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ביתדיןירושלים
לדית ממונותולבירוריוחסין

מי שאמומודה שטרםשנישאהלבעלההשני
היתהנשואהלאחרבחו"קולאקבלהגט
תיקיוחסין מס' -~apמא

נושאהדיון
מר א ,מבקוו איורור כשרות לנישואין ומציג תעודות ומסמכים .בין השאר מציג כחרבה של
הוריו מרבנות ת"א ,שבה נכתב על הכלה "איתתא" ועיקר כתובתה מנה .הרישום "איתתא"
עוררסימן שאלה ,ובתשובה השיב החתן שאמו היתה נשואה בעבר למישהו אחר בחו"ל .הוא
לאידעפרטיםעלהנישואיןהראשונים ,והתבקשלהביא אתאמו .האםסיפרה את תולדותחייה
שנולדה בריגה לטביה ,והצהירה שבהיותה בת  19נישאה למרל' גם בנישואין אזרחיים וגם
בחו"קע"ירב.היאמציגה אלבום תמונותישן ומצביעהעל כמה תמונותמהנישואין הראשונים
שלהבריגה .באחת התמונות נראה החתן חבוש מגבעת והכלה בהינומאולידם שושבינים עם
 ,וכמה אנשים עומדים מהצד ,ואומרת שזו היתה חופה
נרות דולקים ורב מברך על כוסיין
יהודית לכל דבר .מנישואין אלה ילדה לבעלה הראשון בת .לאחר שלוש שנים נפרדה מבעלה
הראשון ללא גט .הבעל הראשון נשאר בזמנו בריגה ,אך לאחר זמן עלה גם הוא לארץ .היא
חזרה בהצהרתה כמה פעמים שלא קבלה מבעלה הראשון גט .בארץ נישאה לבעלה השניע"י
רבנות ת"אוילדהלו אתהבן שנרשםלנישואין.בינתיים מת בעלההשני.
לאחרבירור ברבנות ת"א נמצאשהנישואין שלה נערכועפ"י היתר שלביה"דהאיזורי בחיפה
ולפיו התברר לביה"דיעל סמך הצהרתה של המבקשת ,מסמך ועדים" ,כי המבקשת היתה

נשואה לבעלה הראשון מרל' בנישואין אזרחייםגרידא ,ונפרדה ממנו באופן אזרחי ,וע"כ מתיר
אותה ביה"ד להנשא ~דמו"י .בבירור בביה"ד בחיפה נמצא שהתיק כבר לא נמצא ברשותם

ואין אפשרותלמוצאו ,וגםהדיינים החתומיםאינםביןהחיים.

ישלציין שבהצהרתה לפנינו לא סיפרה כלל מההיתר שניתן לה בביה"ד בחיפה ,וכנראה
שברבותהשניםנווכח ממנה.

תמו

פסקידין-ירושלים

פסקדין
לפי הוראת מרןהגרי"שאלישיבשליט"א ,אמנם האמא נאמנתלאסור עצמהמדין שאחד"א ,אך
אין בדבריה היום נאמנות לאסור את בנה שנולדמנישואין שהותרוכדין .אא"כ גם הוא היה
אוסר עצמו אם היה אומר שמאמין לאמו שהיתה נשואה לאחר בחו"ק ללא גט .אך לא כך
המקרהשלפנינו שלבןאין כלידיעהעלנישואיההראשונים שלאמו ,וממילאאינו אוסר עצמו
מחמתם.

השאלותלדיון
א .האם מנהגבתיהדיןלהתירנישואין לאשה שנישאהבנישואיןאזרחייםללאגט.
ב .האם נאמנת אשה לאסור עצמה כשיש מעשהבי"ד שהתירה.
ג .תמונהשרואים בה חו"ק לחתן וכלהעםרב ,האם מהווהראיהלאסור האשהבאיסורא"א.
ד .מודה שהיתה נשואה לראשון בחו"קולא קבלה ממנוגט ,מהדיןהבנים שילדהלשני.
ה.מאמיןלדברי אמו שעלפיהםנולד בפסוללקהל ,האם נאסרמדין וואחד"א.

תשובה
א .נספר6ורסנרלסנרחט"פטטינכרג זחלעמ'פג כתםכטססחזו"6כעניןכיטו6ין6זרחייסוז"ל:
כדברקידוסיס6זרחייסעדייןל6כמתיימס ססלכס,דכיוןט6ינסרו5יסכזנות 6ל 6כקטרקניני,ו6ף
מנזורומדרךמתורסכלסעוטיסקניןממועילמןסתורס6ףטדעתסמיסיםקנין5ים"ול6תוריי מ"מ
מועיל.ומלכך obסיסכחוזםחתום סכעלומסרלס 6פפרלחוםלקדוחיסטר ,ולפארד6ין מסרכ6ן
לטמסכיוןמנכתבלאסכך.גסכומסלדירס 6מתלפטרסדעתסלקטרקורס.וקטםלמכריעכחמוריס
זעמ' ,151וכן"מפיסטמועס"כטו"מעטרתסלמס%גר"םקרליןז"5ל
כ6לס.עכ"ל.וסוכנןכפד"רכרךי
י6 ohמרזסמלכסלמע"מ6 ,טרלפידכריססיםנורך
6כ"ופית,סי'61ותז,ו0ומיף"ל6זכורל
למחמירלסקריך 6ותסג"פ 06רו5סלסיסרדכסנים16כערכאות ,רססודקיכוונמסלסיותנטו6יסכמו
כלזוגטמתמתניסכססרו5יסלסתקסר %לימיחייסס".
'1
וכדעס %כחכוכמס6מרוניסטסוכ6וכ%6ס"פסי'כןסעי'66ותג.וכ"ככטו"תעטרתטלקסטססי
6ות6טלמעססמממיר*סלסקריךגטלמריh"bcעומסכעילתוכע"זוגתכווגולטסקדומין,ועיי"ם6ות
ןכלריי.ומס6ותחכתככסיכוםטס6סס5ריכסגטכדילסיותמותרתלעלמך,
דמכךכוסגי0ככתיסדי

יוחסין

תמן

םמקריסמממיגיסגטנ16פןכזפ,וקריךלסטתדל
t"hhכעלסנמ65כרומיםh"b1לסלקבלגט6,נלי
מ6דטס6טסתסיג6תגיטםול5למסרלהתירקותה6ל6כמקריסכודדיס.עכ"ל.וכ"ככפד"רכרך1
עמ' 372כמקוטלככתיסדיןכקרןוכחו"ללמחמירכניקוטין6זרחייסhSלסתירסכל6גטbSbכמעת
דחקגדול עם5ירופיםכיפיס6חריסלמיתר.וכ"כ כפד"ר כרךי
ז מנ"ל טסמנסג סו6טמחייכיס גט
כניטו6ין5זרמ"ס.וכ"ככמפתחותלמפריביעקומרח"ו6כסע"זסי' 6טממוסחומרליסורb"bנסגו
כתיסדיןכקרןיטרלללגרפסכגטלתומרך.וכ"ככם'יחוסדעתסי'יהלעניןניטו6ין6זרמייסכרוסיים.
וכ"ככם'יחליסר6לח"6סי' %סכתימליןמ5ריכיסכמקרסכזסגטלחומרך.
ועי'עטרםסלמסטס16תגכנידוןזוגטכסומרופיךומומריםפנים16כניטו6ין6זרחייסגרידאם"למעטס
5ריכיסמ5דלחקורכזס,כיקרסכמספעמיםטסזוג16ס6טסולכרס)כמכלולקבלסיתרניטו6יןסיקרו
כזס,ואחרימס5סירוכפניכיס"דמסיוניטו6ין6זרחייססתכרראח"כטסתחתנוכחו"ק56לרכ,ויתכן
טוסמ5דססוריסטס0סומריתו"מ".עכ"ל.וכפיסנר6סכזססיסגס ממקרסטלפנינו,טכיס"דכחיפס
כבעתומתיר 6ת ס6סס לסנפך על ממך ס5סרתסhSaניט6סלריטון bSbכניט"ין6זרמייס,מכלי
לחקורכמידתסקורךס6ס %סיוגסחו"ק56לרב.וגם 06נכוניססיוסיכריסט6מרסס5טסלכיס"ד
כחיפס% ,נסגכיס"דדטסכפיסנסטכתיסדיןכאר"יסמחמיריסלסקריךגטכנימוסין5זרחייס,וגס
06סכעלכרוסיםי
טלמפח6מ5עיסלקכלממנוגט,וכמו ספמקסגריםקרליןז"5ל ,מסגסהכמקרס
מנידוןלפגינוסכעלעלסלקרןולמרותז6תל6נעמסמקמןלאתרוכדילקכלממנוגט.
ב .כתב A"C3כמוכותכג 6ודףיb"sמדפיסרי"ף)סי'ג06 :ספכויס עלמה קומרתססי 6טמ6ס,
יעריסמעידיס
נאמנת %סור 6ת ע5מס %עלסוקין ע"6נאמןלהתירםלו.ונרכסכעיני 60ססיו"ג
עליססהי 6טסורס ל6כלסימנסלאסור עלמה לכעלסכסן ,ו6ססימספנויס נאמנתלאמור עומס
%מונסו6פי'כמקוססניעדיס,ם6דסהכ6לאסורעלעלמונאמןעלעלמויותרממאסעדיס.ע"כ.וכ"פ
פמ"גיו"דסי'5טפ"דO"Dכטונוכי"קr"D~lbסויםכג.
6מנסכתור"יסזקןקרוטיןסו  6כתכס6ין 60תד"6מועילנגדעדיס.ועי'מטר"מקימות פ"טמט"ו
"נסתפקנזםוכתבטתלוי כמחקקתר6מוניס,ולדעת תסעדאינונאמר.וע"כ6חרוניסאסכים ספתעם
6כסע"זסי'מהס"קכוכמפחמות %מכ"ספרגקלעלהמכ"ממס.

וכמנגד~h"vnhtים מעמסבי"דממתיר ,נר6ס ט%ותס דעוהטווינומועילנגדעדיסכודאים6ינו
מוטילנגד מעטסכי"ר6 ,ךלדעותכמועיל%סורנגדעדיס,י"לטא"סכגד מעטסכי"ר"51,ע.
וכנידוןדיי
ןטקייס מעטסכי"רממתיר 6ת ס6ססלניקוטין על סמך ס5סרתסומסמךועדים הסיקס
נם61סלאקסוןכניקוטין5זרח"סגריד ,6מס ט16מרתסיוםלפנינוססנימו6יןסר6מוניססיוגסכחו"ל
כפנירכ,עומדכמתירסלמעטםכי"ד,ויתכןט6ינסג6מנתלבסורע5מסנגדסמעמסכי"ד.

תמת

פסקידין-ירושלים

ג.כדיןתמונהמ5ולמתדנוה6מרוניס 06מתיריםלפיסעטנסכדיןסימניסמובהקים,עי'מו"מממיכ
דכר6כהע"זסי'כגחיינהטלקורהפוטוגרפיתכמימןמובהקביותרטיםלסמוךעליוכסיתר.עגונה.
וכ"ככסו"תעיןי5חק fWD~ihסי'ל66ותחועוד6חרוניסמסוכלי
וכיכיעקומרח"וf"s~shסי'ג6ות
יטותמומיןכרךי6עמ' .307ועי'כעניןזהמסויהגר"6זמל5ר זחלכקוכןלכניחוסן(מוסדותמענם
בממס)כתסנ"זעמ'rsולילך.

פסקוס6חרוניסמניתן להסתמךעלתמונות,כ"ט לקומרה,לכלהפחות ממפק.
ו6סלהתירה
י
נ
מ
ל
ע
ל
6מנסני6סדכנידוןדידןממליגה תמונסלרוזיהמהיו לה חו"קע"י רב,כיוןספני הכ%מכוסיס
בסינומ6,6י 6פפר %וסרה על סמך תמונסכזו ,ועוד,דמייימר מסתמוגס6ינסמכוייסת,טמרי
תעטייתסכיו0סנקר6תפוטומנט6ז'נפולסיותרויותר.

ד.כגמ'יבמותמז6מעטה~nhsמכ6לפנירכייסודהוקמר%נתגיירתיכיני%יןעלמי"6.לר"יים
לךעריסS~b.ל.16יםלךכניסS~b.מן"6.לכלמן6תסלפסול6תעלמךו6י6תסנקמןלפסול6תכניך.

וכ"פרמכ"ס6סו"כפי"גה"חותו"עיו"דסי' רמחסעי'י.6וכחכותוס'מססנ6מנותו עלעלמוהו6
מדיןם6חד".6

לפי"זכנידוןדידןגס 06נקכל6תדכריהה6חרוניסססניסו6יןסר6טוניסהיובחו"ק,ונקטורקותה
bnSDSעפ"יסודקתה6,יגסנטמנתהיוסלטמור6תכניססילדהמבעלסהסני.

וסרקניידי"עחכרביתספיןהגרם"מוומכםליט"6ל%כתכטלמוייןסגריךגו%סמיוז"5ל,מנדפם
כם'יכ"6חלקח6כסע"זסוףסי'ס,וז"ל:כסכתיככיה"דכת"6עםסגר"םקרטיןנמליט")6פנחסקלינו
6טס6מתוסיפורםהוb~o:6נימ6סכר6טונהכתופסוקדומיןכדמעי6,תריזהנפרדסמבטלסכפירוד
לזרחיכשד,ונים6ה %תרכניטו6ין6זרחייסכשד.מסנימו6יסס6חרוניס~1Sbנולדכן.כינתייססס
סתקרכו*סוויסמומריתורהוסכוכתמוכס ,וכטע%לקרןפ6 *6תפיסחרן6יםז"5ל ,וסורס למס
םלמ5ו% 6היתרלהינם,6לתרי טעקכ מ5כ
%תגרס,וכךעפו.עתירת ס6פסלפנינוהימהקוליי
כריקותהיען %הרופיולסתתתן.כתוךהדכריסהעלתםנס6ת שלתהכןמנ"לטהיהכלוחוזמןסמוך
יטלדכריססי66סת6יט.סתייע5נו עםסג6ון
שילסמ5וות.כמוכןbStסיסכידינוסיתרעכורסטחי
י6ין ה6סנ6מנתלפום.6וקטר %כ,
סמזע6ים~"לכרכרסכן,וסוףסורסכי6יןלפסול6תהכןכ
הרי %היתה %כלידיעהסה6סססי66סת6ים,וכלמסמידעכזסהיםמפיהקטהכלכד ,ו%ן6ין
כ6ן"יכיר"מלה6כלפסול6תסכן.יתרעלכן .סתעוררס06 oShaלרסוס כמחלטתכיתסדיןכדבר
כטמור,וזסלמעןל6יפכח סדכר.
ס6טה 6תעניןסכןכנ"ל,ושיין גס ז6תטעלפידין6יןלפום*
ימכיוןטלפיהוין6יןלפסול 6מסכן6,יןגס מקוס
סגנוןהחזון6ים~"ל6מרט6יןלעטומכך,כ
כשנמו.כלסדכריסהללוזכוריםגסלהגריםקרטין6מרגסהו6דיברכעניןזהעסמחזון6ים.עכ"ל.

יוחסין
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ה.כתוס'קרוסיןסו6ד"ס5מר,מקטודהכ5מטמעועד5מדנקמן,וכממכתמוטסגכמטמעדלין
יכקינוטותק
סלטהנ6סרתעלכעלה6ל6עלעסקיקנויוסתירה,מדמעדכעינןעדים.וי"לדסתסמייר
6כלכטותקכע"סמסימן.ע"כ.וכתככפו"תחת"מ5כסע"זסי'סם,סוכ6כפת"טהכהעיזסי'קטוס"ק
כס6",סמקמיןסכעללקטהטנטמ6החמיכם5מד".5וכ"מכסו"תסרדכ"זמ"6סי'טסכככיפורההלכס
סכגמ'ע"זז 6מיטנט6ללחכםו06רודקינונטפללמכס 5חרלמתירומלפי מסמךכתחילהעלהחכס
סר6טוןככר.b"~btועי'טד"חמערכתטכללככמססרמ"ןח"כטל5כ"כ.
וכתככמו"תחת"מ5כסע"זסי'י06 :זסדודס6מיןלקמוומחזיקעלמוככןיסר5לויופט
רטיקר6כתורה
כסס5כיוטס6ס 16מרתסממנוסו"616כסריככרס6מיןלקמומהוךכןימר5ל,והו"ל~b"Dקומר 6
כלריספירותסלי,זונס6טסזו,והקמיןלו,סוכלוקיןעליוכמ"מסרמכ"סכס'נזירותוכה'מגגותוכס'
עדותוכו'.ע"כ.וכתכמרןסגריט"6כתמוכה ,סוכ6סכם'מרפטיטלולסי'כ,דלפי"זסיכ6דס6מין
יפח
~כרי5מוומחזיק5תעלמועפ"ידיכ1רסככנס6,יןלהתירו.וכתכטסעודעפ"יטו"תסרעק"6מי
ד6יןכריךטתס6ה6סנטמנתעליוגסכם6רדכריס.
וע"ככנידוןדירן06 ,מכניס מסכעלסטני5ומריסממ6מיניסלדכריסס6חרוניסטל~bnbסניטו5יס
סר6טוניססיוכמו"ק6,זגסמכידסיםס5חד",6ונ6סריס.

