
תקלג הדין בית שע"י הוראהבית

1  ירושלים דיןבית
  יוחסין ילניו~ר משמת~ים

 בציבור הידועים חופת בשעת קדושין ברכת מברכיןאם
 621-סא מש' תדין בית שע"  הוראה  ביתתיק

 הדיוןנושא

 הם כדמו"י.  נישואין ללא בנים שני לו ילדה ואף ב', מר של כאשתו בצבור ידועה היא איהגב'
 וב' א' לדברי השכנים. בעיני נחשבים הם וכך נשוי, כזוג אחת בדירה שנים כמה כברגרים

 עד ביניהם. נישאו לא שמעולם האמת את יודעים הקרובים והידידים הקרובההמשפחה
 הוא ועכשיו לאחרונה, התגרש ממנה אחרת אשה עם נישואין בקשרי קשור ב' מר היהלאחרונה
 לא וגם אחר, לאדם מעולם נישאה לא א' הגב' כדמו"י. בחופה א' גב' עם להנשאמבקש
 קהל. פסול של חשש כלהתעורר

 לדיוןהשאלות

 לקדשה. נתכוין שמא חוששים האם משותפים, ילדים שני ולהם נשוי, כזוג בצבור ידועיםא.

 שעבר אע"פ  אירוסין ברכת גם נישואין בשעת מברך האם אירוסין, ברכת ברך ולא קידשב.
 הקדושין. מאז רבזמן

תשובה

 כעלי  Or קומרת סי6 ממוס"י סכלו ולטס 6יס כ: סעי' יט סי' וסולע סכ"6 פ"6 6סו"כ סרמכ"ס כתכא.
 נד סי' 6כסע"ז כנוכי"ק ודייק עלים. סורגין 1nrh טסיך יום טלוסיס כעיר סוחזקו oh קטתי זו קומרוסוף

ד5פי~
 סחזקס על סורגין 5ין זס וכלי כעלי, זס תקמר וסיף 6טתי זו טי5מר כעינן יוס טלוטיס סומזקו

 וכ"כ כעלי. וזס לטתי זו כפירוס טי6מרו עד טלסס וכיטו6ין כקרוטין תנקי טס טלין סומזקו  hStכיון
  סמטפמס חיי נערכו ימיעוט5 למיעוטך פרט 6טר סר6טוניס כדורות ט6ס 87 עמ' י כרךנפד"ר וכתי טס. פרגקל לרמכ"ס סמפתמ וכא' ד 5ות טס כ5ו1ס"פ טסוכ6ו 6חרוניס ועוד כג סי' מינןכמסר"ס
 ססי5 מפיו טמענו 1ל6 עוד כל נטו6יס זוג טסס כבירור לקבוע לפטר סיס ל6 ו6עפ"כ וכדין  כרששיירעל



 ירושלים - דיןפסקיתקלד

 כיור דבר לקכוע ס6ין לפנינו סמתדייניס 5נטיס 5לס וממוג 5נו נד1רנו ק"ו כעלס, טס61 ומפיסקטמו
 קסתי. זו ט6מר דידיס 6מירס לולם כדמו"י נמו6יס הס ט6מנס ו6מס כקים מתנסגין טפס סרו6יןמזה
 לקכוע קטם ומאוות, תורס עול מעליסס פרקו מרוכס כאר"י מסווגות ג 6ות 1 סי' ח"כ סלמס עטרתועי'

 כלכור וידועם ידוע סנקר6יס דקלו 60 עמ' ז כרך פד"ר )ועי' עייפן בחו"ק, נמו6יס כחזקת "מסכוודקות
 ודור, דור ככל סמ3וייס סס דופןיו65י

~"sh 
 עידוד מטוס כה ים 6מר סכרם %ערנו מקכליס נסס

 סמספמות(. לסרם וממסייעת ספיר3סלסרחכת

 כחזקס 6ין כעלי, וזס אמתי זו ם6מרו טדות קבלנו ל6 6ך ואמס, ככסל מכניס ע"י טסוחזקו דירןוכנידון
 עומס 6דס ד6ין סחזקס מ3ד ו6ף סחזקס. על ומורפין סוקלין דין לענין קדומין כיניסס טסיו סכרעס%ד

 ו% מלוות מומרי אינס מסרי כ6ן, לסממיר 6ין קדטס, טכוי5י גרורתו מחזיר לגבי מנאמר כ"זכעילתו
 עליו אסורס מניס ופסס אחרת, ל6טס חוקי כאופן נסוי סיס סכעל טסרי ועוד, דנוס, מכיתנוסרו

 ל6 6חרמ 6טה לו ים 60ס רט סי' תס"ד עפ"י 6 מעי' לג סי' 6כסע"ז s"1as הרמ"א פסק וככרכמדר"ג,
 כדעת סי6 סרמ"6 טועת O"D 6 % סי' כלכ"מ כתכ דככר hSb כ"ז. כעילתו כוסס 6דס 6ין לומרחייטינן
 סיטכ וככלור 6 סעי' קמט סי' t"s~)b מו"ע ועי' - טנ6 סי' ח"6 סרדכ"ז כמס סי"ח פ"י גירושיןסממל"מ
 לס. חייםינן ככס"ג גס יז, סו"ם ככ"י סוכך h~p, סי' סרטכ"5 תמו' לדעת מ"מ 5כל - מסופת"מ

 סימנס דמכיון זחל( ככליקי וסגר"י קרלין וסגרים גולדטמידט )מסגר"5 149 עמ' 6 כרך כפצ"רוכתכ
 כתי פסקו מכך טו סי' ח"כ ומגן ממים כשו"ת וכתג bS1p5. נימוק כאין גט, כלי לסקל 6ין כוסממלוקת
 מס כתכ עלמו מהמחכר (b5h מסם ונפרדו חו"ק כלי 6נמיס עם סתיו לנסים גיטין לם5ח טים כארןדיכיס
 טנס טל ים חמוק, למן יט רוכס כי וכו' כס מנחת ל5 כן "ד6ס מטוס 5לס דין כתי עס המכיסטל6

 6 סי' t"uosb ח"ו אומר כיכיע סמ3ויניס כ6חרוניס ועי' ויותר"(. טניס עמר וים שניס כ' ויםונפרדים
 כעילתו עוטם 6דס 6ין חזקם מ3ד רק 6ל6 וקטתו 6ים חזקת מ3ד דניס 6ין 6זרחייס ניטו6ין דככל)51"ל
 וככר כדמו"י, שיטות למס טל6 סיתם סתחכרותס מתמילת שידוע כיון קסתו, ססי6 אמרס 06 גסכ"ז,
 כ5ס עורס סחזקס ושין דכריסס, ומעלימו נתכוונו דלזגות 5מרינן דכס"ג 6 ם" ח"6 פניי כשו"תכתכ
 וכזנות תקפם די3רס 6מרינן טניס כמה ניחד נסיו שע"ג , וכו' %ס וספו עריס כפני קדטס מודשילומר
 ועי' כשמגת. לדכריסס 6מת% טנותניס כיון ושסתו 6ים בסן משמרס ושע"ג דכריהס, ומעלימיםקעכדי
 כתכ יג 6ות מז סי' מ"6 ימחק כעין כמנס כן. במסקו 6מרוניס מכמס ס 6ומ כ סעי' יט סי'315ס"פ
 דקטס ו6מס, 6ים כחזקת טס ודרו 6חר למקוס מטס ונסעו חו"ק כ% 6חת כעיר טנתחכרו כנידונו%סור
 נם6ת דל5 סיכ6 6נל לבחר, ככר כטנם6ת bSh סקל ל6 דספנ"י די"ל כזס, Spo5 ספנ"י סגרת עללסמוך
 כחוכות עפ"י S"D מו דף ד סי' שיסות סל' מקרלין לרייד מלכות פסקי ועי' לקולא. ז6ת %רף קמסעדיין
 ס"ז ימוד עדי כל5 הכעל 6ף וקסתו 6יס כדרך כיחד דרים טסם כעיר ידוע טכ6מר כ כו גיעין ותוס'עג

 סי' ממורט ועזר פח, 5ות דוד יד ועיי"ם מספק. hSb כודאי מקודחת שינס שמנס הכעל, עדיס יםכ6י5



תקלה הדין בית שע"י הוראהבית

 ערוכה(.טז

 5ין וגס להיפרד, רכונם וקין חו"ק, ע"י יחדיו לחיות להמוניך מכקטיס הזוג כני מסני כיון דירן,שנידין

~Sbn
 6ת לסקול הדין כיח על יהיה להיפרד, ויכקסו יתחרטו ob 5כל זל"ז. מותרים הס הרי זנות, מל
 ידו, על נתקדמה ככר טמ6 חוטסיס 06 טלהס, כחופה הקרוטין כרכת ולענין hS. 5ו גט 5ריכה 05הענין
 להלן.עי'

 כרכה 6ירומין 5ת חטר כרכה 3ל5 המקרם כתטוכה טריר5 ר3 כתכ יז: סי' פ"6 כתובות הרק"ם כתבב.
 תם5. ל5 ממוס ועוכר לו 5ריכה ם5ינה כרכה כירך חתנים דכית 5ירוסין כרכת המכרך מלוה.טהי5
 וכן מסתכר, וכן כרכות, ז' עם ניטו5ין כטעת יכרך אירוסין כרכת כירך ל5 06 הורס נסיםורכינו
 6מר ומכרך טחוזר אכילתו 5חר כירך טל6 למי אותו ודימה , מסמו "כתוכ ז"ל יונה ר' הרד כנמוקימ65תי
 הסיתר נגמר טל5 זמן כל מרוכה זמן סע3ר Db"9 ה"נ וכן טכמעייס, המאכל נתעכל טל6 זמן כלהמזזן
 והמחכר ע"כ. הניסו6ין. כמעת הכרכה לזמר יכולין חופס ע"י bSb נגמר מהיתר ם5ין וכיוןמכרך,
 אותה יכרך bS טקידם כמעה אירוסין כרכת כירך לohn 5 ג16ן סריר6 כרב פסק ג מעי' לד סי'כסו"ע
 נוהגין וכן ניטו6ין, כמעת קותה דמכרכין והרק"ם נסים כרכינו פסק טס הרמ"א 5מנס ניטו5ין,כסעת
 המופה תחת 5ותס ומקדם דחוזר וי"א התופה. תחת אירוסין כרכת מכרכין ארוך מזמן 6טה קידםאפי'
 קרוטין כפעת 6ירומין כרכת ככר כירך ו5ס פכ(. סי' )ריכסו לכרכה ממוכין הקדוטין טיסיוכדי

 המקדם לענין סם )ריכסת הרו5יס מטוס מס הזכרת כ% החופה תחת ומכרכין דחוזריס י"6הר5טוניס
 סוי ס6ירוטין כרכת ס6ס כזה הר6סוגיס מחלוקת 5ת 6חרוניס כיקרו וככר ע"כ. נ"ל. וכן סלית(,ע"י
 סיין 16 המלוה, עכרה דככר אח"כ מכרך 6ינ1 האירוסין קורס כירך bS 06 מע"כ המלוות,ברכת

 5ס וע"כ ל6, ואיזו לה לינתך 6טה איזה וכונו כמלוותיו טקדסנו הטבח כרכת זו hSb מכוה חניכךהאירוסין
 אח"כ. מנרך 6ירומין קודס כירך%

 סל זו חזקה על הורגין טלין t"sh נסוי, כזוג מניס כמה ככר כנגור מוחזקיס הזוג "גני דייןובנידון
 דלין הרמ"א פסק 3"ז כעילתו עוטה 6דס 6ין חזקה מ5ד וגס 6, 5ות לעיל כמכופר כלכור,ידועיס
 6ותס מכרכין ם6ין כטו"ע המחכר לדעת - הקדוטין כרכת לענין מ"מ אחרת, 6טה נטוי כמהיהחוטטין
 טמ6 ימחק העין לדברי לחטוט דיט לומר מקוס היה לכאורה - קרוטין כזמן אותה כירכו ל6 06 זמןלאחר
 וספק נפיק, ל5 מסק מידי ועכ"פ החופה, מטעת הקרוסין על לכרך ואין מככר, לו כמקודרתדינה
 ג, סעי' רט וסי' ט מכי' קמו סי' 15"ח ותו"ע הי"כ ופ"ח ה"כ פיד כרכות רמכ"מ עי' להקל,כרכות
 רכה מי' 15"ח ופמ"ג ס ס"ק כח סי' יו"ד הפריית פסק הרי הטכח כרכת זו 06 ו6ף המלוות, כרכתלענין
b"bד"ה תרמץ סי' למ"כ וכה"ל ט ס"ק bSb ודלף להקל ססתיינו ככרכת ספק ט5ף יעקכ ככורי כמס( 
 ט6ינס מספק מכרך טהחיינו דככרכת 6 מ כרכות ו~ל"ח 6 ס"ק כב מי' רכ5 ולליהו כט מו'ים נוייחככ"ח
 כ6ן 5ין הזה הזמן עד וקיימהו מהחייהו על לה' ומכרך טמח הו6 ו5ס 6דס סל לכו צמחת על hbbנ5ה



 ירושלים - דיןפסקיתקלו

 מדם, פרי % כם6ין 6ף דר"ס כ' כיוס ממחיינו ממכרך סגר"6 טל טעמו מוסו וי"ל han. ל6מסוס
ואכמ"ל(.
 כלל כ(ס דלין מליט"6 פייזנמט"ן סגר"נ לככ' סגרים"6 מרן כוסוסורס

~sba 
 כרכות לכרך ם5ריכין

 מיכעי6 ל6 6תו, יום 6ל6 %רך 6ין וקסתו כקים טגסע כיון מממס ימי פכעמ מלענין 6ל6סקדומין,
nD~Sסנוכי"ת t~sosh 'לים6 סכ6 ונואף ט, ס"ק מב מי' כפת"מ סוכך ממחבר, מנן כתטוכס פ6 סי 
 סי' הכמע"ז חלק כטוית סמת"ם nD~S 6ף 6ל6 6למנס, פנם6 כאלמון 6חד יוס 6ל6 %רך 6יןכעולתו
 כייס מפממת חון ימים ז' לממחם טעס עות יט דידיס דגני ימים, ז' % ים כעולס פנם6 דנו6ףקכג

 כיחס טעס טעס סככי 6ף ולכן ימיס, ז' לכרך כרכיל ממפיקיס ג"כ ר6מוניס נימוסין וחמתתר6סונס,
 יוס hSb %רך 6ין וקסתו כקים נוסגיס סיו 06 6כל ימיס, ז' לו יט ולכן ס%, סר6מוניס סנטו6ין %6מ"מ
 6למנס. פנם6 כאלמון ומוו י6טיניס נמו6ין ממחת גס ככר 6ין דס66חד

 לוין. דובאברהם

ב

 סממפתס סווג כני טל וכייסם לפי דסרי יודם, י5מק מעין גס דכאן י"ל 6%ורס 6, כאותכממ"כ
 סטכניס דלגכי נסי 6"כ כיניסס, נים16 ל6 סמעולס סממת 6ת יודעים סקרוכיס סידידיס וכןסקרוכס
 אינס 16%' ו6"כ סוחזקו, ל6 סקרוכיס וסידידיס סקרוכס סמטפמס כני לגבי מ"מ וקטתו, כאיםסותזקו
 כדיני מנסגו ו6סס כקים קפס סי' יו"כ ססו"ע כגליון פסוכ6 סרמ"6 כסו"ת נור6ס עליס ס0וקליןמזקס
 ועיי"ם כתסמיט, מותרים 06 כן מלינו טיודעיס מס 06 סכריות, כלפי מטריימת סיכס בג% דנדססרתקס
 סכינו[. מי5מק ר6יס %כי6 מדןמס
 כקדומין. מיחסכ דל6 %רך דיופטר י"ל כרכס לענין ס"סולפי"ז

 דומב. הייםשמואל

מסקנות

 שהתגרש אחרי אחרת אווה נשא לא הבעל וגם אחר, לגבר מעולם נישאה לא שהאשה מכיוןא.
 זל"ז. להנשא מותרים אלו הרי הראשונה,מאשתו

 החופה שבשעת ספק שאין שליט"א הגריש"א מרן פסק שלהם, בחופה הקדושין ברכת לעניןב.

 אחד. יום רק שמחה ימי שבעת להם אין אך הקדושין, ברכת לברךצריכין




