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 ה"ב 1068330/1 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  

   

 :משיבה )ד אברהם שטרן"כ עו"י ב"ע(

 יטול נישואין ב:נדוןה

 סק דיןפ

 .  מחלל שבתהואאחד העדים שמאחר בפנינו בקשת האישה לביטול הנישואין 

 . ילדים לשהשצדדים ל. )2006נת ש(ו "יון תשססודש חצדדים נישאו בה

מאז ,  הבעל  נפצע  בפגיעת  ראש  קשה  מאוד  .עצוב  וקשה  מקרה  טראגי  ואה  פנינובמקרה  שה
 -"  וגטטיבי"הפציעה  הבעל  מחוסר  הכרה  אין  כל  תקשור  עמו  ומוגדר  בלשון  הרפואית  מצב  

 .קשר עמוא ניתן לתול, מחצ

כאשר  צמודים ,  וביחידת  דיור  שנבנתה  במיוחד  לצרכיו  בסמוך  לבית  הורי  וההשיום  הבעל  כ
 . שעות ביממה24אליו מטפלים מיומנים לטיפול והשגחה 

ויש  שיתוף  פעולה  מלא   וא  מצויןהורי  הבעל  הין  בוהילדים  ל  ישהאש  לציין  שהקשר  בין  הי
 .ביניהם

והוא  אשר  ערך  את   היה  הרב  המקדש  ישהאי  האב,  ו"צדדים  נישאו  בשנת  תשסה,  אמורכ
היה מחלל ] 'נ[חד העדים אמהלך  בדיקה  שערך בית הדין הועלתה הטענה כי   ב.החופה  וקידושין

 .תגורר בארצות הבריתמד זה ע. גם היום אינו שומר שבת. שבת

 ישהאבית  הדין  שאל  את  אבי  ה,  )22.5.2016(ו  "ד  באייר  התשע"דיון  שהתקיים  בתאריך  יב
את זלא  אמר  שגובתו  היתה  ת,  אמר  לעדים  לפני  החופה  לחזור  בתשובה  אםה,    את  החופהשערך

השיב  אבי ,  לא  ניסה  לבדוק  מי  הם  העדים  אםהעוד  נשאל  .  אינו  נוהג  לומר  זאת  בזוגות  דתייםו
לא  חשבנו  על  הכיוון  הזה  שהעדים  לא  כשרים ,  א  העלה  על  דעתו  שהעדים  לא  דתייםלש  ישהאה

ולא  חקרתי  לא   רבנים  בחתונה  והעדים  נראו  דתיים  היו  הרבה.  על  זהעד  שמישהו  המליץ  לנו  
 .חלמתי שאחד העדים אינו דתי

 .שת אישאיסור אית הדין הבהיר לעדים את חשיבות עדותם ושמדובר כאן בב

כמו  כן  מכיר  את  העד ,  ואת  האישה  מכיר  את  הבעל,  דתי  ושומר  שבת,  ]'י[ופיע  עד  ראשון  ה
 כךר  אח.  ב"ייתה  כעד  '  מכיתה  י]  'ח[שיבה  התיכונית  ביבו    למד14גיל  מהעיד  ש.  ילדותמ]  'נ[

הוא  התגייס .  רות  פיתוחייעלשולחים  נערים  הני  עקיבא  בל  שרויקט  פמסגרת    ב–]  'ש[הוא  עבר  ל
 ".א  מצא  טוב  את  הדתל"התקופה  שאני  מכיר  אותו  מ,  ]'נ[.  וב  הזמן  לא  היה  דתיר]  'נ[.  לגבעתי

אוכל   אה  אותורוא    ה.אך  לא  ראה  אותו  מחלל  שבתלל  שבת  חמ]  'נ[דבריו  יודע  שהעד  ל
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] 'נ[ד  הקידושין  עחד  משמעית  ש  דוע  לויוסיף  העד  ואמר  ש  ה,ללא  כיפה,  במסעדות  לא  כשרות
שעות  ספרמומר שאינו ] 'נ[ש  האעיד  שרמ.  מכונהבעוד  הוא  היה  מתגלח  בתער  בקנו  זלח  גיה  מה

 . שר לחלבבכילת אמינימלי בין 

לישיבה   עבר  כךר  אח[...].  תלמוד  תורה    בנשוי  למד[...]  ד  ילי,  ]'ז[ופיע  העד  השני  ה
ובע  עתים ק,  ]'י[כים  לקהילה  של  הרב  ייש[...]  בכיום  גר  ושתו  מאנטוורפן  א].  'י[תיכונית  ב

 הבעל  ואת]  'מ  [ישההאאת    הכיר.  ל  היתר  אשת  איש  שודע  לכל  ההשלכות  שמהצהיר  ו,לתורה
כנים שנבע  מהיותם  ]  'נ[ד  הקידושין  עעם    שלו  רהקש  לדבריו,  ירעאשר  היו  באים  לבקר  בכ]  'ח[

] 'נ[עד  הקידושין  [...].  בבני  עקיבא  היו  יחד  בסניף  ,  קו  יחדיחש,  ברים  שגרו  אחד  ליד  השניוח
דברי   ל.והיה  נוהג  לבקרם]  'נ[הכיר  את  משפחת  העד  ,  [...]עבר  ל  כךר  ואח]  'א[ם  בישנתי  למד

יה  לו  אמנם  רקע  דתי  אך   ההגיעשכ.  ולנגד  עינישתנה  מבחינה  דתית  ה,  ]'נ  [-  עד  הקידושין,  ]'ז[
התחיל  להגדיר  את ]  'נ[העד  ,  דבריו  ל.תיתדשתנה  מבחינה  ההוא  ו,  "תוליברלי"יו  לו  דעות  ה

. ולל  שבת  זה  לא  היה  לידחי]  'נ[ם  כאשר  געיד  ש  מ.במהלך  השירות  הצבאי"  לא  דתי"עצמו  כ
הוא  הלך ,  זה  היה  ערב  שבת...]  [ר  דואיד  סניף  הלדבר  בטלפון  בשבת  מאותו    ני  ראיתיא:  עידמ

וא האיתי  שרעם    פ.לב  הוא  אינו  שומר  שבתשידעתי  שבאותו  .  לא  היה  לו  נעים  לידי,  לצד  ודיבר
ם המר  שעכשיו  אוא  ה.  פתחות  של  הרכב  של  המשפחהמידו  ביו  לו  הו,  שבתביצא  מהבית  

היו  לו   -  בעילות  אסורות  –ידעתי  דברים  שהוא  לא  שמר  .  דתי  אותם  ולא  הגבתייבכ.  וצאיםי
קבלתי .  אני  אתו  היום  בקשר.  הוא  עזב  את  הארץ  כךר  ח  א.ו"תשס-ה"זאת  בשנים  תשס,  חברות

שחשבנו ,  וכותלסום  כפור  יבין    ותואפגשתי  .  שנה  לא  דברנו].  'מ[את  הטלפון  שלו  מאח  של  
כשיו  שזימנו  אותי   ע.רק  צלצלתי  לפני  החג,  אתי  והוא  בשלוישמאז  נ.  רד  מעמנויפי]  'ח[ש

יה ה]  'נ[יפר  שבליל  שבת  עד  הקידושין  סעד  ה.  רתי  לו  שאני  הולך  לומר  את  האמתמ  אד"לביה
זוכר  שבליל ,  וכשהגיע  להורי  היה  חובש  כיפה,  היה  נזהר  שלא  להדליק  חשמל  לידי,  הולך  לפאב

אות פיה  מקיף  ה.  ריות  ואף  ראה  סיגריה  בפה  שלויגיח  סר]  'נ[יה  נודף  מעד  הקידושין  השבת  
 .ו ביום חולמוסיפר לי שבשבתות בצבא מתנהג כ, ה היה בתערראשו אך אינו יודע אם ז

כמו  כן  העד  הראשון  שהעיד  לא ,  ]'נ[ש  לציין  שגביית  העדות  לא  הייתה  בפני  עד  הקידושין  י
יסור אהוא  שאך  ראה  אותו  מתגלח  בתער  ,  חלל  שבת  אלא  רק  יודע  משמועותמ]  'נ[ראה  את  העד  

] 'נ[יא  עד  נוסף  שיודע  וראה  את  עד  הקידושין  בית  הדין  ביקש  אם  אפשר  להב,  משכך,  דאורייתא
 .כדי שתתקבל עדות בפניו גיע ארצהי] 'נ[ואם אפשר שהעד , בתקופה הרלוונטית חלל שבתמ

 ןדות שלא בפני עדי הקידושיע

נגבתה  שלא  בפני  עדי ,  העדות  שהתקבלה  בבית  דין  לפסול  את  אחד  מעדי  הקידושין,  כאמור

 .ת הפוסקים אם אפשר לפסול העדים שלא בפניהםבעניין זה באנו למחלוק, הקידושין

 :תב כ)ב" מןמי סוף סן העזראב( וסף יבית הרןמ

 יים  חבי  רהתירהו,  דות  עפסולי  בישה  אקידש  שחד  אודותא,  תוב  כצאתימ
 יו הם אפילוא שעודו' כו ועמים טכמה מוליטולא טכמי חליו עחלקוו, ארוךה
 דותםע,  פניהם  בולםיס  פדות  עתקבלה  נא  לםא,  אורייתא  דדות  עסוליפ
 לא  שתקבלה  ניסולם  פעדות  שדע  יםא,  ט  גלא  בהתירה  להורה  שמיו,  טלהב
 נתקבלו  שקול  היצאון  שמכיוש,  יד  מו  בחזור  יא  לם  אנדותו  לאוי  ר-  פניהםב
 . דבר החר אחקור לריך ציהה, פניהם בלא שיסולם פדויותע

 :תב כ)סור' י סוףס(ש "ריבת ה"שו בולםא
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 'ק  ברפל  ב"יי  קאנןו,  פניו  בזימוהו  הא  לונפיל  בת  איןמזימ  העדים  התימאי  כו
 שבאים  כיינוה,  פניהם  בלא  אעדים  הת  אזימין  מאין  ש)א"כ  ע(  כתובותד
, אחיו  לעשות  למם  זאשר  כו  לעשיתם  וכתיבד,  ממונם  בו  אגופם  בחייבםל
 שור  העל  בבא  יורה  תמרהא,  בעליו  בהועד  וכתיב  דשום  מעמא  טהיינוו
 דים  עקבלים  מין  א)  ביבק  ק"ב(  מרינן  אמי  נטעמאי  אמהו,  ורו  של  עיעמודו

 סלום  פאילו  כה  זהריש,  א  ל-  דותם  עבטל  לבלא,  ין  דעל  בפני  בלאש
 פילו  אדותם  עלבטל  ופוסלם  ליכוליםש,  גוף  היסול  פשאר  בו  אגזלנותאב
 שנים  ד:)  כתובותכ(  התם  דההיאל  ב"ן  ז"רמב  הכתב  שמוכ,  פניהם  בלאש
 שחקי  מאיד,  ורבה  קחמת  מסולים  פשפירש'  כו  ומתו  ושטר  הל  עחתומיםה
 צו  מא  לאטוד,  ינהו  נתרי  ורי  תמרינן  אוה  האל,  ל"י  ז"ש  רושרפי  כקוביאב
 או  למימר  למינייהו  כל  כאו  לפשייהו  נגבי  לאינהוו,  גזלנותא  במפסלינהול
 ולאפיו.  פניהם  בלא  שפסלן  ללו  אכולין  ימתו  שי  פל  עף  אאלמאד.  נן  אזלניןג
 בשטר  שנה  מעל  ומפסלינהו  לתו  אא  למתוש  כיוןי  ד"רש  פקיים  שה  מפיל
א ומי  דיין  חכשהן  דשמעמ,  מפסלינהו  לצומ,  יים  חיו  הם  אבלא,  עידין  מבדל
 .דותן עבטל למפסלינהו לצום מפניה בלא שהיינוד, מתוד

קבל   לן  צריךאיוברים  ש  שס)ב"  עטי(  תובותא  כ"הריטבה  ו"הראן  ו"רמב  החידושי  בעייןו
 פוסלם  לכולים  ישטר  בחתומים  העדים  התו  מם  אפילואו,  פניהםב,  עדים  הפסוללעדות  

 . גזלנותאב

 עדים  הדות  עת  אפסול  לעדים  העדות  שעל  פיף  אש,  )בי'  יס(א  "רמת  ה"שו  בכן  כתבו
 א  לראשונים  ההעדים  שי  פל  עאףו,  םפוסל  לאחרונים  האמניםנ,  פניהם  בלא  שעשתה  נראשוניםה
 דות  עין  אצמה  עו  זעדות  לל  מקוםמכ,  פניהם  בלא  שעידוהיוון  שכ,  לו  אדים  עהעדאת  בפסלונ
 אוקיו, רי תהדי ברי תוקי אאמרינן דשוםמ, לום כועילה מעלה בל  עישה  האת  אאסור  לראשוניםה
 אוקי  ורי  תהדי  ברי  תוקי  א)א"כ  ע(  כתובות  בי  גוונאאה  ככדאמרינןו.  בעלה  ליתר  החזקת  בישהא
 .פוחזים וים ריקהעדים ששכן בנדון דידןל כו. ריה מחזקת במונאמ

 )דכ'  יא  ס"ח(  תשובהם  ב"רא  המדבריש,  תבכ  )עח  קותי  א"גבב  ה"  מןמיע  ס"הא(  ת  הגדולהסהכנו
ת "בשוו,  )'זו'  ה'  יס(  יבות  רברית  ד"שו  בכתבן  שכו.  פניהם  בלא  שעדים  הת  אוסלים  פאין  שראהנ
 לא  שעדים  הפסול  ליכוליםן  ש"רמב  הדברי  לסכים  ה)סור'  סיב(ש  "ריב  המיהוו.  )גכ'  יס(  ב  רחםל
 . ין שם עי)ועודא ' יג ס"ח(ך "הרשת מ"בשוו, )פג וחס' יס( מואל ששפטית מ"שו בכתבן כו. יהםפנב

ה ז  ווכרחים  מבריו  דאיןל  ש"נש  ה"ריב  הדבריעל  כתב    )ק  ב"  סח  לימן  סשפט  מושןח(ך  "שהו
 :לשונו

 לא  שהזמהד,  )'  בחודשמ(י  "  במביאו  ו)ודה  ע"ודו  ס"סר'  יס(ש  "ריב  התבכ
 )דות  עותכהלב  מ"פיש  ר(ם  "הרמב  מאיה  רהביא  ו,יהא  מסולים  פפניהםב
, וכרחים  מבריו  דין  אעניות  דעתיי  לפו.  )היה  נ"א  ד"ע'    ככתובותב  ד"פ(י  "מרשו
 מיי נ"רשו.  להביןלק  ותם  השאניו,  ולם  כיזומו  נלא  שעדים  ביירים  מ"הרמבד
 אמרו  ושמתו  כפסלן  ש"הרמב  מם  שהביא  שה  מםג.  ידי  מדבריו  משמע  מאל
, זלנים  גהם  שדים  על  שופן  גל  עמעידים  שתם  השאני  ד  לומריש,  ם  הזלניםג

 פסלם  לכול  יאין  שאה  לי  ברורש  נר"ריב  הדברי  לאפילוו.  כא  השאין  כןמה  
 אין  וצמם  עהם  לוגע  נוא  השבועהד,  גזלנות  באפילו  ושבועה  לפניהם  בלאש
 פסולים  שכך  בהם  למה  דעדות  לשאין  כןמה  ,  פניו  בלא  שאדם  לחייביםמ
 .ק"דוו, העידל

 םא,  בת  שמחלל  למפורסם  הד  עעניין  ב)ג  פימן  א  סלק  חעזר  הבןא(  שה  מגרותת  א"עיין  בשוו
 :תבכש, פניו ב,לפוסלו דות עבלת קריךצ
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 צריך  שסתבר  מזהל  ע  שבת  שמחלל  לפורסם  מוא  השני  העד  שבד  להנהו
 ן  בהוא  שה  מאף  ובד  לרסום  פבל  אבת  שחלל  מהוא  שפניו  בדות  עקבלל
 חללי  מנותינו  הרביםועו  בם  הרובם  שלמד  ליבהיש  לתנוהו  נלא  ובת  שחללימ
 דות  עליו  עקבל  לתה  עפשר  אבלא.  הקל  לף  אעדות  לפוסלו  לגי  סאל,  בתש
 יסור  אאר  שו  אבת  שחלל  מיה  המעשה  הקודם  שיך  אלשה  שפני  בפניוב
ש י  שחד  אד  עק  ראן  כנשארו'  וכו  כדומה  ורפות  טאכילת  כעדות  לפוסלה

 .א"רמב' ב' עיב ס" מןמיס בדאיתא כהקידושין לחוששין שאומרים

  :שכתב )ז לימן ח סלקח( ליעזר איץת צ"ושעיין עוד בו

 )כה  ו  הלישות  אכותלהד  מ"פב(ם  "רמב  ביא  הסוקה  פלכה  הי  כדבר  הכון  נמנםא
 ינה  אורה  תל  שדות  עפסולי  בהמקדשד  )'  העיףב  ס"  מימן  סן  העזראב(  בטורו

 פסול  הגם  שיא  ההלכה  הרי  הכאורה  לךא,  ושין  קידינן  אושיןידהק  וקודשתמ
מ "ו  חייןע(  פניובת  דין  ו  ביפני  בדים  עני  שך  כל  עליו  עיעידו  שריך  צתורה  הןמ
 לל  כשאלה  בוזכר  מא  לבנידוננו  ו)ח"ק  ל"ת  ס"פה  ו"  כסעיףג  ו"  כעיףד  ס"ל'  יס
 דבריו ביין צך כמשוםו, ה זדברר ב"ת כם גרגיש  הנראה  הכפיו.  כזאת  בהיהש
 וסלין פיש דמביא שמה ב)ט"עק ק"ב ס" מןמיסן העזר אב( ת הגדולהסכנ הדבריל
 מביא  שמה  בכןו.  פניהם  בסולם  פדות  עתקבלה  נא  לפילו  אאורייתא  דפסוליב
 יה  האם  דבנן  רנהו  הסברי  דיסראלאןמ  א"הר  ולבילימ  א"ר  השם  בם  גםש
 .ותו אוסלין פזקתו חמפניש, דות עקבלת לורך צין אמפורסם ורשע לוחזקמ

וי  מחלוקת היש  לומר  ד,  ות  בפני  עדי  הקידושיןד  העאם  כן  במקרה  דידן  שלא  התקבלהו
אחר  ומדובר  בעדות  שעד  הקידושין דמאך  יש  לומר    .אם  ניתן  לפסול  את  עדי  הקידושיןם  הפוסקי

יהיה  לקבל  את  העדות  אף  שלא   יתןנו,  תאילהוי  רק  כגילוי  מ,  היהסמחלל  שבת  בפר  ואה]  'נ[
 ".שירנה ופש"גדר בוא  הוהרי מד בישיבהל] 'נ[עד היות שהבפניהם 

 ביאהה(  ה"צ  מרן  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"מורינו  ורבינו  הראשל  לסברא  זאת  ראיתיכ

, )וטון ביא ד"הר משובת תשם ב)הע' יס (מואל שאמןת נ"ו שבשם'  סימן  ח'  ת  יביע  אומר  אבן  העזר  חלק  ח"שוב
 גון  כ,פורסם  מיסור  אל  עעברו  שבירה  עחמת  מראשונים  העדים  הת  אפסול  לעדים  העידו  האםש
 גילוי  כלא  אה  זאיןש,  פניהם  בלא  שולפי  אפוסלם  לדות  עקבלים  מדעות  הכלל,  בת  שילולח
 .עלמא בילתאמ

 :תב כ)הל' י סק אבן העזרחל( סף כרומתת ת"שו בם ג

 )הרן אטה מרחת פ"ו  שחברמ(  רחיה  פכהן  ההרןר  א"הר  מהגאון  לרואות  העינינוו
 : לשונוה ז וכתבש, ברים דרון זיכספרב

 העידו  שגוןכ,  פורסם  מאיסורו  שבדברש,  תשובה  בייתעל  הכברו
 בחינת  בהואש,  א  בזהצכיוה  ופרהסי  בבת  שחלל  מהוא  שליו  עעדיםה
 פניו  בהעיד  לריכים  צינם  אדעות  הכלל,  אגלויי  לעבידא  דילתאמ
 ילתא  מילוי  גלאא,  י  גוונאאכה  בך  כל  כדות  עקרי  מלאד,  פוסלול
 . ופני בלא שולפי אפוסלו לנאמניםו, יא העלמאב

 . חמיאס נן בוד דרנו הרב רבי מוגדול הרב הדבריו להסכיםו

 פיסול  שעל  פיף  אש,  תב  כ)יט  קןמי  סק  אבן  העזרחל(  דק  צמחת  צ"שו  באוויטשבלי  מגאון  הםג
, רץ  אבדרך  ובמשנה  ומקרא  בינם  אעדים  הם  אקום  מכלמ,  וא  הדינא  דפיקא  ספניהם  בלא  שדיםע
 .)כדר' יס( פסקיו ביסרלן אשראל יבינו רשכתב וכמו. פניהם בלא שפילו אפוסלם למי דפירש

 : לשונו וזה )יבש' יס( תשובהז ב"רדב הכן כתב ו
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 סולי  פון  דידןדנ  בעדים  הריה,  הלכה  כקידושין  השון  ליה  הם  אפילואש,  עודו
ם "רמב  התב  ככברו,  רץ  אבדרך  ובמשנה  ומקרא  בינם  אהריש.  ם  הדותע
 ליו  עיעידו  שודםק,  ארץ  הםע  ל  שדות  עיקבל  שי  מל  שכ)דותע'  הל  מא  יפרקב(

 מאבדש, דין  הת  איתן  לעתידו,  דיוט  הה  זריה,  רץ  אבדרך  ומצות  בוהג  נהואש
 . ידושין קענין לכן שכלו, שראל יל שמונםמ

 ת  אוסלים  פאין  שאומרים  הדעת  לאפילוש,  ב  כת)ד"כ  קןמי  סק  אבן  העזרחל(  זר  נבנית  א"שווב
 כולים  יפיכךל,  לל  כידושין  קאן  כין  אדים  עין  אאםש,  ידושין  קדות  עאניש,  פניהם  בלא  שעדיםה
ה "צ  מרן  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"כתב  מורינו  ורבינו  הראשלו.  פניהם  בלא  שולפי  אפוסלםל
 גם  שתבארמ  )ב  מוף  סימןע  ס"הא(  וסף  יבית  הדברימש,  )'ספרו  יביע  אומר  אבן  העזר  חלק  ח  סימן  חב(
 . ן כדין הידושין קעדותב

 :שם וכתבה "לההוסיף מרן זצוקלו

 לכה  המאש,  פוסלם  לפיקא  ספק  סנו  לש  יאת  זברא  סלעדי  בם  גל  מקוםמכ
 לא  שדים  עפסול  לאפשר  שסיעתםש  ו"הריבא  ו"הריטבה  ו"הראן  ו"הרמבכ
 עדים  האין  שירא  להובס  דהחולקים  כהלכה  שתמצי  לומרם  או,  פניהםב
 עבידא  דילתא  מהויאד,  פרהסיא  בבת  שחילול  במאש,  פניהם  בלא  שפסליםנ
 ה  זפיקא  סספק  שי  פל  עאףו.  פניהם  בלא  שולפי  אפוסלם  לפשר  אייאגלול
 הביא  ו)א  כות  אח  סןמיסן  העזר  אב(ג  "כנה  הזה  באריך  הברכ,  תהפך  מינוא
 ק  ספיקא  ספבעינן  דכתבו  שפוסקים  הרוב  שכתבו,  ערכה  מקראת  לערכהמ
 אינו  שפיקא  סספק  בם  גתירו  החרות  אתשובות  בצמם  עםה,  מתהפךה
 ק  ספיקא  ספיהיה  שן  צריךיא  ש)א"ט  ע(  תובותכ'  תוס  בוכח  משכןו,  תהפךמ
 . מתהפךה

 .עדות שלא בפניהםהבלת קעיין עוד ביביע אומר שם באורך בעניין ו

 פוסלם  להעדות  שיוןכ,  קידושין  הדי  עכך  בפסלו  נם  אברבי  ראשלי  בליא  תמאחר  שנידונינוו
א  תהא  לזות של  דיכדובר  באשת  איש  ובאנשים  דתיים  ומאחר  שמו,  פניהם  בלא  שתקבלהנ

להביא  עוד  עדים  אשר  ראו  את  עד   פשראומשפחתה  אם    ישהאבית  הדין  ביקש  מה,  שפתיים
בתשובתם  נאמר  שהעד   .ג  שעד  הקידושין  יגיע  ארצה  לעדותוולדא,  מחלל  שבת]  'נ[הקידושין  

ן ושר  לדיוקמ]  'נ[עד  השכן  תתינ]  'נ[ם  ביקשו  שהעדות  לפסול  את  העד  ה.  לא  יוכל  להגיע  ארצה
 .למבוקש מהטעמים דלהלן בית הדין נעתר". קייפס" דרך תוכנת

 פבלת העדות בסקייק

אין  זו  הפעם  הראשונה  שמוגשת  לבתי  הדין  הרבניים  בקשה  לחקור  עדים  באמצעות  תוכנת 

גם  בבית  הדין  בפתח  תקוה  דנו  בבקשת  גירושין  של  אישה ".  סקייפ"המחשב  האינטרנטית  

הואיל .  תגורר  אף  הוא  בצרפתהמ,  שטענה  לאלימות  מצד  בעלה,  המתגוררת  בצרפת

כפר ,  בדיון  בבית  הדין.  הם  מצאו  עצמם  מחויבים  להתגרש  בארץ,  והשניים  נישאו  בארץ

צעד  שעלויותיו ,  ל"והאישה  נאלצה  לזמן  עדים  מחו,  הגבר  בכל  ההאשמות  שיוחסו  לו

זקוקה  הייתה  האישה  לעדויות ,    הגברנגד  להוכיח  את  טענותיה  כדי.  הכספיות  אסטרונומיות

כל  העדים  למעשים  הקשים ,  אלא  שלדברי  האישה.  עשי  האלימות  הרבים  שחוותהעל  מ

והאישה  נעדרת  את  האמצעים  הכלכליים  להטסתם  ארצה  לשם  מתן ,  מתגוררים  בצרפת

, שבית  הדין  יאשר  מתן  העדויות  דרך  תוכנת  סקייפ,  לפיכך  ביקש  בא  כוח  האישה.  העדות

יר  מתן  עדויות  וחקירת  העדים קיבל  את  הבקשה  הלא  שיגרתית  והת,  בית  הדין  הרבני
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, כידוע  תוכנת  הסקייפ  החינמית  מאפשרת  היוועדות  חזותית  דרך  מחשב.  באמצעות  הסקייפ

לחקור  אותם  ולשמוע  את ,  לשאול  אותם  שאלות,  לתקשר  עמם,    לראות  את  העדיםוכך  ניתן

 .וכל זאת ללא כל פגם, עדותם

ונסיבות  תיק  הגירושים  הנידון ,  פסיקה  בישראל  מאפשרת  היוועדות  חזותיתהש  לציין  שגם  י
 .זה להתיר עדות באופן, תנאים שנקבעו בפסיקה בעומדות

 ישהאהופיעה  ה.  התקיים  דיון  נוסף  )20.11.2016(ז  "ט  מרחשוון  התשע"אכן  בתאריך  יו
ובית  הדין  יצר  קשר  עם  עד  הקידושין ,  בעל  שמונה  כאפוטרופוס  לדין  הכוחא  ומשפחתה  וכן  ב

 . כן דרך הווטסאפדרך תוכנת הסקייפ ו] 'נ[

ואצטט  את ,  זיהתה  אותו  וכן  העדים  זיהו  אותו  ישהאה,  ]'נ[ד  הקידושין  עד  שוחח  עם  "יהב
 .דבריו מפרוטוקול הדיון

א  עזבתי  והלכתי "בסוף  כתה  י].  'ח[בתיכונית  ה  למדתי  בישיבה  2001שנת  ב
ד  שנה  בתוך עס  דתי  והייתי  שומר  תורה  ומצוות  "שנת  שירות  בבי  –]  'ק[ל

 . 2004ינו עד שנת הצבא דהי

לא .  באתי  לשם  עם  כיפה.  לא  שמרתי  מצוות].  'ח[ייתי  עד  בזמן  החופה  של  ה
חברים   לושהשהיינו  .  ידע  על  כך  שאיני  שומר  מצוות]  'ח[ידוע  לי  אם  

 באותה  תקופה  לא  שמרתי  שבת.  כמנו  שכל  אחד  יהיה  עד  לשנים  האחריםיוס
העד  הראשון (]  'י[יר  את  כמני  א.  לא  הנחתי  תפילין  ומאז  אני  לא  שומר  מצוותו

] 'ז  [את.  יני  שומר  באותה  תקופהאאני  מניח  שהוא  ידע  ש  )מהדיון  הקודם
לא  הייתי .  הוא  היה  שכן  של  ההורים  ונפגשנו  בשבתות.  היינו  שכנים,  הכרתי

אך ,  נתי  לידוישדתי  אותו  ולא  עיבכ.  מגיע  עם  רכב  כי  זה  היה  מרחק  הליכה
ייתי  נזהר  מלחלל  שבת  כדי  לא כול  להיות  שה  י.הוא  ראה  שיש  לי  פלאפון

ייתי  מחלל  שבת  גם   ה.יש  מצב  שהייתי  מדליק  סיגריה]  'י[לפני  .  לפגוע  בו
אני  לא וצוות  מבצבא  חלק  מהצוות  היו  שומרים    כן  כמו.  בפני  אנשים  אחרים

 . לכתי לצדהלא אפניהם באת זעשיתי 

כאשר  סדר  חופה  שאל  אותך  אם  אתה  שומר ]  'מ[אבא  של    אםה:  ית  הדיןב
 . ות או תקבל עליך תשובהמצו

 . לא שמרתי שבת התגלחתי בתער 2006-ך ב א.אינני זוכר :ובהתש

 .היית מודע שמה שאתה עושה פוסל אותך לעדות אםה :הדיןת יב

הורים  שלי  ידעו  חלקית  שאיני   ה.זמנו  לא  ירדתי  לעומק  הדברים  ב:ובהתש
 . שומר שבת

 ].'ח[ו] 'מ[היית בקשר עם  אםה :להשא

אך  אינני ].  'ח[עלה  באך  הייתי  בקשר  במיוחד  עם  ,  הכירה  אותי]  'מ  [:ובהתש
ידעה  שאינני  שומר  שבת  אני  חושב  שאם  היא  היתה  יודעת ]  'מ[יודע  אם  

 . היתה מונעת אותי מלשמש כעד בחופה

 .וחברות ולא חשבתי על הפן ההלכתי חופה כאקט של כבוד במשתי כעדש

וכך  אמר  העד  בפני  עד  הקידושין ,  ה  את  זהזהים  זמ]  'נ[ו]  'פ[,  הוזהר  כדין,  ]'פ[ופיע  העד  ה
 : רך תוכנת הסקייפ וכן דרך הווטסאפד]'נ[

.   היינו  יחד2005  עד  אוגוסט  2003מאוגוסט  .  הצבאמ]  'נ[כיר  את  מני  א
וא ה.  וא  התחיל  כאדם  דתי  ולאט  לאט  זה  ירדה].  'נ[בתקופה  זאת  הכרתי  את  
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 .ו למה הוא עושה את זהלא הערתי ל. אני הייתי דתי. היה  מעשן  בפני  בשבת
לא הייתי יוצא . יה כחילוני לכל דברהוא  היה  משחק במשחק ווידיאו והוא ה

 2006לאחר  הצבא  בשנת  ]  'נ[ת  ראיתי  א.  לא  הכרתי]  'ח[את  .  עמו  לבילויים
 .הוא לא היה דתי והוא לא חזר בתשובה. במפגש אופנוע וכן במילואים

 . את זהה זזהים  מהעדו] 'נ]. ['א[ופיע עד נוסף ה

אני  לא  בקשר  רציף  כי  הוא .    עד  היום2004משנת  ]  'נ  [כיר  אתמעיד  שמעד  ה
  היה  לי 2006כאשר  חזרתי  ארצה  בשנת  .  לא  הכרתי]  'ח[את  .  ב"עבר  לארה
וא  היה  דתי ה  בשלב  התחלתי.  ני  הייתי  מפקד  צוות  בצבאא].  'נ[קשר  עם  

 ערכי ויש וא בחורה. בתשולאחר מיכן הוא הדליק אור וראיתי אותו מעשן ב
היו  לי  עמו  הרבה  שיחות  ובאיזו  שלב  ראיתי  אותו  במקום .  לו  ישרות  פנימית

רגנו  שבת  בשטח  וראיתי  אותו א  2006ל  ביוני  "כאשר  חזרתי  מחו.  שמעשנים
אני  אומר .  יש  עוד  אנשים  שהיו  באותה  שבת.  וכן  מעשן.  משוחח  בפלאפון

 .מה ראיתי אך כובד המשקל על הדיינים

 . זר על דבריוחהוא . מזהה אותו] 'נ[, ד השני מהדיון הראשוןהע, ]'ז[ופיע מר ה

] 'מ[רחוב    ברק  אירוע  אחד.  יה  מכבד  אותי  ונמנע  מחילולי  שבת  לידיה]  'נ[
 . יבל שיחת פלאפון הוא הסתובב ושוחחק] 'נ[כאשר 

 . שתדלתי לא לחלל שבת השלידוון אני זוכר את הסיטואציה מכיו]: 'נ[

 דת העם צריך התראה קודם פסילא

חושן  משפט  סימן (  וכדבריו  פסק  מרן  בשולחן  ערוך  )הלכות  עדות  פרק  יב  הלכה  א(ם  "כתב  הרמב

 : וזה לשונו)ד"לד סכ

 ל  עףא,  לונית  פבירה  עעשה  שדים  עני  שליו  עעידו  הם  אעבירה  בנפסל  הלכ
 ברים  דמהב.  עדות  לסול  פה  זריה,  וקה  לינו  אהרי  שו  בתרו  הלא  שיפ
 נשבע  שגוןכ  ,בירה  עהן  שישראל  בפשט  שברים  דל  עשעבר  כ-?  מוריםא
 אוהו  רם  אבלא,  ו  בכיוצא  ובלה  נכל  או  אנב  גו  אזל  גוא,  אווש  לו  אשקרל
 כךר  אח  והזהירו  לריכיןצ,  וגג  שהיות  לעושה  הקרוב  שבר  דל  עובר  עדיםע
 בת  שילול  חזה  שהודיעו  לריכיןצ,  שבת  בתיר  מו  אושר  קאוהור?  יצדכ.  פסלי

 יום  בו  אשבת  בלאכה  מושה  עאוהו  רם  אכןו,  הז  ודעין  יינן  אעם  הרוב  שפנימ
 קוביא  במשחק  הכןו,  וא  הוכח  שמא  שבת  שהיום  שהודיעו  לריכיןצ,  ובט
 הודיעו  לעדים  הריכיןצ,  עצמו  למוסיף  שבאי  גו  אוכס  מנעשה  שי  מו  אמידת
 ל  ככןו,  לו  אברים  דודעים  יינן  אעם  הרובש,  עדות  לסול  פה  זבר  דהעושהש
 דע  יזה  שעדים  לראים  מהדברים  שבירה  עלכ,  בר  דל  שללוכ.  זה  ביוצאכ
 אינו  ועדות  לסול  פה  זרי  הו  בתרו  הלא  שי  פל  עףא,  זדון  בעבר  ושע  רהואש
 .וקהל

 ריכים  צדרבנן  מפסולם  שמוכס  וקוביא  בשחק  מוקא  דע"ם  והשו"ם  נדייק  בלשון  הרמבא
 בלא,  אי  הולי  כיסורא  אאינשי  להו  למיע  שלא  דשוםמ,  עדות  לסול  פה  זבר  דהעושה  שהודיעול
 כלל  בזהו  שידע  שלכ,  צמו  עצד  ממפורסם  ומור  חהדברש,  אורייתא  דמלאכה  בבת  שמחללה
 . ך כידי על עדות לסול פהוא שיודיעוהו שן צריךיאו, עדות לפסל נה זרי הבת שילולח

ויודע  מהי שמירת שבת ושכר השומר שבת ,  ם  כן  בנידון  דידן  שעד  הקידושין  למד  בישיבהא
 ,ואף  טעם  בחייו  את  טעם  שמירת  השבת,  ין  המתגלח  בתערדודע  מה  ן  יוכ,  שבת  דין  המחללו

ין  ספק  שלא   א,ומחלל  שבת  בפרהסיה  כדברי  העד  עצמו  שיובא  לקמן,  "שירנה  ופש"אחר  מכן  ול
דנו  גדולי ש"  ינוק  שנשבהת"מו  כן  אינו  נכנס  בגדר  כ.  צריך  להודיעו  שהוא  פסול  לעדות
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אם  כן  נחשב ו,  שיבה  ובית  שומר  תורה  ומצוותהרי  גדל  והתחנך  ביש,  האחרונים  אם  נפסל  לעדות
ומרת חודע  יוכח  ממעשיו  שמו,  שבפניו  נזהר  מלחלל  את  השבת]  'ז[עוד  העיד  העד  ו.  הוא  למזיד

ל בעכדברי  ,  ם  ופסול  לעדות"וכידוע  המחלל  שבת  בפרהסיה  דינו  כעכו,  נו  של  המחלל  שבתיד
 : )ד" עיד קףד, אנ' יס( דותע' הל בהלכות גדולות

 בת  ש?י  טעמאמא,  עדות  לסולפ,  אונס  בלא  שפרהסיא  בבת  שמחלל  דאןמ
 ין  ינסך  למומר  הן  מוץ  ח)א"  ה  עוליןח(  דתניאכ,  ינהו  נדדי  הי  כודה  זרהבעו
 .עדות לפסולו, וא השראל יר בלאוד, פרהסיא בבת שלחללו

 עדות  לפסל  נהוא  שהודיעו  לן  צריך  איבת  שבחילולשתב    כ)ה  לות  אוף  סדל'  ימ  ס"וח(ח  "בוה
 משחק  בשאין  כןמה  ,  זה  בעדות  לנפסל  שודע  יוא  המילא  מבת  שחילול  שהודיעוהו  שכלש,  כךב
 הודיעו  לריך  צכךהל,  ידם  בוחים  מת  דין  ביאין  וכי  העבדי  דובא  טינשי  אאיכא  דמוכס  וקוביאב
 . עדות לסול פן כהעושהש

ע דשי,  כדי  לפוסלו  לעדות  ודעות  הינימ'  גבעינן  ד,  תב  כ)זק  נ"  סדל'  יס(  םע  ש"סמ  הבלא
  על עדות  לפסל  נהוא  שודע  יינו  אםא,  ה  זל  כעםו,  בת  שהיוםשושידע  ,  מלאכה  זו  אסורה  בשבת

. עדות  לנפסל  שיודיעוהו  שריך  צבת  שחילול  באף  שירא  ליהבס  דמצאנ.  הודיעו  לריךצ,  ך  כידי
 .מו עהסכיםו, ל"נע ה"סמ הברי דביא ה)חק כ" סדל' ימ ס"וח( וסף יברכיא ב"חיד המרןו

 יש שורה  תאיסור  בולאפי  שוכחע  מ"סמ  המדברי  שאףש,  ב  כת)זק  ט"  סדל'  יס(  נתיבות  הולםא
, וא  הסול  פדאי  ובזה  שראה  נעניות  דעתיי  פל,  כך  בעדות  לנפסל  שכן  גם  ידע  שעינן  בלקות  מוב
 פסל  נם  אודע  יוא  הם  אין  בכתוב  הילק  חלאו,  ד  עשע  רשת  תל  אמרה  אהתורהו,  קרא  נשע  רהריש
 ייך  שדרבנן  מלא  אפסל  נאינו  שיכא  הרקו,  קר  שהעיד  לשוד  חאהוש,  עודו.  א  לוא,  כך  בעדותל
 . מרו אהם ומרו אהםש, ה זילוקח

א  יש  לומר  במקרה  דידן  שאין  צריך "ע  ומרן  החיד"שגם  אליבא  דהסמ,  וד  יש  לומרע
אין  ספק  שיודע  שמחלל  שבת ,  חונך  וגדל  במשפחה  דתית,  עד  למד  בישיבההאחר  שמ,  להודיעו

(ז  "ט  מרחשון  התשע"בדיון  בתאריך  י  ודהה  עד  הקידושין  ואף,  בפרהסיה  פסול  לעדות

, א  הייתה  מוכנה  שיהיה  עדלרוחני  ההייתה  מודעת  למצבו  ]  'מ  [ישהאשאילו  ה  )20.11.2016
היה  מודע   אםה  העדת  ית  הדין  שאל  אבציין  ש  נ.פסול  לעדות  חלל  שבתשמשידע    מוכחו

 .ק הדבריםזמנו לא ירד לעומשבנה עהעד ואלו הוא פסול לעדות  שבמעשים

 ינוקת"גדר    בהוא  שבת  שחלל  מדין  כשרותב,  )לא  שימן  סב  ילקח(  לכות  השנהת  מ"עיין  בשוו
 :וזה לשונו, ידושין קעדותל, "נשבהש

, שרים  כדים  עחתונה  האותה  בם  שיו  הם  אילתא  מא  הלא  אן  לש  פא  למעתהו
 דים עחדו ילא שכלש, חסרון ועלה מצת  קאמת  בה  זדים  עחדו  ילא  שהטענהו

 אפילו  דקומות  מכמהד  ב"ס  בארכתי  הכברו,  העיד  לכול  יחד  אלכ  כןאם  
 חזקתו שתברר נלא שלכ, דות עדותו ע- נשבה שינוק תהוא שלכ, בת שחללמ
א "ח  ע"  סףדבת  ש('  וס  תעייןו.  אשונים  רעודש  ו"ריב  מהדבריה  לראיו,  שקרמ
. בת  שצות  מודיעוהו  הלאו,  לשה  שפני  ב-  נכרים  הין  בנתגיירגר  ש  )ה  גר"ד

 כל  כשר  כיא  ההרי  ובת  שמצות  מודע  ילא  ור  גהיות  ליכול  דמשמע  ו.  שםעיין
 חד  אבר  דפילו  אליו  עבל  קא  לאם  ש:)ל(  כורות  בארגמ  באמרו  דהאו.  ר  גיניד
 לו  אמרינן  אודע  יאינו  של  כבלא,  ל  קיבלא  ושיודע  כיינוה,  ר  גינו  אדרבנןמ
 ינוקות  תרבה  היש  שאלו  כמקומות  בכןם  או.  הבן  וקבל  מוה  הדע  יוהה
 ל  כברר  לריךצ,  העיד  לשרים  כם  הורהתמה  שפשרא  שמהכ  ש  יגםו,  נשבוש
 .ה זל כל עחריות אקבל יי מי כפשרי אלתי במעט כה זדבר ומתינות בהז

 ".ינוק שנשבהת"גדר  בואהבר כתבנו שבמקרה דידן לא שייך לומר שהעד כולם א
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ן  נראה  כן אי,  מה  שכתבנו  לעיל  שהעד  פסול  לעדות  קידושין  גם  מטעם  שמגלח  בתערו
 יכ,  עדות  לפסל  נא  לתער  בקנו  זהמגלחשכתב  ש,  )וס  צ"סת  "וש(  שובהתא  ב"מדברי  הגאון  רעק

 קאי  דמשמע  דאףו.  עדות  לפסל  נן  כהעושה  שהודיעו  לצריך  ש)דל'  יס(  ן  משפטשחו  בבוארמ
 ום  ישהוא  ולאכה  מזו  שיודיעוהו  שק  רזכר  נבת  שחילול  בבלא,  מוכס  וקוביא  בשחק  מל  עוקאד
, כך  בעדות  לנפסל  שודע  יוא  המילא  מן  כותו  אמודיעים  שכל  שוא  הטעם  הרי  המקוםל  מכ,  בתש
 כשרים  שוא  הסבורכ,  ידם  בוחים  מת  דין  ביאין  ון  כושים  ערבים  שמוכס  וקוביא  במשחק  בבלא
 .כך בעדות לנפסל שהודיעו לריך צן כושים ערבים שזקן הגילוח בכן הכא נמים או, עדותל

 אםש,  תער  באות  פמגלח  הדיןב,  )א"ו  ע"ל  דתורה  הן  מסולים  פתערכמ(  צחק  יחדפ'  ס  בכתבן  כו
 סול  פהיה  יאזו,  דברים  הומר  חיודיעוהו  שד  עפסל  נאל,  ךי  כיד  על  תועד  לסל  נפהוא  שודע  יינוא
 ם  אלא  אשע  רקרא  נאינוו,  ד  עשע  רשת  תל  אורה  תמרה  אהריש,  ן  כותנת  נהסבראו,  להבא  וכאןמ
 .ת דלע עבור למתכוין ואיסור הומרת חודע יןכ

, א"גרעק  הל  דברי  עתב  כ)זנ'  י  סרדכי  מבושת  ל"וש(  פשטיין  ארדכי  משהמ'    רגאוןהולם  א
 שע  רשת  תל  אתיב  כקרא  באטוו,  ה  זבר  דאמר  ידוש  קה  פתמיהניו,  יגרי  ארפסן  מדברים  הלדעתיו
 היה  יבזה  שוא  הודע  ים  אי  למהו,  "שער  "תם  סתיב  כרא  קאה?  "העיד  לסול  פהוא  ששיודעכ  "דע
 דרבנן  מפסולם  שמוכס  וגבאי  ברקו!  ואה"  שער  "על  כל  פנים  -?  ודע  יינו  אי  למהו,  ותעד  לסולפ
 על  פיף  א  שודאיב,  כרזה  הן  צריךיא  שאורייתא  דרשע  בבלא',  כו  וכרזה  הצריכים  שיוןכ,  ן  כמרוא
, עדות  לפסול  ווא  השע  ר,רהוהת  מסוראעשה  ה  מזהו  שודע  יקר,  עדות  לנפסל  שודע  יאינוש
 . חמורה הרוה עדיןא ב"גרעק היתר הל עסמוך לשה קעתיעניות די לפ שאופןב

  :לשונוה ז וכתב ש)ז"כר' יג ס"ח(ץ "שבת ת"ו שעייןו

 כברו,  אה  פצוצי  קולם  כאצלכם  מבאים  המד  חבחורי  בערוריה  שאיתי  רםג
 אפילוו,  חת  אפעם  בפילו  אחת  אלקות  מייבין  חפאה  ואה  פל  כל  עי  כדעתםי
 אםו,  שחתה  ההו  בתיב  כלא  דראשה  פאת  בלקות  מש  יער  תעין  כמספרייםב
 ם  הריה,  תורה  בכתב  נא  לאלו  כדבר  ההם  להותר  שד  עזה  בורגלו  הך  כלכ
 ישה  אהמקדשו,  שרה  כחיטתם  שאיןו,  ולה  כתורה  הל  כל  עברו  עאלוכ
 . קודשת מינה אפניהםב

ת "יין  עוד  בשועו  .ץ"ל  דברי  התשבע)  ח  יימן  א  סלקח(  בשר  מולת  ק"ושעיין  מה  שכתב  ו
 סולים  פםא,  לל  כיסור  אהו  לשמע  מלא  שזמננו  בבת  שחללי  מבעניין  )ה  כימן  ג  סקלח(  חיעזרא
 .דרבנן ואם צריך להודיעם מו אדאורייתא מעדותל

 יש  לומר,  כפי  שהובא  לעיל,  מחלל  שבת  בפרהסיה]  'נ[ד  הקידושין  עאחר  שמ,  אור  האמורל
 .כך בנפסל שודיעוהו השלא כפילו אעדות לסול פואשה

ה "צ  מרן  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"עניין  זה  למורינו  ורבינו  הראשלעיין  עוד  באורך  בו
 . הימן סעזר הבן ח אלק חומר אביעת י"ושב

 מצא אחד קרוב או פסול נ

  נמצא  אחד  מהם )א"ו  ע(הנה  בעניין  כמה  עדים  שבאו  להעיד  נאמר  במשנה  מסכת  מכות  

  אבל  בזמן  שלא  התרו ,  בזמן  שהתרו  בהן-?  ואימתי'    עדות  כולם  בטלה  וכו-קרוב  או  פסול  

ובגמרא מבואר באיזה אופן נפסלים ? מה  יעשו  שני  אחין  שראו  באחד  שהרג  את  הנפש,  בהן

אי  אמרי ,    דאמרינן  להו  למחזי  אתיתו  או  לאסהודי  אתיתו–אם  נמצא  אחד  קרוב  או  פסול  

ה  שמואל "שם  בד(והתוספות  .    נמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  עדותן  בטלה–לאסהודי  אתו  
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שאם  כן  היאך  מצאנו ,    הקשו)מכות  שם(ש  "והרא,  ))א"קיד  ע(ן  בתוספות  בבא  בתרא  וכ,  אמר

והיה  לנו  לומר  שעדות  הכשרים ,  ידינו  ורגלינו  בגיטין  וקידושין  שנעשו  במעמד  קרובים

י  שלא  אמרו  שעדותם  בטלה  אלא  דוקא  באותם  שמעידים "  ונראה  לר–ותרצו  ',  בטלה  וכו

 .עיין שם. יה לחודא לאאבל בשביל רא, אחר כך בפני בית דין

עד   אםהמחלוקתם  ו,  נה  בשאלה  חמורה  זו  דנו  גדולי  הראשונים  מערכה  לקראת  מערכהוה
או  שמא  דוקא  אם  גם  הגיע  לבית  הדין ,    כל  שהצטרף  בשעת  הראיה–פסול  פוסל  כל  העדות  

ביא וא.  ע  הצירוף  הוא  בשעת  הראיה"והאם  בעדי  קידושין  לכו,  להעיד  פוסל  את  עדות  הכשרים
 . ל"למרן זצ )לק ח אבן העזר סימן גח(  רבותינו בסוגיה זו והובאו ביביע אומרדעות

 : כתב ) אמוד ו עף דכות מסכתמ(א "ריטב החידושיב

 לאסהודי  דדים  עמרי  אכיו,  עשה  משעתב,  תיתו  אאסהודיל,  י"ש  רירשפ
 י  פל  עאףו,  לבד  בוונה  כותה  אחמת  מדים  עהו  לווה,  איה  רשעת  בתכוונונ

 מרי  אאי  ד)ב"  עיגק(  תרא  בבבאם  ב"שב  רתב  ככןו.  העיד  ליןד  בית  לאו  בלאש
 אילו  כשבילם  בשרים  כמפסליו,  איה  רשעת  מדים  עהו  לווה,  תינן  אאסהודיל
 העיד  לין  דבית  לתו  אהשתא  ומחזי  לעיקרא  מתו  אי  אכן  שכלו,  עידוה
 ריכים  ציינו  הן  כאםש,  קשהו.  ם"שב  רנכדוי  ו"ש  ריטת  שיא  הוז.  העידוו
 אולי  ורוב  קיזה  אש  ים  אן  כא  לאםש,  ידושין  קשעת  בוחדיםי  מדים  עסייםל
 כךל.  'כו  וטלים  בהקידושיןו,  ולם  כת  אוסל  פוא  הריה,  ד  עהיות  לתכווןנ
 יאתם  בשעת  בלא  אזאת  השאלה  האיןל  ש"ח  ז"  רפירוש  מראה  יכן  ונכוןה
 פסלו נפסולין ושרים כהעיד לצטרפו נו אהעיד לאו באםש, העיד לת הדיןיבל
 אחד בראו שחים אני  שעשו  יהמ,  ראות  ללא  אאו  בלא  שאמרו  יאםו,  כשריםה
 וכל  יימ,  ת  הדיןוא  לבילב  מצמם  עימנעו  שהם  לאמר  נכיו,  נפש  הת  אהרגש
 ת  הדין  לביבאה  הצוחה  התוך  בבואו  ילא  שעשה  מרואים  העם  הת  אמנועל
 .'סולים וכו פין ברובים קין בם שמזדמנים שה מפיכ

 :תב כ)הלאהו'  גהלכ הדות עהלכותמ'  הרקפ(ם "הרמבו

. פשות  נדיני  בין  במונות  מדיני  בין  בעדות  הטלה  בסול  פו  ארוב  קחד  אמצאנ
, דבר  הת  אודקים  בכיצדו,  העיד  לולם  כנתכוונו  שמורים  אברים  דמהב
 העידל,  מעשה  הה  זשראיתםכ,  הם  לומר  אבים  רדים  עין  דבית  לשיבואוכ
 ולם כדות עסולפ  ו  ארוב  קהעיד  לנתכוונו  שאלו  במצא  נםא,  ראות  לו  אאתםב
 .טלהב

 הו  לאמרינן  דהיינוד,  פשטה  כגמרא  הפרש  לם"רמב  הדעתש,  שנה  מכסף  הרן  מכתבו
 בית  בתב  ככןו.  ם"רשבי  ו"ש  רפירוש  כזהו,  ראות  לו  אהעיד  לתכוונתם  נדבר  השראיתם  כתחלהמ
 .ל"נם ה"רשבי ו"ש רפירושם כ"רמב הדעתש, )ו לימןס( שפט מן חושוסףי

ן "הרם  ו"רשבי  ו"רשם  ו"הרמבף  ו"רי  הדעתש,  )ז  נימןס'    דלקח(  תשובהז  ב"רדב  התב  ככןו
 ו  ארוב  קחד  אנמצא  והעיד  לתכוונו  נאםו,  מעשה  האיית  רשעת  בעדים  הכוונת  בלוית  כולהש
 . טלה בדותם עסולפ

 : )' אעיף סו לימן סשפט מושןח( רוך עחןולש הרן משון לזוו

 ברים  דמהב.  טלה  בדותם  עסול  פו  ארוב  קהם  מחד  אנמצא  שבים  רדיםע
 העיד  לולם  כתכוונו  נא  לם  אבלא,  העיד  לולם  כנתכוונו  שזמן  במוריםא
 שראיתם כין דית בהם לומריםא, דבר  הודקים  בכיצדו.  שאר  בעדות  התקייםת
 אתי  בהעיד  לאומר  שי  מלכ,  לבד  בראות  לדי  כו  אהעיד  לדי  כאתם  בה  זברד
 דותםע  סול  פו  ארוב  קהעיד  לנתכוונו  שאלו  במצא  נםא,  ותו  אפרישיםמ
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 תכוון  נלא  שאחדו,  העיד  לנתכוון  שחדא,  שרים  כעדים  הל  כיו  האםו.  טלהב
 ומרים  אישו.  דותו  עי  פל  עדין  הותכיםח,  דותו  עכיון  ודבר  הראה  והעידל
, העיד  וין  דבית  לא  בן  כם  אלא  אוסל  פינו  אהעיד  לדי  כראות  ליון  כאפילוש
 .דהעי וין דבית לבאו, העיד לדי כראות לכיוןש, עינן בתרתיד

 שי  "שםש  ב"הרא  ותוספות  העת  דהביאו,  ם"רשבי  ו"רשם  ו"רמב  הדעת  כתם  סרן  מהנהו
 וף  סוסף  יית  בגהותה',    זימן  סשפט  מןחוש(  גדולה  הכנסת  התב  ככןו,  סתם  כהלכה  שידועו,  "ומריםא

 יש  וכתב  וך  כחר  אחזר  שי  פל  עאףו,  ם"הרשבם  ו"רמב  הדברי  כזה  בפסוק  לרן  מדעתש,  )י"קס
 כמוו,  עיקרית  היא  הסתם  בהביא  שהסברא  שאחרונים  הגדולי  מידינו  בורתסמ',  כו  וומריםא
 . ד"כתע. כללים הספר בכתבתיש

 : שונו לזו וכתב ש)ב" עיגק( תרא בבבא לחידושיון ב"הרמב לעייןו

 סלינן  פלאו,  רחוקים  ורובים  קמכנפי  דכתובות  וקידושין  בום  יכל  במעשיםו
 לא  שמן  זכל  שומר  לאפשר  ו,שאר  בעדות  המקיימיםו,  רחוקים  דהדותייהוס
 מכות  דמא  קפרק  בהתםו,  העיד  ליונו  כא  לקרובים  הסתמא  מין  דבית  לאוב
 נהג  מאינו  שלאא,  ין  דבית  לבאו  ששום  מיינוה,  השאל  לצריכים  שאמרינןד
 . שאר הלא ודים עם ההיות לשרים כדים עני שם שזמן ללאא

 : בכתו, ל"נם ה"שב ריטת שביאה, ם שתרא בבבאן ל"ר הבחידושיו

 עשה  נהעיד  לנתכוון  שמשעה  שותנת  נדעת  האיןש,  חוורת  מו  זיטה  שאיןו
 כל  במעשיםש,  כתובות  וידושין  קכולהו  לסלתינהו  פן  כומר  אתה  אאםו,  דע
 תכוונו  ישמא  לוששים  חאינםו,  קרובים  וחוקים  רפני  במקדשים  שוםי

 מכות  דמא  קפרק  דההיאו.  טלה  בכשרים  הדות  עף  אתהאו,  העיד  לקרוביםה
 לאא,  תיתו  אאסהודי  לו  אתיתו  אמחזי  לואלים  שנו  אעשה  מעת  של  עאל
, או בכך לאםש, העיד לדי כשם לאו בם אותם אואלים שין דית בפני לשבאוכ
 ין דבית לאו בלא שמרו אאםו, ותם אפוסלים  וכשרים  הם  עצטרפים  מם  הריה
 .כשרים הת אוסלים פאיןו, צטרפים מיןא, ראות ללאא

 : שונו לזו ותב כ)א" עגמ( שיןקידו לחידושיוא ב"הריטבו

 דים  עייחד  לריךצ,  קרובים  ופסולים  ושרים  כקידושין  המעשה  באיכא  דכלו
 ם  גתבטלת  מפסולים  ורובים  קמי  נאיכא  דיוןכ,  א  לאיד,  קידושין  לשריםכ
 מחזי  לי  אאמרינן  ד)א"ו  ע(  מכות  דמא  קפרק  באמרינן  דהאו.  כשרים  הדותע
 איןש,  פשות  נבדיני  ומונות  מדיני  באוק  דיינוה,  שאר  בעדות  התקיים  תתיתוא
, דות  עשיבא  חא  לאיה  רשעתו,  ין  דבית  ביעידו  ויבואו  שד  עתקיימת  מעדותה
 דעינן  יפילו  אלאא,  לבד  בדבר  האמת  לאה  בעדות  הין  אקידושין  בבלא
 יא  הכתוב  הגזירתש,  דות  עלא  בקודשת  מינה  אקידשה  שמילתא  דקושטאד
 עת  שיא  הקידושין  העשה  מעתש,  כן  שכיוןו,  דים  עלא  בקידושין  ליום  קאיןש
 ורה  הךכ.  טלה  בולם  כדות  עמהם  עדות  עסולי  פירוף  ציש  שכלו,  דותםע
 .החמיר לראויו. מפרשים העת דה זין אבלא. מעשה ללכה הבינור

 : שונו לזו ותבכ, עשרה למרה א"ד ב)א" עחי( גיטיןא ל"ריטב החידושי בםג

 אףש,  עדים  הראיית  בלא  אילוין  תעני  האין  שבקידושיןו  ש"ר  נבינו  ראומרו
 ראייתו,  קודשת  מינה  אעדים  בידש  קלא  של  כדבר  הידוע  וקידשה  שי  פלע
 ין  אסול  פו  ארוב  קם  שיהיה  שמן  זלכ,  קידושין  העשה  מעושה  שיא  העדיםה
 אים  באם  שעלמא  במו  כה  זהריש,  טלה  בכשרים  העדותש,  לום  כקידושיןה
 כשיו  עיא  הדותם  עריק  עהכא  דשוםמ,  דותם  עטלה  בין  דבית  בהעיד  לולםכ
 מיהוו.  טלה  בולם  כדות  עילכךה,  מי  דהעיד  לולם  כבאים  שכמוו,  ראייתםב
 . יא הנכונה ובינו רברת סוהיז. חומרא לט גהצריכה למי דפירש
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א "ריטב  החידושי  בבלא.  ה"רא  הבו  רסברת  לדין  העיקר  מסכיםא  מ"הריטב  שכאן  מנראהו
 :תב כ)מחזיה ל"דא ב"ו ע( מכותל

 וא,  יחידים  בקדש  מין  בן  לאני  שלאו,  די  עתם  אומר  לריךצ  ין  אקידושיןב
 דים  עסיים  לקומות  מקצת  בנהגו  שי  פל  עאףו,  רובים  קפני  ברביםב
 . י"ש רשיטת לחששו שפי ללאא, ן כושים עתלמוד השורת מאל, קידושיןב

 : תב כ)פג קימןס(ק "סמ ההגהות ברץ פרבינוו

 ם  שעומדים  שיא  הילותג  ררי  הן  כא  לאםש,  קידושין  לדים  עברר  לצריךו
 . עולם ההגו נכןו. בותינו רירשו פכןו. טלה בעדותםו, רוביםק

, )ח"ק  סו  לימןס(  שפט  מןך  חוש"בשו,  )ט  צימןס(  שקר  אלם  א"הרת  מ"שו  בדבריוו  הובאו
 .ש"ע. )א"ק סםש( חשן הבקצותו

 :כתב ש)ט"קפ ולף אימןס(א "רשבת ה"שו בעייןו

 פסלים  נכשרים  הין  אעולםל,  דושיןקי  המסיבת  ברובים  קהיו  שי  פל  עאףו"
 נתכוונו  שוא,  תחלה  מהעיד  לזומנים  מקרובים  השהיו  כלא  אקרובים  החמתמ
 הם  לומרים  אכשיו  עותם  אכשבודקיםו,  כך  לעתם  דגילו  שאופן  בהעיד  לםה
 תכוונו  נלא  של  כבלא',  כוי  ו"ש  רדעת  לזוהיו,  תיתו  אאסהודי  לו  אמחזיל
 הורה  ויה  המעשה  שי  לכמדומהו,  תוסל  פאייתם  רין  אלמא  עכוליל,  העידל
 )  אידק(  תרא  בבבא  לחידושיון  ב"רמב  התב  ככןו.  מעשה  ללכה  הןן  כ"רמבה
". וששים  חאין  ורחוקים  ורובים  קיש  שכתובות  וקידושין  בום  יכל  במעשיםש
ת "שו  בתב  ככןו.  ן"רמב  השםל  ב"כנו,  העיד  לקרובים  היונו  כא  למסתמא  דמשוםו(
 .)ש"ע. )שז תימןס('  בלקז ח"רדבה

 יישינן  חהילכתח  למיהוו.  ל"נה  ה"רא  הל  עזה  בולקיםא  ח"הרשבן  ו"הרמב  שמבוארו
 כןו. מנהג הכן שרץ פבינו רכתב שכמוו, קידושין השעת  בדים  עייחדא  ל"הריטבה  ו"רא  השיטתל
 יתת  ב"שו  בוד  עעייןו.  )ו  לימן  סישר(  ןושח  ההקצותו,  )שז  תימןס'    בחלקב(תשובה  ז  ב"רדב  התבכ
 .ין שם עי)' חות אט צימן סעזר הןב אלקח( צחקי

, סול  פו  ארוב  קהם  מחד  אנמצאו,  קידושין  לדים  עיחד  יםאמורם  מדברי  הראשונים  שה
שהם  הם  יהיו  העדים  ולא   יחדום  יךכהרי  לש,  עדות  לתכוונו  נודאי  בהריש,  טלים  בקידושיןה

 .אחרים

צ  מרן  הרב "שלהביא  מורינו  ורבינו  הרא,  )ג'  ע  סי"חאה(ת  יביע  אומר  חלק  ח  "הנה  בשוו
שבעדי הקידושין אין , )ו"לו סק' סי(ה  שהחמיר בזה הגאון קצות החושן מ  ה"עובדיה  יוסף  זצוקלה

 מב'  סי(בספרו  אבני  מילואים    כתבן  וכ.  אלא  על  עדות  המוזמנים  הכשרים  לעדותון  המקדש  מתכו

 צירףו,  שיןידו  קסידר  שחד  אברב,  )ק'  ע  סי"חאה(דבריו  החמיר  הגאון  חתם  סופר    פיל  וע,  )ו"קס
 ם  עשני  בני  שרוב  קהשמש  שודע  נשובו,  קידושין  ליוחדים  מדים  עניהם  שיהיו  ששמש  הת  אמוע
 יחד  יהרב  שי  פל  עףא,  כלה  ותן  חמזמוטי  בשרים  כדים  ערבה  הם  שהיוון  שמכיוש,  כתבו,  כלהה
 כון  נמת  אנה  הקום  מכל  מולםא,  טלה  בעדותם  שומר  לנו  ליה  הן  כאםו,  מו  עעדות  לפסול  הדע
 קידושין  האיןו,  כשרים  הל  עלא  אוונתו  כין  אבקידושיןש,  ילואים  מבני  ארב  הכתב  שה  מדברה
 ף  אאן  כם  גפיכךל.  וא  הנכון  ו)ו  לימןס(  חשן  הקצות  בתב  ככןו.  פסולים  ורובים  קדי  יל  עפסליםנ
 פסול  למיניה  כל  כאול,  קידושין  העדות  להצטרף  לסול  פד  עזמין  הידושין  קמסדר  ההרב  שי  פלע
 . ד"כתע. כשרים הולת זדים עליהם עיהיו שצו רלא וו ביאנו מהכלה והחתן שאחרמ, קידושיןה

א  לדחות  שיטה  זו  הואיל  וגדולי  הראשונים "אריך  מרן  זיע  הבהמשך  התשובה  ולםא
 . והפוסקים חולקים עליה
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דכל  היכא  דאיכא  באותו  מעמד  של ,  כתב  )ה  איתמר"בד,  ידושין  מגק(א  "חידושי  הריטבבהנה  ד
כיון  דאיכא  עד  פסול  ביניהם ,  דאי  לאו,  צריך  לייחד  עדים  כשרים,  ים  ופסוליםהקידושין  כשר

, דבעלמא  אמרינן  דאי  אמרי  למחזי  אתינן  תתקיים  העדות  בשאר  על  גבף  וא,  עדות  כולם  בטלה
אבל  בקידושין  אין ,  שאין  העדות  מתקיימת  אלא  בבית  דין,  הני  מילי  בדיני  ממונות  ובדיני  נפשות

אינה ,  אלא  אפילו  ידעינן  דהכי  הוי  קושטא  דמילתא  שקידשה,    בלבדהעדים  באים  לאמת  הדבר
והיכא  דאיכא  צירוף ,  שגזירת  הכתוב  היא  שאין  לקידושין  קיום  בלי  עדים,  מקודשת  בלא  עדים
כן  הורה  רבינו  הלכה .  ולכן  צריך  לייחד  עדי  הקידושין.  עדות  כולם  בטלה,  פסולי  עדות  עמהם

אלא ,  לא  אמרינן  שכוונתו  לעדים  כשרים,  ם  לקידושיןומוכח  שאם  לא  ייחד  עדי.  ל"עכ.  למעשה
אם  ייחד  עדים  ונמצא  עמהם  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  הקידושין   זהי  ולפ.  הקידושין  בטלים

דמאי ,  )ד"דף  מד  ע,  יג'  ע  סי"חאה(ת  תורת  חסד  "וכבר  השיג  כן  הגאון  מלובלין  בשו.  בטלים
אנן  חזינן ,  ואים  והקצות  החושןדפשיטא  ליה  להחתם  סופר  להלכה  ולמעשה  כדברי  האבני  מיל

ק "ש  והסמ"והרא'  שדברי  האבני  מילואים  הם  דלא  כהתוס,  שדעת  רוב  הראשונים  אינה  כן
ולא  תירצו  שכוונת  החתן  לעדים ,  שהקשו  שאיך  תמצא  קידושין  כשרים  שנעשים  בפומבי

שהקשה  ממעשים  בכל  יום  בקידושין ,  )ב"ע  ב  קיג"ב(ן  "וכן  מוכח  מדברי  הרמב.  הכשרים
משום   ינו  טעמאידה,  ותירץ,  ן  הקידושין  קיימיםכעל  פי  ף  וא,  אים  שם  קרובים  ופסוליםשנמצ

וכן . ומוכח שאם נתכוונו הקרובים להעיד הקידושין בטלים. דמסתמא  לא  כיוונו  הקרובים להעיד
, ל"א  בשם  רבו  הנ"הביא  דברי  הריטבש,  )לא'  ע  סי"אהחת  משיב  דבר  "שו(ב  "העלה  הגאון  הנצי

פוסלים  הם  את  עדות ,  לא  כיוונו  העדים  הפסולים  להעיד  כלל  פילו  אםאדושין  ל  שבקי"וכתב  דס
לכן ,  שאין  קידושין  בלא  עדים,  כיון  שמעשה  הקידושין  הוא  קיום  הדבר,  הכשרים  שנמצאים  שם

, החושןת האבני מילואים וקצו שכתבה ולאפוקי ממ, אינם חלים אלא בייחוד עדים כשרים בלבד
ודבריו  הם  היפך  ממש  מדברי ,  והוא  תמוה,  תו  אלא  הכשרים  לעדדעת  הבעלים  אינהן  שבקידושי

ולא ,  והרי  כל  הראשונים  הקשו  בדין  קידושין  הנעשים  במעמד  קרובים  ופסולים.  א  ורבו"הריטב
אלא  ודאי  דפשיטא  להו  שכוונת  העדים ,  תירצו  דבקידושין  דעת  הבעלים  על  הכשרים  בלבד
.   ולכן  צריך  להזמין  ולייחד  עדים  כשרים.הפסולים  פוסלת  הקידושין  והוי  כמקדש  בלא  עדים

ט "ון  מהרימאג  השכן  דעת  )ע  אות  יח'  ת  אור  גדול  סי"וש(גדול  ממינסק  הוכיח  במישור  הוכן  .  ש"ע
סולים  בטלה  כל פנמצאו  וד  עדים  יחשבמי,  )ה  והא  דכתב"בד,  רק  האיש  מקדשפ(ף  "בחידושיו  על  הרי

וכן  ביאר  בדעתו .  ו"וכדפשיטא  ליה  למהרי,  ואין  כאן  קידושין  כלל,  לי  עלמאועדות  הקידושין  לכ
הסכים  לדברי  הרב  גבעות   )יב'  שם  סי(א  אלפנדארי  "וגם  הגאון  מהר.  )יא'  סי(ת  גבעות  עולם  "בשו

. ל"ט  הנ"וכדעת  הגאון  מהרימ,  לל  דלא  הוו  קידושין  כל"ו  דס"שהאמת  היא  כדברי  מהרי,  עולם
מר  בריה  דרבינא  הגאון  בעל   )מ"ל  חובעל  פנים  במשפט  ע(גם  הגאון  רבי  ישעיה  יוסף  פונטרימולי  

הביא  דברי  החתם  סופר  שלא   )ג"ע  דף  עג  ע  ןמסי(ת  אור  לי  "בתשובה  שהובאה  בשו,  פתח  הדביר
שאין  הפוסקים ,  זהל  וכתב  ע.  על  ידי  יחוד  העדים  שנמצאו  פסולים,  נפסלו  המוזמנים  הכשרים

ן  כאשר  העדים כמו  שיראה  המעיין  בכל  תשובות  האחרונים  שביטלו  הקידושי,  מודים  לו
שכל  שנמצאו ,  כתב  )סד  או  ח'  יסב  "ח(ת  עין  יצחק  "גם  בשו.  המיוחדים  לקידושין  נמצאו  פסולים

ודמי  למה  שכתב .  לא  מהני  עדות  האחרים  הכשרים  שלא  הוזמנו  לעדות,  עדי  הקידושין  פסולים
י חורי  הגדר  ועד  אט  בעדים  כשרים  שהיו  נחבאים"בשם  המהרי  )ו"מב  סק  ןמסי(האבני  מילואים  

משום  דבעינן  עדים  מקיימי  דבר  במעשה ,  שאין  ממש  בקידושין,  הקידושין  נמצאו  פסולים
ש "ג  רי"אמנם  רשום  אצלי  כי  הרה.  וכן  פסקו  עוד  להקל  כמה  מגדולי  האחרונים.  הקידושין

ולאסור ,  שיש  לקיים  הקידושין,  יריךצהרב  ב,  דניאל  לוי'  ג  ר"שובה  להרהתו  השיב  ב"אלישיב  נר
וכל סמיכתו הייתה על דברי החתם סופר . )ג אות ט' ראה ביביע אומר חלק ח סי(, את הולד לבא בקהל

, שבעדי  הקידושין  כוונת  החתן  על  העדים  הכשרים  שנמצאים  במזמוטי  חתן  וכלה,  )ק'  ע  סי"חאה(
תתקיים  עדות  הקידושין  בשאר  העדים ,  ולכן  אף  אם  העדים  המיוחדים  לקידושין  נמצאו  פסולים
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שבאמת  מכל  הראשונים  מוכח  שכל ,  לא  עיין  יפה  בפוסקים  ד  תורתולת  כבויובמח.  הכשרים
 . שנתייחדו עדים לקידושין ונמצא אחד מהם קרוב או פסול הקידושין בטלים

י "הרת  מ"שו  בם  גדפסה  נו  ליא  הו  זתשובה  ו)ז'  סי(י  ווייל  "ת  מהר"כן  פסק  להדיא  בשוו
  :לשונוה ז ו)ה לימןס( ברונאמ

 ני  שזה  לה  זרובים  קעדים  ההיוש,  סולים  פצאונמ  וקידושין  לדים  עהמייחדש
 ם  עמון  הפני  בעשו  נהקידושין  שי  פל  עאףו,  ידושין  קוו  הלא  דשיטאפ,  שניב
 ן  כםא,  כך  לדים  עייחדו  שיון  כקום  מכלמ,  שרים  כנשים  ארבה  הם  שהיוו
. שאר  הלא  וקידושין  הל  עדים  עהיו  יייחדו  שעדים  הרק  שוונתם  כיתהה
 דים  עמלוה  הזמין  האם  ש)א"ו  ע(  מכות  דמא  קקפרש  ב"רא  התב  כזה  בכיוצאו
 באו  והעיד  לתכוונו  נם  אפילוא,  סולים  פו  ארובים  קדים  עם  שעמדו  ושריםכ
 ל  כאו  לדיו  עת  אייחד  שכיוןש,  כשרים  הדות  עתבטלה  נאל,  ין  דבית  בהעידוו
 תו  אמחזי  לי  אהו  לשיילינן  דאמרינן  דהאד,  ה  זל  שמונו  מהפסיד  למינייהוכ
 ולם  כבאו  ודים  עזמנת  הלא  בם  עוב  רפני  בנעשה  שדבר  בנוייה,  אסהודי  ליא
 כלל  מאחרים  הל  כת  אוציא  הרי  הדים  עמזמין  הבלא,  ין  דבית  בהעידל
 באב(ם  "שב  רפירוש  לכן  שכלו".  עדות  הבטל  למינייהו  כל  כלאוו,  עדותה
 בודאיש,  עדות  הל  כת  אוסלים  פהעיד  ליונו  כאםש,  כתב  ש)  ביג  קתראב
 . חרים אידושין קצריכיםש

 פוסקים  הרבנים  הל  שדין  הפסקב,  )ב"  עג  לףד,  א  פימןס(ש  "רא  הן  בהודה  יבינות  ר"שו  בםג
 נצטרפו  שפי  לבנידונם  שקידושין  הבטל  לזה  מהוכיחוו,  ל"נא  ה"ריטב  הברי  דביאוה,  מתיריםה
, מכות  דמא  קרקש  פ"הרא  ותוספות  השיטת  לאפילוו,  וד  עכתבוו.  כשרים  הם  עסולים  פדיםע
, קידושין  העדות  לפסולים  הת  אהזמין  שכיוןש,  כשרים  הדות  עת  אוסלים  פוביםקר  הידן  דנידוןב
 אין  שן  לקיימא  דהאו,  חרים  אלא  ולו  את  אלא  אעדים  לליו  עיבל  קא  לאילו  כויה,  כשרים  ללאו
 עדות  בפץ  חאינו  שעתו  דילה  גדים  עייחד  ושסיים  כבלא,  סתמא  ביינוה,  די  עתם  אומר  לריךצ
ת  תורת  חסד "וכבר  ראינו  להגאון  מלובלין  בשו.  כ"ע.  ברור  ווןכ  ני  לראה  נןכ.  ולתם  זחריםא
ב  והגדול "וכן  מבואר  בדברי  הגאון  הנצי.  כאמור,  שהשיג  כן  על  החתם  סופר  )יג'  ע  סי"חאה(

 סולים  פנמצאו  ודים  עיחד  יאםש,  )ה  כימןס'    אלקח(ך  "הרשת  מ"שו  בוכן  פסק.  ל"ממינסק  הנ
ועשו  מהם  עיקר  עדי ,  העדים  לקידושיןשכל  שנתיחדו  ,  טלה  בולם  כדות  עלמא  עכוליל

ואם  נמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  אין  לחוש  לקידושין ,  נתבטלו  כל  שאר  האנשים,  הקידושין
 דמותל,  ל"  זדעתו  לכיון  ששמחו,  ו"מהרי  לן  כצא  משובו,  דנפשיה  מו  זברא  סקיים  שכתב  ו.הללו

 פסולים  האיןש,  שריםכ  דים  עהזמנתל,  כשרים  הדות  עביטול  לפסולים  העדים  הייחוד  וזמנתה
 ידיל  שע,  דויות  עשאר  לידושין  קדי  עין  בזה  בילוק  חשאיןו,  דותם  עבטל  לעדות  לצטרפיםמ

דאיכא  התם  הרבה  כשרים  לא  אמרינן  שתתקיים   על  גבף  א,  אם  נמצאו  פסולים,  ייחוד  העדים
 ת  נאמן  שמואל"גם  בשו.  ש"ע.  קידושין  לולא  חיישינן,  אלא  נתבטלה  כל  העדות,  העדות  בשאר

חשיב  ייחוד  העדים ,  ואין  ספק  כי  מה  שהחזן  מביא  הכתובה  לחתימת  העדים:  ל"כתב  וז  )עט'  סי(
וכן  בעת .  ושלוחו  של  האדם  כמותו,  החזן  שלוחו  כי  לקידושין  והזמנתם  על  ידי  החתן  עצמו

ונפסלו ,  ין  לך  ייחוד  העדים  גדול  מזהאוודאיבהקידושין  מראה  להם  החזן  את  טבעת  הקידושין  ו
, )כא'  סי(ת  כרם  שלמה  "בשו  כתבן  וכ.  ש"ע.  מדים  שם  להעיד  על  הקידושין  ההםכל  שאר  העו

שלעולם נתבטלה , לבין כשהוזמנו מעצמם, שאין חילוק בזה בין אם ייחד את העדים החתן עצמו
. )קיז'  סי(ב  "ת  פרח  מטה  אהרן  ח"וכן  פסק  להקל  בשו.  ש"ע,  ו"כדברי  מהרי,  בזה  עדות  הכשרים

שכל  שזימנום  לעדות ,  שכתב,  ה  ואם  אמרו"בד  )ב"דף  מג  ע,  טז'  סי(  ם  אלאשקר"ת  מהר"בשו'  וע
 על  פיף  וא.  ואם  פסולים  הם  פוסלים  גם  את  האחרים,  הדברים  מראים  שהיא  עדות,  קידושין

ה "ד  ב"יד  דף  סח  ע'  ע  סי"חאה(  ת  עטרת  חכמים"בשו  יןיע,  ל  הוכיח  להחמיר  בזה"שהגאון  מהריב
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ת פני יצחק "בשו ין עודיוע. ש"ע ).גמ(א בקידושין "הריטבדברי  פיל ו עיתשדחה לנכון ראי, )אגב
 )א"דף  כ  סע,  יג'  ד  סי"ח(  ת  תעלומות  לב"ובשו,  )א"דף  עו  ע,  ז'  סי  ק  אבן  העזרחלחלק  ה  (אבולעפייא  

 . ק"ודו

כאשר  עד  אחד   ישהאעלה  להתיר  הוא  השגם    )ז  לימן  ח  סלקח(  ליעזר  איץת  צ"עיין  גם  בשוו
ע '  סי(ת  אור  גדול  "  והביא  את  דעת  הגאון  הגדול  ממינסק  בשו,ושלא  כדעת  החתם  סופר,  פסול

 ת  אפוסק  שמה  ב)ב"ג  ע"ע'  ד'    עןמסיב(  י  לורת  א"ו  שספר  בן  כל  עדק  צאד  מוכתב  ומה,  )אות  יח
 יראה שמו כו לודים מפוסקים הל כאין דכותב וזהל ב" זם סופרתח הברי דביאו הדימ, ם שסוקופ
 נןא"  על  מכו  סלא  וסולים  פירוף  צידי  על  עדות  הלוביט  שה  זענין  בשובותיהם  תכל  ברואהה
ג "שכבה  רגאוןה  ה"ה,  אחרון  הדור  בדור  הדול  גדברי  לד  עזה  בא  בואני,  הוסיף  ו.ין  שםעי,  הדיס
 עת  בר  שכר  זא  לנראה  הכפי  דהגםד,  )ד"ס'  יב  ס"ח(  צחק  ייןת  ע"ו  שספרול  ב"  זקאוונאא  מ"יר
 ם  גזכריםו  נ"מהרי  הברי  דהרי  שדבר  הפלא  לבאמתו(,  זה  בסייעתוו  ו"מהרי  הדברי  מבריו  דת  אתבוכ

 דווקאד.  כזאת  בכן  גם  ומר  לגדולה  הדעתו  מווןח  כ"סק  בם  שדבריו  בבל  א)ן  העזרבא  בהיטבר  באב
 היו  שיך  אמעידים  האחרים  הל  שדות  עם  גהני  מכן  על  שרים  כדים  עמה  המזמין  שהעדים  שיכאה
 הני  מא  לז  אסולים  פדות  עפני  בשיןוידק  ההיו  שיכא  הבלא,  פניהם  במועיל  האופן  בושיןידקה
 כתבוב,  רות  משהגהאט  ו"מהרי  הדברי  מכך  לייעתא  סמוסיףו,  עדות  לזמין  הלא  שאחרים  הדותע
 שרים  כעדיםז  ד"קב  ס"מ'  סי  ללואים  מאבני  בהובאט  ו"מהרי  הכתב  שובדא  עמו  כדינוו:  ל"זהב
 ם  שלואים  מאבני  הלההע  דסולים  פנמצאו  שדים  עפני  ביו  הושיןידהק  ודר  גחורי  אמונים  טהיוש
 ,ין  שם  עיושיןידק  הגוף  בבר  דקיימי  מדים  עבעינן  דשום  מושין  בקידמש  מאין  דעם  טטובב
 יוןכ,  יא  הדאח  כולה  והעיד  לתכוונו  נלא  דשרים  כעדים  ההיו  שיכא  הדון  לן  כראה  נלדעתיו
 בעינןו  דים  עלא  בושין  קידמקרי  דושיןידק  הלין  חאג  ל"בכה  דסולין  פיו  ההעיד  לנתכוונו  דאותןד
 גם  דריה.  ל"כל  ע"נ  כטעמא  בללו  הואים  מילאבני  הברי  דכפי  וושיןידק  הל  עכוונים  מיהיו  דדיםע
 ז  אסולים  פדים  עפני  בושיןידק  ההיו  שיכא  הכלל  ד"כנ  בכן  גם  יה  לשיטא  פצחק  יין  עעל  בגאוןה
 גיע  הצחק  יין  עהבעל  דדבר  היצויןו,  דים  עלא  בושיןידק  הלין  חלא  ואחרים  הדות  עהני  מאל
 וה  הדים  עייחד  דכיון  דכזאת  בומר  לצה  רברה  כ"סק  ביניה  מלעיל  שאחרי  לםג,  את  זמסקנתול
ל "י  דשום  מזה  לדחה  נקראו,  אחרים  הלא  ודים  עהיו  ילבד  בהם  שדים  עני  שהנך  למר  אאילוכ
, פסולים הל עלא והעיד לראוין בלא אתכוון נלא דשרים כעדים לייחד בק רסברא הה זצינו מלאד
 ןיתכו  נלא  דלומר  יש  שרים  כחרים  אדים  עם  שהיו  וסולים  פיו  ההזמין  דעדים  האלו  דיכא  הבלא
, ח"סק  בדבריו  בהלן  לצחק  יין  עבעל  הזר  חעת  דיקול  שחר  אאת  זכלב,  ין  שםייעו  כהוציאןל
 . סמרות מה בקבע ואת זברא סעצמו לו לאימץו

 יסמוך  ויבואש  רב  בופי  דיזה  אהטיל  לוכל  יי  מאלה  הדברים  הל  כאחרי:  סיים  הציץ  אליעזרו
 די כאלה כגומים פושין קידגון  כפקיע  ית  דין  ביבמושבו,  אמורים  התורה  הדירי  אלבנון  הרזי  אלע
 . ין שםיע. עיגונה מישה אהצילל

 יןוא.  מצא  שאין  כאן  קידושיןנ,  עדות  לסול  פוא  העדים  האחדש,  ידן  דנידון  בוצא  יה  זלפיו
לומר   א  ניתןלמה  ש(,  שר  כחזקת  בהוא  ששניהעד    העדות  לצטרף  מידושין  קמסדר  הומר  שהרבל

 הווהו,  קידושין  העדות  ליחדוהו  יפסול  ההעד  שיון  כ)אבי  הכלה  ואהרב  המקדש  האחר  שמבעניינינו  
 ילהג,  חרים  אדים  עייחדון  שמכיו  שעודו.  טלה  בולם  כעדות  שסול  פו  ארוב  קחד  אמצא  ניהל
 בן  אלקח(  ב  לקרית  ח"שו  בעייןו.  רחו  כעל  בעד  לצרפו  לאיןו,  לל  כד  עהיות  לרצונו  באין  שדעתוב

 .ק"דו ו)כדה ו"דב, א" עו מףד',  כימן סעזרה
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 דם יש לחשוש לקידושין שגרו יחא

  יש  חשש  קידושין  בזה  שהזוג  גרו  יחד האםויש  לדון  ,  כידוע  הצדדים  גרו  יחדיו  לעיני  כל

ה   נאמר  בזהאם,  וכולם  הכירו  אותם  כזוג  נשוי,  כמה  שנים  כאיש  ואישה  ונולדו  להם  ילדים

ת  משפטי "וכתב  בשו.  חזקה  אין  אדם  עושה  בעילתו  בעילת  זנות  וגמר  ובעל  לשם  קידושין

דאין  אנו  אומרים  כן  אלא  במקדש  על  תנאי  כדי  שלא  תהיינה ,  )ז"בסימן  נ(עזיאל  שם  

אבל  כשהמקדש  סבור  שקידש  כדת  וכדין  ואינו  יודע  שקידושיו ,  בעילותיו  בעילות  זנות

אלא  על  סמך  קידושיו  הראשונים  הוא ,  לשם  קידושיןלמה  יבעול  ,  בפסולי  עדות  בטלין

 . בועל

 חדר  בזוג  היחדים  מהיו  דצד  מהחמיר  לאיןד,  )י"ק  סםד  ש"  סןמסיב(  צחק  ייןת  ע"שו  בבתכן  כו
 זהד,  ושין  קידשם  לנבעלה  שמו  כהויו,  יאה  בדי  ען  הן  החוד  ידי  ען  השהן  ועמים  פמה  כחדא
 חזקה  לזה  ביינינן  דזא,  הלי  עא  בי  זהראח  וטלותב  נושיןידהק  דהזוג  לנודע  שאחר  לדוקאד,  ינוא
 מיטעי  לאיכא  דיכא  הבלא',    טעיףא  ס"  לןמי  סן  העזרבא  במבוארכ,  נות  זעילת  בושה  עאינוד
 י  כלל  כושיןידק  ליישינן  חא  לליה  עבא  דף  אזהב,  ושיןידק  היטול  בן  מהם  לודע  נא  לעדייןו
' כו  ומנו  מט  גן  צריךיא  וז  אלל  כיןושידק  לוונה  כתהיי  הלאו,  עלה  בראשוניםן  הושיידק  דדעתאא
ואף  לא  ידעו  שהעד  פסול  רק  לאחר   יחדבמה  שאין  כן  במקרה  דידן  שוודאי  לא  היו  .  ם  שייןע

 . אין לחוש לזה, פציעתו של הבעל

 דרו  שמה  לחוש  לאנו  באםו:  לשונוה  זו,  כזאת  בכן  גם  ותב  כ)א"יק'  יב  ס"ח(ם  "הרשת  מ"שווב
 נעשו  שושיןידקש  ב"ריב  השכתבה  מ  לומה  די  זההר,  עולם  הכל  לפרסום  באשתו  ואיש  כחדי
 קדושי  דאדעתא  דנים  שמה  כחד  ידרו  שמה  לחוש  לאין  ש,משה  וישראלת  דכם  נאי  שערכאותב
 . ל"כעין שם והכא נמי בנדון דידן  עיחרים אושין קידשם ללא וחד ירו דראשוניםה

 אתישנ  וקדשהת  נפלונית  שזמן  הכל  בקול  היצא  ש–"  לאק"וח  כ  מכאורה  לדון  לש  יודע
 כל  שיכא  הגםד,  דבריוב  ב"עק'  יע  ס"חאה  בםם  ש"הרשדת  מ"שוג  ב"כה  בכדכותבו,  פלוניל
  אי לו  הכייפא,  יבור  דדי  כבתוך  ות  הדין  ביפני  בהעידו  ות  הדיןיב  לאו  בנוכחים  הנשיםאשרת  הע

 ברכו  וושין  קידתנו  נהכאד,  עלמא  בקלא  מרע  גלאד,  הראשון  מט  גלא  באחר  להתירה  לאפשר
 א  לם  אהתירה  לאפשרי  א  שפשיטא  ושיטאפ,  קודשת  מחזקת  במים  ימה  כעמדו  וירוסין  ארכתב
 . גטב

 שקר  שכךר  ח  אתברר  נאםד'  ד'  עיו  ס"  מןמי  סן  העזרבאא  ב"רמ  הם  זאת  יש  לדחות  מדבריג
 ברים  דיו  הא  לאומרים  ופניהם  בשנתקדשו  וושיןידק  ההן  בתלו  שעדים  הבאו  שגון  כקולה
 יו  האורייתא  דפסולי  דתברר  נם  אם  גא  הדיןוה  דשוט  פלפי  זהכן  ם  או,  לא  קבטליןמ,  עולםמ
 יןאה  הזמן  זב  דכתובא  ל"רמ  ההוסיף  דוא  ה"אומריםיש    "שם  ברקו.  קלא  הכן  גם  מבטליןד
 ומרים  איש  ולשון  בהשניה  וסתם  בראשונה  העותד'  א  ב"רמ  הכשכותב  דידועו.  לא  קבטליןמ
י "סק  בחוקק  מחלקת  הגםו.  )ש"ב  ע"  יותד  א"י'  י  ספוסקים  הללי  כמד  חדי  שייןע(  סתם  כלכה  המרינןא
 חר  אלך  הופרים  סבשלו,  וא  הרבנן  דששא  ח-  קול  למיחשד,  זה  בוסקיםד  פ"ק  י"ס  במואל  שביתו
ל "סם  ו"מהרשד  היטת  של  עחולקה  ש"כ'  יא  ס"  חםך  ש"הרשת  מ"שו  בם  גיעויןו.  ש"  עמיקלה
' סיט  ו"צ'  יס(  לשקרמ  א"הרת  מ"שו  בתוקף  בן  כפסוק  לעלה  ההכיו.  ש"  עלא  קמבטלינן  דהלכהל

 מו עוברו ש- קול היצא שמקור המאותו  דילתא  מאיגלאי  דיכא  השכןל  מכו,  לא  קמבטלינןד)  ד"יק
. ם  שיין  עקול  הם  גתבטל  נדותו  עבטלה  דכיון  דודוהו  יול  כי  גוונאאבכהד,  טילה  בעדות  האותהד
 ליעזר  איץת  צ"בשו  ודעעיין  ו,  ם  שן  העזרבאא  ב"ע  רהגהות  בם  גוינו  צלו  אלשקרמ  א"הר  מבריד
 .ז" לימן ח סלקח
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 וחוששים לקידושי אםד מקדש בעד אחה

דהמקדש  בעד  אחד  אין  חוששין  לקידושיו ,    רב  ושמואל  סברי)ב"דף  סה  ע(בגמרא  קידושין  

ורב ,  ומסיק  בגמרא  בשם  רב  כהנא  דאין  חוששין  לקידושין  בעד  אחד,  ואפילו  שניהם  מודים

הלכות (ם  "ש  שם  והרמב"ף  והרא"ופסקו  הרי.  פפא  סובר  דחוששין  לקידושין  בעד  אחד

ורבנו ,  ח"  בשם  הר)שם(  ובהגהות  מימוניות  )הלכות  קידושין  סימן  מ(ג  "  והבה)ו"ד  ה"אישות  פ

ורבינו ,    בשם  רב  האי  גאון)סימן  צט  (ם  אלשקר"ת  מהר"ובשו,  ה"והראבי,  ת"שמחה  בשם  ר

 הנךכל  ,  )סימן  קלא  "ח(ץ  "ת  תשב"  ובשו)סימן  ו(ש  "ת  הריב"ובשו,  גרשום  מאור  הגולה

ואף  רב  פפא  דחייש  אינו  אלא .  דאין  חוששין  לקידושין  בעד  אחד,  פוסקים  פסקו  כרב  כהנא

ושכן  נהגו .  ככל  ספקא  דרבנן  לקולא,  אזלינן  לקולא,  וכיון  דמילתא  דרבנן  היא,  מדרבנן

 .הגאונים לפסוק ככל כיוצא בזה

ג  והמרדכי  שמחמירים "י  הסמשאפילו  לדבר,  )ב"ב  דף  יא  ע'  סי(ת  הבית  יוסף  "תב  מרן  בשוכ
, אבל  אם  היו  שני  עדים,  הני  מילי  כשהיה  עד  אחד  בלבד,  להצריך  גט  בדין  המקדש  בעד  אחד

אבן (  בית  יוסףבם    גתבן  כוכ  ,ה  בלא  גטילשא  לכתחינמותרת  לה,  ונמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול

, רונים  שפסקו  כןחאהקת  גדולי  ה  להביא  )י  אות  יג"מב  בהגב'  סי(ג  "גם  הכנה.  )במהעזר  סוף  סימן  
משפטי ,  )עד'  סי(ב  "משפט  צדק  ח,  )רכ'  ע  סי"חאה(ם  "מהרשד,  )לד'  סי(דואה    פם"ומהם  מהר

, )ד"לא  דף  צד  סוף  ע'  ע  סי"חאה(ת  שער  אשר  "בשו  כתבן  וכ.  ין  שםעי,  ועוד.  )פג  וקכד'  סי(שמואל  
   פניםכלל  הוי  ע,  שאם  נמצא  אחד  מהעדים  קרוב,  )ב"מב  ס'  סי(א  "כתב  הרמשעל  פי  ף  שא

 ל  מקוםכמ,  ג  שחושש  לקידושין  במקדש  בעד  אחד"לחוש  לסברת  הסמ,  כנתקדשה  בעד  אחד
ובהוזמנו  השנים  לעדות  קידושין ,  כבר  הסכימו  כל  רבני  האחרונים  שאין  לחוש  לסברא  זו  כלל

' ע  סי"חאה(ת  אביר  יעקב  "ושכן  כתב  בשו.  ונמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  אין  כאן  קידושין  כלל

 . ש"ע )ה ואף"ד יג' ד סי"ח(ת תעלומות לב "בשו כתבן וכ .ין שםיע )כד

 עד  בידושיןקעניין  ב,  )  הימן  סעזר  הבן  ד  אלקח(  ומר  אביעת  י"ו  בשה"וד  כתב  מרן  זצוקלהע
 אבן  העזרבלחן  ערוך  וש  ברן  מפסק  שמהי  פל.  דבר  בודים  מניהם  שולפי  אידושין  קאינםש,  חדא
 ניהם  שאפילו  וידושין  קינםא,  חד  אעד  באפילו  ו,עדים  בלא  שמקדש  ה:לשונוה  זו  ,)ב"  סבמ'  יס(

 וחק  דמקוםבוסיף  ש  והחד  אעד  במקדש  בחמירים  מיש  שבא  כת"רמ  האמנםו.  'כו  ודבר  בודיםמ
, חוש לין אעד הכחיש מהם מחד  אאם  שב  כתרי  הל  מקוםמכ,  יםלמק  הדברי  על  סמוך  לש  יעיגוןו
 ידושין  קם  שיו  הלא  שעיד  מתחנו  העל  בם  גריה,  תוקף  בישה  האכחשת  הל  עוסף  נון  דידןדבנו
י "ב  הרן  משכתבו  כמו.  חד  אמעמד  ביו  הכולם  שיוןכ,  איה  רוי  המי  נאינו  רא  לי  גוונאאבכהו,  ללכ
 אינו  ראל  ל"קידעל  גב  ף  אד,  )עיטור  העל  בשם  בסנהדריןר  ב"הגממ'    המחודש  בט  כן  משפט  סימןשוח(

 כתב  השיטה  מקובצתן  כו.  ן  שםי  עיכחשה  הווה  ליה  הינהו  נדדי  הי  כתרוייהו  דיכאה,  איה  רינהא
 לגאזיט  א"המהרי  שמת  אהנהו.  )זס  מ"ר(  מואל  שבית  בין  עודיעו.  א"רשב  השם  ב)ג  כתובותכ(
 פשיטות  בסקע  פ"וש  המרן  דב  גל  עאף  ו:לשונוה  ז  ותב  כ)א"ט  ע"קכ  דדל'  יס(  שה  מירךת  ב"שוב
 ידינו  בבלהק  ל  מקוםמכ,  רן  מברת  ספסינןן  תאנו,  קידושיו  לוששין  חין  אד  אחעד  בהמקדשש
 ולאפיש,  ם  שוד  עהוסיףו.  לקמ  שרן  מגד  נףא,  החמיר  לסברות  הכל  ליישינןוה  חרו  עבאיסורד
 פלוגתאבאומרים  דספק  ספיקא  ש  י  שיוןכ,  ט  גלא  בהתירה  להקל  לבו  ללאו  מא  למכחשתב
. )ג'  יע  ס"אהח(ב  "  חדק  צבחית  ז"שו  בהלכה  להובאו.  ין  שםעי'  כו  ווא  הפיקא  סד  ח-  רבוותאד
. ש"ע.  )ו'  יע  ס"אהח(  ברהם  איקראת  ו"שו  בין  עודיעו.  )י'  י  סק  אבן  העזרחל(א  "  חעלים  פברת  "בשוו

ץ רבא  והואיל  שסק  פ)ב"פ  ע"ק  דדפ'  יע  ס"אהח(  ב  לקרי  חגאון  היכ,  וסכם  מה  זין  אל  מקוםמכ
, קידושין  לוששין  חין  אד  אחעד  בהמקדש  שסק  פהואו,  ת  יוסףיב  הרן  מוראות  הלו  קיבישראל
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 בלנו  קאנו  ש)ס  ז"ר(  למה  שסאת  כ"שו  בניאדוש  ל"הר  מגאון  הכתבן  כו.  ין  שםי  עט  גן  צריךאי
 החמירא  ש"הרמ  כדלאו,  קידושין  לוששין  חין  אד  אחעד  במקדש  הלכן  וערוה  בף  ארן  מרידב

א "רשבה'    ככברו.  סיעתםם  ו"הרמבש  ו"הראף  ו"רי  הפוסקים  הכל  כוב  רת  דעכן  שם  גמהו.  זהב
ף "הריג  ו"  בהנו  סמיד,  ג"סמ  הריבד  כזה  בהחמיר  לרצה  שתלמידים  הן  מאחד  לתשובהב
זה   כל  הובאו.  לו  אכל  מותר  יצמך  על  עחמיר  מאתה  שיםנאחרו  הכל  וגאונים  הכלם  ו"הרמבו

 משחא  השם  בבתכ  ש)ב"עג  ס"מ  דבכ'  יס(א  "  חשלום  וייםת  ח"שו  ביןיעו.  בבית  יוסף  עיין  שם
 מע  ששכןו.  ביו  אר  מעת  דשכןו,  ד  אחבעד  שקידושין  לחוש  ללא  שתוניס  בנהגוש,  רבותאד
 בעניני שלגאזיט א"מהריה' ד להסכיםו,  א"מהריטל  ו"חק  הברי  דביא  השובו.  ל"  זכהןא  ה"מהרמ
ת "שו  בעלה  הכןו.  ש"  ע)ה'  יע  ס"אהח(א  "  חשה  ממשאת  הכתבן  שכו.  רן  מת  דעבלנו  קא  להוורע
 רושליםידש  עיר  הקו  פה  ת  הדין  הצדק  ביבות  אאשי  רולםא.  ש"ע.  )א'  יע  ס"אהח(א  "  חהרן  אפיכ
 )ט'  יע  ס"אהח(  יש  אשאת  י"שו  באה  בי  כתשובהל  ב"  זורלאי  ב"הגר  ושראלי  י"הרר  מגאוןו  ה"ת
 יש  שפק  סשאיןו,  אדירים  המלכים  הנגדכ  אש  רקל  יימ:  סיים  שאהרןי  כפ  הדברי  על  תמוה  לתבוכ
 זה  בהחמיר  לרצה  שי  מל  עתמהל  ש"נא  ה"רשב  התבשו  תאה  רלא  שלפלאו',  כו  ודבר  בהחמירל
 רבותא  דמשחא  בנהה,  תוניס  במנהג  הכן  שרועים  המשכנות  בשכתב  מה  ל  עסמך  שה  מגםו.  'כוו

 שר  אינים  דתי  בכל  בהקל  לנים  דכן  שמואל  שמשפטי  הכתבן  שכו,  היפך  לעיד  ה)במ'  יס(ב  "ח
 תר  ברירי  גאנן  דהגםד,  ב  כת)  לותא'    קכהרמעב(  רועים  המשכנות  האףו.  מעם  שמענו  שאשר  ואינור
ן "  דרב  הדורו  בגדול  מקובלני  מל  מקוםמכ,  אחדד  ע  בקידושין  לשיןוש  חאין  שפסק  שרןמ
 כתבן כ שמת אפיהוב'  הדברו. חרת איעותא רוד עש יא אם כן אלט גלא  בפקא  נלא  דיה  לשמיעד

 עיד  הרבותא  דמשחאא  ב"מהרש  הולםא,  )נחק'  יס(ב  "ך  ח"הרש  משם  בו  טימן  סוסף  יברי  דבהר
 רי  דבהביא  ל  לו  לרב  כפי  אהרןהי  היותרו.  כ"ע.  ללכ  וששין  חאין  שכהןי  ה"מהר  וביו  אר  משםב
. וספים  נפקות  סצירוף  בהיתרא  דכחאל  ב"נ  הרבנים  העלו  הדבריהםף  בסוו.  החמירא  ש"הריטמ
 ל  כברי  דהור  טיש  אאסףו,  ו  זדוכה  מל  עשב  י)דכ'  יס(  ומי  רל  שרךת  כ"שו  בי  כנודעו.  ש"ע
 לי  בישה  האמתירים  שוסקים  פשהחמ  ומונים  שונה  מיה  ההואו,  המתירים  ואוסרים  הפוסקיםה
 הקל  לין  ביא  הרן  מרי  דבבלת  קיכ,  היתרא  דכחא  בהעלהו.  חמירים  מחמשה  ושרים  עעומתל,  טג
 רפס  ביכ,  זה  בותיו  מידהווש  הא  להחמירא  ש"הריט  משאףו.  חמורה  הערוה  באף  והחמיר  ליןב
 ריות  עדיניב  אף  דבואר  משםו,  ם  שמחבר  הרב  התנו  חר  מפסק  לסכים  ה)ד"ח  ע"קד(  מים  הרכותב
 ניפי  סהוסיףו.  מרצים  נדברים  בכן  גם  זה  בוד  עהאריךו.  הקל  לם  גרן  מוראות  הבלנו  קחמוריםה
. )א"ח  ע"ק  דםש(  הבתשו  בובו  קשר  אפאל  רי  רבגאון  המעשה  למו  עסכים  הכןו.  ם  שונודנ  ליתרה
ו כמו,  ברי  גמחשב  לבותא  רלאו  דבאמתו.  ין  שם  עי)טכ'  יע  ס"אהח(  שר  אשער  בם  גדפסה  נו  להיאו

, אחדד  ע  בקידושין  ליישם  ח"הרא  דשכתבה  מו,  ל"ז  ו)טצ'  יס(  לשקרם  א"מהר  השכתב  על  זה
 לשנות  וברי  גממני  לבותא  רלאוד',  כו  וריה  בו  בבטלהס  ד"תתק  מיותר  בבים  רגבי  לטלים  בבריוד
 י  מגולה  הפוצות  תכל  במענו  שלא  ואינו  רלאו',  כו  ובתראי  ומאי  קספרים  הכל  בפשוט  הדברב
 שכילית  "ווש.  )זכ'  יס(ג  "  חשדה  הרית  פ"שו  ביןיעו.  ין  שםעי'  כו  ואחדד  ע  בדושיןקי  לחוששש
 .)ס ז"ע ר"אהח(ג " חבדיע

ראה  לתת  טעם  נכון  לזה שנ)  ח  יימן  סעזר  הבן  ז  אלקח(  ומר  אביעת  י"ושה  ב"תב  מרן  זצוקלהוכ
, אחדד  ן  בעידושי  לקןיוששחתת  טעם  לדברי  האומר  של,  :)קידושין  סה(י  "שרפי  מה  שכתב  ל  ע

והנה  מרן .  לפיכך  עדותו  חשובה  גם  לענין  קידושין,  לפי  שבדיני  ממונות  עד  אחד  מחייב  שבועה
שנשאל  בעדים  שנמצא  בהם  קרוב  או ,  א  בתשובה"הביא  בשם  הרשב  )לו'  מ  סי"חו(הבית  יוסף  

ן וכ.  עיין  שם  נראה  לי  שעדותם  בטלה  לגמרי,  והשיב,  אם  משביעים  על  עדות  הכשרים,  פסול
ה  דיני "בד  :)סנהדרין  ט(המאירי    כתבן  וכ.  )יוסי  ר  רבימה  א"בד.  מכות  ו(א  "  הריטבבחידושי  כתב

דף  ז ,  ג"סנהדרין  ס(יוסף  י  כתב  הנימוקן  וכ  .יין  שםע.  )א"הרשב(ושכן  כתבו  גדולי  הדורות  ,  ממונות
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שכתבו  דבדיני  ממונות  אם  נמצא  אחד  מן ,  )ר  יוסי"ה  א"ד.  ו(מכות  '  ואפילו  להתוס  )ף"ב  מדפי  הרי"ע
ס "לו  הגה'  סי(ג  "כתב  הכנה,  אלא  מחייב  שבועה,  עדים  קרוב  או  פסול  העד  השני  לא  בטל  לגמריה

 שלא  כתבו  כן  אלא  לדעת  רבי,  למעשהה  לא  כתבו  כן  הלכ'  שהתוס,  א  קפסאלי"בשם  מהר  )אות  א
ל  שאף  בדיני  ממונות  אם  נמצא  אחד  מהעדים  קרוב  או  פסול "ל  כרבי  דס"יוסי  אבל  למאי  דקי

, )ר  יוסי"ה  א"ד  .ק  דמכות  ו"פ(א  "וכן  מצאתי  בחידושי  הריטב.    שבועה  אינו  חייבגם,  עדותם  בטלה
כדכתיב ,  י  שסברא  היא  שאין  לדון  כן  אלא  בדיני  נפשות"רש  שכתבו  ל  כמ"יוסי  ס  יבדר,  שכתב

כך  עדותו  קיימת  לחייב לה,    הכשר  מפני  שנמצא  עם  הפסוללאבל  בממון  למה  יפס,  והצילו  העדה
וכשם  שבדיני  נפשות  בטלה ,  דשפיר  ילפינן  דיני  ממונות  מדיני  נפשותל  "ומיהו  רבי  ס.  שבועה

, כתא  כרבילוכיון  דהי.  ואינו  קם  אף  לשבועה,  יהעדות  לגמרי  אף  בדיני  ממונות  בטלה  לגמר
. שמעינן  מינה  שבדיני  ממונות  אם  נמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  אין  העד  הכשר  קם  לשבועה

, )עו'  ע  סי"אהחת  "המ(ת  נודע  ביהודה  "ל  זה  מתבאר  בשוושוב  ראיתי  שכ.  כ"ע.  גאוניםהכתבו  ן  וכ
 .ין שםיע )כה אות יא' סי(א "ת אחיעזר ח"ובשו, )ב"לו ס' סי(ובנחל יצחק 

 דיכאם יש לחשוש שמא הרהרו בתשובה , עניין קידושין בפני עדים מחללי שבת בפרהסיהב
האריך  בעניין  זה  והעלה  דלא ש  )  חימן  סעזר  הבן  ג  אלקח(  ומר  אביעת  י"ט  עיין  בשוגאותה  ך  שנצרי

 "גמור  שאני  צדיק  ל  מנתע"ותה  אקדש  ממר  שאעוד  כתב  שם  מדוע  כשהמקדש  ,  חיישינן
 .ין שםיע, אילו בעדים לא חוששיםומא הרהר תשובה שחוששים 

, נים  שפני  בידושין  קלהיבקב,  נסתפקש,  ט"הרי  מברי  דהביאש,  )ז  לותי  א"גבה(ג  "כנה  ביןיעו
 יא  הםא,  שריםכדים    עיו  הגדר  היאחרך  א,  פיסולן  בדעה  ילא  שסתר  נפיסול  בסולים  פנמצאוו

מה  המקדש  שלא   לטעםא  ה"רשב  השכתבה  ממ,  קודשת  מהויאד,  םג  ש"כנה  הפשטו.  קודשתמ
 רצתה  וקידושיו  לוששין  חין  אדים  עלי  בהמקדש  דדעה  ימידע  דשוםמ,  בפני  עדים  אינה  מקודשת

ין יעו.  קודשת  מויאה,  עמד  הקידושיןמחשבה  שיש  עדים  כשרים  בג  ש"בכה  דלמאא.  ו  בשחקל
 . )אק י" סםש( מואל שבית בעוד

לא  ידע  שהוא  מחלל  שבת  ועוד  אמר  עד  הקידושין ]  'ח[הבעל    שבמקרה  דידן  שטען  העדכ
גם  אבי ,  הייתה  יודעת  שהוא  מחלל  שבת  לא  הייתה  מסכימה  שיהיה  עד]  'מ  [ישהאאם  הש]  'נ[
ם  יש  לחשוש כאשר החתן וכלה   א,ל  שבתשהוא  הרב  המקדש  אמר  שלא  ידע  שהעד  מחל  ישהאה
 שוםמ.  קידושין  לחוש  לשים  א,  דבר  הודע  נכךר  אחו,  דות  עסולי  פם  ההעדים  שדעו  יאל
וכתב  ביביע  אומר  שם  שאין ,  )  דותו  א'  יע  ס"אהח(  סד  חורתת  ת"שובעיין  .  קידושין  לנתכוונוש

 ין  אייתאראו  דתדו  עפיסולי  בהמקדש  שסתמו  שפוסקים  השון  לשמעות  מה  זיןאאחר  שמלחשוש  
 .ין שםיע, קידושיו לוששיןח

ורינו  ורבינו  הראשון  לציון  מרן   מא  שלחנו  שאלה  לכבוד"תשע  הסיון'  ט  יתאריךב,  לסיוםו
 :השאלה לשוןה ז וה"הרב הגאון הרב עובדיה יוסף זצוקלה

לאחר  זמן  מה ,  )זוג  חרדים  הבעל  אברך  ולהם  ילד(שהתגרשה  מבעלה    ישהאופיעה  בפנינו  ה
וכן ,  לאחר  כעשרה  ימים  עזבה  את  הבחור  לדבריה  התברר  שהוא  שתיין,  ור  ונישאה  לוהכירה  בח

עדים  והתברר   הבית  הדין  חקר  את,  העדים  החתומים  על  הכתובה  הם  גיסים  נשואים  לאחיות
, )יש  לציין  שהם  חרדים  אך  טענו  שלא  ידעו  שאסור  להם  להיות  עדים(שהם  גיסים  הנשואים  לאחיות  

, מיוחד  להיות  עדים  ובאו  מתוך  מטרה  להיות  עדים  אחרת  לא  היו  באיםולדבריהם  הזמינו  אותם  
השני  אמר  שהרב  אמר  לו   ו,אחד  טען  שהרב  המקדש  שהוא  אבי  החתן  אמר  להם  אתם  עדים

מעוניינת  לחזור  לבעלה  הראשון   ישה  הא.תסתכל  היטב  איך  הוא  שם  לה  את  הטבעת  כי  אתה  עד
עדים  פסולים האחר  שמ  ,והיא  מתחרטתוטענה  שעשתה  טעות  שהתגרשה  ,  בגלל  הילד  המשותף

היו  רק  בני  משפחה  בחתונה  ולא  היו   ישהאבנוסף  לדברי  ה,  מהתורה  ונוכל  לבטל  את  הנישואין
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מה  עוד ,  )וכן  אין  לחשוש  לאנן  סהדי(  לחשוש  לחתם  סופר  אם  אמת  כדבריה  אנשים  אחרים  כך  שאין
אלתינו ש',  כו  ות  החתם  סופריאריך  ימיו  ושנותיו  שלא  חושש  לדע'  ידועה  דעת  מורינו  ורבינו  שה

 .להתירא לחזור לבעלה הראשון או עדיף שלא לעשות גט ואם יש לעשות גט לחומרא

 :כתב נ)ונמצאת אצלנו בכתב יד קודשו(תשובת הרב ב

אות '  ימן  ג  סע"חאה('  ת  יביע  אומר  חלק  ח"נראה  לי  על  פי  מה  שהעלתי  בשו"
 ".ואם יעשו אין בכך כלום, שלא לעשות גט לחומרא )'ט

 הסקנמ

דינה כפנויה ורשאית להינשא כדת ] 'מ[קובע בית הדין כי המבקשת , לאור  כל  האמור  לעיל

 .משה וישראל ללא צורך בסידור גט

 ישהאלהציל    ל  מנתעתוך  אחריות  וזהירות  רבה  מין  נכתב  הדסק  פית  הדין  מבהיר  בזאת  כי  ב
 בדהכשת  איש  ארים  הדיינים  המתי  אחריות  המוטלת  על  כתפיהדבר  ברור  כי  ה.  התינועגמ

לבית  הדין  סייעתא  דשמיא  מיוחדת  בבואם ש  פיכך  ילו,  ם  ניצב  בעדת  אלוקילא,  אמנם,  מנשוא
 .רט בעניינים חשובים אלולפלל ולכלפסוק 

מעוגנת שלהתיר  אשת  איש    דיכחוקות    דפרצותלם    גכנסו  ונך  כלעבות    רקדושאף  רבותינו  ו
 כתב  שאה  מהור.  אידךמ  ונים  שמורים  חקלקולים  מישה  האת  אהציל  לדיכו,  חדמ  ו  ממזריםא
 צד מהחמיר לנו ליןאלכך    וב  רקלקולא  וורב  חצא  יחומרא  לדון  נםאש  )סימן  סד(  צחק  ייןת  ע"שוב
 מילא  מושיןידק  לששוח  לין  אדין  המצד  שכיוןו,  דין  הצד  מותן  נהדין  שה  מק  רעלמא  בומראח
 ם  גינה  מדוןו.  ם  שיין  עשיןוידק  לששוח  לין  שאיןדפסקינן  כ  לא  אזה  בהחמיר  לשאים  רנו  איןא
 . מן אקדושה הורתו תמאור בינינו עיאיר ושגיאות מצילנוי' דו. נדוננול

בק שהנה  סמוך  לחתימה  התקבלה  בצער  רב  ההודעה  כי  אדהכי  והכי  נטרפה  השעה  והבעל  ו
אשר מית  הדין  ב,  למרות  האמור.  ה  נותר  להלכה  ולא  למעשהזסק  דין  פשכך  מו,  חיים  לכל  חי

 .פילה שלא יזדקקו בנות ישראל לכךתדין מתוך הק פרסם את פסל

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ, אמורכ

 ).12/01/2017 (ז"ד בטבת התשע"ייתן ביום נ

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

  

 


