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 ה"ב

 1090429/1יק ת

 בית הדין הרבני הגדול ירושליםב

 :פני כבוד הדייניםל

 אהרן כץ' הרב א, הרב אליעזר איגרא, דוד ברוך לאו הראשי לישראל הרב רבה

 )ד משה שור"כ עו"י ב"ע( פלונית :רערתמעה
 גדנ
 )ד ישראל קדמי"כ עו"י ב"ע( פלוני :משיבה

 ראיות לדבריו איןו ורושתגת אידש קב ושטוען ש ה:נדוןה

 חלטהה

בפנינו  ערעור  על  החלטות  בית  הדין  האזורי  אודות  טענת  המשיב  כי  קידש  את  המערערת 

 .לאחר גירושיהם

ובהחלטות  ודעתנו  ברורה  כי  נתקיים  כאן  דין  משנה יינו  היטב  בפרוטוקולי  הדיונים  ע
האומר ש)  אסימן  מח  סעיף  זר  הען  אב(  פסק  להלכה  בשולחן  ערוךשנ)  ב  ,סה(מפורשת  בקידושין  

הוא  אסור  בקרובותיה  והיא  מותרת   –"  ידשתניקא  ל:  "והיא  אומרת,  "ידשתיךק:  "לאישה
ם  לא  אומר  שמות  של  עדים במשך  חודשים  ארוכי,  בפרט  כשהטוען  שקידש  את  האישה.  בקרוביו

 . מעידים על קידושין והעדים שהביא אינם, ולא טורח להמציא עדים

 :)ק טו" מב סימןס( מואל שך כתב הביתכ

 רחיקו  הלא  ועיר  מיצאו  ודים  עו  ליש  דאומר  וותה  אקידש  שול  קוציא  הואם"
 פילו  א,חר  מו  איום  היבואו  דומר  אם  אפילו  אדבריו  לחיישינןא  לו,  ותרתמ
 שגיחין  מא  ללו  ששודכת  מיא  הם  אאפילו  ו,דיו  עם  הפלוני  ולוני  פמרו  אםא
 שאינו  כשש  חין  אול  קמחמתו',    לימןא  ס"מ  רתבתשו  בשכתובו  מ  כ,דבריוב
 חקירת  לסור  מכל  המעשה  ליהומ,  ו"  מימן  סקמן  לשכתובו  מ  כוחזק  מולק
 ."  יוסףת בי ביןיעו, דייניםה

שם  היה  עד  אחד  וטען  המקדש .  )ח  יימן  סעזר  הןב  ז  אלקח(  ומר  אביעת  י"ך  הורה  גם  מרן  בשוכ
 :              וכתב שם להתיר לאלתר את המבקשת ולא חיכה שמא יבוא עוד עד, שיש עוד עד

 האיש  שכתב  ש)כג  קימןס(  תשובהש  ב"ריב  הרבינו  לזי  חשפיר  דעינאו"
 איןו,  מש  מדבריו  ביןא  ,הם  להלכו  ודים  עפני  באשה  הת  אקידש  שאומרש
 נחת  הא  ל–  ן  כאמר  תא  לאםש,  עצמה  לחוש  תהיאו,  הנשא  להות  אעכביםמ
 נתקדשה  שליה  עול  קיוציא  וחד  איבאש,  הנשא  לתוכל  שבינו  אאברהם  לתב
 יבואו  שד  עהמתין  לתצטרךו,  חרת  אעיר  להם  להלכו  ופלוני  ולוני  פפני  בול
 ההיאו.  כחישתו  מהיא  וואיל  הדבריו  לוששים  חאין  שדאי  ולאא,  עדיםה
 –'  "דשתני  קאל  "ומרת  אהיאו"  דשתיךק  "אשה  לאומרה')  א,  הס(  קידושיןד
 לוני  פפני  בדשתיךק  'אומר  שוונא  גכהאי  ביירי  מ–  קרוביו  בם  גותרת  מהיאש
 חוק  רמקום  בו  ארוב  קמקום  בם  הם  אין  בילוק  חאיןו,  מותם  שמזכירו'  פלוניו
 . 'חרת אמדינה להם להלכוו '–ם "רמב השון לכןו. אן כאינם שלכ
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 אין  שכלש'  תאסר  וסתן  אצד  בדיהע  ')ב,  ב  יידושיןק(  גמרא  הלשון  מוכח  מכןו
 וחזק  הלא  שקול  בתם  המייריו.  רבה  החוקים  ראילו  כם  הרי  האן  כעדיםה
 כאה,  )ב,  ט  פגיטין  בדאיתאכ(  ה  ליישינן  חא  לבעלמא  דב  גל  עאףו,  ין  דביתב
. נתקדשה  ודה  יפשטה  שודאי  בידעינן  דמיירי  דיון  כה  לחיישינן  דבנן  רבריס
 שוםמ,  רוטה  פוה  שקידושין  בש  ים  אוא  הספק  הלאא,  פק  סום  שזהב  איןו
 . קלא לתם היישינן חכיה

 יש  אאשת  בבלא,  יישינן  חא  לבאי  שגבי  לפשה  נמנוולא  דשבויה  בדוקאו
 . ד"כתע. 'כו וידן דנידון בן כאין שהמ, יישינן חעמא טהאי לליתאד

 מואל  שבית  התב  ככןו.  יין  שםע.  )לב  קימן  סק  אחל(ץ  "תשבת  ה"שו  בתב  ככןו
 . יין שםע. )וק ט" סוף סב מימןס(

 תב  כ)בלה  א"  דב  מימןס(  וסף  יבית  בהובאה  שתשובהא  ב"רשב  הי  כמת  אהןו
 בית  לוץ  חבירו  חמר  אכןו,  תקדשה  נבירו  חבפני  ובפניו  שעד  העיד  הם  אגםש
 לא  שין  דבית  בלומר  וו  בחזור  לבירו  חיכולש,  וא  הלום  כאו  לקום  מכלמ,  יןד
 להגיד וחזור ליכול ווא הלום כאו לין דבית לוץ חאמר  שה  מכל  ש–  תקדשהנ

 ם  גנתקדשה  שיאמר  וא  בוא  המחר  למא  שחוש  ליש  שלאא.  תקדשה  נלאש
 . יין שםע. 'כו ומזרים מניה בנמצאוו, פניוב

 לא  אזהא  ב"רשב  השש  חלא  שומר  ליש  שתב  כ)ו  טימןס(ש  "מהרח  הולםא
 עד  הפני  בגםו,  פניוב  ם  גנתקדשה  שין  דבית  לוץ  חמר  אבר  כשני  השהעדכ
 יישינן  חלא  דומר  לשי,  לום  כמר  אשלא  כבלא,  ין  דבית  בהעיד  שראשוןה
 שמע  מאא  ל"רשב  הברי  דמתחלת  שלאא.  נתקדשה  שיעיד  וין  דבית  ליבואש
 . כ"ע. ןכ

 כתב  שמו  כילקח)  ג"  עוף  סב  לף  ד–  ז  יימןס,  ירגאסא(  וסף  יברית  ד"שו  בבלא
 חוש  לאיןא  ש"רשב  הודה  מ–  לום  כלוני  פותו  אמר  אא  לאםש,  ש"מהרחה
 מתחלת  שכתבש  ש"מהרח  הברי  דיום  סדחהו.  נתקדשה  שיעיד  ובוא  ימאש
 . יין שםע. ליתאד, ן כשמע מאא ל"רשב הבריד

 כתבו  שה  מלפי  שתב  כ)ב"עף    ס  סוף  ד–  ה  כימן  סוףס(  שואל  לשובותת  ת"בשוו
 גבי  לפשה  נמנוולא  דשבויה  בקילו  הםא,  )א"עף    סוגכ(  כתובות  בתוספותה
 כיח  שלאד,  תיאסר  וסתן  אצד  בדיה  ע)ימה  תלשוןב(  מרינן  אכי  המשוםו,  באיש
 קידושיה  בש  ים  אידעי  דשכיחד,  יש  אאשת  בקל  ננןא,  נטמאה  שאי  הוליכ
 . כ"ע. רוטה פוהש

 בפני  ופניו  בנתקדשה  שאומר  שפנינו  לחד  אד  עש  יאם  שומר  לש  יה  זפיל
 בר  דזהוש,  תקדשהנ  שיעיד  ובירו  חם  גבוא  ימא  שדרבנן  מחוש  לשי,  בירוח
 פני  בלא  שעד  הת  אכחישה  משהאשה  כה  זל  כמנםא.  ן  כיארע  שקרוב  וצוימ
 היאו,  פנינו  במקדש  הם  אבלא,  דאמרן  כהחמיר  לפשר  אבזהש,  מקדשה
 ניה  פעיזה  משה  אין  אזקה  חטעם  מנאמנת  שדאי  וראהנ,  פניו  בכחישתומ
 צד  בדיה  עמרינן  אוונא  גבכהאיו,  ט  גלא  במנו  מצמה  עהפקיע  לעלה  בפניב
 אמרה  קושטא  קמסתמאו,  תשקר  שכיח  שא  להאד.  תמיהב,  תיאסר  וסתןא
 .)ק"דוו. ב" עא  דף ל– ח ימןס) לגאזיא (וב טום ימחתת ש"שו ביןיעו(. יין שםע. 'כוו

העדים  שבאו  לא  העידו  על ,  אדרבה.  במקרה  שבפנינו  טענות  המשיב  לא  הוכחו  כלל,  אמורכ
 . אלא הוצאת שם רעוממילא טענותיו אינן, מעשה קידושין כלל

ואין לבית הדין האזורי לשוב , עיכוב הנישואין על האישה בטל. שר על כן הערעור מתקבלא
 .ולהידרש לנושא
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ש  לעיין  על  פי  המבואר  באוצר   ויחל  עליו  עיכוב  נישואין  –איש  להינשא  הם  יבקש  א
 .ד אחרן בית דיננו את הכרעתו בנושא זה במועיתאי לכך י. )ק ג"מח ס סימן(הפוסקים 

 .ח" שלושים אלףשמחויב האיש בהוצאות הדיונים בסך  מו כןכ

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטי הצדדיםנ

 ).10.1.2017(ז "תשע הטבתב ב"יתן ביום ינ

 אהרן כץ' רב אה הרב אליעזר איגרא דוד ברוך לאו רבה


