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תיקבית הוראה שע"ביתתדין מש' -621סא

נושאהדיון
הגב'איהיאידועה בצבור כאשתו של מרב' ,ואףילדהלושניבנים ללאנישואיןכדמו"י .הם
גרים כבר כמה שנים בדירה אחת כזוגנשוי ,וכך הם נחשביםבעיני השכנים .לדברי א' וב'
המשפחה הקרובה והידידים הקרובים יודעים את האמת שמעולם לא נישאו ביניהם .עד
לאחרונההיה מרב' קשור בקשרינישואיןעם אשה אחרת ממנה התגרשלאחרונה,ועכשיוהוא
מבקש להנשא עם גב' א' בחופה כדמו"י .הגב' א' לא נישאה מעולם לאדם אחר ,וגם לא
התעורר כל חשש שלפסול קהל.

השאלותלדיון
א.ידועים בצבורכזוגנשוי ,ולהםשניילדים משותפים ,האם חוששים שמאנתכוין לקדשה.
ב .קידש ולא ברך ברכתאירוסין ,האם מברך בשעתנישואין גם ברכתאירוסין אע"פ שעבר
זמן רב מאז הקדושין.

תשובה
א.כתכסרמכ"ס6סו"כפ"6סכ"6וסולעסי'יטסעי'כ6:יסולטססכלוממוס"יסי6קומרתOrכעלי
וסוףקומרזוקטתיohסוחזקוכעירטלוסיסיוםטסיך1nrhסורגיןעלים.ודייקכנוכי"ק6כסע"זסי'נד
סומזקוטלוטיסיוסכעינןטי5מרזו6טתיוסיף תקמרזסכעלי,וכליזס5יןסורגין על סחזקס
י5
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פיhS~tסומזקוטלין טסתנקיכקרוטיןוכיטו6ין טלסס עדטי6מרוכפירוסזולטתיוזסכעלי .וכ"כ
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כמסר"סמינןסי'כגועוד6חרוניסטסוכ6וכ5ו1ס"פטס5ותדוכא'סמפתמלרמכ"ספרגקלטס.
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נפד"ר כרך עמ'  87ט6ס כדורותסר6טוניס 6טר פרטלמיעוטךימיעוט 5נערכוחי
שיירעלכרשוכדיןו6עפ"כל6סיסלפטרלקבועכבירורטססזוגנטו6יסכלעוד1ל6טמענומפיוססי5
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קטמוומפיסטס61כעלס,ק"ונד1רנו5נווממוג5לס5נטיססמתדייניסלפנינוס6יןלקכועדברכיור

מזהסרו6יןטפסמתנסגיןכקיםו6מס ט6מנס הסנמו6יסכדמו"ילולם6מירסדידיס ט6מרזוקסתי.
ועי' עטרתסלמסח"כסי'61ותגמסווגותכאר"ימרוכספרקומעליססעולתורסומאוות ,קטםלקכוע
כוודקות"מסכחזקתנמו6יסבחו"ק,עייפן(ועי'פד"רכרךזעמ' 60דקלוסנקר6יסידועוידועםכלכור
נססמקכליס %ערנו סכרם 6מרים כה מטוסעידוד
יו65ידופן סססמ3וייסככלדורודור,
~
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לסרחכתספיר3סוממסייעתלסרםסמספמות).
וכנידוןדירןטסוחזקוע"ימכניסככסלואמס6,ךל6קבלנוטדותם6מרוזואמתיוזסכעלי6,יןכחזקס
%דסכרעסטסיוכיניססקדומיןלעניןדיןסוקליןומורפיןעלסחזקס.ו6ףמ3דסחזקסד6ין6דסעומס
יקדטס6,יןלסממירכ6ן,מסריאינסמומרימלוות ו%
כעילתוכ"זמנאמרלגבימחזירגרורתוטכוי5
נוסרומכיתדנוס ,ועוד,טסרי סכעלסיסנסויכאופןחוקי ל6טסאחרת,ופססמניסאסורסעליו
םלו6טה6חרמל6
כמדר"ג,וככרפסקהרמ"א6s"1asכסע"זסי'לגמעי'6עפ"יתס"דסי'רט60סי
ןלומר6ין6דסכוססכעילתוכ"זhSb.דככרכתככלכ"מסי' 6O"D%טועתסרמ"6סי6כדעת
חייטינ
סממל"מגירושיןפ"יסי"חכמססרדכ"זח"6סי'טנ-6ועי'מו"עt"s~)bסי'קמטסעי'6וככלורסיטכ
ןלס.
ופת"ממס5-כלמ"מלדעתתמו'סרטכ"5סי',h~pסוכךככ"יסו"םיז,גסככס"גחייםינ
וכתככפצ"רכרך  6עמ' (149מסגר"5גולדטמידטוסגריםקרליןוסגר"יככליקי זחל)דמכיוןסימנס
ממלוקתכוס6יןלסקלכליגט,כאיןנימוק.bS1p5וכתגכשו"תממיםומגןח"כסי'טומכךפסקוכתי
דיכיסכארןטיםלם5חגיטיןלנסיםסתיועם6נמיסכליחו"קונפרדומסם)b5hמהמחכרעלמוכתכמס
םטלטנס
טל6המכיס עסכתידין 5לסמטוס "ד6סכןל 5מנחת כסוכו'כי רוכסיטלמןחמוק,י
ונפרדיםויםכ'שניסויםעמרטניסויותר").ועי'כ6חרוניססמ3ויניסכיכיעאומרח"וt"uosbסי' 6
("51לדככלניטו6ין6זרחייס6יןדניסמ3דחזקת6יםוקטתו6ל6רקמ3דחזקם6ין 6דסעוטםכעילתו
כ"ז,גס 06אמרסססי6קסתו,כיוןשידועמתמילת סתחכרותססיתםטל6למסשיטותכדמו"י,וככר
ןסחזקסעורס כ5ס
כתככשו"תפנייח"6ם" 6דכס"ג5מרינןדלזגותנתכוונוומעלימודכריסס,ושי
לומרמודשיקדטסכפניעריסוספו %סוכו',שע"גנסיוניחדכמהטניס6מרינןדי3רסתקפםוכזנות
קעכדיומעלימיםדכריהס,ושע"גמשמרסבסן6יםושסתוכיוןטנותניס 6מת%לדכריססכשמגת.ועי'
315ס"פסי'יטסעי'כ6ומס מכמס6מרוניסבמסקוכן.כמנסכעיןימחקמ"6סי'מז6ותי
גכתכ
%סורכנידונוטנתחכרוכעיר6חת כ%חו"קונסעומטסלמקוס6חרודרוטסכחזקת6יםו6מס ,דקטס
לסמוךעלסגרתספנ"יSpo5כזס,די"לדספנ"יל6סקלbShכטנם6תככרלבחר6,נלסיכ6דל5נם6ת
עדייןקמס %רףז6תלקולא.ועי'פסקימלכותלריידמקרליןסל'שיסותסי'דדףמו S"Dעפ"יכחוכות
עגותוס'גיעיןכוכטכ6מרידועכעירטסםדריםכיחדכדרך6יסוקסתו6ףהכעלכל5עדיימודס"ז
כ6י5יםעדיסהכעל,שמנסשינסמקודחתכודאיhSbמספק.ועיי"םידדוד5ותפח,ועזרממורטסי'
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שנידיןדירן,כיוןמסניכניהזוגמכקטיסלהמוניךלחיותיחדיוע"יחו"ק,וקיןרכונםלהיפרד,וגס5ין
מלזנות,הרי הסמותריםזל"ז5 .כלobיתחרטוויכקסולהיפרד,יהיהעלכיחהדיןלסקול 6ת
י~
bנS
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ה
ן 505ריכהגט5ו .hSולעניןכרכתהקרוטיןכחופהטלהס06 ,חוטסיסטמ6ככרנתקדמהעלידו,
עי'להלן.

ב.כתבהרק"םכתובותפ"6סי'יז:כתכר3טריר5כתטוכההמקרם3ל5כרכהחטר5ת6ירומיןכרכה
טהי5מלוה .המכרך כרכת5ירוסיןדכיתחתניםכירך כרכהם5ינה5ריכהלוועוכרממוסל 5תם.5
ורכינונסים הורס 06ל5כירך כרכתאירוסיןיכרך כטעתניטו5ין עםז' כרכות,וכן מסתכר,וכן
מ65תיכנמוקיהרדר'יונהז"ל"כתוכמסמו,ודימהאותולמיטל6כירך5חראכילתוטחוזרומכרך6מר
המזזןכלזמןטל6נתעכלהמאכלטכמעייס,וכןה"נ  9"Dbסע3רזמןמרוכהכלזמןטל5נגמרהסיתר
מכרך,וכיוןם5יןמהיתר נגמר bSbע"י חופסיכולין לזמר הכרכה כמעתהניסו6ין .ע"כ .והמחכר
כסו"עסי'לדמעי'גפסקכרבסריר6ג16ןohnל5כירךכרכתאירוסיןכמעהטקידםbSיכרךאותה
כסעתניטו5ין5 ,מנסהרמ"אטס פסקכרכינונסיםוהרק"םדמכרכיןקותהכמעתניטו6ין,וכןנוהגין
אפי'קידם6טהמזמןארוךמכרכיןכרכתאירוסין תחתהתופה.וי"אדחוזרומקדם5ותסתחתהמופה
כדיטיסיוהקדוטיןממוכין לכרכה (ריכסוסי' פכ) .ו5סכירך ככר כרכת6ירומין כפעתקרוטין
הר5טוניסי"6דחוזריסומכרכין תחתהחופה כ%הזכרתמסמטוסהרו5יס(ריכסתסםלענין המקדם
ע"יסלית),וכןנ"ל.ע"כ.וככרכיקרו6חרוניס 5ת מחלוקתהר6סוגיסכזה ס6ס כרכתס6ירוטיןסוי
ברכת המלוות ,מע"כ bS 06כירך קורסהאירוסין6ינ 1מכרך אח"כ דככר עכרה המלוה16 ,סיין
האירוסיןחניכךמכוהhSbזוכרכתהטבחטקדסנוכמלוותיווכונואיזה6טהלינתךלהואיזול,6וע"כ5ס
%כירךקודס6ירומיןמנרךאח"כ.
יהזוגמוחזקיסכנגור ככר כמהמניסכזוגנסויt"sh ,טליןהורגיןעלחזקהזוסל
ובנידוןדיין"גנ
ידועיסכלכור ,כמכופרלעיל5ות  ,6וגס מ5ד חזקה6ין 6דס עוטהכעילתו "3ז פסק הרמ"אדלין
חוטטיןכמהיהנטוי 6טהאחרת ,מ"מלענין כרכתהקדוטין -לדעתהמחכרכטו"עם6יןמכרכין6ותס
לאחרזמן 06ל6כירכואותהכזמןקרוטין-לכאורההיהמקוסלומרדיטלחטוטלדבריהעיןימחקטמ6
דינה כמקודרתלו מככר,ואין לכרך עלהקרוסין מטעת החופה ,ועכ"פמידי מסקל5נפיק ,וספק
כרכות להקל,עי' רמכ"מ כרכות פיד ה"כ ופ"חהי"כותו"ע "15חסי' קמומכי' טוסי' רטסעי'ג,
לעניןכרכתהמלוות,ו6ף 06זוכרכתהטכחהרי פסקהפרייתיו"דסי'כחס"קסופמ"ג"15חמי'רכה
b"bס"קטוכה"ללמ"כסי' תרמץד"הbSbכמסככורייעקכט5ף ספקככרכתססתיינולהקל(ודלף
ככ"חנוייחמו'יםכטולליהורכ5מי'כבס"ק6ו~ל"חכרכותמ6דככרכתטהחיינומכרךמספקט6ינס
נ5הhbbעלצמחתלכוסל6דסו5סהו6טמחומכרךלה'עלמהחייהווקיימהועדהזמןהזה5יןכ6ן
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מסוס ל.han6וי"למוסו טעמוטל סגר" 6ממכרךממחיינוכיוסכ' דר"ס 6ףכם6ין %פרי מדם,
ואכמ"ל).
וסורסכוסמרןסגרים"6לככ'סגר"נפייזנמט"ןמליט"6דלין כ)סכלל ם5ריכיןלכרךכרכות
סקדומין6 ,ל6מלעניןפכעמימי מממסכיוןטגסעכקיםוקסתו6ין %רךs6baל~6יום6תו,ל6מיכעי6
nD~Sסנוכי"תt~soshסי'פ6כתטוכסמנןממחבר,סוכךכפת"ממי'מבס"קט,ונואףסכ6לים6
כעולתו6ין %רך6ל6יוס6חדכאלמוןפנם66למנס6 ,ל66ףnD~Sסמת"םכטויתחלקהכמע"זסי'
קכגדנו6ףפנם6כעולסים %ז'ימים,דגנידידיסיטעות טעס לממחםז'ימיםחון מפממת
ר6סונס ,וחמתתנימוסיןר6מוניסג"כממפיקיסכרכיללכרךז'ימיס,ולכן6ףסככי טעס טעסכיחס
מ"מ%6סנטו6יןסר6מוניסס,%ולכןיטלוז'ימיס6,כל 06סיונוסגיסכקיםוקסתו6ין%רךhSbיוס
סומווכאלמוןפנם66למנס.
6חדדס66יןככרגסממחתנמו6יןי6טיני
אברהםדובלוין.
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ב

כממ"ככאות 6% ,6ורסי"לדכאן גסמעיןי5מקיודם ,דסרילפיוכייסם טלכניסווג סממפתס
סקרוכסוכןסידידיססקרוכיסיודעים 6תסממתסמעולסל6נים16כיניסס"6 ,כנסידלגכיסטכניס
סותזקוכאיםוקטתו,מ"מלגביכניסמטפמססקרוכסוסידידיססקרוכיסל6סוחזקו,ו"6כ'16%אינס
מזקסס0וקליןעליסנור6סכסו"תסרמ"6פסוכ6כגליוןססו"עיו"כסי'קפסכקיםו6ססמנסגוכדיני
סרתקסדנדסבג%סיכסמטריימתכלפיסכריות06 ,מסטיודעיסמלינוכן 06מותריםכתסמיט,ועיי"ם
מסמדן%כי6ר6יסמי5מקסכינו].
ר%רךדל6מיחסככקדומין.
ולפי"זס"סלעניןכרכסי"לדיופט
שמואלהייםדומב.

מסקנות
א.מכיון שהאשה לאנישאהמעולם לגבר אחר ,וגם הבעל לא נשא אווה אחרת אחרי שהתגרש
מאשתו הראשונה,הריאלומותרים להנשאזל"ז.
ב.לענין ברכת הקדושין בחופה שלהם ,פסק מרן הגריש"א שליט"אשאין ספק שבשעת החופה
צריכין לברך ברכתהקדושין ,אךאין להם שבעתימי שמחה רקיום אחד.

