
 לזהותן היהודית של נשים

 

זוג חילוני שמבקש לערוך חופה כהלכתה. עורך החופה  שאלה:

קידושין פנה לברר את גבולות ההלכה בעניין עדות עדים הו

)שני גברים בחופה. שכן רצון הזוג הוא שיבואו שני זוגות נשואים 

להיות עדים. כמובן, בהינתן שהדבר אפשרי מבחינה ושתי נשים( 

 הלכתית.

לה למעשה אם צירוף אישה פוסל את עדותם של שני השא

 הגברים שהיא כשרה כשלעצמה. )יט סיון תשע"ד(.

 

 תלמוד בבלי מסכת מכות דף ה עמוד ב .1

 אם - המת יומת עדים שלשה או עדים שנים פי עלמתני'. 

אלא  ?בשלשה הכתוב פרט למה, בשנים העדות מתקיימת

  ...להקיש שניים לשלושה

עדותן בטלה, אף  -א אחד מהן קרוב או פסול ומה שנים, נמצ

לה; מנין אפי' עדותן בט -שלשה, נמצא אחד מהן קרוב או פסול 

 ( מאה? ת"ל: עדים. )דף ו עמוד א

בדיני נפשות, אבל בדיני  -אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים 

 תתקיים העדות בשאר;  -ממונות 

 ...רבי אומר: אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות. 

ואימתי? בזמן שהתרו בהן, אבל בזמן שלא התרו בהן, מה יעשו 

 שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש

   ...גמ'. אמר רבא: והוא, שהעידו כולם בתוך כדי דיבור. 

היכי אמרינן להו? אמר רבא, הכי אמרי' להו: .. אמר רבי יוסי:

צא למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו? אי אמרי: לאסהודי אתו, נמ

עדותן בטלה, אי אמרי: למיחזי אתו,  -אחד מהן קרוב או פסול 

מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש? איתמר, אמר 

רב יהודה אמר שמואל: הלכה כר' יוסי, ורב נחמן אומר: הלכה 

 .1.כרבי

 

 טור חושן משפט הלכות עדות סימן לו .2

עיד אינו פוסל אם כיון לראות כדי לה לווא"א הרא"ש ז"ל כתב אפי

אלא א"כ כיון לראות כדי להעיד ובא לב"ד והעיד אבל אם לא כיון 

לראות כדי להעיד אפילו בא לב"ד והעיד או שכיון לראות כדי 

 להעיד ולא העיד אינו פוסל:

 

 שו"ת מהרי"ק החדשים סימן מז .3

שיש לחלק ולומר דדוקא בעדות נפשות  מראלא שהייתי מהסס ואו

כיון דהך ראיה  הכונת ראיה כדי להעיד לחודיסגי ב או ממון לא

אכתי לא מהני למידי, אבל בעדי גיטין וקדושין דבראיית עדים 

דבר שבערוה פחות משנים ולא  לחודיה מתקיים העניין דאין
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הלכתא כרב נחמן בדיני.  ובא להלכה בטושו"ע, חו"מ, סימן לו.ה 
 כתובות יג, א. וראו: בית יוסף, שם.

 

 לולא עדים ואפימתקדשת או מתגרשת בשום עניין ב ההיית

לומר ם )דף סה, ב( היינו יכוליבקדושין  אשניהם מודים כדאית

כדי להעיד לפסול כל  םדסגי בראיית העדי הרא"שבזה מודה ד

 מהם קרוב או פסול  חדהעדות בהיות א

' גם מתוך אבל מתוך ספר האשרי אין נר' כן וכדפי' לעיל. וכן נר

שבולי הלקט שכתב בשם רבי'  ראמה שמצאתי בספר אחד נק

על  םישעיה, וז"ל: כת' רבינו ישעיה כו' היו ד' וה' עדים חתומי

ר ונמצא א' מהם קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר כו' השט

 ם: והרי לך דס"ל דאפי' בעדי השטר דהתם נמי הוי חתימת...

 ראיית בעניין ...קיום השטר והמעשה דומיא דראיית גיטין וקדושין

 בזה אשר' ורבי ישעיה' רבי על שנחלקו מצינו לא ןוקדושי הגט עדי

 ...קמפלגי לא כאן דעד לומר ויש

 

  א עמוד ו דף מכות מסכת איגר עקיבא רבי.4

 בעדות דגם ש לומרי נוגע מהם חדא דבנמצא ש לומרי ...ואולם

 כלל עדות שם עליו ואין ל דיןבע הוא דנוגע, העדות כל נפסל לא

 

  מה סימן העזר אבן - קמא ביהודה נודע ת"שו.5

ו ... ובאומר פלוני רבעני אמרינן אדם קרוב אצל עצמו ופלגינן דבור

שאין אני קורא בו  ...הראב"ד דמעיד על עצמו לא מקרי עדומחלק 

 ...צתה לפי שאין עליו שם עד כללעדות שבטלה מק

 

 תומים, חושן משפט, סימן לו, אות יא.6

ונראה ברור דאם היה האישה במעמד העדות שאע"פ שכיוונה 

להעיד מ"מ אינה בגדר קרוב או פסול דיהיה כל עדות בטלה דהיא 

דר עדות כלל. ולכך הקשו מגיטין וקידושין מקרובים וכל אינה בג

שיש במעמד נשים
2 

 

 מנחת חינוך מצוה עה .7

במקום שצריך עדות הן ד"נ והן ד"מ )חוץ ן התורה נשים פסולים מ

מעדות אשה וע"ע( ופסולים הן לזכות והן לחובה דאינם בגדר 

ל"ו  עדות כלל מה"ת וגם מדרבנן ... וע' או"ת סי' ל"ה ושם בסי'

הביא ראיות דנשים אין פוסלים עדים כשרים בצירוף כמו דקי"ל 

נמצא א' מהם קא"פ כו' דהם אינם בגדר עדות ואין פוסלים אחרים 

 .בצירופם

 

 שם ,המהרי"ק.8

דנמצא אחד מהם קרוב או פסול  נןלבי אומר לי דהא דאמרי דועו

רוב או פסול שכל העדות בטלה דהיינו דוקא בגדול אלא שהוא ק

 ...ברהבע
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לבושי ; וראו: נתיבות המשפט חידושים ב, עמ' קמד, א סיח' לו 
 שם באורים ותומים. 81חושן סימן לו הערה 

 



אבל כשהפסלות מחמת קטנות הרי הוא כמי שאינו שהרי אין  

מעשה קטן כלום וכמאן דליתא דמי ואין כאן שום עדות כלל מאחר 

 שפסולו מפני שאין בו דעת ואין בדבריו כלום

 הטעם מן "נמצא" למיתני שייך לא באשה שגם נאמר לוואפי

 יוןכ םפסולי דאינך מדומיא אשה תיתיכל מקום מ, רשנושפי

 שאין גב על ואף םקיימי ומעשיה דעת בה יש שהרי להו דדמיא

רשתיוכדפי האות כולל הלשון
3

 

 

 ל"תש תשרי ב"י ו סימן העזר אבן - ו חלק אומר יביע ת"שו.9

 תל פה הראשית הרבנות של הנישואין מחלקת מרבני נשאלתי

 מזרחי אסתר הבחורה אודות, לידם שבא במעשה, ו"ת יפו - אביב

 והביאו, גילה בן עם יחד ימים כשבוע לפני נישואיןל שנרשמה

 בא נישואיה ליום סמוך עתה והנה. כנהוג רווקים שהם עדים

 ל"הנ הבחורה כי, נישואיה לעכב ודרש שמואלי יעקב הבחור

 בבית עמה יחד ביקר חדשים כעשרה ולפני, לו משודכת היתה

 שהיא ונמצא, וישראל משה כדת קידושין לה ונתן, מידידיו אחד

 של והעדים, הבחור ואת המבקשת את הזמנתי והנה. לו מקודשת

 במותב) בפנינו העד והעיד, ואשה בעל שהם שהתברר, הקידושין

 לפני בביתו אצלו ביקרו והבחורה הבחור כי(, כחדא תלתא

 ואמר, בשאלה טבעת ממנו לקח והבחור, חדשים כעשרה

 והיא, אלוישר משה כדת זו בטבעת לי מקודשת את הרי לבחורה

. שלו הטבעת את לו החזירה כ"ואח, בשתיקה מידו הטבעת קבלה

 זולת בבית אחד אף היה לא מלבדו כי ל"הנ העד השיב לשאלה

 גם .... ל"הנ והבחורה והבחור, הקידושין בעת שנוכחה אשתו

 איש שום היה ושלא, בעלה כדברי העידה ל"הנ העד של אשתו

 דרך לה נראה היה הענין שכל, והוסיפה. מלבדם בבית אחר

 ל"הנ שמואלי יעקב הבחור. גמורים לקידושין נתכוונו ולא שחוק

 ...גמורים לקידושין שנתכוון טען אך, ל"הנ העד של עדותו אישר

לשאלת בית הדין אם הבחור יעקב שמואלי אם הוא מוכן לתת לה 

גט כדי שתוכל להנשא לאחר, השיב שבשום אופן לא יתן לה גט 

אותה והבחורה מבקשת בדמעות שליש להתיר והוא מוכן לשאת 

 לה להנשא לחתן המיועד לה...

 להעיד באו ששניהם ואשתו בעל הם שהעדים ד"בנ ומיהו( ד)

 י"הב מרן ש"למ באנו הרי(, המקדש בקשת לפי) דין בבית

 המקדש בדין שמחמירים והמרדכי ג"הסמ לדברי' שאפי בתשובה,

 כגון פסול האחד שנמצאכ אבל, בלבד אחד בעד מילי הני', א בעד

 אחד שנמצא שנים:( ה מכות) וכדתנן, כלל עדות כאן אין ד"בנ

 ה"הרמ בשם ירוחם רבינו כ"וכ .בטלה עדותן פסול או קרוב מהם

 אחים שני של שעדות( רצח' סי) ד"ח ז"הרדב ת"בשו כ"וכ. ...

' א בעד המקדש ד"למ' ואפי, אחד עד של מעדות גרע בקידושין
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 פ"ק א"ה בשנת בצרפת נולד( ק"המהרי) קולון שלמה בן יוסף ר' 
 שם, איטליה בצפון בעיקר ישב הוא. בחייו הרבה ונדד רךלע( 8241)

. רבה ולתפוצה לשם זכו תשובותיו. חשובות קהילות בכמה כרב כיהן
. למשנה המפורסם הפירוש בעל, מברטנורה עובדיה' ר היה תלמידו
 (.8211) מ"ר א"ה בשנת נפטר ק"המהרי

 

 ע"וע. ש"ע. לקידושיו חוששים אין אחים בשני, לקידושיו חוששין

 עדים שני היו אם' א בעד לקידושין שחושש למי' אפי', שכ ג"בכנה

 משפטי(. לד' סי) פדואה מ"הר. לקידושין חוששין אין פסול והאחד

 י"הב מרן(. כ"ר' סי ע"חאה) ם"מהרשד(. ד"וקכ פג' סי) שמואל

 מגן' בס מוטל א"הרמ(. עד' סי) ב"ח צדק משפט(. ב' סי' )בתשו

 לו' סי מ"חו ג"בכנה כ"מש' ע, ז"ע חולקים שיש ואף. אברהם

. כ"ע. החולקים' לד לחוש שאין כתבתי בתשובה מ"מ, ט"בהגה

 ה"דל ז"י' סי) ביעקב עדות ת"שו' שבס בתשובתו ג"הכנה כ"וכ

 תב:שכ( ו"ה אישות' מה ד"פ) למלך במשנה ע"וע. ש"ע(. ד"ע

 אחד נמצא ל"קי דהא, זה בנידון ליכא 'א עד' דאפי הרואה ואנכי

 עדים שני שאותם כיון כ"וא, בטלה עדותן פסול או קרוב מהם

 בדין שחושש ג"הסמ לסברת' אפי ז"ע להעיד הקידושין על הוזמנו

 .... למיחש ליכא הכא' א בעד מקדש

 והאחד שנים בפני קידש אם וכן תב:כ בהגה א"דהרמ איברא

 נימא לא דאמאי וקשה ....אחד עד בפני כמקדש הוי קרוב מהם

 ובאמת. בטלה עדותן פסול או קרוב מהם אחד נמצא ג"בכה

 שנאמן ף"הרי לדעת ותירץ..., בזה הרגיש ו"סק מחוקק שהחלקת

 חיישינן דקידושין חומרא ומשום, בקורבתו הכיר שלא לומר

 והכל, ואשתו בעל שהם ם כן הכא נמי בנדון דידןוא. .לכתחלה

 ...לעדות ראויים אינם יחד ששניהם יודעים

 לו' סי) מ"חו הנתיבות ש"לפמ בזה לדון עדיין יש ולכאורה

 לא, כלל עדות בת שאינה כיון דבאשה, התומים בשם( י"סק

 ולא, בטלה שעדותן פסול או קרוב מהן אחד כנמצא חשיבא

 ע"וע .... וקטן ם"בעכו ה"דה, והוסיף .בשבילה העדות נתבטלה

 והיה, עדים בפני במקדש לידו שבא במעשה.. .יצחק פני ת"בשו

 פסול עד שנמצא מה לצרף איזמיר רבני וחשבו. חדא ם"עכו שם

 סברתם לדחות המחבר הגאון השיב ז"וע, העדות כל לבטל כדי

 כלל הוא עדות בר דלאו ם"דבעכו ל"הנ והנתיבות התומים ד"עפ

  ...בטלה עדותן פסול או קרוב מהם אחד נמצא אמרינן לא

 . אחד בעד כמקדש ל"הו הדר ד"בנ גם ז"ולפ

 לאו דאשה והנתיבות להתומים א ליהדפשיט מאי באמת אולם

 ביה ואמרינן לעדות שפסול מגזלן וגריעא, )כלל היא עדות בר

 הרואה אנכי(, בטלה עדותן פסול או קרוב מהן אחד נמצא

, לה כשרה האשה ה"בד( כב) ה"לר בחידושיו אבן טורי להגאון

 ואין כלל עדות בתורת אינו דרשע ל"וס ,איפכא בתר כל דאזיל

 אלא נפסלה ולא עליה עד שם אשה אבל, לגמרי עד שם עליו

 שבועות) נשים ולא האנשים שני ועמדו דכתיב, הכתוב מגזרת

 ורק, עליה עד שם דבודאי עליה עד שם שאין למימרא ולאו(, ל

 שייך אשה בעדות גם ולדבריו. ש"ע '.וכו עליה איש שם אין

 ... בטלה עדותן פסול או קרוב מהן אחד צאדנמ הדין

 נןאמרי לא כלל היא עדות בת דלאו דבאשה כתב שהתומים ואף 

 קרא אלמלא דהא, להלכה נכונים דבריו שאין נראה ד"לפענ, הכי

 כ"וא, לעדות נשים מכשיר הייתי, נשים ולא האנשים שני דועמדו

 '. וכו כלל עדות בגדר אינה שאשה לומר תיתי מהיכא


