  צבאם  ונשיאם ,  ח  גאגין"ורבי  שמ,  אלישר  ורבי  רחמים  יוסף  פראנקו
ל  רבי  אברהם  אשכנזי  בפסק  דינם  שהובא  בספר  עיני  כל  חי  דף "הגאון  הראש

ובפרט  שרוב ,  צירפו  ספק  זה  דשמא  מגוי  נתעברה  להכשיר  הולד,  א"ע'  קנו
. שהם  כשרים  לגבי  הולד  ולהתירו  לבא  בקהל,  אזלינן  בתר  רובא,  העיר  גויים
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שלא   על  פיף  ששון  סימן  יוד  שאת  בני  יעקב  "בשו  שכתבה  והוכיחו  גם  ממ
, ד  ממנוולושניהם  מודים  שהו,  רק  מהנואף  שישב  עמה,  היתה  דיימא  מעלמא

לכן  אנו   :הלשון  וסיימו  בזה.  עיין  שם,  עם  כל  זה  תלינן  שנתעברה  מגוי
וכתב .  ל  לבא  בקהל"מסכימים  ומעריבים  על  הדין  ועל  האמת  להכשיר  את  הנ

ת בדברי  הסכמתו  על  דברי  ביאברהם  אשכנזי    יבל  ר"על  זה  הגאון  הראש
ועל ,  שכל  דבריהם  נכונים  וישירים  בנויים  על  דברי  הפוסקים,  ל"נהדין  ה

 .ין שםיואין דבריהם צריכים חיזוק ע אדני השכל הישר והאמת

 ם"ט מהרשג

ג  דיין  בית  הדין "ם  על  ידי  הרה"כאמור  לעיל  הצדדים  התגרשו  בפתח  תקוה  בגט  מהרש

הצדדים ,    כפי  שכתב  בהסכם  הגירושין  שערך  לצדדיםא"הגדול  הרב  ציון  בוארון  שליט

 .נישלחו אלי לסידור גט על ידי נשיא בית הדין הגדול

אם  נמצא ש,  קידושיןהדיקת  תקינות  במזרים  היא  ממצוא  היתר  ללידוע  אחת  מהאפשרויות  כ
א היתה אשת ללל  כישה הא,תברר למפרע שבזמן ביאת הגבר הזרי, שהקידושין  מעיקרא  לא חלו

להפקעת  נישואין   ם  העלה  הצעה  מעשית"המהרש.  ביאה  למעשה  היתה  ביאת  היתראיש  וה
נביא  לקמן  את  דברי  החולקים  ודברי ,  הצעה  שיש  שחלקו  עליה,  י  בית  הדיןדבאופן  יזום  על  י

 .המצדדים

ל "נה  בשולח  גט  על  ידי  שליח  ולאחר  מכן  מבטלו  וזד)  א"ף  לב  עד  (משנה  מסכת  גיטיןה
 :המשנה

ט ואמר  לו  ג,  גיע  בשליח  או  ששלח  אחריו  שליחוה,  שולח  גט  לאשתוה
, קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח, רי זה בטלה – שנתתי לך בטל הוא

, אם  משהגיע  גט  לידה,  רי  זה  בטלה  –  ששלחתי  לך  בטל  הוא  ואמר  לה  גט
, ממקום  אחר  ומבטלו  ת  דיןיבראשונה  היה  עושה  ב.  שוב  אינו  יכול  לבטלו

 .מפני תיקון העולם, א יהו עושין כןהתקין רבן גמליאל הזקן של

בראשונה   .לו  כל  עוד  הגט  לא  הגיע  ליד  אשתוטליח  יכול  לבשט  עם  גמצא  שאדם  ששולח  נ
התקין ,  די  למנוע  תקלותכך  א,  היה  הבעל  מבטל  את  הגט  שלא  בפני  השליח  אלא  בפני  בית  דין

 .רבן גמליאל שיבטל רק בפני השליח

ן בחלוקת  תנאים  במקרה  בו  הבעל  עבר  על  תקנת  רביאה  ממ)  ף  לג  עמוד  אד  (יטיןבגגמרא  ה
 :גמראהלשון ה וז, וביטל את הגט שלא בפני השליח גמליאל

 כול  יינוא,  ומראן  שמעון  בן  גמליאל  רב,  בי  רבריד,  בוטלמ  –  טלו  ב,נו  רבנןת
 יכא  אמיו.  פה  ייןדת    ביח  כהמ,  כןם  אש,  נאו  תל  עהוסיף  ללא  ובטלו  לאל
 יש  אשת  ארינן  שפה  ית  דין  ביח  כה  ממשוםו  ,יטא  גטל  במדאורייתא  דידימ
 קידושין  לבנן  ראפקעינהוו,  קדש  מרבנן  דדעתא  אמקדש  דלכ,  יןא?  עלמאל
 אי  מביאה  בדישק,  כספא  בקדיש  דינחת,  שי  ארב  לבינא  ריה  למרא.  יניהמ
 .נות זעילת בבעילתו לבנן רויוהש –? מימר ליכאא

, הביטול  מועיל  והגט  בטל,  יומצא  שלפי  דברי  רבי  אם  הבעל  מבטל  את  השליח  שלא  בפננ
הגמרא  מסבירה ,  לכאורה  הביטול  לא  מועיל  והגט  גט  ן  שמעון  בן  גמליאלבפי  רלאילו  ו

אלא  שחכמים  הפקיעו  את ,  תא  הביטול  של  הגט  בר  תוקףיישלמעשה  הגט  בטל  שהרי  מדאור
ל  המקדש  אדעתא  דרבנן כאחר  שמ,  הזאת  מעולם  לא  היתה  אשתו  ישהאונמצא  שה,  הקידושין

 .מקדש
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, כדי  שלא  יחפה  על  בת  אחותו,  הנה  ידוע  שאחת  הסיבות  שתקנו  חכמים  לכתוב  זמן  בגטו
ובגלל  קרבת  המשפחה  ירצה  לחפות ,  בעדים  יינו  שמא  מי  שנשוי  לבת  אחותו  ותזנה  תחתיוה

ולכן  תקנו .  והיא  תאמר  שקיבלה  הגט  עוד  לפני  שזינתה,  יכתוב  לה  עתה  גט,  לא  תיהרגשעליה  
שאם  מי  שמבטל  השליח  הגט ,  סוגייןבראשונים  הוהקשו  .  שרות  זולכתוב  זמן  בגט  לחסום  אפ

שאחר  שתזנה  ישלח  לה  גט  על  ידי  שליח  ויבטל   חפות  על  בת  אחותולכול  ידם  אנמצא  ש,  בטל
 ):ה ואפקעינהו"א ד"יטין דף לג עג (וספותתלשון הה וז? השליח

 ל  עחפה  ין  כםא,  מואל  שב  רבי  הרקשהה  –  יניה  מקידושין  לבנן  ראפקעינהוו
 ליח  שפני  בלא  שיבטל  וט  גה  לשלח  יזינתה  שדים  עכשיבואוו,  חותו  אתב
 לא  אחוש  לאיןד,  שה  קלאי  ד"  ראומרו?  נויה  פהיא  שנמצא  וידושין  קפקעיו
 עודו, טורה פתורה המןו, חפה מדיןכ – כא הבלא, דין כלא שליה עשמחפהכ
 הא  וזינתה  שיש  אשת  איתה  מעולם  לחייבינן  מהיכיד,  מואלשו  נבי  רקשהה
? יטהר למזרים מכוליןי, עודו, יבטלנוו ט גה לשלח ישמא דיא הפק סתראתה
 רוב וובא רתר באזלינןד, פק סתראת הוי הא לוונא  גאי  הכי  דינו  תם  רבאומרו
 חזקתה  אאוקמינןד,  עודו,  בטלין  מין  אט  גכששולחין  ושותיהן  נגרשין  מיןא
 מתיםל  טמא  מו  אין  יותה  שהיה  שזיר  נן  כא  לאםד,  שואה  נכשיו  עהיאש
 זירנ  (אחת  וחת  אל  כל  עייב  חשתה  תל  אשתה  תל  או  למרו  אאם  דוקה  למאיא
 ן  כם  אהקשה  שמהו,  זירותו  נל  עשאל  ימאש,  יא  הפק  סתראת  ההאו.)  ב  מףד
 אל  –  תכוין  מלכך  שדעינן  יי  איטהר  למזרין  מיכוליןו  חותו  את  בל  עחפהי

 היו  יך  כמתוךש,  תקלה  ללא  וכמים  חשו  עלתקנהד,  יניה  מדושין  קפקעינןמ
 יישינן חא לכך לתכוין נלא שנו לרור בם אבלא, עריות ברוצות פשראל ינותב
 .יטהר לכולים יםא

 אםהת  "י  ור"ונחלקו  ר,  הנישואין  פוקעים  ן  שמעון  בן  גמליאלבעולה  שלר'  דברי  התוסמ
ן מיות  שהי  הדבר  אפשרי  ו"לפי  ר,  אפשר  ליזום  את  הפקעת  הקידושין  על  ידי  ביטול  השליח

ולכאורה  גם  טיהור  הממזרים  אינו ,  חפה  על  בת  אחותויף  אם  אין  בכך  חשש  א  –  ההתורה  פטור
ורק  במקום  שלא  התכוון ,  ת  אם  הוא  מתכוון  לכך  לא  מפקיעים  את  הקידושין"פי  רלך  א,  בעייתי

 .לכך אמרו חכמים שהקידושין פוקעים

 ביטול.  א  אין  אפשרות  לבטל  קידושין  למפרע"לפי  הרשב.  א"ל  שיטה  זו  חולק  הרשבע
אבל  אם  מעשה ,  קידושין  יכול  להתבצע  רק  אם  עיקר  מעשה  הקידושין  היה  שלא  ברצון  חכמים

התחדשו  סיבות  כלשהן  אי  אפשר  להפקיע  את  הקידושין   כךר  הקידושין  היה  כדין  וכהלכה  ואח
 ):א"סכת כתובות דף ג עמ (א"הרשב וזה לשון .למפרע

ם או.  ניהי  מקידושי  לבנן  ראפקעינהו  וקדש  מרבנן  דדעתא  אמקדש  דלכ
 קידושיה  לבנן  רפקעינהו  אלא  דוף  סהם  לאין  שמים  בטבע  מנא  שאימ,  תאמר

 יכא  הלא  אקידושי  לבנן  רהו  לפקיעי  מא  לכדיבד  לומריש    ?גינות  עשוםמ
 בריה  חאתא  ורסיא  כבי  אאותבה  דההיאו  [...]  דהכא  כיטא  גרך  סאיכאד
י "  קמותבי  (יטא  גצרכוה  אלא  וננאל  חרב  ורונא  בב  רמן  תהוו  ויניה  מחטפהו
' פ  בתם  הדאיתא  כקידושיה  לבנן  ראפקעינהו  דקדיש  ותלוהו  במי  ניא,  )'א
 יו  הכמים  חרצון  בלא  שקידושין  העיקר  דשום  מתםה,  )'ח  ב"מ  (בתים  הזקתח
 השתא  וכמים  חרצון  בקידושין  החלו  שמקום  בבלא  הוגן  כלא  ששה  עהואד
 או למי נאהכו, אל – א ליא, יןא – יטא גרך סיכא איא, הו לאפקעינהו דואה
 אסקה  דבעל  דדעתיה  ליה  לאמדינן  דשום  מלאא,  יא  המורה  גפקעתאא
 חולי  אמע  מינהש  –  תני  אלא  ואתנויי  ליה  למדאיבעי  ואונסיה  לדעתאא
 .אונסיה לחליהא

רק ,  א  אם  הקידושין  נעשו  כדין  אין  כוח  ביד  חכמים  להפקיע  את  הקידושין"פי  הרשבל
תכוון  שהגט   האומדים  את  דעתו  של  הבעל  שלאדהיינו  היה  מתן  גט  ואז  ,  בדאיכא  סרך  גיטא
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 ם  בתשובהגא  "רשבהכתב  ן  וכ  ,הגירושין  ולא  למפרעוח  פוקעים  מכה  והקידושין  למעש,  יתבטל
 ).א סימן אלף קסב"ת ח"שוב(

רק  ו פ  (ם"ל  הרמב"מעשה  נפסקה  הלכה  כרבי  וזלאך    .ג"שיטת  רשבלם  הד  כאן  כל  דברינו  ע

 ):ז"טלכה הירושין גמהלכות 

חזר  הבעל  ואמר  לו  גט  ששלחתי   ישהאל  הגט  וקודם  שיגיע  ליד  הליח  שנטש
או  ששלח ,  גט  ששלחתי  לך  בטל  הוא  ישהאאו  שקדם  ואמר  ל,  עמך  בטל  הוא

הרי זה , או  שאמר  לאחרים  גט  ששלחתי  לאשתי בטל הוא,  שליח  אחר  לבטלו
 .בטל ואף על פי שהגיע גט לידה

 :הרב המגיד שם לשוןה זו

פירוש  אפילו  לאחר .  דברי  רבי,  בוטלמ  –  טלוב,  ו  רבנןתנ)  ג"ף  לד  (וד  שםע
וכן ,  שם  כמותו  ארוהלכתא  כרבי  וכדעת  מי  שפסק  בגמ  ן  גמליאלבתקנת  ר

 .זכרם לברכה מוסכם מכל המפרשים

 ).'ססעיף  מאקימן סבן העזר א (ע"שוהם גם פסק "כדברי הרמבו

ין ד  בטל  כפי  רבי  הגטליות  שה,  ל  אינם  להלכה  ולמעשה"לכאורה  כל  הדברים  הנ  כןם  או
ואף  לרבי  ולהלכה  יש  מציאות  בה  נזדקק  להפקעת   יתכןיאבל    ,והגירושין  אינם  גירושין,  תורה

 .הקידושין

באו  שתי  תקנות ום  נעיין  במשנה  שהובאה  לעיל  בתחילת  דברינו  נראה  לכאורה  שבמשנה  הא
ה תקנ,  מעיקר  הדין  הבעל  יכול  לבטל  את  הגט  בכל  מקום  ובפני  כל  אחד  .בעניין  ביטול  הגט

ן בתקנה  שניה  היתה  תקנת  ר,  ראשונה  היתה  שיעשה  בית  דין  במקומו  ויבטל  בפניהם  את  הגט
 .שיבטל בפני השליח גמליאל

ה ביאה  מחלוקת  אמוראים  בפני  כמה  היה  מבטל  בראשונה  וזמ)    במוד  עב  לף  דיטיןג  (גמראה
 :הגמרא לשון

 פני  במר  אחמן  נבר?  בטלו  מוא  המה  כפני  באיתמר.  ראשונה  היה  עושהב
 .לשה שפני במר אשת שבר, ניםש

? בשאלה  בפני  כמה  היה  מבטל  בראשונה  מינהא  קשה  למאי  נפקמ)  ה  ורב  נחמן"ם  דש  ('וסת
 :'התוס לשוןה וז, הרי אחרי תקנת רבן גמליאל חייב לבטל בפני השליח

 אמר  תאםו[...]    –  הו  לרי  קת  דין  בימי  נלתרי  דנים  שפני  במר  אחמן  נרבו
 אה, בטלו ממה כפני בשת שרב וחמן נרב דוגתאפל בשתא הינה מפקא נמאיו
 אמר  דרבי  לינהמקא  פנד  י"  ראומרו  ?ן  כושין  עהו  ילא  שמליאל  גבן  ריקןת
 יטלו באם דבי רמודהו, וותיה כחמן נב רקמן לפסקו, בוטל מיטלו בם אקמןל
, בוטל  מאינוד,  חמן  נרב  לולפי  אחד  אפני  בוא,  שת  שרבל  –  נים  שפניב
 רב  ללשה  שפני  בדוקא  דבוטל  מיה  הא  למליאלג  בן  רקנת  תודם  קאפילוד
 מיחש  לאיכא  דנים  שפני  בבל  אממזרות  למיחש  לליכאד,  בוטל  משתש
 ממזרות  למיחש  ליכא  אנים  שבפני  דב  גל  עף  אחמן  נלרבו,  א  לממזרותל
 איכא  דשנים  מפחות  בל  מקום  מכבוטל  מוי  הלו  הכייאפ  וסמוך  בדאמרינןכ
 ת  דין  ביח  כה  מאמרינן  דודה  מיב  רפילו  אבהא  ו,בוטל  מינו  אפי  טמיחשל
 .פהי

ן שמעון בן בומחלוקת רבי ור,  עולה  שאכן  היו  שתי  תקנות  בעניין  ביטול  הגט'  וסהתתירוץ  מ
האם  הגט  בטל  או  לא  היא  רק  במקרה  בו  קיים  את  התקנה  הראשונה  ועבר  על  תקנת  רבן   גמליאל
אבל  אם  עבר  גם  על ,  דהיינו  ביטל  בפני  שניים  לרב  נחמן  או  בפני  שלושה  לרב  ששת,  גמליאל
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עיקר מף על פי שא, ו בפני שניים לרב ששת אהתקנה הראשונה דהיינו ביטל בפני אחד לרב נחמן
 .ינהא מוממלא יש נפק, ין ביטולו ביטול והגט קייםא – הדין הגט בטל לכל הדעות

, שאלה  מהי  התקנה  הראשונה  כדי  שנדע  מתי  רבי  מודה  שביטולו  מבוטל  והגט  קייםה
 .ה כרביובפרט שהלכ

 ): אמוד עג לף דיטין גסכתמ (הושע יהפני לשוןה וז' ל שיטת תוסעש שחלקו י

 עיל  לתוספות  הכתבו  שה  מפיל.  'ו  כמדאורייתא  דידי  מיכא  אמיו.  מראג
 תקנה  הקודם  ורבי  דליבא  אמי  נקושיא  הייכא  ש"ורב  נחמן"בור  המתחיל  ידב
 א  לשלשהמ  פחות  בששתב  לר  ושנים  מפחות  בנחמןב  לר  דבי  רמודה  דמאיל
 וי  המדאורייתא  דב  גל  עףא,  מזרות  משש  חשוםמ,  דיעבד  בף  איטול  בויה
, טריא ושקלי ודיוקא מלא אהדיא בילתא מהא למעינן שלא דיון כלאא.  יטאג
ן  שמעון  בן בר  דליבא  אפשיטות  בהקשות  לתלמודא  ליה  ליחא  נהכים  שומ

 חותפ  וששתב  ר  לשלשה  מבפחות  דבי  רמודה  דנהי  דלומר  יש  עודו.  גמליאל
 התירה להקל ליטול בוי הלא דהיינו דפשרא, יטול בוי הא לנחמןב ר  לשניםמ
 הויד,  חומרא  לחיישינן  דפשר  אעלמא  להתירה  לבלא,  יבם  לו  אכהונהל
" תימא  דהומ  "בור  המתחיליד  בעיל  לזה  בתוספות  הנסתפקו  שכמוו,  יטולב

 לכו  יינו  אאמר  קן  שמעון  בן  גמליאלבר  דפיר  שקשה  מכא  הבלא,  עיין  שם
 יון  כדבריו  ללל  כיישינן  חלא  דהדיא  לשמעמ,  נאו  תל  עהוסיף  ללא  ובטלל
 בלא,  תוספות  הסברת  לה  זל  כיהומ.  פיר  שקשה  מכן  אם  תקנה  הל  עעברש
ב ר  ליטול  בוי  הלא  דהא  דמימר  לאיכא  דוכרחים  מבריהם  דאין  שתבתי  כברכ

 מזרות  משש  חמשום  ופה  ית  דין  ביח  כה  משום  מאו  לשלשה  מפחות  בששת
 שעושה  כלא  איבור  דבטל  מיבור  דאיןד,  יטול  בוי  הא  למדינא  דשום  מלאא
 יינו  הנים  שבעינן  דא  המי  ננחמןב  לרו,  ירושלמי  במבואר  כת  דין  ביפניב
ל "ם  ז"רמב  היטת  שהוא  שראה  נכן  ושנים  מחותפוה  בערו  שבר  דאין  דדינאמ
 ת  דין  ביפני  במתניתין  בקתני  דהאו,  חידושיול  ב"א  ז"רשב  הלשון  מראה  נכןו
 גיל  ריה  הבראשונה  דלאא,  יתמר  אדינא  לאול  –  יחדב  נים  שבעינן  דמשמעד
ראה נמה  שי  פ  לפיר  שאתי  דכן  שמכלו,  קט  נמילתא  דאורחא  ון  כעשותל
 פני  בבטל  לגיל  רהיה  ששמע  ממשנה  הלשון  דמשנתינוי  ב"ש  רלשוןב
, וקא  דן  שמעון  בן  גמליאלבר  דליה  עאןס  כ"ש  הושיית  קה  זלפיו.  לשהש
 מי  נבערוה  שבר  דטעם  מאפילו  דפי  טפיר  שתי  אסמוך  באכתוב  שה  מלפיו
 כתבן  כל  ו"ם  ז"רמב  היטת  שי  לראה  נשכתבנוו  כמו,  יחדב  היות  לריכיןצ
 חותפ הוובער  שבר  דאין  דשום  מיינו  הנחמןב  ר  לנים  שבעינן  דהאל  ד"ן  ז"רה
 .סמוך בזה באכתוב שה מעיין ושניםמ

ומעיקר  הדין  צריך ,  בלבד  גמליאלן  בא  היו  שתי  תקנות  אלא  תקנת  רל,  הושעיפי  הפני  ל
או  שלוש  לרב  ששת  דאין  דיבור ,  שאין  דבר  בערוה  פחות  משניים,  נחמןב  לבטל  בפני  שניים  לר

נמצא  שאין  מצב  לשיטת  רבי  שנפסקה  להלכה  בו  מפקיעים .  דיןת  מבטל  דיבור  אלא  בפני  בי
 .קידושין על ידי ביטול שליח

הפקעת  קידושין  למפרע  על  ידי  ביטול יש  אפשרות  ליזום  '  וסהתמצאנו  למדים  שלדעת  נ
ואז  גם  לדעת  רבי  שנפסקה ,  וזאת  כאשר  יבטל  את  השליח  שלא  כפי  התקנה  הראשונה,  השליח
 .הקידושין בטלים למפרע, להלכה

 :פקפוקים לושהשל האפשרות לבצע זאת למעשה ישנן ע

ול כמים  לא  תקנו  את  ביטח,  להכשיר  ממזרים  דיכת  שכאשר  האדם  יוזם  זאת  "שיטת  ר.  א
 .יהיו בנות ישראל פרוצות בעריותשהקידושין דלתקנה עשו ולא לתקלה 
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למפרע  לאחר ן  א  שכלל  לא  מקבל  את  האפשרות  של  הפקעת  קידושי"יטת  הרשבש.  ב
 .שנעשו כדין וכהלכה

 ן  שמעון  בן  גמליאלבהפקעת  הקידושין  נאמרה  רק  לשיטת  רל  הושע  שכייטת  הפני  ש.  ג
 .ת רבישיטלאמרה נולא , שאין הלכה כמותו

ידי ל  יזום  הפקעת  קידושין  ועל)  לא  למעשהו  (עלה  את  הרעיון  להלכההם  "גאון  המהרשה
שאמרו  לה  שבעלה  מת   ישהאם  הובאה  שאלה  על  "בפני  המהרש  .כך  ניתן  יהיה  להתיר  ממזרים

ציע  להתיר  את  הילד ההרב  השואל  .  א  בעלה  בכךר  והיא  התחתנה  עם  אחר  ונולד  לה  ילד  ואח
לאחר  מכן  מוסיף .  ם  דן  בהיתר  של  הרב  ודחה  אותו"מהרשה,  ם"המהרשחיווה  את  דעתו  בפני  

הוא  היה  נותן  לה  גט  על  ידי  שליח  ומבטל   ישהאאם  לא  היו  מגרשים  את  ה  שם  ואומר"המהרש
 ):'סימן ט' לק אח (ם"מהרשהלשון ה וז .אותו כדי להפקיע את הקידושין

 ל  שיןירוש  געשה  מעשו  שרםט,  מי  עתייעץר  מ"ת  כיה  הם  אי  ככחד  אלאו
 ברי  דפי  על  מעשה  ללא  והלכה  לתושיה  וצה  עמציא  מייתיה,  ראשון  העלב
 ת  בל  עחפה  יכןש  אם  "ר  ההקשה  ש,אפקעינהוה  ו"ד)  .יטין  לגג('  תוסה
 לא  שיבטלנוו,  ליח  שידי  על  ט  גה  לשלח  יזינתה  שדים  עכשיבואוד,  חותוא
 פני  בבטלו  בהוד  מבי  רגםד,  נ"רה  ו"ד:  בל'  תוס  ב'עיו(?  ידושין  קפקעוו,  ליח  שפניב
 שםו.  חוש  לין  אחפה  מכדין  דכיוןי  ד"ר  התירץו)  ע"כ  לבוטל  מינונ  א"רל',  א
, ידושין  קפקעינן  מאל,  תכוון  מלכך  דןנידעי  דהיכא  דוד  עירץד  ת"סוהב
 רוצין  פשראל  ינות  בהיו  יך  כמתוךש,  תקלה  ללא  וכמים  חשו  עלתקנהד
 ון דידןדנ בעילו מהיה ששיטאפ'  אתירוץ ליבעיא מאל כןם או. ש" עעריותב
 פני ביבטלנו וליח שדי יל עט גה לישלח שה זאופן במפרע לממזר ההכשירל

ת  ביי פל עטעות בעשתה שלומר דבכהאי גוונאיש '  בתירוץ לגםו. אחדעד 
 ין  שםיעו.  מפרע  לקידושין  הפקיעו  השפירו,  קלה  תשש  חזה  בין  אדין

 ,יטא  גיהיב  ומרג  ידושין  קפקעת  הידיל  ע  דוד  עתירץש.)    גתובותכ  (א"רשבב
 עודו.  ן  כצורי  תלא  שר  פוסקיםאשו'  תוס  הדברי  על  סמוך  לקום  מש  יבלא
 אףו.  ודהא  מ"רשב  הםג  –  ת  דין  ביעצת  בן  כיעשה  שון  דידןדבנ  דלומרש  יד
 די  כטא  חאדם  לומרים  אין  אנות  זיאת  בעילותיו  בל  כיעשה  שכיון  דל"יד
 י  טעמאאמה  דקאיי  דלא  ששביל  במזידה  כה  למחזקינן  דיוןכ,  ךרב  חיזכהש
' תוס  ןיעיו,  אין  אומרים  לו  חטאל  ד"יי  קרי  הפשעה  בן  כם  א,בעלה  מצאת
י אבכהד) ו"וסקז ס"נקימן ס (מה שכתב הבית שמואלי פ לך א'וכו ד ף  דבתש

 יה  הלא  והיתר  בעל  בהוא  שיון  כונו  לומרצרו,  עילת  זנות  בשום  מיכא  לגוונא
 ן  כם  א,תבין  וין  שם  עי,קידושין  הבטל  ליבה  סכךר  ח  אזדמן  ימא  שחוש  לול

 כמה חיןא – גירושין העשה מעשו נכבר  שון  דידןדנ  בולם  א'וכו  זה  בי  נמיהכ
 .תושיה וצה עאיןו

ת  יודה  בנידון  דידן  שבית  הדין  יוזמים  את  מהלך  הפקעת  הקידושין "ם  טוען  שגם  ר"מהרשה
 יתכןים  ש"א  אומר  המהרש"גם  בשיטת  הרשב.  ג  אמרינן  אפקעינהו  רבנן  לקידושין  מיניה"שכה

 .במקרה כזה' ויודה לדברי תוס

עיה  שלא  תמנע  את  הפקעת  הקידושין  אבל  תמנע ב  (ם  מעלה  עוד  בעיה  בהפקעת  הקידושין"הרשמ

היא  שאם  יופקעו  הקידושין  יתברר  שכל  בעילות  הבעל ו)  מבית  הדין  אפשרות  להציע  הצעה  כזאת
מרינן  חטא  כדי  שיזכה פשעה  לא  א  ישהאבמשך  חיי  הנישואין  היו  בעילות  זנות  ובמקרה  בו  ה

ת  שמואל  דבכהאי  גוונא  שהוא  בעל  בהיתר  לא  אמרינן ידברי  הב  פיל  ועל  זה  משיב  ע?  חברך
 .וי בעילת זנותהד

ל  המקדש  אדעתא  דרבנן  מקדש  ואפקעינהו  רבנן  לקידושי כ)  א"ע'  ף  גד  (גמרא  כתובותב
ין  אינה  אסורה הפקעת  קידוש  ל  ידיען  שם  וכי  אישה  כזו  שניתרת  "כתב  בחידושי  הרמב,  מיניה
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, ואפשר  דקדושין  מעקרי  לגמרי  וממזרים  אינם  נטהרים"וכתב  משום  כך  ?  לקרובים  ולכהן
 ,)ו'  י  ע  –ט  '  קו'  וריה  שנה  במ  (ז  אויערבאך"הביאו  הגרש".  ואסורים  לכהן  וקרובים  מדבריהם

ממזר   כל  פניםל  ם  כיון  שהוא  ע"הקשה  שלפי  זה  לא  הרווחנו  כלום  בעצתו  של  המהרשו
ן  אינו  אלא  ממזר  דרבנן  שפיר  סובר "נראה  כיון  שגם  להרמב  ל  מקוםכותירץ  דמ,  מדבריהם

כיון  דמפשטות ,  ם  דבדרבנן  אפשר  לסמוך  אכללא  דספיקא  דרבנן  לקולא  ולטהרו  לגמרי"המהרש
א "דברי  התוספות  ועוד  ראשונים  משמע  דאפילו  מדרבנן  אין  הולד  ממזר  וגם  מסיום  דברי  הרשב

 .משמע שטהורים גם מדרבנן, " כך אתרמי דנטהרו ממזרין דידהומתוך"כתב ש) א"ג ע"ל (בגיטין

ן  דבאפקעינהו  הקידושין "ייק  מדברי  הרמבד)  'אות  כגח  "ח  סימן  כ"וא  (ת  עין  יצחק"ם  בשוג
ז  סימן  נט אות "בהעא  (ת  ברית  אברהם"וכן  הוא  בשו,  בטלים  מדאורייתא  אבל  עדיין  קיימים  מדרבנן

 .עיין שם, השארים קידושין ולאלו מהני גט זנד ,)ה

ובניה  ממזרים ,  ן  בחידושיו  דמדרבנן  אסורה  לכהן  ולקרובים"שאף  שכתב  הרמב  לומרש  יו
ע "שכתב  שלכו  ,)א"סימן  נ  ק  אבן  העזרחל  (ת  כתב  סופר"ט  ובשו"ת  עונג  יו"וכן  הסיק  בשו,  מדרבנן

כל  זה  דוקא  לענין  היתר  עצמה  שהוא  איסור  אשת  איש  שיש ,  אסורה  מדרבנן  לכהן  ולקרובים
הנידון  בהם   שאך  לגבי  הילדים.  יר  כדמצינו  כמה  דברים  שהחמירו  באשת  איש  החמורהלהחמ

ומדינא ,  שספק  ממזר  מהתורה  מותר,  ואיסור  כזה  שהתורה  הקלה  בספק,  הוא  רק  באיסור  לאו
אין  טעם  להחמיר  באיסור  לאו  וגם ,  הקידושין  בטלין  ורק  מצד  חומרא  דאשת  איש  ראוי  להחמיר

ם  בכלל אכל  שכן  במקרה  דידן  בהצטרף  הספיקות  .  ק  חומרא  דרבנןהוא  איסור  קל  שבספק  הוא  ר
ן  יש  להכשיר  את  הילדים  ואין "ע  ואף  לדעת  הרמב"לכו,  וספק  שמא  התעברה  מגוי  היו  קידושין
שיש  כמה  ספיקות  לטהרם   שכןל  ויש  לסמוך  על  הכלל  דספיקא  דרבנן  לקולא  וכ.  הם  ממזרים

ם  משמע  דאפילו  מדרבנן  אין  הולד  ממזר  וכן וכן  מפשטות  דברי  התוספות  ועוד  ראשוני,  לגמרי
 .א" עג"א בגיטין ל"משמע מדעת הרשב

לקמן  נביא  מקצת ,  נחלקו  האחרונים,  ם  למעשה"ניתן  ליישם  את  דברי  המהרש  אםהשאלה  ב
 .הבעיות שעוררו האחרונים ואת השיטות המקלות

 ):ו' י ע –ט ' קו' וריה שנה במ (ז אוירבעך"גרשהשגות ה

) ט"ימן  קסס  (ט"העונג  יו.  ילד  ישאר  ממזר  מדבריהםה)  א"תובות  דף  ג  עכ  (ן"שיטת  הרמבל.  א

, ל  שליח  הגט  והפקעת  הקידושיןטוניתן  לטהר  ממזר  על  ידי  בי  אםהשאל  על  ידי  חכם  אחד  נ
ן  וכתב  שלכן  אין  למעשה  תקנה לטהר את הילד על ידי הפקעת "ובתשובתו  הביא  את  דברי  הרמב

א  ראינו  עצה  זו  בשום  פוסק  מהפוסקים  ולא  מצאנו ועוד  הוסיף  וכתב  שלכן  ל,  הקידושין
 .ט כתבו עוד אחרונים"כדברי העונג יו. שרבותינו נהגו בדבר

במקרה  בו  לשיטת  רבי  מבטלים  את  הביטול  של  הבעל   אםההאחרונים  נחלקו  בשאלה  .  ב
ח "וא  (ע  ביהודהדהנו.  מפקיעים  אותם  למפרע  או  מכאן  ולהבא  האם,  ומפקיעים  את  הקידושין

. תב  שגם  לרבי  אמרינן  אפקעינהו  רבנן  לקידושין  מיניה  והקידושין  בטלים  למפרעכ)  ה"סימן  ל
תב  שלרבי  לא  צריך  להגיע  לדין  אפקעינהו  רבנן כ)  'ק  ח"ס'  ימן  קמאס  (אבל  האבני  מילואים

יש  כח  ביד  בית  הדין  לעקור  דבר   י  גוונאאא  ביטל  בפני  בית  הדין  כהליות  שהלקידושין  מיניה  
ז  שהסביר  באורך  מה "דברי  הגרשבן  שם  יועי,  קידושין  מכאן  ולהבאמהתורה  ולבטל  את  ה

 .חרוניםאוספות בנעוד בשיטות  ן שםיועי. מכאן ולהבא ולא למפרעין העדיפות לביטול קידוש

לא  יסכים  שבמקרה בו בית הדין יוזמים את הפקעת הקידושין   ינובנראה  שר'  דברי  התוסמ.  ג
ס  הרי  יש "איך  לא  הוזכר  הרעיון  של  היתר  ממזרים  בשהיתה  '  נראה  שקושיית  התוס.  יועיל  הדבר

? ל  לא  גילו  סוד  זה"איך  חז  כןם  וילדיה  ולהתיר  אותם  וא  ישהאמקרים  בהם  מצוה  לרחם  על  ה
כוונתו  לומר  שגם  אם  בית ,  אמר  שאם  הדבר  יזום  לא  תקנו  חכמים  ינו  תםבשכשר  יך  לומררלכן  צ
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 מקובצתיטה וכן  משמע  מדברי הש.    יופקעושהקידושין  י  גוונאאלא  תקנו  כה,  יוזמים  את  זהן  הדי
 .לא היה ולא נברא דרך להכשיר ממזר שנולד מאשת איש שכתבש) א"תובות דף ג עכ(

, ליח  בפני  עד  אחדהשם  כתב  שכדי  לבטל  את  הקידושין  למפרע  הבעל  יבטל  את  "מהרשה.  ד
ה  מפקפק על  ז.  ורבי  יודה  שהקידושין  בטלים  למפרע  נחמןב  כך  יעבור  על  התקנה  הראשונה  לר

ובפרט  לדעות  הראשונים  שבביטול ,  לו  את  הגטיטז  וכותב  שעד  אחד  לא  נאמן  להעיד  שב"הגרש
ולא  צריכים ,  ה  פחות  משנייםווכי  אין  דבר  שבער,  בפני  עד  אחד  הביטול  לא  מועיל  מעיקר  הדין

ביטול  בפני  אחד   אםהשהביא  מחלוקת  ראשונים  ואחרונים  בשאלה    ן  שםיועי.  לשם  כך  תקנה
 .יועיל שיבטל בפני שניים זה שלא בפני זה אםהודן עוד בשאלה . קר הדין או לאמועיל מעי

כלל  לא  תקנו  חכמים  הפקעת ש,  כן  דעת  עוד  ראשוניםו)  הובאה  לעילש  (א"שיטת  הרשב.  ה
 .קידושין למפרע

י ידל  מקרה  בו  בית  הדין  יוזם  את  ביטול  השליחות  ועבף    אאםהעוד  שדן  בשאלה    ן  שםייע
ק  כשהבעל רמא  תקנו  לבטל  הקידושין  שת  תקנתם  או  אכמים  חנו  תקשין  את  הפקעת  הקידו  כך
במקרה  זה  אמרינן  שכל   אםהם  "ועוד  דן  שם  בשאלה  בה  דן  המהרש.  יטל  את  השליחות  מעצמוב

 .או לא בעילות הבעל הם בעילות זנות למפרע

ם  וכותב  שצריך "סכם  הרב  שש  בעיות  שיש  בהצעתו  של  המהרשמ)  25מוד  ע  (סוף  דבריוב
 .ר באיסור תורהלהחמי

ם  וכתב "שאף  הוא  דן  בהצעת  המהרש  ,)לק  טו  סימן  נחח  (ת  ציץ  אליעזר"בשו  ין  עודעי
. ם  לעוד  ספיקות  כדי  להתיר  מקרה  של  ממזרות"א  הרצוג  רצה  לצרף  את  דברי  המהרש"שהגרי

 .ן שםיעי, ם למעשה"וכתב שאין לסמוך על גט מהרש, והוא עצמו התנגד לכך

אחרון הבשעה  שח  "למוז  תשו  בת"כאריך  תי  חזן  ב"כתב  לגרע  יוסף  כתב  במ"עומתם  הגרל
ביקש  ממנו  לסדר  גט ו)  סימן  ו,  תשרי  חשון  תשעה,  ורסם  במשנת  יוסף  גליון  זפ  (ד  בחיפה"יהן  כאבכ

ולצרף  את  דעתו לעוד ספקות ,  שהעם  למ"וכתב  שאפשר  לסמוך  על  דברי  המהרש,  ם  לזוג"מהרש
 :המכתב לשוןה וז, י להתיר ממזריםדכ
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 ובדיה יוסףע

 אשון לציון הרב הראשי לישראלר
 

 ח"לתמוז תשז "כירושלים , ה"ב
 

 כבוד ידידנו הרב הגאון המפורסםל

 א"ר יצחק חזן שליט"מהרכ

 ת הדין חיפהב ביא

 לום וישע רבש

כדי ,  .ח.  מ–ח  .הנני  שולח  אליו  את  התיק  של  י,  ר"המשך  לשיחתי  עם  כתב
וזאת  על  פי  הוראה  גאון ,  ויבטלנו  בפני  עד  אחר,  לסדר  גט  על  ידי  שליח

ן  בתשובות  המיוחסות יה  ועי"בד  'סימן  ט'  תשובה  חלק  אב  (ם"ישראל  המהרש
לפי  מה  שכתבו ,  הבניםשהמציא  עצה  זו  ותושיה  להכשיר    ,)ן"להרמב

יחפה  על  בת   כןם  ש  א"הקשה  הר,  ה  ואפקעינהו"דב)  .יטין  לגג  (התוספות
כשיבואו  עדים  שזינתה  ישלח  לה  בעלה  גט  ויבטלנו  שלא  בפני   ו,אחותו

ועוד  יכולין  ממזרים ',  השליח  ופקעי  קידושין  ונמצא  שהיא  פנויה  וכו
,  עליה שלא כדיןשאין לחוש אלא כשמחפה, י"ותירץ הר. הר על ידי כךיטלה

 דבריי  שלפ  על  פיף  או.  (ין  שםעי'  כוואבל  הכא  כדין  מחפה  ומן  התורה  פטורה  
ת  אם "ואפשר  שגם  לר,  י  מיהא  שפיר  דמי"מכל  מקום  לדעת  ר,  ת  שם  נראה  דלא  מהני"ר

אין  לחוש  שעושה  כל  בעילותיו ו)  יך  עיוןרוצ  לומר  דמהניש  בית  דין  עושה  כן  י
היתר  ולא  היה  לו  לחוש  פן  תזדמן  סיבה כיון  שהוא  בעל  ב,  בעילות  זנות

ת "ע  בשו"עו  (ד"כתע)  ו"ימן  קנז  סוף  סקס  (ש  בית  שמואל"כמ,  לביטול  קידושין
וטוב  שבשעת  כתיבת  הגט  לא  ידע  הבעל   ).ב  סימן  לג  ובמפתחות"ם  ח"מהרש

ורק  לאחר  שימסרנו  לשליח  יאמרו  לו  לבטל  שלא ,  לבטלו  כךר  שיצטרך  אח
שיבטל   ותר  נכוןיו  ).ימן  קמטס  (עונג  יום  טובת  "בשו  שכתבו  כמ,  בפני  השליח

וה דהא  אין  דבר  שבערו,  הבעל  את  הגט  בפני  שני  עדים  זה  שלא  בפני  זה
א  וקרני  ראם "ובמהרש  ,)ה  ורב  נחמן"סוף  ד  :יטין  לבג  ('בתוס'  וע.  חות  משניםפ

ובספר  תורת  גיטין   ,)ימן  קמא  סעיף  מס  (בית  מאיר'  ובס,  ובפני  יהושע  שם,  שם
ולאחר .  ן  כאן  מקום  להאריךיוא.  ש"ע  ).אות  ד'  ימן  טס  (אור  גדולת  "ובשו.  שם

ט  אחר  והבעל  ימסרנו  מידו  לידה ג)  ציווי  הבעלב  (מכן  יחזור  הסופר  לכתוב
 .כדת

 כןם  ואפשר  ג,  ם  כתב  כן  להלכה  ולא  למעשה"שהמהרש  על  פיף  הנה  או
 ,)ע  סימן  נט  אות  ה"אהח  (ת  ברית  אברהם"שובזה  לפי  מה  שכתב  ל  לפקפק  ע

ולפי  זה  עדיין  הם ,  ין  שםיע  ,לאחר  ההפקעה  יש  קידושין  מדרבנןף  תי  אדאכ
ין יוע.  ל  לא  משמע  כן"תוספות  הנהרי  במפשט  ד  ל  מקוםכמ  ,ממזרים  מדרבנן

ובחידושי   ,)ימן  קא  אות  גס  (ויוסף  אומץ  ,)ב  סימן  מח"ח  (ת  חיים  שאל"בשו  עוד
ן  מקום  להאריך ן  כאיוא  ).ימן  קכטס  (א"ת  בנין  ציון  ח"ובשו  ,)דרים  צנ  (ש"הרש
שאפשר  שבשעת  הדיון  על ,  למה  נסתום  פתח  ההיתר  בזה  כל  פניםל  וע.  עוד

שצירפנו  הטעם ,  וכבר  קרה  פעם  אחת,  ימצאו  עוד  סניפים  להקל,  גורל  הבנים
ר "לפיכך  יואיל  כת.  והסכימו  עמנו  גדולי  התורה  בירושלים,  ל  לספק"הנ

 .א ברכהשי' הומ. ה רבה תחשב לוווולמצ, ל"נ הפיל לסדר הגט בהקדם ע

הרבנים ,  חברי  בית  דינו  י  נפשידא  לדרוש  בשמי  בשלומם  של  כבוד  ידינ
ולהראותם  מכתבי ,  א"שליט,  רבי  שמואל  דיקמן,  הגאונים  רבי  שלמה  שלוש

  .ל"זה ולהצטרף לדבר מצוה הנ

 .כבוד ובידידות נאמנהב



 ישראלדינת מ 
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 ובדיה יוסףע
 אשון לציון הרב הראשי לישראלר

אלתי  את שכנסתי  אל  הקודש  פנימה  ונע  "אדר  תש'  שי  טליל  שליב,  בדידי  הווה  עובדאו
ם  כמובא "האם  יש  לעשות  גט  מהרש  ,ה"צוקלהזמורינו  ורבינו  הרב  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  

לנסות   דיכ  כולהצריך  לעשות  ,  והשיב  לי  ודאי,  ולסמוך  על  זה  להתיר  ממזרים'  סימן  ט'  בחלק  א
עם  עוד  רבנים  ודיינים   חדיעמים  עשה  עוד  הוסיף  ואמר  שכמה  וכמה  פו,  ולהציל  את  המסכנים

" ם ושמא מגוי"ט מהרשג"וזכורני שאמר , ם וכל שכן כשיש עוד צדדים להקל"גדולים גט מהרש
את  הרב  הגאון  חבר ,  ושאלתי  במקרה  אחר,  וטוב  יותר  עם  יהיו  עוד  ספקות,  להתיר  כדיבי  ד  –

 –"  מא  מגויש"ם  ו"בגט  מהרשואמר  לי  די  ,  א  בעניין  זה"בית  הדין  הגדול  הרב  ציון  בוארון  שליט
 .להתיר כדיב

 סקנהמ

כשרה ,  )19.2.2008(ח  "ג  באדר  התשס"ילידת  י.  [...]  ז.לאור  האמור  לעיל  הבת  פלונית  ת

 .לבוא בקהל ולהינשא כדת משה וישראל

 .לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים ותרמ

 ).04/01/2017 (ז"בטבת התשע' ויתן ביום נ

 רב שמואל אברהם חזןה ד" אב—רב דניאל אדרי ה ד" ראב—רב אברהם מאיר שלוש ה

 


