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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
שאלה חמורה שהובאה לעיון והכרעת מרן שליט"א בעניין ביטול קידושי אשה 

  . , והבעל מסרב לתת גטחתןמת קירבת אחד מעדי הקידושין למח
   .שקלא וטריא בנושא עדי קידושין, ומסקנת מרן שליט"א להלכה למעשה

  ידי הקהל לכל עדות שבעיר. ־דין עדים קרובים שנתמנו על
  המקדש בפני עד אחד. 

  ביאור שתי תשובות למהרי"ץ בשו"ת פעו"צ בענייני קידושין. 
  עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. 

  האם קידושין חלים כאשר החתן והכלה לא ראו את העדים. 
  איזה עדים פסולים מן התורה, ואז אינה צריכה גט. 

  אמר מקודשת "לי". אם לא 
  " בלי להוסיף "ולא אחר".אתם עדיעדיף שהחתן יאמר רק "

  
  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  058-7020222 –קול יהודי תימן 

  03-6171031 –קול הלשון 
  402 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור

  277 -מספר השיעור בדיסקים 
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   שמתנהשיעור מוקדש לעילוי 
  ז"ל, [גמליאל]  לאמגּ בן שמעון  שלוםרבי 

  מורן נסים הי"ו. ה"הנדבת נכדו ידידנו 
  נשמת המנוח צרורה בצרור החיים, אכי"ר. תהי
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   שמתנהשיעור מוקדש לעילוי 
  ז"ל, [גמליאל]  לאמגּ בן שמעון  שלוםרבי 

  מורן נסים הי"ו. ה"הנדבת נכדו ידידנו 
  נשמת המנוח צרורה בצרור החיים, אכי"ר. תהי

  
  

, בענייני קשהפנינו שאלה חמורה ול ההגיע
ך לבטל את ורצישנו דהיינו,  קידושין.

חשש בעתיד בכדי שלא יהיה  ,הקידושין
   ממזרות.

  
 לפני עשרים וחמש שנה, , כך היה.שהיה מעשה

יוסף בן שמעון את נשא , בערך שלושים שנה או
האשה  ,ארץ תימן. כיוםדינה בת יעקב, ב

 .הבעל נשאר בתימןו, שראלינמצאת בארץ 
הוא  לתת גט. מוכןו ינא, ורוצה לבוא לא"י ינוא

, תתלונן עליואם היא ש כיון לא"י, לא מגיע
ויכריחו אותו לתת גט, ישימו אותו במעצר, 

גט. לפטור אותה ב איננו מוכן בשום אופןוהוא 
עיגון. ־שלעניין , חמורהבעיא קשה ו ישנה כאן

אבל כל הזמן , בערך עשר שניםכ ביחדיו ח הם
הם עד שבסוף  ,בקטטות ובמריבותהיו הם 

 ינם ביחד.אחמש עשרה שנה כוכבר נפרדו, 
[אח"כ נודע לי ביתר דיוק, כי הם פרודים כבר 

יש להם שתי עשרים שנה, משנת התשנ"ה]. 
   אשר כבר התחתנו.ילדות, 

  

של־ומצאו אפשרות  כמים,חתלמידי  ישבו
של־ ובן דוד הוא ,קידושיןהעדי פתרון. אחד מ

 ,אחד העדים הוא פסולכיון ש א"כ, .חתן
אינה יוצא ש כי ממילא הקידושין התבטלו.

 ,דשו בעדים פסוליםיהם קאיש. ־נחשבת אשת
  לא צריך גט.ו ,אם כן הקידושין האלו פסולים

  
הם ועדות במושב בית דין,  כךעל  ההתקבל

ואתא  הוינא, חדאכתלתא  במותבכותבים כך, 
ואישר בפנינו  ,וכו'בן סאלם לקדמנא סלימאן 

יוסף בן  שלשהוא היה עד בחופה וקידושין 
אי אפשר  הכלה, ,עם דינה בת יעקב ,שמעון

הוא היה בן דוד ו ם האמיתיים,שמותלהגיד את 
וכך  האיום והגיזום כדת. חתן, וזאת לאחרשל־

שהוא עם העד השני החתום  ,פנינואמר ב

היו ממונים מטעם הקהל להיות  ,בכתובה
 והקידושין הנעשים בעיר. כל החופותעדים ב

עדים ההיו  ללכבדרך ושזאת בעיא נוספת. 
ה היו קרובים זכולם  שלהם. בחופות ,קרובים

כל זה נעשה  .לא ידעו הלכות עדות הםוה, זל
קטן,  לפרט שנת תשע"א בא' בשבת ג' סיון

   .הכל שריר ובריר ונכון ואמת וקייםו
ועוד  ,בן סעדיה עובד יעקב נאם ,על החתום

 הנני ,את הרב עובד .םני מכירינם שאאנשי שני
אצל  תורה־שיעוריהיה מוסר ש מזמן, ומכיר

שכונת אושיות שבעיר העולים החדשים, ב
  .ת"ו רחובות

  
, שעליה נדבר בהמשך בעיא נוספת כאן נהיש

בעשרות שנים האחרונות  ,בזמן האחרון. בעז"ה
נשארו שם ו ,כיון שכבר כולם עלו לא"י ,בתימן

 כמיםחשם תלמידי  נותרווגם לא מעטים, רק 
, א"כ היה משפחות קרוביהיו  ורובםגדולים, 

, כי החליטו קשה להשיג עדים כשרים. לכן הם
כיון , ועדיםהיהיו ר שא ,ו אנשים קבועיםימנ

 אפילו שהם , א"כמקבלים אותם עליהםהם ש
קרבת משפחה, אבל כיון שהקהל פסולים מצד 

א"כ  ,ורק הםואך  ,עדיםהשהם יהיו  ,מינה אותם
כך הם חשבו.  ואפילו לקרוביהם. הם כשרים

   המקרה שלנו.היה  ,ואחד המקרים
  
, ארה"בבזה לפני בית דין ין יהגיע ענ רשאכ

 כתוב כאןם, ינני מכיראיארק. ־בעיר ניו
 ', והם כתבו כך,ישיבת רבינו יצחק אלחנן'

לקדמנא  איאתו במותב תלתא כחדא הוינא,
ת בתימן ישאנאשר  ,פלונית בת פלוני האשה

, שעדיין הוא נמצא לפלוני אלמוני רבעיר מד
והנה העתק מן הכתובה נמצא לפנינו,  תימן.

חודש  ,תאריך הנישואין בארבעה בשבת
וזה כעשר  , לפני כעשרים וחמש שנה.אלול

הציעו לבעל וחיים ביחד,  ינםאהם שנים ש
רב יס, אבל הוא אשתותת גט לכמה הצעות ל

בניו יורק,  ,מצאת כאןכעת היא נ לתת גט.
והנה  , והוא עומד בסירובו.הבעל עודנו בתימןו

נו יה ,ד אחד החתום על הכתובהשעֵ  ,התברר
לבעל  [ועי' לקמן ד"ה בסופו] בן דוד מצד אביו
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 וזה העד בא"י,האשה. נעשתה גביית עדות מ
העיד ו ית דין,ע"י בקודם, ממה שקראנו 

הוא  ,לבעל הנז"ל דוד־בפניהם שהוא אכן בן
עד העם הוא היה גם שוקידושין, בעד הגם היה 

כל ב ,לעדים השני הממונים מטעם הקהל
עדות זו העיד בעירם. והחופות והקידושין 

שנה זו.  ,בסיון , ביום ג'"דידוד בפני ב־הבן
היה עד אחד  ,כפי מה שמבואר בפוסקים ,והנה

 ,עדות שבטלה מקצתהו'מהם קרוב או פסול, 
שני עדים, אבל אחד  כאןנם יש .'בטלה כולה

 ,אחדהעד הכיון שבטל  , א"כפסולמהם הוא 
וכבר הכריעו גדולי  תבטל.מגם העד השני  יאז

אין אדם עושה בעילתו 'דלא אמרינן  ,הדור
אלא כשיודע שהיה פיסול  'בעילת זנות

דון דידן סמך הבעל על נבקידושין, אבל ב
אולי אח"כ הוא , כי חשש נוהרי יש הקידושין.

, הרגילים קידושיןהבמקום  ,לשם קידושיןיבעל 
. אבל בנ"ד, בביאהגם אשה מתקדשת ההרי ש

אין לו  בסדר, ממילאהם הקידושין הוא חושב ש
היו אם הקידושין לא , אכן. אתזסיבה לעשות 

י אומרים כי אז ,בסדר ינםאאם ידוע ש, בסדר
כי שב הוא חכיון שאבל , וכו' אין אדם עושה'

לשם  הוא לא גמר ובעל בודאי ,הם כשרים
 אשרי פסק דין, , הם כתבוהלכך קידושין.

דתצבי, ואפילו נשא לכל גבר יאתתא לה
   , פסולים מעיקרם.שהקידושין הנ"ל לכהן.

  
ח סיון יום שני י" ,על זה באנו על החתום

צבי בן  ם. נאוקיים וכו' והכל שריר ,תשע"אה
 אינני ים.רבנ ועוד שני ,אלימלך שכטרר' הרב 
ניכר עכ"פ אבל גם לא את הראשון, , םמכיר

  . כמיםחשהם תלמידי 
  

בחוה"מ סוכות  ,הגיעו אלי , הםדברשל־ בסופו
דין נוסף של בית דין תל אביב ־שעבר, עם פסק

אני אצטרף גם ש וברצונםדלקמן בהמשך, 
על  מערערים ,החתן. כיון שמשפחת לפסק דינם

אם  , כיאומרים להו, מפחידים אותה כך
מצד . ויהיו ממזריםשלך הילדים תתחתני, 

בשום ועד שילבין ראשה, כך שתשב  ,הבעל
  . לא יתן גטהוא  בעולםאופן 

הרבה  בכךמעורבים כיון שמסובך מאד,  יןיהענ
 - המושלים המקומייםאפילו ו ,משפחות
עוד ו וממון, כבודענייני  ,בתימן -ערביים 

ור את ואי אפשר לפת, שוניםרבים וסכסוכים 
ישנם נורמלי, ה שאינו בגדרמשהו  הבעיא.

 אינון יהעני ,בלי סוףקטטות ומריבות סכסוכים 
אם  ,וחייבים למצוא פתח היתר ,ניתן לפתרון

כי הוא וכל בני משפחתו על פי ההלכה.  ,אפשר
מתעקשים מאד שלא תקבל גט, בכל אופן 

  שבעולם.
  
נשאלה כבר ר שאשאלה  נהיש ,יןיהענ יסודב

שנה,  250-כלפני  ,זיע"א לפני מהרי"ץ
חלק [ דיקצכותב על כך בשו"ת פעולת מהרי"ץ ו

 ,שלם יעקב ויבא בסדר, כדלקמן ]ב' סימןא' 
 ועיר גחאף מעירמזקני ישראל  אנשים באו
 המנהג אודות על ,פינו את לשאול אלעצ֗ אל

 ,באו מקרוב שיםדח מקומות בקצת נהגו אשר
 ואמרו .קרובים בעדים האשה את לקדש

 לכל ידועים אנשים למנות ביניהם שהסכימו
   .לקרוביהם' אפי וכשרים ,ניהםיעני

  
או נטייה, לשון הטיה, מ היינו 'מטו', בה ומטו

תלוי אם הטי"ת דגושה או רפויה ואכמ"ל. 
מאיפה הגיע להם הרעיון  ,'הגיעו בה'הכוונה 

 ,ח"י סעיף ג"ל' סי ע"הש מרן כתבד מהא ?הזה
 הקהל אם ,ל"וז ,הלכה נהיש המשפטבחושן 

 ,זולתם ותדע שום ישוה שלא קנויות עדים מינו
 םובלישק ןכיו ,לקרוביהם' אפי להעיר כשרים
 ,באו אנשים מזקני ישראל .כ"ע עליהם

מקומות  אלומהמקומות האלה שהוא מזכיר, 
בית דינו, מה מהרי"ץ ו, לשאול את בדרום תימן

דהיינו, הם  ?לאשאו  ,נכון הדברהאם  לעשות?
כמה  במשךכבר הדבר היה כנראה , ווימהסכ

החליטו "ד, מו בנכ סיפורהשנים, בדיוק אותו 
, אנשים למנות אנשים ידועים, לא כתוב כמה

אלא י עדים, היו רק שנלא הם מסתבר שאבל 
רצו ילא כולם מסתמא ש כיון, אנשים כמה מינו

להעיד על הלואות או , הללואת העדים 
הם  מכירות וקניינים וכדומה, וגם לא תמיד

 ,עשרה אנשים לכן מינו חמשה אונמצאים, 
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ירצו איזה עדות לכל ר שכא ,בעיר נושאכל וב
 א"כו, עדיםהיהיו  הללורק האנשים , ןיענידבר ו

   ילו לקרוביהם.הם כשרים אפ
  

'נאמן עלי אדם אומר האם , כי דין נויש הרי
, לעדות פסול אבאפילו שה ',בא שיהיה עדא

עדים, הוא על ההוא יכול להיות עד. המדובר 
 ',רקָ בָ ־שלושה רועיכגון 'דיינים, וק"ו לגבי 

אם הוא אמר כי הוא אבל  ,שהם פסוליםאפילו 
 ,עמי הארצותשהם , אפילו ומקבל אותם עלי

מקבל  הוא אם ,קרובי משפחה פסולים וכן
ין ומתחייב על קני כךועושה על  ו,עליאותם 

כך, אזי הדבר מהני. א"כ בשאלה שנשאל 
, אותם העריםגדולי  ימוהסכוהחליטו  מהרי"ץ,

ועדות אחרת, לא  .במקומותיהםכי כך יהיה 
פני עדים ישהו יעשה קידושין באם מ תתקבל.

כשרים דבר אינו תופס, אפילו שיהיו הה, אחרים
   .בעולםשביותר 

  
 ושגואיום ונורא,  כך, דברמהרי"ץ על  כותב

 .העיר זו ולא הדרך זו לאד ,פליליה פקו ברואה
קוּ  ,], ז'כ"ח[ישעיה ספר פסוק ב וזה רֶֹאה ּפָ גּו ּבָ ׁשָ

ִליִליָּה , טעיתם במה ' היינוהרואשגו ב' .ּפְ
 ,הבנתם את ההלכה הזאתחשבתם ש .שראיתם

נכשלתם בדין. כן ־כמואבל הדבר איננו נכון. 
ְפִלִליםמלשון  לא דנתם דין אמת, שמות [ ְוָנַתן ּבִ

   בדין. ' היינו, כשלוןו פליליה'פק ].כ"א, כ"ב
  

 ,ש"הרא כוונת זה ואין ואומר מהרי"ץ, ממשיך
הוא מאריך על  ,וכו' שמעתא ייהאד מאריה

נאמר על לא  כיון שהדברטעות,  כך, שזאת
ל ענייני הסכמות רק ע אלאטין וקידושין, דיני ג

, טין וקידושיןותקנות והקדשות. אבל בענייני ג
 נםואפילו יש אין דבר כזה. שלום,וחס 

הדבר אינו  ,גם בדיני ממונותכי  ,האומרים
, הדבר היה תביעת ממון. דהיינו, אם תעילומ

 וכפי , שהם יוכלו להיות עדים.עד כדי כך אינו
 בעניין זה. מחלוקת ישנה ,בהערה כאן וייןשמצ
לעשות  ניתן ,דיני ממונות לגבי ,הכי הרבהא"כ 

הדבר  ,קידושיןגטין ודיני  לגביאבל  .דבר כזה
   .לכולי עלמא אינו עוזר

 ,בקרובים לקדש זו קנהתד ,דינא קם כן ואם
 שקידש ומי .בידם הוא עותטו ,כלום אינה

 שני בפני מחדש ולקדש זורחל צריך ,בקרובים
 פסולים העדים שיהו ובין .כשרים עדים

 ,בכולם שוה הדין ,מדרבנן או ,מדאורייתא
 כשרים בעדים שנית ולקדשה לחזור שצריך

 ה"ע ם"בהרמב כמבואר ,דופי שום בהם שאין
 ב"מ סימן ע"והש ,אישות מהלכות הל"ו ד"פ

כה ברמב"ם ובשו"ע אבן הלה כך סעיף ה'.
 י הדבראז ,דשו בעדים פסוליםיקאם שהעזר, 

, דהיינו מדרבנןרק פסולים  . אם הםתלוי
י צריכים אז ,רבה שלהם היא רק מדרבנןיהקש

 לחזור ולקדש, אם רצונו בכך. ואם אינו רוצה,
הם העדים  מדאורייתאסוף סוף שכיון אזי 

בכך היא תהיה ו ,הוא צריך לתת גט ,כשרים
 העדים אם ,חילוק יש זה ובדין מותרת לעלמא.

 ,לקיים רוצה המקדש ואין ,מדאורייתא וליםספ
אם דהיינו,  .צריכה אינה גט' ואפי ,קדושין אינן

 ומצידו שיתבטל, בקידושיןרוצה  ינואהמקדש 
 יאז ,פסולים מן התורההם והעדים  ,הנישואין

 אפילו גט אינהוממילא  ,קידושין אינןהקידושין 
 קידושין.ו כלל התפסלא כיון ש צריכה,

 הדברכיון שמן התורה , דרבנן עדות ובפסולי
 ,תורה פסולי פקס שהם בעדים או ,כן תופסא

  .פקסמ גט צריכה ,לקיים רצה לא אם
  

, מהרי"ץ את היסודקבע לנו  ,הללובדברים 
 ההעדות פסול ,בנ"דלכאורה כיון ש ידן.דדון בנ

פסול את הרי  .ושהרי הוא בן דודמן התורה, 
לֹא מן הפסוק, לומדים קרובים מן התורה, ה

ִנים ּוָבִנים לֹא יוְּמתּו ַעל  ,יּוְמתוּ ָאבֹות ַעל ּבָ
ֶחְטאֹו יּוָמתוּ  ,ָאבֹות  ,]דברים כ"ד, ט"ז[ ִאיׁש ּבְ

 בורר הזפרק בסנהדרין מסכת גמ' בה אומרת
שני של־שעדות  ,מכאן למדנו, ]דף כ"ח ע"א[

ראשון ' נוהרי ישדהיינו,  פסולה. , היאבשני
 '. א"כ,שלישי בשלישי'ו ',שני בשני'ו ',בראשון

, אם בא הכתוב 'לא יומתו אבות על בנים'
הרי  ,שלו וחטארק על נתפס אדם הש ,לומר
 '.איש בחטאו יומת' יפא,כבר כתוב בס הדבר
 ,'לא יומתו אבות'הדבר בא ללמד, כי אלא 

 בעדות אבות. ,'ובנים לא יומתו' .בעדות בנים
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 ,ראובן ושמעון ,אחיםישנם שני  , אםממילא
 הםראובן ושמעון  יויש להם שני בנים, אז

אינו יכול להעיד על האחד ו ',ראשון בראשון'
 הוא זהגם ו ',שני בשני' הם ,והבנים שלהם .שניה

 ',שלישי בשלישייש 'אח"כ  פיסול מן התורה.
 ,'רביעי ברביעי' '. לגבירביעי ברביעי'יש ו

 ,רבינו תםדעת חוץ מ ,מכשיריםשודאי ב
לפי כל  ',חמישי בחמישילגבי 'ו .זאת פוסלה

כבר לא ו ,רחוקההיא רבה יהקש ,הדעות
   לכך.מתייחסים 

  
אנחנו מכשירים  ',שלישי בראשוןעדות ' לגבי

 ,]מעדות הלכה ד' פי"ג[ כפי דעת הרמב"םזאת, 
שו"ע ומרן ה ,זאת רבינו תם פוסלש אעפ"י
 'שלישי בראשון' '.יש אומריםשם 'בזאת מביא 

 אנחנו מכשירים סבו.עם אח  ,נכדעדות ה, היינו
הם והפוסקים האחרים  ,למעשההלכה  זאת

, ומרן דעת הרמב"ם כך היאאבל  זאת. פוסלים
  .'סתםבשו"ע בהלכות עדות ב'

  
 הואפיסול הה דידן, לכאורבנדון  ,אופן בכל

ועל סמך  '.שני בשני' וזהש , כיוןלכולי עלמא
ואפילו  ,נשאישהיא יכולה לה ,הם התירו זאת

   לכהן.
  

 ו דברזה קבע כאן,שמהרי"ץ הזאת  ההלכה
אם כי  ,ב בשו"עומה שכת מוסכם. דהיינו,ה
תופס לגבי  הדבר אינו ,בלו עדים קרוביםיק

 בכך.לק לא מצאנו שום חו גטין וקידושין.
  רבים המסכימים לכך. נםיש ,ואדרבה

  
ה' אות  סעיףמ"ב  כרך י"א סימן[הפוסקים  אוצרב
תמצית ב הנ"למהרי"ץ תשובת את  הביאו ,]ב'
קנו יבעיר שת וכך הם כותבים,דרכם, פי כ

, וכו'יהם למנות עדים מיוחדים לכל עניינ
מביאים  הם, וכו'ב' כתב  דיק סימןצבפעולת 

הם כותבים ובסוף  ,דלעיל דברי מהרי"ץ את
תקנת  שמהניהעלה לאחר שבתשב"ץ כך, 

מיהו  ,כתב ,קרוביםשל־הציבור לקבל עדות 
אבל  .אי אפשר בתקנה זו אלא בדבר שבממון

, אין תקנה וקידושין גטיןב ,והבדבר שהוא בער

, שאין רת הכתוב הואיגזד אלא בעדים כשרים.
כך כתב בחוט ו .וה פחות משניםדבר שבער

 אלא רק , דבר שבערוה אין תקנההמשולש
הציבור  ,וכן כתב הרשב"ש .עדים כשריםב

אינם יכולים לעשות תקנה זו אלא בממון, 
דרבנן  ואע"ג דאמרינן כל המקדש אדעתא

 זהו קידושין מיניה., ואפקיעינהו רבנן למקדש
הרי אנו  .מובא בכמה מקומות בש"ס, הכלל

 '.וישראלכדת משה , 'קידושיןנוסח האומרים ב
 .מן התורה , וזהו, משה רבינו' היינודת משה'
דיני ש ון, כיחכמי ישראל ,היינו' וישראל'

אומר זאת כל חתן . תלויים בדעתם ,קידושיןה
 חכמים.העל דעת בעצמו, כי הוא מקדש 

 כי 'אפקיעינהו ,יכול להיותהיה  , אוליממילא
דוקא היינו  '. אלא,רבנן לקידושין מיניה

לא עבדי רבנן  ,בקיומיאבל  ,בהפקעה
 ביטול , לגבירק מדובר הואה תקנתא.

את עי"כ לקיים  אם ברצונךקידושין, אבל ה
אי אפשר  וזה ברור. .אין דבר כזה ,הקידושין

 יכאושין, דכיון דלרבנן קיד ונהילומר דשווי
שום לא מצאנו ו רבנן. ליכא דעת ,קידושין

   חולק בדבר הזה.
  

 ,הדבר ברור כי ,יוצא לכאורהבנ"ד  כן־אם
העד אמנם היה קרוב,  אחד העדיםשכיון ש

 היה מהםאחד כיון שהשני לא היה קרוב, אבל 
וממילא לכאורה  ,וה עדותאם כן התבטל ,קרוב

  שני. של־ ועדותת גם מתבטל
  

 וןכי .ךככל־ פשוט יננוא ,דבר זה גםאמנם, 
בעד רק , מה הדין במי שמקדש שאלה נהישש

ידון בנ או שלא?אחד? האם הקידושין תופסים, 
אבל  נפסל.מהם אחד ו ,שני עדים , היוידןד
ואין המדובר שהוא , בלבד מקדש בעד אחדה

אלא במקום אחר, נוסף שהו אחר יקידש בפני מ
  עד אחד. אותו קידש רק בפני ש
  

 דנה בכך ]דף ס"ה ע"ב[קידושין  במסכת הגמרא
אין חוששין  ,וכו' קדש בעד אחדהמ ,ואומרת

מאי הוי  כך, הגמ' מביאה מכןלאחר  לקידושיו.
 .אין חוששין לקידושיו ,רב כהנא אמר ?עלה
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 נהיש חוששין לקדושיו. ,רב פפא אמר
 יםפוסק למעשההלכה לו, בדבר מחלוקת

 סוברים כמעט כל הפוסקים, שו"עההרמב"ם ו
חוץ מהסמ"ג בשם  .אין חוששין לקידושיו , כיכך

חושש  , אשרץרבי אליעזר ממי , זהוהרא"ם
מרן לא  ולדעתו אכן צריך גט. ,לדעת רב פפא

, אתז , אבל הרמ"א מביאבשו"ע זאתמעלה 
אלא במקום  ,לכן אין להקל והוא כותב כי

  עיגון. 
  

הוא פסק ו זיע"א, לא חשש לכך,מהרי"ץ  אולם
נה תשובת יש , אפילו בלי עיגון.אפשר להקלכי 

 תה בפניוהי ],ט' ח"א סימן[ על כךאחרת מהרי"ץ 
דהיינו,  ,שאלה, יורונו רבותינושאלה כזאת, 

 באדם ינו של־מהרי"ץ,דית בכך את שאלו 
 בשוה דשהיוק אחר בא כ"אחו ,אשתו שגירש

 ,רחוק אחדו קרוב אחד ,עדים שני ידי על כסף
 עמד ,שגירשה הראשון לבעלה הדבר וכשנודע
 הראשון וביקש ,המקדש עם ונתקוטט

אבל  ,רש אותהיג אמנם הראשון .הריזלהח
רצה שהו אחר ויבא מכאשר  לאחר מכן,

ון כי ,הראשון לא הסכים, הבעל הלקדש
שגירשה.  לאחר ,ה בחזרהשדעתו היתה לקדש

 עם מי שרצה לקדשה.הוא בא ורב  א"כ
 ,קספמ מהאחרון גט צריכה אם ,לנו קסתפונ

  .לראשון לחזור מותרת ואם
  

 מפורש הדברתשובה, , כך מהרי"ץלהם  עונה
 ירוחם 'רבי כתב ,ל"וז ב"מ ימןס בסוף י"בב

 והאחד ,עדים שני בפני המקדש ,מ"הר בשם
 לכתחלה לינשא אותה מתירים ,קרוב מהם

 חולק ואין .'ב עיףס ,שם א"רמ כ"וכ .ל"עכ
 גט לה נתן ואם .גט צריכה אינה ,כ"וא .בזה

 ,לראשון רהסנא לא הכי' אפי ,ידיעה רוןחסמ
 היתה לא וזו ',והיתה והלכה' כתיבי דקרא

אומר  ם.שלו ואתם .אחר איש ביד הוייתה
 היהאחד  , עדהשני מהרי"ץ, כי כיון שבקידושי

לא  כי הקידושין ,רבינו ירוחםב מובא ,קרוב
ואין  ,נשא לכתחילהיותה להמתירין או, ותפס

, בלי בהמשך לכךבעז"ה עוד נחזור  חושש בזה.
  .נדר

 ,בענייננו, לכאורה היא יכולה להינשא אם כן
 התבררכיון שהדבר  ,שתקבל גטבלי מאפילו 

   .כך
  

הקודמת  התשובה בהמשך ,עדיין אבל
כי  דן בכך, מהרי"ץ [ח"א סימן ב'] שהזכרנו לעיל

נכון  יננו כ"כ פשוט. דהיינו, אהדבר אולי 
והעדות שלו  ,קרובמהעדים הוא אחד הש

הדבר אפילו אינו פוסלת את העד השני הכשר, 
כי אולי צד  נו כאן רק עד אחד, ישנושישבגדר 

כיון שהעד הקרוב , מעד אחד זה פחותאפילו 
אם ש ינו כפיאפסל את העד השני. כלומר, זה 

 בכך, מקום לדון נואולי יש ידש בעד אחד, שםק
נם ישמדובר שהאשר כ. אבל לפי דעת הסמ"ג

פוסל  ואה, אזי קרובמהם הוא ואחד  ,יםעד ישנ
   העד השני.גם את 

  
היו בציבור  המקום,, הרי באותו מאידךאולם 

 .לעדות ם כשריםאחרים נוספים, וחלקאנשים 
 הרי ישנם כאן אולי עדותם תתפוס? ,א"כ

פה  כי היו ,ר יכולים להעידשא ,אנשים אחרים
קרובים  אינםאשר  ,כשריםעדים והם  .קידושין

  או פסולים.
  

 אםווז"ל, , התשובה מהרי"ץ בהמשך כךעל  דן
 דושיןיהק עדות שתתקיים ר,מול ךנפש

 נמצאו ושם היו שכאן ,הקהל בשאר הראשונים
אומר  .להעיד וכשרים הקידושין בשעת

 מעיקרא נתכוונו שלא כיוןלא,  ,מהרי"ץ
 קינות דמעיקרא כיון ,כלום זה אין ,להעיד
למרות  .זולתם עדות שום ישוה שלא בינייהו

אלף  שםהיו שם, אפילו אם  נמצאכל הציבור ה
יהיו רק אלה כיון שקבעתם כי אולם  ,אנשים

ינם עדים, א"כ אהאחרים אנשים הו ,עדיםה
ן ימתכו אינו מן הנמצאים כאן,אף אחד יוצא כי 
עים, שלוקחים רק את כיון שהם יוד .להעיד

, אפילו אם ולכן .עדיםההאנשים הללו, בתורת 
כיון  ,מכשירים אותםהם , ם יהיו קרוביםעדיה

   להעיד.בשביל באו  לאבעצם שהאחרים 
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. הזאת עם הסבראנשאר לא כ"כ  ,מהרי"ץ אבל
זה לפי מה שהם אכן כך הוא אומר, לא, בסדר, 

 הם אינם צודקים. ,אבל לפי האמת .חושבים
הללו העדים  ,וקידושין גטיןבדיני  ,לפי האמת

היה , שתתופס הדבר אינומתקבלים,  אינם
אם כן כיון שהדבר הזה  ,עדות אפילו לקרובים

מקום  נוישעדיין ן לכאורה אם כ ,התבטל
   , שתתקיים העדות בשאר.להגיד

  
מקרה שבאו בעכ"פ  כי ,הוא בא ואומר לכן

מקרה הפרטי ב את מהרי"ץ עליו,אז לשאול 
, לכאורהישנו עניין אחר. , שהוא דן עליו הזה

הוא דיבר באופן כללי, אבל נראה כי קודם מ
מובן  לשאול עליו, זקני ישראל שבאו אותם

שנתחדש זה היה איזה מקרה  כי מדבריו כעת
ולכן באו רק עתה. , הלכה למעשהלגע ונה

ר שאבמקרה הזה מכל מקום ומהרי"ץ אומר כי 
 אחר עםטשמ אלא, אין בעיא. אני דן עליו כעת

 שסיפרו מה לפי ,להעיד יכולים איןד נראה
 ,לחדר וץחמ הכשרים היו זה דבמעשה ל"הנז

 נכנסו לבדם והמקדש הפסולים העדים ושני
 ,דושיןיהק לה לתת הכלה אצל לחדר

 ,כלום אינו כ"וא .עומדים מבחוץ ריםחוהא
 והמתקדשת המקדש דצריכים ל"קי דהא

 או לו או ,נראים אינם אם אבל .העדים לראות
 שנים אותם ראו' אפי ,קידושין הוו לא ,לה

 והוא ,ג"ס ב"מ' יס ע"הש ן"מר ש"כמ .מהחלון
   .פוסקים ושאר א"והרשב ,ו"סר' מי ש"מהריב
אולי  גם אם אני אדון ,ו, במקרה שלפנינדהיינו

האנשים הנוספים מקום לצרף ולקחת את  נויש
במקרה שהיו שם בתורת עדים כשרים, אבל 

כיון  אף אחד לא ראה את הקידושין, ,שבפנינו
רק  אליונכנסו אשר , אחר שהכלה היתה בחדר

האחרים נשארו אנשים וה, החתן עם העדים
בחוץ. כלומר, אף אחד לא ראה את הקידושין, 

אם  .ראו את הקידושין ,קרוביםה אותם אלהרק 
אחרים לא האנשים וה ,פסוליםבעצמם הם  ,כן

   את הקידושין. ראו
  

כי , אותה הלכה שחשוב לדעת , זאתאגב דרך
החתן  , אלא רק כאשרחלים ינםאהקידושין 

כים צרי םל. אווהכלה רואים את העדים
 , אלאממש רואיםאם הם לאו דוקא  , כילהוסיף

זאת. לכן מזכירים את  יודעיםהם מספיק ש
, כי שהחתן והכלה ידעו, בכדי שמות העדים
 פלוני ופלוני הם העדים.עדים, שני  נמצאים כאן

לא כולם, אבל אני מהנוהגים  –גם נוהגים אנחנו 
 ,כוס הקידושיןלתת לעדים לטעום מ -כך 

בכדי  ועמים,טגם הם  ,טועםשהחתן  לאחר
  עדים. נם כאןהידיעה שישלחזק את ההיכר ו

  
והכלה שהחתן  ישנה עדיפות מהקהל: שאלה

  את העדים? וירא
כי ישנה יכול להיות,  מרן שליט"א: תשובת
אבל בשע"ה  'ראו'. ,כך לשון הפוסקים .עדיפות

, הבאתי[אהע"ז סי' ר"ו דף צ"ט בעיני יצחק אות ק"צ] 
זאת בדוקא. שצריך  ,שאומר מילא מצאנו כי 

, 'לראותכתוב לשון 'למרות שבלשון הפוסקים 
הם יודעים נן הרבה ראיות שמספיק אם אבל יש

שהו יכי מ ם.בלי לראותגם מעדים,  כאן נםשיש
איך היא תראה  , א"כהכלה מכוסההרי  ,טען
  .עדיםה את

  
בחדר  אבל היא הרי היתה מהקהל: שאלה

  ?אחר
יש מקומות אכן בתימן  מרן שליט"א: תשובת

אבל העדים היו היא היתה בחדר אחר, שנהגו ש
   .מתקרבים

  
. רואה את העדיםהיתה  אופן, הכלה אכן בכל

זה מכוסות, אבל היו הפנים שלה אמנם  דהיינו,
אלא שהיא רואה ואינה רואה,  שהיא איננהלא 

לכן, הכי טוב אם  .היא יכולה לראות נראית.
שהיא רק ספיק , אבל בעצם מאותם היא תראה

עניין בשע"ה הבאנו הרבה ראיות ל מכך. תדע
 על כך, מערערר שאשהו אחד ימ נו רקישו ,זה

  השבנו עליו.כבר ו
  

מהקהל: לכאורה יש עצה לפתור את  שאלה
הבעיא של עדים נוספים בלתי כשרים, שאמר 

", ולא אחרהרב מקודם, בלי להגיד אתם עדי "
אלא שיגיד החתן או הרב, כי שני אלה יהיו 
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. עי"ז אין וכן כל מי שראוי להעידעדים, 
נכללים בכך הקרובים והפסולים שבציבור 

  הנוכחים.
מרן שליט"א: לכאורה אולי זה רעיון  תשובת

[פ"ח סעיף ו' טוב. ואכן בספר הנישואין כהלכתם 
מ"מסדרי קידושין"  ישנםמובא כי  ר"ל] ףד

"כל הכשרים להעיד יהיו עדי  שנהגו לומר
[דעת זקנים לבעלי התוספות דברים י"ז ו', קידושין" 

בניין ציון סי' קנ"ז, קובץ שומר ציון סי' נ"ט, וחוסן 
ולדעתם עדיף זה  .ישועות על קיצור ש"ע סי' קמ"ז]

מייחוד שני עדים בלבד, כי שמא שני העדים 
שמייחדים פסולים הם. אבל כשמזמינים את 

על כל פנים יימצאו בין הציבור  –כל הכשרים 
שנים כשרים, וגם אין כאן חשש של צירוף עד 

שהרי הוציאו את הפסולים  –קרוב או פסול 
אולם  .[בניין ציון ושומר ציון הנ"ל]מכלל העדות 

יש מי שכתב שלא נכון לעשות כן, מפני שאם 
אין הקידושין  –מזמין את כל הכשרים 

מתקיימים אלא דוקא כשכל האנשים הנוכחים 
הכשרים לעדות רואים את מעשה הקידושין, 

יש לחוש לביטול  –ואילו יחסר אחד מהם 
  .[שו"ת מהר"מ שי"ק הנ"ל]הקידושין 

  
מהקהל: כיון שהבעל אינו לפנינו  שאלה
יע דבריו, אולי נחוש שמא עיניה נתנה להשמ

  באחר, וא"כ אינה דוברת אמת?
מרן שליט"א: אינה חשודה על כך.  תשובת

והרי כבר ט"ו שנה היא נותרה גלמודה לבדה, 
  מתגוללת בצערה ומבוכתה.

  
לא אקרא את כל תשובת  לעניינינו. נחזור

 רבה, עמקות כאן נהישש וןכיהנ"ל, מהרי"ץ 
וחובק כמה סוגיות בש"ס ועוד כל מיני צדדים, 

רק את התשובה ר אלא אומַ ובפוסקים. 
היא שו ,ו רוצים לדבר עליהר אנשא ,העיקרית

   גבי הנושא שלנו.ל 'ינהמא קנפ'תהיה 
  

גם  ,אתזאולי בכל , מהרי"ץאומר  אח"כ
וראו את  הציצואחרים מבחוץ, האנשים ה

 ראו שהכשרים יונח ואפילו ,הקידושין
אם  גם ,ולמתקדשת למקדש ונראו ,הקדושין

 עדותם אין הכי' אפי נניח שכך היה הסיפור,
' בסי ל"ז שמואל בית הרב המלך עםטמ .כלום

 ראו םשכשרי אף ובאמת ,ל"וז' ט ק"ס ב"מ
 שהעדים רחמא ,מהני לא מ"מ ,דושיןיהק כ"ג

 כאלו הוי אז ,פסולים הם דושיןיהק אצל שהיו
 שראו מה מהני ולא ,עדים בלא דושיןיהק היה

עדות הכשרים,  .באורך ש"יעו ,אחרים עדים
היו עדים  ,כאןהעדים שהיו אינה עוזרת, כיון ש

  .פסולים
  

זהו מהרש"ך, מהרי"ץ ומביא את דעת  ממשיך
 ברידכולוניקי, אמחכמי ס ,כהןרבינו שלמה 

 א"ח ה"ע ך"מהרש פרסב כ"ג הובא ,ל"ז הרב
 שם וכתב ,באורך שאלה בתשובת ה"כ' יס
 זה יןיבענ בייל אל ונתון ראיתי זה כל ,ל"וז

 י"מוהרר הגדול הרב פרסב מצאתי כ"ואח' וכו
 מרב אחת תשובה שמצא ,א"ק' בסי ל"ז לב' ן

 ןיעני על ששאלת ,ל"וז בדורו גדול אחד
 היו והעדים עדים' ב שייחדו ,הקידושין

 והם אלו עדים דוחדיי דכיון נראה ,פסולים
 הוו לא אלו דושיןידק אטפשי ,וליםספ
 והיו ,המון לפני נעשו הקדושיןד ג"אע .דושיןיק

 רמלמי ואיכא ,כשרים עדים הרבה שם
 נוחלין יש פרק י"באשר' כדאי ,בשאר תתקיים

 עדים ייחדו דלא ,התם שאני .דמכות ק"ובפ
 ,וליםספ עדים דוחדיי כיון ,הכא אבל .וליםספ
 ,עדים יהיו שייחדו דהעדים ,כוונתם היתה כ"א

יבור צב ,ללכרי בדרך הדהיינו,  .אחרים ולא
אנשים  , ישנםעל יד החתן והכלה יםנמצאה

, עדות שבטלה מקצתה ,א"כ .קרוביםשהם 
שני עדים הבאנו אמנם  ,בטלה כולה. כלומר

 פסוליםאנשים הגם שם  נםאבל יש ,כשרים
אלא  כיצד העדות כשירה? לעדות. א"כ,
שני עדים,  כאןייחדת ש כיוןד ,התשובה היא

אחרים לא מתחשבים ב , א"ככשריםעדים הם ו
  הנמצאים שם. 

  
לא אמרו  ,אם העדות היתה באופן סתמי ,אכן
 בפניקידושין את העשו  אלאעדים, הם המי 

הם ם נה בעיא, כיון שחלקיש ימאה אנשים, אז
שהם שים עדים חמתביא אם אפילו ו קרובים.
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שים עדים נם גם חמישכיון שאבל  ,כשרים
אולם  דבר פוסל את כל העדות.הי אז ,פסולים

אמר להם  החתן, וייחדת שני עדיםש בנ"ד, כיון
אתם 'להם, מר המקדש אאו שהרב  ',אתם עדי'

 , א"כ בכך פסלת את כל האחרים,'עדיםהתהיו 
  עדים.  יוכלו להיותלא שהם 

  
 שליט"א, האומרים לחתן ראשי ישיבות נםיש

אולם  '.אתם עדי ולא אחר' לומר לעדים,
אבותינו לא  .זהה הנוסח בעד כ"כיננו אאנחנו, 
, אצל האשכנזיםהם גופא, דהיינו וגם  ,נהגו כך

ם וחלק כך, נוהגים םחלק לא כולם נוהגים כך.
על פי את זעושים , כך. הנוהגים כךנוהגים  לא

הם אשר  ',אבני מילואים'החושן' וקצות 'דברי 
לכן  אחרים.את ה לפסול בפירוש ,לכך חוששים

אנחנו  '. אולםולא אחר ,תם עדיא' ,הם אומרים
 .'ולא אחר' ,את המליםלא להגיד ש ,מעדיפים

, תברר פתאוםלאחר החתונה מ ,לפעמיםשכיון 
 וב שיש ,פסול. לא שמו לב היהאחד העדים כי 

, או מצד רבה משפחתיתיאיזה פיסול, או מצד ק
לא שמו ר שאסול יפ או כל ,בענייני ממון בעיא

אם  כגון אותו מראש,לא ידעו ש ואליו, אלב 
, בהם מסתכל בדברים שאסור להסתכלהוא 
עדות לקידושין. פוסלים רבים הדברים  ועוד

הוא פסול. א"כ מה העד  , כיפתאום מתברר
  יהיה? 

  
 הללו,לקחת רק את העדים כיון ש דבריהם, לפי

אתם 'אמרת הרי ש ,העדים האחריםפסלת את ו
אינו יכול אף אחד  ', ממילאעדי ולא אחר

 הואחד מהם א, ואלא רק השנים האלה, להעיד
לכן אנחנו  תה בעיא חמורה.נהי יאז ,פסול

אלא,  'ולא אחר'. לא להגידש ,מעדיפים
כשרים בתכלית התשתדל לקחת עדים 

 ,אם ישנו חששאו "כ, חאאם יתברר והכשרות, 
 נםיש , אזיפסול הואאולי אחד מהם כי 

 דהיינו, את האחרים.אומרים שאפשר לצרף ה
יהיה אפשר ש ,בחשבוןזאת נחנו לוקחים א

ר שאכ ,למעשה אמנם לצרף עדים אחרים.
 ו כביכול אמרנו, זה'אתם עדיאנחנו אומרים '

אם  מפורש. כלומר,אבל לא ב ',ולא אחר'

'ולא אחר', אזי אתה מפורש, זאת באתה אומר 
 , ואז הדברהעדותעניין מ ומוריד את כולםפוסל 

זאת באופן עדיף להשאיר  הוא חמור. לכן,
'אתם עדי', הדבר אתה אומר ר שסתום, וכא

כי לא מתחשבים באחרים,  ,לכשעצמו אומר
   ייפסלו.ם לא עדיהאם 

  
, ומהרי"ץ מסכים מהרש"ך אומראופן בכל 

שני עדים  נםכאשר ישש כי כפיו, לסברת
אומר שהעדים הפסולים מזיקים  ינניא ,כשרים
לא איכפת לי  ,כשריםהם  . כיון שהעדיםלעדות

, הדבר אינו פסוליםהעדים מכך שישנם כאן 
הוא  הדבראותו א"כ  הכשרים.עדות פוסל את 

, הדבר ך, אם העדים האלה פסוליםיפהבגם 
ר שאכש כשרים. כמושל־עדות אינו פוסל את ה

לא מזיק לי עדות  ,כשריםהשני עדים  נםיש
 ,פסוליםהיש לי שני עדים ר שאכ הפסולים, ה"ה

  .אליהם מצטרפים ינםאי הכשרים אז
  

מביא  מהרי"ץ ,זאת תשובה בראותישם,  וז"ל
 עיני אורותשובת מהרש"ך, המשך  כאן את

 הנזכר הגדול הרב לדעת שכוונתי ,בייל חושמ
 דכי ,ולומר לדמות כרת,הנז בההתשו בעל
 לקיים גיס כשרים העדים וייחוד דהזמנת היכי

 וליםספ עדים רפוטשנצ פ"אע ,העדות
 הכי .העדות לבטל כמינייהו כל לאו ,בהדייהו

 לבטנת נמי ,וליםספ עדים וייחוד בהזמנת נמי
 ,בהדייהו כשרים הרבה דאיכא ג"אע ,העדות

 איןד ,ומסיק .בשאר תתקיים אמרינן ולא
 .באורך ש"יעו ,בפניהם שנעשו דושיןילק לחוש

 דבנדון דושיןידק ,מהמחובר בידינו עלה כ"או
 ולקדש לחזור וצריכין ,דושיןיק הוו לא ןדדי

 שהם שני עדים , ישנםבכל חתונהכפי ש .שנית
 ,מורידים ינםאינם מעלים ואוהפסולים  ,כשרים
אלה העדים הכיון שדבר בנושא שלנו, האותו 

 לא לוקחים בחשבון ,פסוליםשמינו אותם הם 
אפילו שהם  ,שהיו שם שאר האנשיםאת 

   .כשרים
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עוד פרט בתשובת מהרי"ץ, הנוגע ג"כ לנדון יש 
 להסתפק אין גם, ולכן נביא גם אותו וז"ל, דידן

 ונתכוון ,העדים בפני שנתייחד דאפשר ,ולומר
 .זנות בעילת בעילתו הוי ולא ,דושיןיק לשם
 ביודע היכא דוקא אלא ,כן אמרינן דלא
 אבל .קדושין הוו לא הראשונים דושיוישק

 הוו דושיןישהק ובריםס היו אדרבה הכא
 יודע אדם אמרינן לא כ"וא ,גמורים דושיןיק

  ע"כ, וציין לכמה פוסקים שכתבו כן. 'וכו
  

גדולה מזו, נתברר והוכח שלא היתה ובעניינינו 
שום בעילה מעולם, אף שנולדו לה ממנו שתי 

  בנות, וד"ל.
  

ובנים שנולדו  ,זיע"א כותב מהרי"ץבהמשך 
כשרים ויורשים את  ,בינילהם כבר ביני 

בשו"ע סי' לכל דבר, עיין  כבנודהוי  ,אביהם
   .ד'
  
שיש להם  , כיוןנוגם לשאלה שבפנינוגע  דברה

בהם בעיא של־ממזרות חס אין שתי ילדות. 
 אפילו שאנו מבטלים את הקידושין., שלוםו

 דהיינופנויה, של־בנים  יהיה להם דין ,הכי הרבה
אולי  .ממזרים , אבל אינםקידושיןשנעשו בלי 

סול אין בהם פלא רצוי וכו', אבל יש עניין של 
סימן אהע"ז בשו"ע את המציין  . והואממזרות

, והדבר כ"ו סעיף, וכוונתו למה שכתוב שם בד'
   פשוט.

  
 ,העולה הכלל ,אומר מהרי"ץ בסוף למסקנא
 ,כשרים בעדים ,הטבפרו שנית לקדש דצריכין

 יןסאירו ברכת לברך צ"וא .וכהלכה כדין
 , שבאוםבמקרה שלה .שנית פעם שואיןיונ

 ,בעדים קרוביםהיו קידושין עליו, שהלשאול 
וצריכים  .התבטלו ,כל הקידושין שעשו עד היום

לא צריך לברך ו .עדים כשריםלקדש בחזרה, ב
. שואיןינהין והאירוס בפעם השנייה, את ברכת

אולם לא כ"כ הפוסקים, ן מביא מ כך מהרי"ץ
  ברור מהו הטעם. 

  

, הם אומרים, כי מה שעיינתי באחרונים לפי
ו, אבל כיון התבטל קידושיןהאפילו שבעצם 

כבר ש ', לכן כיוןמעכבות ינןאש'ברכות 
הגם . קידושין יהיו בלי ברכהה אזי כעת רכנו,יב

הזה אינו מובן כל כך, כיון שעכשיו  שהדבר
אבל ראיתי, כי הרדב"ז עושים הכל מחדש. 

אומר סברא בכך, כיון שכעת זהו לא זמן 
 דהיינו, בשעת הקידושין הראשונים, השמחה.

את עושים  אולם כעת, רק אז היה זמן השמחה.
א"כ מה שחסר, את להשלים  בכדי ,קידושיןה

, ולכן לא צריכים לברך שמחההזמן  אינו וזה
  גם זה צריך עיון, אבל זה נושא בפני עצמו.  וכו'.

 .דברלכל  כשרים ,כבר הנולדים ,בניו והבנים
   .צדק במעגלי חנוני הצבאות ואלהי
 ,דושיןיהק לחזור שמוע לבלתי ימרה ואשר
 יכפר ובטה' וה .דמא מבע דלא ילואסב להוי
 בישראל הנעשית גדולה שגיאה על ,בעד

של־שלטון ההיה  , כאשרהיה בזמנם כך .כזאת
, כי מי שלא ישמע, מי אומר תורה. מהרי"ץ

א וָ ילְ סִ י בְּ וֵ הְ לִ ' ,הזה דיןהפסק את  ושלא יקבל
 שלא מוציא דם., קוץ דהיינו א'.מָ ּדְ  עבַּ מַ א לָ ּדְ 

   א.ּתָ ּמַ ושַׁ חרם ונידוי הם יהיו ב, כלומר
  

[מובאת בנוה צדיק על שו"ת  תשובה אחרת ישנה
בסגנון שם את זכתב מהרי"ץ ש ,פעו"צ אות י"א]

כתוב כל ה לאימרה לבלתי שמוע ואשר אחר, 
הננו שולחים  דברי אלד'ים חיים, בפסק זה

ראשי  "ל.חש ר"ונשיכת נח אליו בלחישת
 מתא. שמתא היינו,שרם חידוי נ, נח"ש תיבות

ם לו מיתה, '. דהיינו, על ידי זה ייגרם מיתהשָׁ '
מיתה היא ליודע אם הכוונה חס ושלום. אינני 

 ומבחינה רוחנית, אבל זהמיתה או  ,גשמית
ֶפשׁ  כי .מוציא דם ינואש ,קוץ ם הּוא ַהּנָ  ַהּדָ

, דוקרוקוץ שהוא דוקר  נויש .]דברים י"ב, כ"ג[
אפילו  ,כבר הזיק לו . הקוץמוציא דם אינואבל 

 ', רח"ל.ם מיתהשָׁ 'בלי להוציא את הדם. מ
בצירי. , ם מיתה''שֵׁ  הגורסים,כאלה  נםאולי יש

 הערוך,כגון אבל לפי מה שהמפרשים אומרים, 

שם תהא  ,[במועד קטן דף י"ז ע"א] רש"י אומרוכן 
 םשֵׁ 'לא ובקמץ, , 'ם מיתהשָׁ א"כ צ"ל ' מיתתו.
  מיתה'.
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פני בית ה להגיע ,נו מדברים עליהשא השאלה
[תיק מספר  ביבאתל עיר הדין הרבני ב

המבקשת  פסק דין.כך,  והם כתבו ,]930819/1
, כפי שנהגו 12בגיל  נישאה בתימן בהיותה

 ,לדבריה סבלה ממנו רבות שם באותה העת.
היתה בורחת ממנו, ולאחר שהיו מתערבים 

משך בהתנהלו  .בני המשפחה היתה חוזרת
 ,עד שלא יכלה יותר לסבול ,שנים כך החיים

קשו ממנו יב שנה אינם ביחד. 15וברחה ממנו. 
כל  .וכו' , תמיד הוא הביע התנגדותלתת גט

, ללא האמור אנחנו שומעים מפי המבקשת
, אם אין לנו ידיעה ישירה מפיו נוכחות הבעל.

לה  מבקשת שבית הדין יתן . היאוכו' זה נכון
ללא צורך  ,נשאישמתיר לה לה ,פסק דין

   בקבלת הגט.
  

על בית הדין להזמין את  ,לצורך מתן פסק דין
, לחקור את העדו ,לשמוע מה בפיו ,הבעל

בית הדין ניסה בכל  ולברר שאכן הוא פסול.
לתת להזמינו  ,דרך אפשרית להודיע לבעל

   ללא הצלחה. תגובתו, והכל היה
  

אני הייתי עד  ,ראמוהופיע העד  מועד,נקבע 
 חתן.הבן דוד אכן והוא  ,בחופת פלוני אלמוני

, לשמש ממונים מטעם הקהל ,שניהעד ההוא ו
המבקשת  בכל החתונות שנעשים בעיר.

הרבה חתונות נעשו  יק.כי זה לא מדוי ,אומרת
גם שבוע לפני  , לא על ידי העדים האלה.שם

אחות של־התקיימה חתונה  ,החתונה שלי
חתן התנגד לעד הזה, של־חתן, ואבא של־

, ולכן משפחה והוא פסול־בטענה שהוא קרוב
   הוא לא היה עד.

  

דהיינו אב שאבי המבקשת,  ,נודע לבית הדין
, ביטול הקידושיןאת מבקשת הזאת, האשה ה

להזמינו לשמוע  וביקש שראל.ינמצא בארץ 
את דבריו, נקבע מועד לשמוע את דבריו, 

בגיל  הופיע, אמר הבת שלי התחתנה בתימן
חתן. של־, עד הקידושין אכן היה בן דוד 13

, אבי החתןשל־זנו בזמן הקידושין לחשתי באָ 
אבל הוא השיב  .ההלכה העד הזה פסול "יפע
בלו אותו ואת העד השני להעיד ימאחר וק ,לי

 אמנם , עדותו כשרה.בכל העניינים שבקהילה
אבי מאחר שהוא אבל  ,אני לא הסכמתי

י עם אחות בנשל־בחתונה  הקובע.הוא  ,החתן
 ,לאור האמור עולה ברור .מנעתי עד זה ,חתןה

   ול.פס וֹ כי אחד העדים הינּ 
  
 אחד הרבניםאת הנושא הזה, עם  יררתיב

 דבר?ההאם נכון , מןבתי שהיה שם, שליט"א
היו אכן  והוא אמר לי, כי הדבר? היה וכיצד
נעשו עם ר שא כאלה, ארבע חתונות או שלוש

מלבד חתונות נוספות שהם לא  ,עדים קרובים
או דבר כולם של־בסופו והיו קרובים להם, 

תברר להם לאחר שנ ,חזרו על הקידושיןחלקם 
ארבע או היו שלוש אמנם  כי הדבר הוא טעות.

, אבל עשו חתונות עם עדים קרוביםש ,פעמים
 ,שהעדים ראו שלא משלמים להם כסף לאחר

ל בשבי מכך?מה יצא להם  , כיהחליטוא"כ הם 
 ,למו להם כסףילא ש ירחא הזאת?מה להם הט

נוטל ה היתה תמורת שכר.עדות החשבו שכי 
 הפסיקו לכן הם ,להיו בטעדות ,שכר להעיד

   ., ונתבטל הדברלהעיד
  

היו כמה חתונות  , אכןצודקים שניהם א"כ
לומר כי כולם היו כך. ק ילא מדוי אבל ,כאלה

הכלה הוא  אבי אחרת.וחלק  ,היו כךחלקם 
זקן ששכח 'הוא  ,לצערינוש, רק כםח־תלמיד
. היום מרוב צרות שעברו על ראשו ,'תלמודו

יאריך ימיו ברוך הוא ' ה .שנה בן שמוניםכהוא 
אני לא  ,הוא אומר בטוב ושנותיו בנעימים.

אבל לא שמעו לכך, , התנגדתי זאת רציתי
   ., לקחתי עד אחרבנישל־בחתונה ו בקולי.

  

ממה נובע כל קרה, מה  הבנתי, דברשל־ בסופו
 ,האחותאח והכי  העניין הוא, ?הויכוח ביניהם

אח התחתן עם אחותו ה עשו חילופין. דהיינו,
 ,בתימןהרי  לשלם מוהר.בלי מ ,שנישל־

לאבי  מוהר בתורתמשלמים הרבה כסף, 
 וןכי ,למו מוהרילא ש, במקרה הזה אבל .הכלה
 זה.של־זה עם אחותו של־אח  ,החליפושהם 

 הם ,חנם אין כסף נעשה הדברכיון ש ,א"כ
מוכנים  ינםאלכן בשום אופן  ,הפסידו את הכסף

  אמנם יש עוד סיבות נוספות. גט וכו'. לתתכעת 
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אשר , כתב פס"ד הנ"ל"ד יהבכי , הוא העיקר
סים בן , הרב נשלושה דיינים עליומים ותח

והרב זבדיה  ,, הרב אפרים כהןאב"ד שמעון
 כותביםהם ו תשע"ד,ה'שבט ח' בתאריך , בכהן
כאשר א'  חמשה דברים.לברר  עלינו, כך

האם זה  ,נמצא אחד העדים קרוב או פסול
עד  קידש בפניאו נחשב  ,פוסל את כל העדות

 ,אם העד השני לא ידע שעד זה פסול ב' אחד.
אם יש  . ג'אם בכל זאת העדות כולה פסולה

בנדון דידן  ד' .קידושין שבעל לשםלחשוש 
יש  . ה'אם יש לחשוש ,דע שהעד פסוליש

יום חזקת אשת איש שהיה על המבקשת מ
  .הנישואין

  

 'שני בשני'הלכה ברורה, כותבים כך,  הם
חתן. האם העדות של־הוא בן דוד  ,פסולים

הם מביאים  הזאת פוסלת גם את העד הכשר,
 ,סימן מ"ב סעיף ב' את ההלכה באבן העזר

 וגם הרמ"אאינם קידושין.  ,מקדש בעד אחדה
במקום שכתב שיש להחמיר, הוסיף וכתב ש

 עיגון ודוחק יש לסמוך על דברי המקילים.
 לא הוי קידושין,זה  ,מאחר ולפי דעת מרן

ן אין בנידון דיד ,במקום עיגוןרק והרמ"א כותב 
   לך עיגון גדול מזה.

  

ואחד מהם  ,קידש בפני שנים לגבי אם הדין מה
שו"ת בית מביאים פה את הם קרוב או פסול, 

 קודם,מ שהבאנואת רבינו ירוחם ו ,סי' ב' יוסף
 כבר נודע ,סי' ל"א העזראבן  אשר קובושער ו

מקדש בעד אחד אם הוי ב ,מבוכה גדולהה
, אבל הסכימו כל האחרונים שלא וכו' קידושין

כיון שאחד מהם קרוב  .לחשוש לסברת הסמ"ג
   .וכו' , אין כאן קידושין כללאו פסול

  

הפוסקים במקרים נו מה שמקובל אצל יבזמנ
עדים פסול, נחשב אם נמצא אחד ה ,כאלה

הנדון כאשר אם  כמקדש שלא בעדים.
של־בעיות  נןדהיינו, ח"ו יש ,מכשירים ממזרות

בקידושין והם מוצאים שהעד האחד  ,ממזרות
שהו ידהיינו אם אשה התחתנה עם מ ,היה פסול

 ,היתה אשת אישהיא עדיין ובעצם  ,אחר
יש כיון שו .שהוא יהיה ממזראם כן יוצא וילדה, 

ואז  ,אז אין עיגון גדול מזה ,רק עד אחד כשר
אשת איש, אם אפשר לא להתיר אבל  .מתירין

  .וכו' לא מתירים בלי גט ,לסדר גט
  

לדברי  ,דון דידןבנ ,דבר הם כותביםשל־ בסופו
בלו את העדים יהם ק ,העד ואבי המבקשת
, והעד לא ידע שיש כאן יםבקידושין להיות עד

הוא חשב שלפי ההלכה רק העדים  ,פיסול
עד של־אז אם כן יש עדות  ,האלה הם כשרים

אבל אם נמצא בין המוזמנים  אחד שכשר.
מהר"י לפי דעת  ,אנשים שלא קרובי משפחה

דעתו רק על  וייל, אז כיון שהוא ייחד את אלה,
 מהרש"ך. וכן כתב ולא על אחרים ,אלה בלבד

החוות יאיר אבל  .בשו"ת נאמן שמואלו ,וכו'
אם  ,חדו עדיםיודעתו שאף שי ,חולק על זה

בין , כל שיש אחד מהם קרוב או פסול נמצא
  . , הקידושין כשריםעדים כשרים המוזמנים

  

מאחר שכל  ין,דלדעת בית ה בנדון דידן  אבל
בלו ישרק אלו הם העדים שק ת,הקהילה יודע

ואף  עליהם, אין שום עד חושב להיות עד.
סומכים על שום אחד  אין ,לדעת החוות יאיר

   , ממילא הקידושין לא תפסו.מהמוזמנים
  

, עליה שמהרי"ץ דן ,לשאלה כאןנכנסו  הם
והם אומרים, כי  אולי ניקח את העדים אחרים.

רק כי  ,כל הקהילה יודעת, שמאחר ונראה להם
 הדבר לא תופס. זאתאם כן  הם העדים,אלה 

, אבל בסוף שמהרי"ץ כתב בהתחלה הסברא
 ,יודע אם הוא חזר בו לגמרי ינניאר בו. הוא חז

הוא  .צדדים אחרים לוהיו כיון שבלאו הכי אלא 
ן אי'זה, נושא הכנס לישלא צריכים לה ,תבוכ

דהיינו היה מקום לומר , 'ה כללאנו צריכים לז
 ,פשוט הדבראצלם  שתתקיים העדות. אבל

   בכך. תקייםהעדות לא תש
  

כיון כי  .גדולה סברא זאתמה שהם כתבו,  אכן
הם העדים,  שכולם חושבים שרק העדים האלה

 ' גדול מזה.די ולא אחר'אתם עאין לך  א"כ
נודע לי  הם העדים.רק אלה  , כיכולם יודעים

עכ"פ שבמקרה זה רוב הנוכחים היו קרובי החתן 
  והכלה, ואף המקדש היה אבי החתן.
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דברי מהרי"ץ את בקצרה  הם מביאים בהמשך
הם כותבים דבר של־בסופו ו ,שו"ת פעו"צב

שאחד  ,התברר ללא כל ספק למסקנא כך,
, העדים הוא פסול, הוא קרוב שני בשני לחתן

פיסול  ושזה להגיד, ברצונם לא דרך חיתון.
רבה יאלא ק ,לא דרך נישואין ,דאורייתאמ

   פקפוק על פסלותו.אין כל ו ,משפחתית ממש
  

הם כתבו מה הפיסול שלו, מה מזה,  למעלה
, שני העדים אחד המשפחתית, רבהיבדיוק הק

לחתן, העדים בקידושין הוא שני בשני  אחד
 תכף הם אחים., של־עדהחתן ואבי האם  אב

   כך.נדבר על 
  

אין שום אפשרות לקבל גט מהבעל  ,מצד שניו
היר שלא יתן לה גט שנמצא בתימן, והוא מצ

ובמיוחד לאור הדברים  עד שהיא תזקין.
קיבל צוואה אמר כי שהוא  ,שנאמרו בפנינו

שהוא  ,ברור הדבר , שלא יתן לה גט.מאביו
, וברור שאין לך אביו 'מצות'לא יעבור על 
   עיגון גדול מזה.

  

שהקידושין  , יש להגיע למסקנא,לאור האמור
 ,בעדיםוכאילו קידש שלא  ,פסוליםהיו 

ניתן ביום  עלמא.ינשא לוהמבקשת מותרת לה
  ח' בשבט התשע"ד.

  ם.לפני כעשרה חדשידהיינו, 
  

 גם אנחנו חושבים כך. ,שאמרנו עד עכשיו כפי
ע"כ , 'חלקים' כל־כך אינםאבל כיון שהדברים 

  אנו צריכים לברר שני דברים. 
  

 ?התורהן פסול מ ,העד הזה אכןהאם  ,ראשית
דעת  ,ידועכהרי  ינו כ"כ פשוט.אהדבר 

עדים היא, כי רק  ]פי"ג מעדות הלכה א'[הרמב"ם 
 םא, פסולים מן התורה. אולם קרובים מן האבה

פסולים רק  הם ,מצד האם הקירבה היא
על  אבותלא יומתו ' ,שנאמרכיון  מדרבנן,

אמנם הגמ'  .'אבותובנים לא יומתו על  ,בנים
, מצד האםקירבה גם  , כידורשתבמס' סנהדרין 

כיון אבל  ',אבות'בפסוק אפילו שכתוב  .תלוספ
על  אבותלא יומתו ', 'אבות'כתוב פעמיים ש

אומרת  ,אבות'על ובנים לא יומתו  ,בנים
תנהו  ,אם אינו עניין לקרובי האב הגמרא שם,

כי  ,סובר כנראה הרמב"ם .קרובי האםעניין ל
לא , ומדרבנן ו רקאבל זה ,דרשהאכן כך היא ה

. דהיינו, זאת רק אסמכתא. בכל תאימדאורי
, קרובים מצד האם, כי כותב הרמב"ם ,אופן

בנים ה ינםא הרי ,מדרבנן. א"כ בנ"ד פסולים
הוא קרוב מצד  ,מהםאחד שאלא  ,אחיםשל־

, הם אחים. החתן י, ואבעדה םהאם. דהיינו, אֵ 
ירבה מצד ק ושזה ,צדנו כאן יש ,בעצם א"כ

   האם.
  

בספרו  ,המבי"ט סוברכך  ,טועניםהכאלה  נםיש
נחשב  ,זהדבר גם כי קרית ספר על הרמב"ם, 

רבה יהק ,כיון שבעצם ירבה מצד האב.קכ
ם הרי אבי החתן ואֵ  . דהיינו,מתחילה מן האב

ירבה מתחילה הק א"כ הם בני אב אחד, ,העד
כך  ירבת האב.גם זה נחשב ק לכןמצד האב, 

אבל רבים בדעת הרמב"ם. , סובר המבי"ט
ן מ ,נידון כאןיש לנו  ,א"כו עמו.מסכימים  ינםא
   הזה.צד ה
  

חלק ב', [רב פעלים שו"ת תשובה ב על כך נהיש
הוא כותב באמצע התשובה ו ,]ה' אבן העזר סימן

 שזכר םהא בתרודק חושבים אתם כך,
 דוקא איירי ,התורה ןמ הכשרים ם"הרמב
 םמה אחד וכל ,אחת םמא אחים ינש בכגון
מאב אחד, אשר אמם ילדה בן אחד  נולד

מראובן ובן אחד משמעון, אבל בן ראובן ובן 
של דינה חשובים קורבת האב, כיון דראובן 

 ,מעלתכם על ותמהניודינה נולדו מאב אחד. 
החלטתם דבר זה בדעתכם בפשיטות,  איך

 םאת והלאשאפילו ספק לא נסתפקתם בו. 
 והרשב"א ן"במהר ,עולם גדולי דכמה םרואי

והרב המגיד ועוד כמה גדולים ראשונים 
ואחרונים, שהשיבו על הרמב"ם בדבר זה. 

 ם"הרמב בדעת ,סברי רבנן ולהכוד מוכרח
 והיינ ,התורה מן כשרים האם קרובי ,שכתב
 .ראובן אחות דינה ובן ראובן בן קורבת ואפיל
 ליכא תו ,חשבתם כאשר םמפרשי הם דאם

 והן .'וכו ז"דב ל"ז "םהרמב על שהשיגו השגה
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 נמצאת ,חשבתם אשר זו אסבר כי אמת
 ל'מה ג"י פרק ט"המבי להרב ספר בקרית
דעתו של הרב המבי"ט בזה, היפך  הנה .עדות

כל אותם הגדולים. וכן ראיתי להרב ערך 
השלחן ז"ל סי' מ"ב אות ח', שהביא דברי הרב 
המבי"ט בקרית ספר הנז' וכתב וז"ל, וא"כ 

הם 'שני בשני' מצד האם,  בנ"ד אע"ג דקרובים
כיון דאב אחד לשתי אחיות פסולים 
מדאורייתא לכו"ע, אבל מסתמות דברי 

 דלעולםהרשב"א והמ"מ משמע דאין חילוק, 
 .וכו' מדרבנן פסולים דהוו ל"ס ם"הרמב

רבה הזאת יהק ,דעת הרבה פוסקיםל ,בקיצור
  כ"כ פשוט.  ינואדבר ה"כ דרבנן, ואמרק היא 

  
 ,הרמב"םהאם פוסקים כ הדבר,עצם לגבי  אבל
מהשו"ע בהלכות  , נראהפוסקיםהשאר כאו 

פסק  שאינו ],חשן המשפט סי' ל"ג סעיף ב'[ עדות
הרמ"א מביא את דעת אמנם  .הרמב"ם כדעת

פסולים מצד אם הם שיש אומרים כי , הרמב"ם
"מ לענייני קנפהו רק מדרבנן. וזה ,האם

 אולם ?לאשאו  ,ה גט, האם היא צריכקידושין
, מה וטוען עליו ,חולק על הרמ"א ,הש"ך שם

, אין כוונת הרמב"ם ?אתה מביא את הרמב"ם
הם גם לדידיה אלא  הם פסולים מדרבנן,כי 

 לכךהרמב"ם קורא שרק  ,פסולים מן התורה
   ., כפי שיטתו ודרכו'מדבריהם'
  

 .אתזלהסביר  כיצד ,כבר ויכוח גדול וזה
מה  כי כפשוטו, הרמב"ם בדעתהרמ"א לומד 

רק פסולים כנחשבים  הם ,דרשהן השנלמד מ
דעת גם לפי  כיהש"ך לומד, ואילו  מדרבנן.
לא הדבר ש כיוןרק  ,דאורייתאמ זהו ,הרמב"ם
 לכךהרמב"ם קורא , מפורש בתורהכתוב ב

כבר מחלוקת  זאתאבל  .מדבריהם ושזה
 . זהו כפיהבנת שיטת הרמב"ם, בוידועה כללית
הרמב"ם כותב ש ,כסףב ןקידושי לגבי ,העניין

'. מדבריהם'רק  וזהשבתחילת הלכות אישות, 
 ו ממש מדרבנן?זההאם  ?מה הכוונה א"כ,

  ואכמ"ל.
  

יש  ,דברשל־בסופו  , כייוצאאופן, בנ"ד  בכל
סול יפ והרבה צדדים שזהאמנם לנו 

 אינםר שאכאלה  נםישאך דאורייתא, מ
   לכך.מסכימים 

  
 ,סיבות כי מטעם זה, ומעוד ,חשבתי לכן

   להיתר.נוסף צד  ,צריכים לחפש כאן
  

הוא לא אמנם  ,העד השנילנו, כי לגבי  התברר
 אבל שיש לו פיסול מצד אחר. ,משפחה־קרוב

מסר יחיד ורבים, . מוסר הוא ,בעונותינו הרבים
 עשרות שנים דהיינו, כברועוד עניינים קשים. 

, כי מתנהג כמו גויגם ו לשלטונות, הוא מוסר
רנסים מן הוא וחבירו מתפַ  .רוב חייו עמהם

הכספים ושאר הטבות שהם מאספים לעצמם מן 
הממשלה בתימן על חשבון יהודי תימן 

הרבה הנותרים, זה עשרים וחמש שנה לפחות.
ם יהודישה ,לשלטונותמלשין הוא פעמים 

ודאי ב ,מוסרלגבי ו .וכו' לגויים מוכרים ערק
  מן התורה.  הוא פיסולשה

  
 ]פרק י"א הלכה י'[ כותב בהלכות עדות הרמב"ם

) והמומרים(המוסרין והאפיקורוסין , כך
כו חכמים וצרלא ה ,[והמינים והמשומדים]

 ,שלא מנו .עדותהן בכלל פסולי אות למנות
אבל אלו המורדין  .אלא רשעי ישראל

לא  ,שהגויים .פחותין הן מן הגויים ,הכופרין
ויש לחסידיהן חלק לעולם  ,מעלין ולא מורידין

ואין להן חלק  ,מורידין ולא מעלין ,ואלו .הבא
, הוא מוסרה, כי הרמב"ם אומר לעולם הבא.

ברור  ,עצמו גוילגבי ו ן הגוי.אפילו מ יותר גרוע
, עכ"פ לדעת הרמב"ם פיסול מן התורה ושזה
ועי' רדב"ז שם ושאר  [פרק ט' סוף הל"ד],שם 

מפרשים, ושע"ה חלק חשן המשפט הל' עדות 
  . סי' רי"ב סעיף ט'

  
יש לנו לפסול גם  ,מבחינת השיקול הזה ,כן־אם

  כבר יותר חלק. וממילא הדבראת העד השני, 
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  ?לא ידעו שהוא מוסר מהקהל: שאלה
 בתימן ישנםשם  מרן שליט"א: תשובת

היו בתי־דינים, לא כבר לא שיקולים אחרים, 
כל מיני  להםויש  ,כראוי כמיםחנשארו תלמידי 

  ' ירחם.ה אחרים. חשבונות
  

לדבריו,  , טענה חדשה.רצה לטעון שהוימ
י הווכו', בשנת כך וכך ' ,בכתובה היה כתוב

 ., בלי המלה 'לי''לאינתו כדת משה וישראל
הוי לי לאינתו, כדת משה כותבים, בד"כ הרי 

י לי וִ 'הֱ העולם קורא דרך אגב,  וישראל.
כי זה לשון  ,יקימדו אינו אבל הדבר, 'לאינתו

אלא מתלמידיו של אהרן וכו'.  יוִ זכר. כמו הֱ 
בכל  .בהילשון נקב ',י לי לאינתווַ 'הְ  לומרצריך 

כתוב היה לא הזאת בכתובה אופן לטענתו, 
 '.ליהמלה 'בלי  ',הוי לאינתואלא ', 'לי'

 .הם כתבו כך הרבה כתובותוהתברר, כי ב
 , והםכתובהשל־אחד נוסח להם כנראה היה 

ודילגו אחד העתיק מהשני, , ממנה זאתהעתיקו 
הזאת, אלא לא רק בכתובה  '.לי'לה על המ

   בעוד כתובות.
  

מעלה צריכים לדעת, כי המלה 'לי', אינה  אבל
צריך אכן קידושין, אפילו לגבי  ה.מוריד ואינה

 ליהרי את מקודשת 'קידושין, עת הלומר ב
אבל אם החתן לא אמר  '.כדת משה וישראל

, והסיבה היא מעכב.הדבר אינו  ',ליאת המלה '
ורק  ו אךזההמלה 'לי' מעכבת, שהדין כל כי 

אבל אם  אם לא עוסקים בענייני קידושין.
ק"ו ו .מעכב הדבר אינו יאז ,זהעניין עוסקים ב
בשביל מה באו הרי  שעושים בזמנינו,בחתונות 

עשו ו ,אולםאת הלקחו מה  לשם ?לחתונהכולם 
ודאי ב אלא האחרים? כל הדבריםאת 

וע"כ המלה ענייני חופה וקידושין, ב רובמדהש
וכמו שביארנו בס"ד בעיני  'לי' אינה מעכבת.

יצחק על שע"ה הל' קידושין ונישואין סי' ר"ו 
  אות י"ב דף ו'.

  

  
אבל היה כתוב כך, רק  מהקהל: שאלה

  בכתובה?
  

רק  ואם זה .חומרוקל  מרן שליט"א: תשובת
ינו משמעותי. אכן נכון, אדבר ה, בכתובה

מסתמא  יננה הקידושין.אהכתובה היא 
'. מקודשת לי'אמר  שבקידושין עצמם, הוא אכן

, את המלה 'לי' לא אמרהוא אפילו אם אבל 
למאן דאמר  ,"מ תהיהקאבל הנפהדבר מועיל. 

אם ש .שהכתובה נחשבת כדין שטר קידושין
(כמו שהארכנו על זה  אתזלצרף  , נוכלנרצה

היו בנ"ד  ,אבל בלאו הכי .אחרים) במקומות
   דברים אחרים.

  

עדים קרובים על  החתימואם  ,אגב דרך
יננו מזיק. אמנם לגבי אדבר ה, כתובה

 '.פחות משנים 'אין דבר שבערוה ,קידושיןה
העדים הקרובים, אלו שקיבלו אותם אבל אם 

 ,על כתובהבתורת עדים קבועים, הם שחתמו 
, הוא רק עדיםהסול ישפ פוסל. כיון אינו הדבר

הכתובה.  לגבילא בעצמם, והקידושין  גביל
שהוא מקבל עליו  ,האדם אומראם  דהיינו,

עליו זאת, כיון שקיבל , עדיםהיהיו שקרוביו 
גבי לא לוכתובה, גבי האבל רק ל הדבר כשר.

 ללכ, בדרך בעצם אולם הקידושין בעצמם.
, הקידושין גם עדיהם  ,הכתובה, שעדי מקובל

אבל  ולמעשה.הלכה ל"מ קנפלנו מכך  אין א"כ
מפורש בשו"ת ב כתוב ,זדמן דבר כזהאם נ

הטור השלישי  בחוט המשולש[חלק רביעי התשב"ץ 
[אחר זמן ראיתי . כי הדבר אינו פוסל ,סימן א']

במשפט הכתובה תניינא כרך ששי פרק נ"ב דף 
רפ"ב, שהרחיב קצת בנ"ד]. הטעם ברור, כיון 

בה היא רק לענייני שעיקר תועלת ומגמת הכתו
  ממון וכדומה, ודו"ק.

  

שלגבי  וןכי ,אחריםהדברים יתר הכנס לינ לא
, יש לנו הרבה צדדים להתירהמקרה שבפנינו, 

כי  ,שאמרנו ראשית, כפי מכמה וכמה כיוונים.
דעת ירבה, ולפסול מצד קהוא העד הראשון 

מדאורייתא. דבר שני,  סוליו פהרבה פוסקים זה
ודאי שהוא וב ,מוסרהתברר שהעד השני הוא 

לעדות. דבר שלישי, אי אפשר לקחת  פסול
אמרנו כיון ש ,האחריםמהמשתתפים עדים 

עדות , וסיעתם ומהרי"ץ ךמהרש"לפי דעת ש
   ואינה מורידה.מעלה  ינהאהאחרים 
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שלפנינו,  במקרה הזה כי ,הדבר פשוט לכן
אם חשש ש נוישכי לפי מה ששמעתי וק"ו  בפרט

עלולה לצאת  ה להינשא, היאח"ו לא יתירו
, אם לא אפילו לשמד רח"לולתרבות רעה, 

 וזה ,א"כ .צא לה תקנה כדת משה וישראלתימָ 
אם ו .אסור להחמיר, ובודאי שמאד מקרה קשה

בודאי  התירו זאת,גדולי עולם  ,גדולי הפוסקים
עניין ב לחשוש ואין ,שיש להם על מה לסמוך

כל שכן כי בלאו הכי יש הרבה צדדים  .זהה
  להיתר.

  

שלדבר נתברר לי שקורבת העד היא  בסופו
לכולי עלמא מדאורייתא. כי אבי העד (ולא 
אמו) הוא אח אבי החתן. אבי החתן שמו מרי 

הוא אחיו סלימאן. וזה שלא יעיש, ואבי העד 
כדברי בית דין תל אביב, אלא כדברי בית דין 
שבניו־יארק כדלעיל ד"ה כאשר. ואם כן 

  פשיטא טפי.
  

בכתובה, אם היה חסר משהו  מהקהל: שאלה
טעו הכתובה, או אם  שהורידו מנוסח כגון

  הזאת תופסת?הכתובה  האם ,בתאריך
בכך יש  .תלויהדבר  מרן שליט"א: תשובת

הוא פסול.  , הרישטר מוקדםהרבה פרטים. 
 הכתובה פסולה. ,התאריך הקדימו אתאם  לכן,

כי רואים אם  היתה הטעות.מה ב ,תלויהדבר 
כפי שאמרנו לגבי אם  ,ניסוחרק ב הטעות היתה

 השמיטו את המלה 'לי', אזי הדבר אינו פוסל.
טעו  , כגון אםדבר משמעותי ואבל אם זה

. חמורה החתן והכלה, זאת כבר בעיא בשמות
  וכדומה. המקום.ם שֵׁ לגבי אם טעו וכן 

  

כיון שכבר עמדנו על הנושא הזה,  ,אגב דרך
כמה בס"ד  כאןהתחדשו לי ישבנו על מדוכה זו, 

ארבע  '.מדרש בלא חידושבית אין ' .חידושים
דוקא לפי לא ו, הדברים סדרנלך לפי חידושים. 

  ם.חשיבות
  

קודם את מקראתי  ,שמתם לבאם , ראשית
בסדר ויבא  כותב כך,אשר  ,תשובת מהרי"ץ

 ,וכו'באו אנשים מזקני ישראל  ,יעקב שלם
נהגו ר שאלשאול את פינו על אודות המנהג 

   .וכו' בעירם

ֵלם זהו פסוק הרי  [בראשית ל"ג, י"ח], ַויָֹּבא ַיֲעקֹב ׁשָ
 ללכבדרך לכאורה, בפרשת וישלח. אבל 

 בסתם.לא מביאים אותו  ,מביאים פסוקר שאכ
צריך  הואהפרשה, אבל ן פסוק מ מביאים

מדוע המדובר. א"כ  יןילענורומז להיות מתאים 
, "ויבא יעקב שלםבסדר "' ,כאן מהרי"ץ כותב

ושאלו  ,כך וכךבאו אנשים מזקני ישראל מעיר 
 '?ויבא יעקב שלם' וכי אלו נקראים, אותנו וכו'.

, ' היינוויבא יעקב שלם' כי ,חז"ל אומריםהרי 
עיין  , שלם בתורתו.שלם בממונו ,שלם בגופו

גמ' שבת דף ל"ג ע"ב, ובפירוש רש"י על 
התורה ובמדרשים. [גם לפי הפשט, לראב"ע 
הכוונה בשלום, ולרשב"ם עיר ששמה שלם, אין 

 ,ארצות, הם עמי אבל אלהזה שייך בנ"ד]. 
, פקו 'שגו ברואהשבאו לקבל הסכמה על כך. 

ויבא יעקב ' ,כותב עליהם כיצד הוא פליליה'.
ל רק בכדי , זאת אני אומר '?שלם ְלָהִבין ָמׁשָ

ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם איך  ].משלי א', ו'[ ּוְמִליָצה, ּדִ
ויבא 'בסדר  ,מהרי"ץ כתב עליהםגאון עוזנו 
 וכו'? באו אנשים מזקני ישראל ,יעקב שלם

ישנו קשר בין המלה 'יעקב'  אמנם, בסדר
אבל הרי הוא הוא.  ',ישראל' שבפסוק, למלה

  ?!'שלמים'היו וכי אותם אלו שבאו, הם 
  

 רנ"ו] ח"ג סימן[ מקום אחרב כותבזיע"א  מהרי"ץ
במקומות לחתום  על מה שנהגו ,שאלהה לגבי

, לפי שאין העדים יכולים בגט על ידי הסופר
האנשים לא ידעו בהם  ,היו מקומות .לחתום

את שמו של־עד, לחתום, א"כ הסופר היה חותם 
 מה על ,תימן מערי שנשאלנו לפי .במקום העד
 ופרסה י"ע הגט על לחתום ,ביניהם שנשתרבב

 לחתום יכולים העדים שאין לפי ,העדים שמות
 שנעשה דמה ,להם והשבנו .עצמם הם שמותם

   וכו'. כן לעשות שלא יזהרו ומעתה ,נעשה
  

 פירושהלמי שאינם מבינים, מה  ,אגב דרך
 ?מהרי"ץ וכי איפה היה '?נשאלנו מערי תימן'

 ארץ תימן? הרי הוא גם כן היהבהיה הוא לא וכי 
נשאלנו מערי ' כותב,מה הוא א"כ ל בתימן.

   '?תימן
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ו זה ',תימןכי המלה ' ,צריכים לדעת אלא
, קוראים לאזור הדרום, בתימן מלשון דרום.
במרכז  ,אנחנו באזורים שלנו בשם 'תימן'.

רום דצד הם בש ון, כי'תימן' שהםאומרים , תימן
כלומר צד ימין,  היינו . 'ימן''ןמַ יְ לְ אַ  להְ 'אַ  שלנו.
 בצפוןאלו שוק"ו  ,במרכזהיו אלה ש דרום.

 .אלינו ביחס ,כביכול '.הם תימנים'אומרים, כי 
נמצאים יותר בצד ימין. לכן ם, יהם יותר ימני

דהיינו , 'נשאלנו מערי תימן' מהרי"ץ כתב,
, יחשוב כי אולי מכיר ינואמאלה שבדרום. מי ש

או במקום אחר. שהרי נמצא בדמשק,  מהרי"ץ
מה אתה אומר לצנעא, עיר אתה נמצא ב גם

עוד  'תימנים'הם ש, הכוונהאלא  '?ערי תימן'
  .יותר ימנייםהם , דהיינו יותר

  

. פסק חמור מאדכאן כותב  מהרי"ץאופן,  בכל
שלא יחתום הסופר  ,וכו' גרת התראהיו אנשלח

יום ג',  כך, ובסוף הוא כותבבמקום העדים. 
דהיינו, מהרי"ץ  ת."קוהפרות הר סדר שבע

שהם ריקים ופוחזים ועמי  ,רצה לעקוץ אותם
  הארצות. 

  

, כתב עליהם כאן הוא מדועהיה קשה לי,  לכן
לא נוח קצת '? היה לי יבוא יעקב שלם'בסדר ו

   מכך.
  

 מהרי"ץ קיצרשכנראה , כי בסוף חשבתי אבל
, שאדרבהיכול להיות  . דהיינו,בלשונו כאן

', הם לא היו עמי זקני ישראל'אלה אותם 
 כמים.חההיפך, הם היו תלמידי  , אלאארצות

, כי כך אותם בהדיא אומר ינואמהרי"ץ הרי 
הם שו ,נהגו בעירםשהמנהג זקנים אמרו, שכך 

, באים הם בעצםכנראה אלא לכך.  מסכימים
 באו אנשים מזקני ישראל' להתלונן על כך.

, כך עושים וכו', להתלונן שבעיר שלהם
לא  הדבר כך. כלומר, זהלא נראה  ואדרבה

למה שאנחנו תסכימו  ,שהם באו להגיד
לשאול את ו בא , הםךהיפאלא ה החלטנו.
להם ש וןשלא? כיאו  ,נכון דברה, האם מהרי"ץ

 . לכן מהרי"ץנכון יננואדבר הכי , נראההיה 
ויבא יעקב  ם 'בסדרהוכתב עלי כיבד אותם,

אכן הם תלמידי  כיון שהוא מצא כי, 'שלם

ים [על הפסוק  יין.מבינים ענכמים, הח אוּ ֲאָנׁשִ ּבָ
ָרֵאל ְקֵני ִיׂשְ דרשו חז"ל שהם  ]יחזקאל כ', א'[ ִמזִּ

היו חנניה מישאל ועזריה. אף כי מצינו שיש 
אומרים לאידך גיסא, כי אותם זקנים באו עול 
כיון שגלו, ועיין יפה קול על מדרש אסתר רבה 

  בזה, ואכמ"ל].
  

, קודםהבאנו ממה ש לגבישני, נוסף,  עניין
נו דבר יש תשובת מהרי"ץ בסימן ט'. כאןן יעניב

אני אפשט את לם וא, תמוהשהוא קצת 
, כדי שהדברים , ולא אכנס לכל הענייןהדברים

מקדש מקודם, כי האמרנו  .יהיו שווים לכל נפש
, קליהרמ"א מו , אין קידושיו קידושין.ד אחדבעֵ 

בתשובתו, ומהרי"ץ מדבר  רק במקום עיגון.
היה ואחד מהם  ,דשו בפני שני עדיםיקכאשר 

דבר של־בסופו כי לכאורה  שג"כ יוצא ,קרוב
אומר וע"ז  זהו כאילו שקידשו רק בעד אחד.

   כי אין חולק בכך. ,מהרי"ץ
  

יין בדברי המעבהערה כך, וכותב הרשי"ה  בא
מצא שהוא מחמיר, ואגב חורפיה לא הרמ"א י

מהרי"ץ  כיצדה על מהרי"ץ, יש לו טענ דק.
על הרמ"א חולק הרי , בכך כותב שאין חולק

, בפשטות כך, א"כ א"א להגיד שאין בזה חולק.
   הוא אכן צודק.

  

המקדש , כך ]ב' סימן מ"ב סעיף[כותב השו"ע  מרן
 .אינם קידושין ,ואפילו בעד אחד ,שלא בעדים

ואפילו שניהם מודים בדבר. ואפילו קידשה 
ואח"כ קידשה בפני עד אחר, זה בפני עד אחד, 

 ,אומר הרמ"א שלא בפני זה, אינה מקודשת.
אם  ,מקדש לפני עד אחדויש מחמירים אם 

ינם א, אם החתן והכלה דהיינו שניהם מודים.
, אזי אם הם יכחישוש וןמכחישים אותו. כי

, עד אחד בהכחשהון ש'תופס, כי הדבר אינו
שהחתן והכלה  ,א המדוברל'. אכלום ינוא

היה רק עד אבל  ,נכון אומרים כי הדבר אכן
אם אחד מכחיש אבל  ,אומר הרמ"א .אחד
יש  ,במקום עיגון ודוחקו , אין לחוש.העד

 הרמ"א, בסוף אומרו .ליםידברי המקאלסמוך 
, אחד מהם קרובהו ,וכן אם קידש לפני שנים

   כמקדש לפני עד אחד.הוי 
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אם כי  ,הרי הרמ"א כותב ,הרשי"ה טוען
 וזה ,קרובהיה ואחד מהם  ,םלפני שניידשתי ק

אמרתי ידשתי בפני עד אחד. כמו ששק כאילו
אפשר שבמקום עיגון  ,מקדש בעד אחדלגבי ה

ה"ה כאשר קידשתי בפני שנים, ואחד להקל, 
לא  , שהיאבא מהרי"ץ ואומר מהם קרוב. מדוע

חסרון מ וזהשו ,חולק בזה ושאין ,צריכה גט
כי הדבר  ,יתן גטשלא יעזור אפילו אם ו ,ידיעה

 נויש ואינו מוריד. הרי לכאורה, אכןמעלה  אינו
   ?על כך שחולק מי
  

או  זאת. ליישב , בכדיי דרכיםשת ישנן
אם אתה  , ביןהבדל נויש, כי שמהרי"ץ מבין

לבין קרוב, הוא ואחד מהם  ,מקדש בפני שנים
. דהיינו, ממש אם אתה מקדש בפני עד אחד

 דברהלומר, כי מקום  נואולי יש ,עד אחד לגבי
אבל  לפי מאן דאמר אחד בגמרא. ,תופס

 אוקרוב מהם הוא אחד ו נם שני עדים,ישר שאכ
 . א"כהשניהעד מבטל גם את  ואהי אז ,פסול

   שחולק. מי אין כך,אולי על 
  

 ובספר ביא בני הרה"ג שלמה שליט"א,מ כך
[אבן העזר דף  על פסקי מהרי"ץ ,בארות שלמה

 הוא ניסה להגיד מהלך כזה. .ס"ט ע', ס"ק קכ"ח]
אחרת  ירסאגישנה אולי  , כיכותב ובסוף הוא

כי בזה שהרמ"א שינה  , יעו"ש.רמ"אבדברי ה
את לשון רבי' ירוחם, מורה שהוא חושש, ורק 
במקום עיגון היקל. המעיין בפנים, בגוף 

  הספרים, יבין היטב את כוונתנו.
  

 , כי מהרי"ץ צודק בהחלט.ענ"דנראה ל אבל
הרי  את דבריו כך.אפשר ליישב  ,פןבכל או

 לומר,קשה  , שאין בזה חולק.מהרי"ץ כותב
שהרי  ,הרמ"אדברי שמהרי"ץ לא ראה את 

יורונו ' הסעיף. בנוסף,באותו  דבר כתובה
מהדיינים וכי אף אחד  ין.דהיינו, בית ה 'רבותינו

באותו סעיף עצמו  ?הרמ"אדברי ראה את לא 
אלא צריך שעוסקים בו, לא דייקו? היתכן? 

כך, כביכול נחשב  הדברש ,הם הבינוכי  לומר,
   על אף שיש החולקים בכך. החולק,אין אחד 

עיינתי בגוף  ,בנימין זאבבספר  כותב, שללמ
אני קורא ספרו, זה בסוף תשובתו, אבל כעת 

 [דף כ"א אות ג'],מאוצר הפוסקים לפניכם זאת 
כתב  אע"פ שהרא"ם ,כל הפוסקים שוו בזה

כל הפוסקים לא  ,שראוי להחמיר בעד אחד
אפילו שניהם  ,לחוש לעד אחד ואין .הודו לו
הדבר  ,כותב רקַ שְׁ לַ אֲ שו"ת מהר"ם גם ב מודים.
לא ראינו ולא שמענו בכל תפוצות  ,פשוט
קידושי  דושי עד אחד.מי שחושש לקי ,הגולה

ולא  ,בהן כל עיקר משגיחים יןא ,עד אחד
שו"ת בכותב  וכן חוששין להם כלל.

שאין חוששים  ,התפשטה ההלכה ,מהרשד"ם
 ,אפילו שהסמ"ג מחמיר .לקידושי עד אחד
קבעו המנהג ו ,היפך סברתו כבר פשט המנהג

   שלא לחוש.
  
ו זה ,יש מחמירים ,הגר"א הוא כותב ביאורב

 ,קודםמ כפי שהבאנו כדעת רב פפא בגמרא,
 ,שיחידאה הוא הסמ"גכבר כתב הרשב"א ו

 , ולית דחש להוכל הפוסקים חלוקים עליו
וע"ע מה שכתבתי בס"ד בעיני יצחק הל'  .ע"כ

  נישואין דף צ"ד.
  

 , 'ואין בזה חולק'.מהרי"ץ כתבמדוע  ,מובן א"כ
חולק מהפוסקים האף אחד אין לא שדהיינו, זה 

להלכה אבל  ,חולקיםה נםישאכן , על כך
 למעשה, לא חוששים בכלל לסברא הזאת.

אפילו  'כמאן דליתא דמי'. הזאת,הדעה 
 וממילא אליה,לא חששו  ,דעה כזאת נהשיש

מביאים  הם ק.שום חולעל כך שאין  כביכול
פוסקים של רשימה כאן באוצר הפוסקים, 

אין ש ,מהרי"ץכדעת  רבים, האומרים
 נםם ישמנא .כללהחולקים  מתחשבים בדעת

אבל בכל  ,חששו לדעת הרמ"א אשר ,אחרים
  הולכים במהלך הזה. ים הרב נםאופן יש

  
צריך להגיד להם לא היה  מהקהל: שאלה
  ?לחוש

 ,תךיאני מסכים א מרן שליט"א: תשובת
אבל אפשר קצת ליישב  .שהלשון קצת דחוק



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

אולי לא כ"כ  כ"כ תמוה. ינואהדבר אותו, 
ההלכה לגבי  בכךאבל אין חולק  ,דייקו בלשון

הוא כך , אין חולק שהלכה למעשהל למעשה.
קצת דחוק, אבל בכל נראה ה שז למרות הדין.

וידועים דברי  .אופן הקלנו בהרבה את הקושיא
  החתם סופר, שהרבה דחקים הם אמיתיים.

  
שברצוני לעמוד שלישית, נקודה נוספת,  ישנה
[דף בבארות שלמה . מובא , בעזרת הי"תעליה

 כשאין הדין בר,המחינו רב פירש ולאכך,  ]פ"ג
 ,כן ואם ה"ד לעיל אלא ,לקיימה רוצה הבעל

 להלן אבל .הקידושין ראו לבדם שהפסולים
 שצריכים כתב ,אחרים עדים שהיו ,מינה

 לשוק שמותרת כתב ולא ,שנית ולקדש לחזור
 מתירה הכי' ואפי ,שנא דלא ל"ואת .גט בלא
 שם א"שליט ר"אאמו עליו כתב כבר ,גט בלא

 הערה ]הלכות עדי הקידושין [שע"ה אבן העזר חלק ב'
  .החולקים דעת ראה שלא ,ט"צ דף ח"קפ

  
וגם עדין.  ,חכם שליט"א, הואשלמה  הרה"גבני 

, 'יכל את ידיוהוא הכניס פה הערה ברמז. 'שׂ 
   .כתרגומו אחכימינון לידוהי

  
מהרי"ץ לכאורה, כיצד הרי  אומר כך. הוא

נה היא צריכה גט, או שאי? האם פוסק בסוף
 ,צריכה גט שאינה צריכה גט? מהרי"ץ כתב,

שרק  ,קודםממקרה שאמרנו לגבי ה זהאבל 
אנשים האחרים לא וכל ה ,העדים נכנסו לחדר

במקרה  ,אבל מה הדין ראו את הקידושין.
 כךעל  ,ראו את הקידושיןאכן האחרים ש

כך נראה  שאינה צריכה גט.לא כתב  מהרי"ץ
מהרי"ץ לא כתב דהיינו,  , לפי דיוק המלים.לו

 תבכ הוא .צריכה גט איננה במסקנא, שהיא
שאינה צריכה גט. ושם הרי בהתחלה,  רקת זא

את  אחרים לא ראוהשהעדים  המדובר,
  אותם אלה שנכנסו לחדר.רק אלא  ,הקידושין

  
נכון שמהרי"ץ לא  אמנם, כי ענ"דלפ נראה
מאידך אבל  .דבריו למסקנא בסוף אתזכתב 
הללו העדים רק ש ,ין הזהיכל הענגם את  גיסא,

מהרי"ץ כתב רק את זאת גם  ,נכנסו לחדר

באמצע. לא מיד ברישא דמילתיה, אלא 
מהרי"ץ דיבר  , בהתחלהדהיינולאחר מכן. 
הוא פתאום לקראת הסוף אח"כ ובאופן כללי, 

נכנסו רק ש המדובר במקרה הזה, כי מגלה לנו
, מהרי"ץ מדבר תחילהמלחדר. אבל  שני עדים

ר שאכ האחרים ראו את הקידושין.מקרה שבגם 
 ,מן התורההוא עדים ה סוליפשאם  ,הוא כתב

בא ואומר שלא היו  אינו ,צריכה גט ינהאאזי 
 אפילו כאשרהוא אחרים, אלא המדובר  עדים

 ,טוב ,אומרמהרי"ץ אח"כ אחרים. רק היו עדים 
כך וכך. אבל  היה הדבר ,אבל במקרה הזה

שאינה צריכה גט, הוא כתב אשר כ ,תחילהב
 .עדים אחרים כאשר לא היודוקא דיבר הוא לא 

של־בסופו אמנם והוא כתב זאת. רק אח"כ 
שהדבר  וןכיאבל זה  כך,הוא לא חזר על  ,דבר

   פשוט.
  

ברור הוא  הדבר לכך,מסכים  אינושהו ימ ואם
מהרי"ץ  שהרי חייב להיות שהדבר כך. כשמש.

מהר"ר שלמה , על שו"ת מהרש"ך, לנסמך
ושם הדבר  כהן. פתחתי את שו"ת מהרש"ך,

   במפורש. כתוב
  

 אין ספק שמהרי"ץ קיצר ,אחרות במלים
 ,דברשל־כשמהרי"ץ כותב בסופו בדבריו. ו

גם  כפי שכתב, וכו' שצריכים לקדש שנית
 אינןשהקידושין  ,בשם הבית שמואללמעלה 

כבר לא צריך לכתוב  א"כ מהרי"ץקידושין, 
אם הוא  '. כיולא צריכה גט'מפורש, זאת ב

 שאינהפירושו  ,קידושין אינןמר שקידושין וא
ברור גם כן דכל כי האיי גוונא לא . צריכה גט

  היה סותם, אלא הוה ליה לפרושי שצריכה גט.
, וז"למפורש, ב דבר כתובה במהרש"ך
 לפני דושיןיק בלהיק אחת אשההשאלה, 

 ,רוסיןיא ברכת רכויוב ,ישראלים עשרה
 וירבו .מקודשת בחזקת הימים כל והיתה
 ,והארוסה הארוס בין קטטה נפלה ,הימים

 באותו שהיו העשרה כי ,וימצא הדבר ויבוקש
 ,ובנים אבות היו קצתם ,כשנתקדשה מעמד

 .המקודשת אחי וקצתם ,המקדש אחי וקצתם
 לאם אח שהיה ,אחד בכללם שהיה באופן
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 קצת לדעת אשר ,מקודשת־של אמה
 עם ובהצטרפו .נןבמדר פסול הוא הפוסקים

 אחד במעמד נמצאו ,הנותרים מהתשעה אחד
 אמנם .מדרבנן ולספ ואחד ,מדאורייתא כשר

 פסולים מהם שנים היו ,הקידושין בשעת
 עידי להיות מםמעצ שנתייחדו ,מדאורייתא

 האשה אם ,ישראל נר נוימור יורנו .קדושין
 ,לא אי ,"גט בלא נשאילה מותרת" הזאת
   .השמים מן כפול יהיה ושכרו

  

הוא כותב שקלא וטריא כמה דפים,  אחריו
 ,צדדין וצדי הצדדין מכל ,כך מסקנאבסוף ל
 לחוש ואין ,נשאילה מותרת הזאת האשה

הדבר  ן.מחמת גט להצריכה 'הנז דושיןילק
נכון שמהרי"ץ בסוף קיצר  במפורש. א"כ, כתוב

 ,כבר הביא את מהרש"ךאבל הוא בדבריו, 
 ,מדברהוא בודאי הרי  אומר כך במפורש.וא הו

, ועל כך הוא אומר עדים אחרים נםישאשר כ
   ינה צריכה גט.אש

  

שכתבנו, מה , על בארות שלמה היתהה טענת
הלשון בעיני  כך '.בהחלטפסק כך 'מהרי"ץ כי 

 צדיק פעולת ת"בשו "ץמהרי אמנם ,שם יצחק
 שאינן ,"בהחלט" העלה' ב סימן' א חלק

 ,גט בלא לשוק לינשא ומותרת ,קידושין
 אלא ,ב"יעוש דאורייתא עדות פסולי כשהם
ו . א"כ טענתהחולקים דעת ראה לא שהוא

תלוי כיון שהדבר , 'בהחלט' ינואה זהיתה, ש
ובמקרה שראו עדים אחרים את  המדובר. מהב

זאת  '.בהחלטכך 'אמר  ינואמהרי"ץ  הקידושין,
כוונתו, כמו שרשום אצלי בזמנו שאמר לי, 
כשעסקנו יחד בעניין זה, כשראה מה שנדפס 
בספר. ובספרו הוא רמז זאת בהבלעה, 

אבל בעדינות, ובחכמה, ירבו כמותו בישראל. 
שישבתי שוב על מדוכה זו,  ,כעת דברינולפי 

ה ו'. אני מקובהחלט' וברור שזה הדבר
ארץ , בעזרת המאיר לשהדברים ברורים

   .ולדרים
  

יראה כי מי שיעיין בשושנת המלך,  גב,א דרך
אם  לגבי ,ין הזהיאת הענלגמרי השמיט  הוא

הוא מסתבר שאבל  .העדים פסולים מן התורה

דהיינו  כך,לא השמיט בגלל שהוא חולק על 
 שהיה אלא כיוןשסובר כי לא נשאר למסקנא. 

הוא קיצר כאן, כיון  .הנושא ינואו זה, כי ברור לו
שמובן מאליו שזה לא שייך לענייני קידושין, 

יק יודאי מדובובתורת חכם שזה הנושא שם. 
, כי מהרי"ץ לא מצריך אפילו נו אומריםכפי שא

 יא מדבריהגט. אבל עיקר ההוכחה הברורה 
 והדבר ,מהרי"ץ נסמך עליוש וןכי ,מהרש"ך

  .ברור כשמש בצהרים
  

והוא הדבר , אחת סיים בהערהל ברצוני, ד'
   .זהריתראו כמה צריכים להרק בכדי שהרביעי, 
, שעדים בתימןכך  אלה שהחליטו, כי התברר
הם הגיעו כיון שמינו אותם,  ,כשרים הם קרובים

ו זה בספר פתח האוהל.ראו מה ש לכך על סמך
הל'  ,מקור חייםספר בסוף הוא נמצא , ידוע ספר

. גטיןהלכות  אתגם שם  יששחיטה וטריפות. 
אלה אצל  ,בתימןמאד נפוץ היה הספר הזה 

דבר ממש אבל תראו  הללו.שעסקו בעניינים 
זהרו יחכמים ה' כיצדתראו ו ,הפלא ופלא

שאל  ,י שליט"אפלונידידנו הרב  '.בדבריכם
 ?אתזלקחתם מהיכן  ,את שםזמי שהנהיג את 
בספר פתח המקור,  כי זהואותו אחד, לו  ענה

ש השתוממתי. ממו שם, הסתכלתיהאוהל. 
כיצד הדבר יכול להיות?  ,פלוניאמרתי לרב 

הוא סיפר לי,  ת.צוּ ְר אַ ־םעַ  זה מתוך הוא ענה לי,
 ,היו שם הרבה מכשולים ,בתקופה האחרונהכי 
בערב פסח, אפילו בענייני חמץ  .הרבה דבריםב

במקום עד ארבע  ,אכלו חמץ עד חצות היום
עיות להם ט , שהיוכל מיני ענייניםעוד ושעות. 

היהודים ש בע מכך,הלכתיים. הדבר נ ענייניםב
 כמיםחביניהם תלמידי  יןא, ומועטים כברהיו 

תה ירידה מבחינה הי יאז ,בעלי שיעור קומה
את הבינו תקשיבו ותראו, כיצד הם  רוחנית.
־עם' כיצד ,נוכחתי לדעת כעת .הזה הסעיף
 בצורה שאיננה נכונה. ,מבין הלכה 'הארץ

ניסיתי להבין לפי 'הראש שלהם' איך פירשו 
, מצד שניוזאת, והיגעתי למסקנא כדלקמן. 

 ,לנסח דברים כיצד ,מכך ללמוד אנחנו צריכים
כעין הא  לא יטעו.הפשוטים האנשים גם כדי שב

  דתן באבות, חכמים היזהרו בדבריכם וכו'.
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, כך ]י"ט ' סעיףא סדר הגט סימן[פתח האוהל  כותב
 שום ישוה שלא ותיקנו ,עדים הקהל מינו אם

 .לקרוביהם אפילו להעיד כשרים ,זולתם עדות
 כמותסה יןיבענ מילי ניהו .ד"ל 'סי וףס מ"חו

 תביעת ייינבענ לא אבל ,ותקנות והקדשות
 שנתוש .וקידושין טיןג ניייבענ שכן כלו ,ממון

הם  .וכו' 'ב 'סי א"ח מהריץ ת"שו בשם לךמה
 אותו בדיוק והבינואת הסעיף הזה,  קראו

והני מלי וכו', אבל לא בענייני ממון  ההיפך.
 הכוונה שלא.וכו', וכל שכן בענייני קידושין, 

ענייני ב כל שכןבדיוק ההיפך, כי והם הבינו 
בעניין לי יהני מ' קידושין שכן. הם קראו כך,

הסכמות והקדשות ותקנות, אבל לא בענייני 
שיו תביעת ממון'. זהו, כאן הם עשו נקודה. ועכ

אז הדבר ש ',ל שכן בענייני קידושיןוכ' ההמשך,
   ., כמו ברישאמועיל

  
 כותב מצחיק. עוד יותרהדבר , בהמשך אבל

 לפי ,זה את וכתבתי ,בסוף דבריו פתח האוהל
 על מוךסל השרוצ מי מקומות באיזה שראיתי

 עדות םג עליהם לקבל ,ל"הנז ע"שה דברי
הוא ברור ש .וקידושין יןגט בענייני קרובים
מצא צורך, את, זכותב  הוא לומר, כימתכוון 

כותב  הוא לכן .עושים כךישנם השכיון שראה 
לולא  זאת, בכדי שיזהרו שלא תהיה טעות.

שפגש זאת במציאות, לא היה כותב כן מרוב 
ההיפך. בדיוק  ,והם הבינופשיטות הדבר. 

מי שרוצה לסמוך גם  וכו', כתבתי את זה
גם אנחנו כך  ,ואם כן .וקידושין גטיןבענייני  

   כך.את זעשינו לכן ו ,רוצים

  
בדיוק אפשר להבין  כיצד ,הפלא ופלא הדבר

[הדבר מזכיר לנו את דברי הרמב"ם  ההיפך.
כעין זה, כי דוקא מהפסוק המורה על אמונת 

ַמעייחוד השם, שהוא  ָרֵאל ְי"יָ  ׁשְ  ֱאלֵֹהינּו ְי"יָ  ִיׂשְ
למסקנא צרים , הגיעו הנָ [דברים ו', ד'] ֶאָחד

עקומה הפוכה, דהיינו לאמונת ה"שילוש". כי 
קראו והבינו שיש כאן ג' שמות, י"י אלהינו י"י. 

  וילכו אחרי ההבל, ויהבלו].

 שתהיה בכך טעות.לא חשב  פתח האוהל, בעל
בשושנת  לשנות את הסדר. עדיףאבל היה 

משם המקור שלו על־פי תשובת  ,המלך
יטעה  לאזאת, שם מי שיקרא מהרי"ץ דלעיל, 

, ומההמשך מובן שם המשך נוכי ישבכך. 
קיצר  בעל פתח האוהל,אבל  ינו כן.אדבר הש

 הוא הביא רק את ההתחלה. דהיינו,ובדבריו, 
, את השלילילכתוב והוא היה צריך להתחיל 

אבל הוא הביא זאת  .וקידושין גטיןענייני לגבי 
ומכך  ,ןיבכו את הענייהם ס וממילא אח"כ,רק 

כפר ' י, שהומהרי"ץ כבר כותב .טעותה הגיעה
   שראל.יבעד השגיאה גדולה שנעשית בעם 

  
השאלה  ,נושא שלנו, לגבי האופן בכל

הטעות  ,דברשל־בסופו המכאיבה שלפנינו, 
על־דרך שנאמר , ממנה דבר טוביצא הזאת 

ָבּה ְלטָֹבה [בראשית נ', כ']  כיון. ֱאלִֹהים ֲחׁשָ
 מעזובלא גט. , להינשא האפשר להתיר שעי"כ

   .יצא מתוק
  

להוסיף מה שנכתב לי ע"י חכם אחד [כדאי 
שעדות  ,ידוע היה בתימןשהיה שם בזה"ל, 

ועוד שני פלוני אלא שמארי  .קרובים אסורה
בלי  ,הם שהמציאו את הרעיון הזה ,אנשים

רשות שאר המארים שהיו בתימן. הרבה לא 
  ע"כ]. הממוניםקיבלו את העדים 

  
בו דין, ־נתתי בידה השבוע פסק בס"דהלכך 

תמצית וראשי פרקים כלליים בלבד. וסיימתי 
מותרת להינשא לכל מי שתחפוץ, בלא שהיא 

על בניה שיהיו לעז עליה, או  ואסור להוציאגט. 
לה בעזרת ה' בעתיד. והמוציא לעז ח"ו, יחוש 
לעצמו, כי על הוצאת שם רע אין מחילה, וגם 
נלכד בעוון בזיון כבוד התורה, לומדיה וחכמיה 

  .ע"כ
  

ברחמיו ישקיף לטובה עלינו, ברוך הוא המקום 
בתחילת חודש כעת  נוא יראה בעניינו ויזכנו.

בתפילת מוסף של־ ו אומריםחננמרחשון, א
, סוף וקץ לכל הזה ודשח'ויהי ראש ה ,ר"ח
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מהרי"ץ כותב בעץ חיים , 'תינו וצרותינוחטאו
שכיון שהחודש שעבר הכוונה  ,]דף קנ"ז ע"ב[

היה סוף הצרות, אנו מתפללים שיהיה ר"ח 
יש הזה מיד ותכף לטובה ולברכה וכו'. ו

 שיהיה ג"כ כל החודש כולו כך. ,משמעב
כי מכאן והלאה, יהיה סוף לכל  ,היאהכוונה 

  חטאותינו וצרותינו.
  

סוף במלים 'רמז,  כאן נוישנראה כי  ,בעצם אבל
הסמיכות  ,דהיינו '.וצרותינווקץ לכל חטאותינו 
באות, בגלל  כל הצרותבאה ללמדנו, כי 

, לא היו צרות. אם לא היו חטאים החטאים.
על מעשי רצונו  ,יזכנוישמרנו וברוך הוא  המקום
ויקרב זמן גאולתנו ופדות נפשנו, , יסייענו
   .אכי"ר

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,עניינים וציין הוסיף 
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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