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מחבליאותהולשחררהנ״ל,הזוגשלהקידושיןאתלבטלכדיההלכתיותהיסודותבחשיפתנהגנווכן
עיגון.

:דיון

א. סידור קידושין ע״י אדם שאינו מוסמך

עסקלויהאלאוקידושיןגיטיןבטיביודעשאינוכלשמואלאמריהודהרבאמר-ו.קידושיןמסכת
יעקבשבותשו״תשם;כליםונושאיא׳סעיףמט,סימןאהע״זשו״עע״ילהלכההוכרעוכןעמהם״

ג׳-קכא; שו״ת כנסת יחזקאל עב; שו״ת דברי מלכיאל ד׳.קיט.

הקידושיןסדרעלבפיקוחשלוההלכתיתואחריותבכללקידושיןמסדרשלהתפקידיםמןכמהנפרט
את תפקידו כראוי.בפרט ונבדוק אם אכן במקרה שלפנינו מסדר הקידושין מילא

במקומותאףקייםזהוחיובסו.אהע״זושו״עטור(עייןלכלה.כתובהלתתחייבהחתן.1
סו,סימןאהע״זרמ״א(ראהכרחה.בעלאשהלגרששלאדרגמ״החרםעליהםשקיבלו

שם, ס״ק י״א).סעיף ג; חלקת מחוקק אהע״ז שם סק י״ח; בית שמואל, אהע״ז

לאולםהכתובהאתוהביאהכתובהקנתההתובעתמזו,יתרהכתובה.נערךלאדידן,בנידון
הנישואין והגיש למסדר את הכתובה והוא נמנע להשתמש בו.

אהע״זשמואל,(ביתכדין.הקידושיןטבעתאתקנההחתןאםלבררהקידושיןמסדרעל.2
כ״ח, ס״ק קמ״ט)

בנידון דידן, התובעת קנתה את הטבעת.

לו באמצעות קנין.החתן צריך לשלם בעד הטבעת לפני הקידושין כדי שתהיה שייכת.3

הקידושיןהטבעת,מחיראתששילםלפניקידשאםל״ג,ס״קכ״ח,אהע״זמילואיםאבנילפי
סעיף י״ט, ס״ק ק״ה).חלים מדרבנן (ויש חולקים, עיין אוצר הפוסקים אהע״ז כ״ח,

שאלקידושיןהמסדראםוספקהטבעתבעדשילםלאשהנתבעטוענתהתובעתדידן,בנידון
1את הנתבע אם הטבעת שייכת לו.

ואנשים שהשתתפו בטכס? תלוי אם התובעת הבינה את הסיבההאם ניתן להסתמך על דברי התובעת בענין טכס הקידושין1
דידן,בנידון.242-243עמ׳ב׳,צבי,נחלתפלדר,גדליהרבד:פ״ג(ד);ארשמשהאגרותעייןהדין.ביתע״ישהופנולשאלות

התובעת לא הבינה את הנימוק לשאלות ב״ד בענין החופה.ו
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סמכהלאהמתקדשתכיבערכולטעותשאפשרבשומתובקיאיםשאיןבדברמקדשיןאין.4
אהע״ז שם).דעתה (שו״ע אהע״ז ל״א:ב) והרי אלו קידושי ספק (רמ״א,

ידעתולכןהטבעתאתקנתהשהתובעתדידןבנידוןכמודעתסמיכותשלבעיהאיןאםואפילו
אםהקידושיןמעשהקודםקידושיןעדיאתלשאולצריךהמסדרברם,הטבעת.ערךאת

תשובה(פתחיאבן-טובהבהיששהטבעתאףמקודשתהיאהריפרוטה.שווההטבעת
מקדשיםאיןלכתחילהאבל,בדיעבדבד״איעקב)קהלתבשםדס״קלא,סימןאהע״ז

אותי״ב,סימןשבעה(נחלתערכה.יודעתהתובעתאםאפילואבן-טובהבושישבטבעת
י״ב; ערוך השלחן ל״א:ח).

אםלעדותכשרשהיההחופהתחתשעמדאדםבןשוםשאללאהקידושיןמסדרדידן,בנידון
בשםכ״זאהע״זהיטב,בארב׳;סעיףל״א,סימןאהע״ז(רמ״אפרוטהשווההיתההטבעת

כטבעת של קידושין.מהר״ל). בסופו של דבר, השתמשו בטבעת שיש בה יהלומים

הטבעתמסירתוחשיבותבכללהקידושיןתוכןולכלהלחתןלהבהירצריךהקידושיןמסדר.5
דוד,אמריפעדער,דודרבד;סעיףמ״ב,סימןאהע״זורמ״א,(שו״עבפרטהקידושיןולשון

סימן כ״ט; שלחן עזר, ח״ב, דף קכ״ח, אות ב).

הקידושין.בנידון דידן, המסדר לא דיבר עם החתן והכלה בענין מעשה

ערוךמ״ב:ו;מילואיםאבניק״ט;סימןמינץמהר״ם(שו״תעדיםמייחדהקידושיןמסדר.6
השלחן אהע״ז סימן מ״ב, סעיף ל״א).

בנידון דידן, המסדר לא ייחד עדים.

סעיףמ״ב,סימןאהע״ז(רמ״א,לכלההחתןמאתהטבעתמסירתאתלראותצריכיםהעדים.7
הטבעתלקבלאצבעהאתפושטתהתובעת)(קרי:שהמתקדשתלראותהעדיםצריכיםוכןד)

מהרש״ם ג:נ)(משברי ים, סימן כ״ב) והטבעת שנשארת בידה זמן מה (שו״ת

דידן,בנידוןגזולה!בטבעתאותהקידשהנתבעוהרמ״אהשו״עהכרעתנגדדבר,שלבסופו
אםלקבועבידינועלה(לאמצוותשומרשהואשמניחיםלחתונה,הוזמןשלאאלמוני,יהודי
ספקקייםוהכלה,החתןמאחוריעמדכלשהואחרלאדםמקורבהיהולאמצוות),שומרהיה
הקידושיןלשוןאתושמעהתובעתשלאצבעהופשיטתהטבעתמסירתאתראהאכןאם

שיצא מפי הנתבע.

הקידושין,לשוןאתושמעוהטבעתמסירתאתוראוכשריםקידושיןעדיהיוששניהםנניח.8
כעדייחידיםלייחדחיובשאיןברורהקידושין?למעשהתקיפותישהאםעדיםייחודבהעדר

הקידושיןמעשהאתראוהעדיםאםגםד)סעיףמ״ב,סימןאהע״זשו״ע(ראהקידושין,
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שו״עתשובה,פתחי(ראהכשרה.עדותםנוספות,הלכתיותבעיותמתעוררתשלאבהנחה
פנים מאירות ג:כ״ה)אהע״ז סימן מ״ב, סעיף י״א בשם בית מאיר וחתם סופר; שו״ת

קצותקפ״ג(ז);מצוההסמ״ג,הגהות(ראהאותם.לייחדהוארבותבקהילותהנוהגכן,פיעלאף
אחדח.)סעיףל״ו,סימןחו״מש״ךמ״ב:ד;מאירביתב:תש״ז;הרדב״זשו״תל״ו,א;סימןהחושן

(ראהכשרים.עדיםפוסליםפסוליםשעדיםשיתכןהריטב״א,שללדעתוהחששהואלנוהגהטעמים
סימןחו״מש״ך(עייןהריטב״א.כשיטתשפסקופוסקיןכמהישמ״ג.)קידושיןהריטב״א,חידושי

סימןיהודהזכרוןשו״תקי״ג.;ב״ברשב״ם,בשםישניםתוספותקפ״ג;סי״קבשםחסעיףל״ו,
כוותיה״.קיימי״ורביםריטב״אבשםח:ל״ז(ט)אליעזרציףשו״תז;מישריבספרירוחםרבינופ״א;
איגר,עקיבארב׳שו״ת(עייןלהקל.כסניףרקהריטב״אבשיטתשהתחשבואחריםמשיביםישברם,

בנידןי״א.)סימןאהע״זב׳,ציוןשערישו״תב:ק״א;מהרש״םשו״תנ״ו(כ״ח);סימןתנינאמהדורה
דידן, מתחשבים אנו בשיטתו כסניף לבטל את הקידושין.

לגשתנאבפרט,יחידכדעתההלכהלקביעתוהבסיסבכללהריטב״אעמדתבעניןמורחבתלדיון
www.internationalbeitdin.orgאינטרנטבאתר105מספרלפס״ד

נסיים בקביעת רב אהרנברג (שו״ת דבר יהושע ג:כ):

שמאלחושישהריהקידושיןלהםשסידרהראבייג״כהיהשבתשמחללהעדשזה״מאחר
תיבתחיסרושמאהטבעתנתינתהעדיםראולאמועיל...שמאבאופןכדיןהקידושיןסידרלא

ע״זלהשגיחקידושיןהמסדרהרימקודשת...וצריךדאינהס״דכ״זבסימןדקי״ל״לי״
היהדמסתמאאחזקהסמכינןקידושיןבטיבובקיכשראדםהמסדרהרבאםובשלמא
הו״לכדיןשעשהומוחזקמומחההמסדראיןאםבמיוחדע״זעדיםשאיןכדין...וכלהקידושין

כשריםעדיםשעמדוידעינןאםאףפנויהבחזקתלהאשהומוקמינןקידושיןהיהאםספק
בשעת קידושין לקיומי מילתא״

לאשהמסדרבגללפנויהבחזקתהיאהאשהאהרנברג,רבבעיניכשרים,עדיםהיואםאפילוכלומר,
היה מוסמך בהלכות סדר קידושין ונישואין!

שהיולנוידועהתובעת,דברילפיעדים.שניע״פמילתא״״לקיומיהאפשרותנעדרדידן,בנידון
היהאחדהחופה.תחתשעמדוולכלהלחתןמשפחהבקרבתהיושלאבוגריםיהודיםגבריםשלשה

האםהנישואין.טכסבמהלךויוצא״״נכנסבגדרהיהשנישואיןשבזמןומצוותתורהכשומרשידוערב
גברהיהלרב,נוסףלנו.ידועלאהנתבעשלהקידושיןללשוןוהאזיןהטבעתמסירתאתראההוא

שהודהשלישיגברהיהומצוות.תורהשומרהיהאכןאםידיעהלנואיןראשית,,תימניממוצאיהודי
לנו שהזה היה חילוני.

בגללפנויהבחזקתהיאהאישהאהרנברג,רבבעינישציינו,כפיכשרים,עדיםהיואםאפילו
הריטב״אלשיטתבהתאםדידן,בנידוןוחומרקלונישואין,קידושיןבהלכותמוסמךהיהלאשהמסדר

היהשלאיהודיוגברמשפחה(קרוביהפסוליםהעדיםראייתמטעםנפסלוהכשריםהעדיםששני
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קידושיןבטיבבקיהיהלאשהמסדרבגללפנויהבחזקתהיאהאישהחילוני).היהלמשפחהמקורב
ונישואין.

את הפסק של חוות יאיר והחתםנדמה, גם בהעדר שני עדים כשרים במקרה שלנו, שעלינו לאמץ
הקידושין, מבלי לשמוע את ה"הרי אתסופר לפיו יהודים שומרי מצוות אשר ישבו בקהל וחזו בטקס

הכלה, יכולים לשמש כ"אנן סהדי",מקודשת ..." ומבלי לראות את העברתה של הטבעת מהחתן אל
מפאת עד פסול עסקינן, וכוונתנו היתהעדים" לקידושין. אילו בקידושין אשר בטליםדהיינו, "אנחנו

בקהל, היינו שוקלים היזקקות לדעותיהםלקיים את הנישואין באמצעות המשקיפים על טקס הקידושין
מחפשים דרך לבטל את הקידושין בגלל עניןואולם, במקרה שלפנינו אנושל חוות יאיר וחתם סופר. 2

בדבר ערווה, עלינו לקחת בחשבון אתהעיגון! על אף שפוסקים רבים טוענים שיש מסורה – מסורת
כפיטוענים שיש לפסוק לקולא.במצב של עיגון, פוסקים רביםשלל הדעות המחמירות כולן. 34

5שמודגש על ידי ר' סיני ספיר:

עפ"י השגות ודחיות,בענינים כאלה בעוסק עגונות, לא נכון לעשות כן לגבי חומרות
בזה, כחה דהיתרא עדיף טפי, כי הוא נוגע לנפשות ....

לפיכך, לאור העובדה ורוב הפוסקיםהיות ואנו פוסקים לקולא, מן הראוי שנלך בדרכם של הפוסקים. 6

בעידן המודרני אשר נערכים להתנגדותנמנענו מלאמץ אותה. בנוסף, הפוסקיםדוחים עמדה זו, 7

8יוסף, הרב א. וייס ורב ציון בוארון.לעמדותיהם של חתם סופר וחוות יאיר הם הרב אלישיב, הרב

הקידושין הוא אדם שומר מצוות, ובקימעבר לכך, ההיזקקות ל"אנן סהדי" מותנית בעובדה שמסדר
העובדה שמסדר הקידושין לא ייחדבהלכות סדר קידושין ונישואין (ניהול טקס הנישואין) בפרט. 9

לסדר קידושין ונישואין (כולל חובתעדים לקידושין ולא היה מעודכן בענין בהלכות נוספות בקשר

דברי מלכיאל ד:קיט; שם אריה, לעיל, הערהשו"ת שבות יעקב ג:קכא; שו"ת כנסת יחזקאל עב; שו"ת9
להיותהקידושיןמסדרחייבט"זלדעתגםח:לז(ט).אליעזרציץשו"תעו-עז;אה”עמשה,אגרות;6

ראה ט"ז אה”ע מט:א.בעל ידע בסיסי בהלכות הנוגעות לניהול טקס הנישואין.

יביע אומר ח, אה”ע ג, ח(ה); שו"ת מנחתר' יוסף אלישיב ("מפי השמועה" – מסורת בעל פה);שו"ת8
אשר ב:פג; שו"ת שערי ציון ב:יא, ג:כב.

א:לא;  שו"ת ציץ אליעזר ח:לז, מהרש"ךשו"ת מהר"י וייל ז; שו"ת משפטי שמואל כ; שו"ת שם אריה7
ס״ד.ואמונת שמואל; שו"ת אור לי עג:ב; שו״ת עין יצחק ב, אהע״ז

הדאיה,(הרבנים166ד,פד"רט;סימן,32ע'ההוראה,כללידעת,יחווהשו"תיוסף,עובדיהר'6
אלישיב וזולטי).

שו"ת מנחת עני נא.5

שורש קבא; שו"ת בצלאל אשכנזי לב; שו"תשו"ת הרא"ש נא:ב; שו"ת זכרון יהודה צב; שו"ת מהרי"ק,4
קג; שו"ת נודע ביהודה אה”ע א:המבי"ט א:קלה; שו"ת משאת בנימין קט; שו"ת צמח צדק (קרוכמל)

שו"ת יביע אומר ז, אה”ע ח(יט).כט, נז; שו"ת שמחת יום טוב יב; שו"ת חיים ושלום ב:קי;

ביאור הגר"א שו”ע אה”ע יז:סא; מחציתרמ"א,  שו”ע אה”ע יז:טו; חלקת מחוקק, שו”ע אה”ע יז:לא;3
יום טוב אלגזי; ערוך השולחן אה”ע מב:ב;השקל  שו”ע אה”ע יז:נו; שו"ת קדושת יום טוב ט בשם ר'
יג. השווה ט"ז, אה"ע  יז:טו.שו”ת שערי רחמים פרנקו אה”ע יט; שו"ת פני יצחק א:י,

בפתחי תשובה, שו”ע אה”ע מב:יא.שו”ת חוות יאיר יט; שו”ת חתם סופר אה”ע א:ק אשר מובא2
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עריכת כתובה) ולא היה מודע לבעיה שעלול להיווצר כתוצאה מעמדת ריטב"א מעיד על חוסר בקיאות
ל"אנן סהדי", אשר מניח מכללאהלכתית של המסדר. בקיצור, במקרה שבפנינו לא ניתן להיזקק

שבציבור המשקיפים על טקס החופהשניתן לסמוך על מומחיותו של מסדר הקידושין, ולכן אנשים
אינם יכולים לשמש עדי קיום לקידושין.

ב. בעלות של טבעת הקידושין: של הנתבע או התובעת?

שקנהמיטבעת.קנהלאהואדהיינו,קידושין.טבעתהיהלא(הנתבע)שלבעללדעתצריכים
שש,בתילדהאזשהיתההתובעת,בתהחופה,ובטקסהכלה)(דהיינוהתובעתהיתההטבעת
מסרהלמיספקישהתובעת,דברילפיעכשיו,הטבעת.אתומסרההקידושיןטבעתאתהביאה

הילדה את הטבעת - לתובעת (הכלה) או לנתבע, דהיינו לחתן.

ומסירת הטבעת לתובעתלכן צריך להתייחס לשתי האפשרויות: מסירת הטבעת לנתבע

מסירת הטבעת ע״י התובעת לנתבע.1

לאוהנתבעהקידושיןטבעתאתקנתההתובעתדידן,בנידוןבתמורה.שלאחפץהקנייתהיאמתנה
(וג״כמתנההיאשהטבעתלנתבעבפירושאמרהלאשהיאהתובעתטוענתברםהטבעת.בעדשילם

לאהתובעת)(קרי:החפץבעלאםגםלמתנהתוקףישלנתבע).הטבעתאתהשאילהלאהיא
באמצעותהנסיבותמןלהסיקשניתןבתנאיהמתנהלמקבלהחפץאתנותןשהואבפירושאמר

רמדסימןהמשפטנתיבותא;ס״קשנח,סימןחו״מ(ש״ךלמקבלמתנהלתתרוצהשהנותןאומדנא
צורךשישידעהשהיאבגללהטבעתאתקנתההתובעתדידן,בנידוןא).ס״קקצה,סימןא,ס״ק

בטבעת בעד טכס הנישואין.

שנית
מראה בעליל שאכן זוהי מתנה.עצם העובדה שהיא לא דרשה כסף מן הנתבע בעד רכישת הטבעת

פ״ד,כללהרא״ש(שו״תהטבעתקניןמעשהביצעשהנותןהבעלותלהעברתמוקדםתנאיאמנם
אתקיבלההתובעתלחופה,הבתהגיעכאשרנניחי).סעיףרפ״א,סימןחו״מרמ״אד;סימן

בתוךבנמצאמההלכתית?מבחינהכאןאירעמהכלומר,לנתבע.הטבעתאתונתנהמביתההטבעת
מן התובעת לנתבע בוצע קנין ״יד״.ידו של אדם נקנה לו בקנין ״יד״. כלומר, בעצם המסירה

ט״ו;ס״קר׳,סימןהמשפטנתיבותא:ק״נ;מהרי״ט(שו״תואחריםמהרי״טלשיטתבהתאםלכאורה
הנתבעכידועבידיעתו.שלאאפילוקונהאדםשלידותוס׳)בשםב׳ס״קרס״ח,סימןהחושןקצות
עלכאןמדוברולכןבפרטונישואיןקידושיןסדרוהלכותבכללקנייניםהלכותאתהכירולאגרהיה

רכישת מתנה ע״י קנין יד בלי ידיעת המקבל (קר׳:הנתבע).
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אתשהגביהבתנאיתקףיששלקניןדאי)ד״הלאף(כתובותרש״ישלהחולקתהשיטהקייםברם,
החפץ ג׳ טפחים. והנתבע לא ידע לבצע קנין הגבהה.

א:פ״ו)אהע״זסופרחתםשו״תב:מ״ט;מהרי״ט(שו״תסופרוהחתםלמהרי״טבניגודמזו,יתרה
ט-י״ב)ס״קכ״ח:ב,אהע״זהפוסקיםאוצר(עייןהרשב״אבשםשמצטטיםפוסקיםוכמהכמהיש

וכןפ״דמאמרק׳,אותתנינא,אמירהלפיולכןכ:-כא.גיטיןמש״סלאקנויי.״ומקורוידעהלא״דאשה
איגרעקיבארב׳לשו״תבהתאםשנית,מקודשת.אינההאישהכאלובנסיבותא:דהארץפרישו״ת

אישותהלכותלמלך,ומשנהמאירביתבשםה׳סימןאנשיםגבורתספרמה,סימןתנינאמהדורא
התובעתאםשלישית,במתנה.הנכסאתהמקבלקנהלי״״תןאומרהמתנהמקבלאםג׳פרק

סימןחו״מ(רמ״אהקנין.חלהלאלנתבע״זוטבעתנותן״הנניבמפורשאמרהולא״יד״,קניןביצעה
חושןפתחיא;סעיףרמ״א,סימןחו״מהשולחןערוךה׳;ס״קרמ״א,סימןחו״מסמ״עא;רמ״א,

אמירההיהלאלקמןשאמרנוכפי״יד״,קניןשבוצעבמידהדידן,ובנידוןז).הערהא׳,פרקקניינים,
הפעלת(ז.א.מכללא״ל״נתינהתוקףאיןלכןלי״,״תןאמרולאהתובעת).(קרי:המתנהנותןמאת

חו״מ,ורדים,גינתשו״ת(עייןכמתנה.החפץאתנותןשהואבפירושאומרהנותןא״כאלאאומדנא)
ד׳תענףא׳,סימןח״א,ציון,שעריסופר,ר׳י״ב;סעיףפ״ח,סימןחו״מש׳ערךי״ב;סימןר׳,כלל

אות ה׳ בשם הנודע ביהודה).

טור(ראהגמור.בקניןלוןקנויהנתבע)(קרי:למקדששייכתלהיותצריךשהקידושיןטבעתבקיצור,
(שו״עגנובהאוגזולהכגוןלמקדשקנויהשאינהבטבעתלמשתמשא״אולכןכח.)סימןאהע״ז,
(אהע״זהרמ״אלעמדתבהתאםתחילה,אותהשידךאםואפילוא׳).סעיףכח,סימןאהע״זורמ״א,

ובנ״דמקודשת.אינההיאהטבעתבעדמלשלםהמקדשנמנעאםהר״ןבשםב׳)סעיףכח,סימן
בטבעת גזולה!!מעולם התובעת לא הקנתה את הטבעת לנתבע א״כ חשיב כקידשה

אינההיאולכןהתובעתשלברשותהנשארההטבעתהנתבעע״יהטבעתתשלוםאיעקבדידן,בנידון
מקודשת.

לנתבע.במישריןהקידושיןטבעתאתהעבירהששבגילהקטנההבת.2

הבתע״יהנכסהעברתדרךבטבעתבעלותרכשהנתבעשאכןמסקנהלהסיקא״אנימוקיםב׳בגלל
הקטנה.

גיטיןירושלמי(ראהמתנה.לתתיכולהאינהשנהמשתים-עשרהפחותהילדההיינוקטנהראשית,
סימן רמ״ג, סעיף י״ז)ה:ט; חידושי מהר״ם שיק, גיטין ס״ד; ערוך השלחן חו״מ

יכולהפעוטות״ל״עונתשהגיעשקטןחכמינותיקנומתנהלתתיכולהאינהקטנהשמדאורייתאאף
עםטבעת(כמומרובהמתנהואפילוא׳)סעיףרל״ה,סימןחו״מ(שו״עבמתנהמטלטליןלהעביר

בתנאישם)חו״מ(שו״עומעלהשניםששבןקטןעלחלההתקנהשם.חו״משו״עעייןיהלומים!)
(אמריקטנהעלגםחלההנ״להתקנהשם).חו״מ(שו״עומתןמשאבטיביודעשהואשמתברר

בינה, קונטרס בדיני קנינים, סימן כ״ד)
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שהיאלומריסודאיןולכןומתןמשאבטיבידעהלאהיאאבלששבתהיתההקטנהדידן,בנידון
היתה יכולה לתת מתנה לנתבע.

במקרהומתן)במשאהיכרות(ז.א.לקטנהמשפטיתהלכתיתכשרותשהיהנניחאםאפילושנית,
שטבעתאתלקבליכולשהנתבעהיחידההדרךולכןשתובעתשלבבעלותהיתההטבעתשלפנינו

פסולקטנה)(וכןקטןכידועברםכשליח.אותהמינתההתובעתאםהיתההתובעתבתבאמצעות
ברשותהנשארההקידושיןשלטבעתדידןבנידוןלכןב׳).סעיףקפח,סימןחו״מ(שו״עשליחלהיות

של התובעת.

קידושיןועריכתגזולהבטבעתהשתמששהחתןבגללהקידושיןאתלבטלהחלטנומדברינוהיוצא
בוצע  ע״י רב שאינו מוסמך.

התובעת מותרת להינשא לכל בן ישראל חוץ מכהן.

)2017ספטמבר19( תשע"זאלול כ"חביוםהחתוםעלבאנוזהכלועל
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