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  לוניתפ  

 קס הצעת נישואיןבטיתר נישואין לזוג לאחר שניתנה טבעת  ה:נדוןה

 סק דיןפ

 קע ועובדותר

ן  החליט  הבחור  להציע  נישואין  וארגן  אירוע  של לאחר  זמ.  בני  זוג  נפגשו  למטרות  נישואין

  הבית  היה  מלא  בחברות  וחברי  בני –הבחורה  נכנסה  לבית  והופתעה  ":  הצעת  נישואין"

, ללא  מילים,  הבחור  כרע  על  ברכיו"  ?התנשאי  לי',  נ"על  הקיר  היה  שלט  ובו  נכתב  ,  הזוג

  חברי  וחברות  הזוג כל  זאת  בנוכחות.  וענד  טבעת  יהלום  על  אצבעה  ללא  כל  דיבור  ביניהם

 .אחד הנוכחים הסריט את האירוע. וללא נוכחות קרובי משפחה

היא  הסירה ו,  ה  העירה  לבחורה  שהדבר  עלול  להתפרש  כקידושיןרעשה  חבהמיד  לאחר  מ
 .את הטבעת מהיד

אז ו,  אחר  מכן  נפרדולך  א,  זוג  החלו  לאחר  מכן  בארגון  חתונה  ואף  שכרו  אולם  חתונותה
פי  שהעירה  לה  החברה  במהלך  הצעת כ,  שמא  היא  כבר  מקודשתעלה  החשש  אצל  הבחורה  

אם  המעשה ה,  צורך  בירור  הדברל,  ית  הדיןבוכך  התגלגל  המעשה  לפתחו  של    .הנישואין
 .המתואר לעיל נדון כקידושין או לא

 .את סרטון האירוע והציגה יפרה את פרטי האירועס, ית הדיןבופיעה בפני המבקשת ה

 יון והכרעהד

" התנשאי לי"התכתובת , נתינת טבעת, אורה התקיימו מאפיינים של קידושיןבמקרה דנן לכ

 .ונוכחות עדים, מוכיחה שהמדובר היה במתן טבעת לצורך נישואין

ך  מקובל כ,  סוימיםמבקרב  מגזרים  "  מעשים  שבכל  יום"ש  לציין  שמעשה  זה  הוא  בבחינת  י
) ו"שעת  (ס  הדיינים  האחרוןבכנ.  לק  מהאירוע  כולל  מתן  טבעתח,  אצלם  להציע  הצעות  נישואין

 .תריע על כך אחד הדיינים שעשוי להיות חשש קידושין בהצעות מסוג זהה
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 ?רון רצויתפ – ידור גטס

מכל  מקום  עמדו  לנגד  עינינו ,  נציין  שאף  שקיימת  אפשרות  לסדר  גט  ולפתור  בכך  כל  ספק

  הכרמי ע"כפי  שמסר  בשמו  הגר,  דברי  החזון  איש  שהורה  להיתרא  בעניין  קידושי  שחוק

מדוע :  באותו  מעמד  שאלתיו):  "קעח'  עמ,  ד"מעשה  איש  ח(רבה  של  קרית  שמואל  ,  ל"זצ

-ולמה  אי,  איש-הרי  סוף  סוף  המדובר  הוא  באיסור  חמור  של  אשת,  דעתו  בעניין  לקולא

וכי  אין  זה  דבר  חמור  בעיניך :  א"אמר  לי  החזו?  פנים  גט  לחומרא-כל-אפשר  לסדר  על

 "'?גרושה' ולעשותה ללהכתים ולבייש נערה בת ישראל

ש "ריה,  י  נסים"הרכב  הגאונים  הרב)  174'  מע,  ר  ז"דפ  (הגדול  ית  הדיןבל  שד  "ראה  בפסו
 :ל"א גולדשמידט זצ"הרו, אלישיב

 החמיר לוב טיןם א"והר מתשובת מה  שהביאב  מ"מ'  יע  ס"ה  אית  יוסףב'  עי"
. ונהג  עמיה  יל  כעלובה  הו  זנמצאת  ו...עגנה  לדי  כוררת  סתף  כמקדש  התן  יןפ
ל כ):  ג"  כותז  א"כ'  יט  ס"הגהג  ב"כנהד  ב"וה(ו  "ק'  י  סנימין  בשאת  מעייןו

 ן  מפוסלה  ללאש,  מילתא  דרווחא  לט  גה  לותנין  נין  אט  גריכה  צאינה  שמקום
' עיו  (עגנם  לשראל  יבנות  ביניהם  עתנו  ילא  שדור  הריצי  פמשוםו,  כהונהה
 )."א" יימן סישא ר" חעלים פבת ר"וש

 .הוסיף עוד מקורות בענייןש) ק ט"סה ' יסע "האב "ח (אומרת יביע "אה עוד בשור

 .ה ללא גט כפי שיתבארישמקרה דנן יש להתיר את האב

 ין אומדנא בקידושיןא

לכאורה  יש ,  על  אף  שמסתבר  שאין  בני  הזוג  מתכוונים  לכך  אלא  להצעת  נישואין  בלבד

 ):א"מב ס' ע סי"אה(א "יסוד החשש הוא בפסיקת הרמ. לחשוש לקידושין

 קודשת מת אריה: ה לאמר ויקה חתוך לדושין קזרקו, דשיניק: חלה תאמרה"
 לא  שאומרתו,  קדושין  המנה  מהשליך  ליבור  דדי  כוך  תגדיה  בניערהו,  יל
 שובתת  (קודשת  מוי  הכי  הפילוא,  עלמא  בשחוק  לק  רתחלה  מיוונהכ
 הוכחות וומדנות אחר אידושין קענין בולכים האיןו). שים נפר סוףם ס"והרמ
 )."םש (דושין קשם ליוונה כלא שוכיחותמה

ינו  מקל  בקידושי  שחוק  אלא  בצירוף א)  ח'  יסת  בית  יוסף  "וש  (ם  הבית  יוסף  בתשובותיוג
ם  ורבי "ת  של  חכמים  ספרדים  נוספים  כגון  המהרשד"כן  מצינו  בספרי  השוו,  מספר  טעמים

 .בצלאל אשכנזי ועוד שחששו לקידושי שחוק ולא הלכו אחר אומדנות

שעוררו   ם  את  סוגיית  הקידושין  הפיקטיביים  לצורך  עלייה  לארץ  לפני  קום  המדינהזכיר  גנ
ת  משפטי "ה  שהאריכו  בסוגיה  זו  חכמים  רבים  המובאים  בשומשאלות  רבות  וכבדות  וראה  

 ).הביאו מקורות רביםש) םש (אוצר הפוסקיםבם גמט ואילך וראה ' ע סי"הא (עוזיאל

, לא  אחר  כוונת  הצדדיםו,  ן  הנראה  לעין  לפנינורי  שעלינו  ללכת  רק  אחר  מעשה  הקידושיה
 .לפנינו לכאורה מעשה קידושיןו
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 ומדנא דמוכח בקידושיןא

אך  יש  לברר  האם ,  שוללים  אומדנות  בקידושין,  א"ובעקבותיו  הרמ,  ם"המהר,  כאמור

לדעתם  לא  ניתן  לומר  כלל  אומדנא  או  שמא  החשש  הוא  מאומדנות  שאינן  מובהקות  בלבד 

 .ם"דנא מוכחת יודה המהראבל במקרה של אומ

שובתו  מובאת  בתשובות ת  (א"ם  שהם  יסוד  דברי  הרמ"ש  לדייק  היטב  בדברי  המהרי
 ):ובעוד מקומותא "סמיימוניות נשים 

 א  לומר  לעתא  דומדן  אל  עסמוך  נא  לאשת  איש  דומרא  חשום  מידושין  קגבי"
 מימר  למי  נאיכא  דיון  כמוכח  דעתא  דומדן  אליכאו,  דאי  וך  כלבה  ביהה
 ."ה ליחא נהו דכל באיתתא

ומאידך  הוא  מציין "  חומרת  אשת  איש"ם  מזכיר  מחד  שהבסיס  לחומרה  הוא  משום  "מהרה
ועל כן יש אומדנא שהיא רוצה להתקדש שהיא גוברת "  ניחא  לה  בכל  דהוא"את  הסברא  שאישה  

א  וממילא "ם  והרמ"כפילות  זו  הביאה  לפירושים  שונים  בדברי  המהר.  על  אומדן  דעת  העדים
 .בשאלה האם יש מקום להסתמכות על אומדנות מוכיחות משמעותיותלדיון 

 :א"ותב בביאור דברי הרמכ) ז"מב ס' יסע "הא (רוך השולחןע

 שחוק  ללא  איונה  כלא  שהדי  סאנן  וודאית  ואומדנא  בפילו  אובקדושין"
 ומים  דינן  אקדושין  וגיטין  שפיל...  אומדנא  החר  אולכין  היןמ  א"  מעלמאב
 לא  אהדי  סיברי  אלא  וצמם  עבין  לינם  בתקיימים  מריםהדבש,  מונות  מדיניל
 ין  אדים  עלתי  בך  אהוגן  כעשה  נהמעשה  שף  אקדושין  ויטין  גבלא,  שיקריל
 ק  רראות  להם  לין  אעדים  בק  רלוי  תהדבר  שכיוןו,  המעשה  במשות  מוםש
 אומדנא  בפילוא,  בלב  שחשבות  מחרי  אתור  ללא  ווא  האשר  כמעשהה
 עדים  האיית  רחרי  אלא  וצמם  עחר  אלך  ניר  האומדנא  החר  אלך  נאם  דמוכחד
 ."קדושין וגיטין בן כהיותא ל"או

על  כן ו,  היינו  ערוך  השולחן  מבאר  שחומרת  אשת  איש  היא  בכך  שהעדים  הם  לקיום  הדברד
נסמך  על  העדים  אין  לו  להוסיף  ולדון   ית  הדיןבלא  ניתן  לומר  אומדנות  כלל  בעניין  זה  וככל  ש

 .בכוונת הצדדים

וכותב  שגם  לפי  דרכו  אם  לעדים  ברור   את  דבריו  ערוך  השולחן  סייגמיו  לא  שבהמשך  דברא
כן  הוא  מסיק  שלדינא  יש  להגדיר ו,  רי  שבוודאי  הקידושין  לא  חלוה,  מתייםאשהקידושין  לא  

יות  ומדברי  רוב  הפוסקים  נראה  שלא  הולכים ה,  קידושי  שחוק  כספק  קידושין  וכחומרא  בלבד
 דאי  קידושיןוקידושין  הם  ה,  בבירור  שזהו  שחוק  עיםלפי  הסברה  שהעלה  שאם  העדים  אינם  יוד

 ).יג-יב' אה גם בהמשך דבריו סעיר(

בר  גם  הוא  שאין  ללכת  אחר  אומדנא  בקידושין ס,  )ז"א  ס"חמש  ומגן  ש  (ש  משאש"גרה
מחד .  א"ם  שהוא  מקור  פסיקת  הרמ"קים  בדברי  המהריביאר  שהדברים  מדוו,  ו  היא  מוכחתלאפי

דין יהיה שהקידושין ה, הרי שאם תהיה אומדנא דמוכח" א דמוכחוליכא אומדנ: "ם  כותב"המהר
סותרת  את "  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"ם  מכריע  שסברת  "אידך  סיום  דברי  המהרמ,  אינם  חלים

 .ם שלא יסתרו זה את זה"אם כך מצווה ליישב דברי מהרו, כל האומדנות והקידושין חלים

דיר  את  הנתונים  במקרה  בו  הוא ם  מג"רב  משאש  מדייק  גם  מהמשך  התשובה  בה  המהרה
 לכ,  קידושין  לתכוונו  נשניהם  שידוע  בפילו  אט  גריכה  ציתה  הא  לכתבנו  שדברים  המכל:  "עוסק

 חוכא  ללא  אהתקדש  לעתה  דיה  הלא  דמוכח  דאומדנא  והדי  סאנן  וודעים  יהכל  שה  זנדון  בכןש
אנן "סק  היה  ם  כותב  במפורש  שבמקרה  שבו  הוא  עו"הרי  המהר".  ט  גהצריכה  ללאש,  איטלולאו
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ברור  שהקידושין  היו  בצחוק  בלבד  ובכל  אופן  סבר  שלא  ניתן  לסמוך  על  האומדנא  לולא "  סהדי
ם  דעתו  להחמיר  אף  כנגד  אומדנא  מוכחת "ועל  כן  הוא  מכריע  שהמהר.  טעמים  נוספים  להיתר

היא  שתמיד  אין  אומדנא  דמוכח  היות "  וליכא  אומדנא  דמוכח:  "ם  בריש  דבריו"וכוונת  המהר
 .להתקדש ישהאקיים צד ספק שמא נח לה לותמיד 

ם "מסיום  דברי  המהר  מנם  הרב  משאש  מציין  בהמשך  הדברים  לחכמים  שכתבו  שדווקאא
לכאורה  לפי ו,  ומדנא  דמוכח  היא  סברה  שמצטרפת  להקל  כשיש  סברות  נוספותאניתן  להסיק  ש

ך א,  מדנאהסברו  דלעיל  אין  למעשה  אף  פעם  אומדנא  דמוכח  כלל  שהרי  תמיד  יש  סברה  נגד  האו
ם  שבתור  צירוף  ניתן  לומר  אומדנא  דמוכח  ולא  יותר "הוא  חולק  עליהם  ומפרש  שכוונת  מהר

 .מכך

כדברי   ינהארב  משאש  הסיבה  לכך  שלא  אומרים  אומדנא  דמוכח  הל  שסבר  ההציין  שלפי  נ
פילו  כשהדבר  לא  נראה א,  לא  מחמת  הסברה  שמא  האישה  נוח  לה  להתקדשא,  ערוך  השולחן

 .ההגיוני שזו כוונת

קבע שלא ניתן לעשות אומדנות כלל ועל ש) להק' יס (ת חכם צבי"וד ציין הרב משאש לשוע
חייב  בגט ו,  ה  שנייהישה  לא  תרצה  להיות  אישהאו,  כן  לא  סמך  על  אומדנא  שהמקדש  היה  נשוי

 .השנייה אישההה תעדיף להינשא לאותו אדם אפילו שהיא כעת ישהסברה שמא האוח מכ

ת  אהלי  אהרן "ד  ושוב  בשונ'  יסע  "ת  משפטי  עוזיאל  אה"וש  (קיא  מיליקובס"גראה,  אידךמ
כן  הוא  כותב  שהיות  וסברת ש,  ייק  מאותו  מקום  שדייק  הרב  משאש  להיפך  מדבריוד)  ו,  ב

 ורם  שלא  תהיה  אומדנא  שכן  ישגהרי  שזה  "  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"ם  היא  משום  "המהר
אך  לו .  שהדבר  לא  נראה  מסתבר  ה  החליטה  בכל  אופן  להסכים  לקידושין  למרותישחשש  שהא

ם  יודה  שיש  ללכת  אחר "ם  המהרג,  לנו  אומדנא  שתהיה  קיימת  למרות  סברה  זו  יצויר  שתהיה
 .אומדנא

מעשה  דעת  הרב  מיליקובסקי  שאין  ללכת  אחר  אומדנא  כלל  כיוון  שדברים  שבלב  אינם ל
 .דברים

לא  כדברי ש,  ם"פירוש  דברי  המהרב)  הפ'  יסע  "הא  (ת  חתם  סופר"ך  גם  עולה  מדברי  שוכ
 ותו  איה  הא  לנראה  הפי  כלא  אמוכח  דומדנא  אום  שוה  הא  ללאו  הכי  בוהתם:  "הרב  משאש

 יחא נכל דהוא בדאיתתא 'לל כומדנא אינו אזה שתב כעל זהו, מותה  כישה  לאנכון  ואוי  רמקדשה
 לא  דחר  אמקום  מוכחות  הנו  לש  ים  אאם  כן  ו].ם"של  מהר[=וונתו    כירוש  פך  נראה  לי  כ.'הל
". שת  איש  אומר  חשום  מלא  אאורייתא  דיסור  אוב  שיכאל,  'ה  ליחא  נבכל  דהוא  'ומר  לייךש

מכריעה  לטובת '  איתתא  ניחא  לה  בכל  דהוא'דהיינו  במקרה  שהאומדנא  לא  ברורה  כל  כך  סברת  
ך א,  במקרה  שיש  אומדנא  ברורה  עדיין  יש  להימנע  מלהתיר  מחמת  חומר  אשת  אישו,  הקידושין

 .זו כבר חומרא בעלמא

ם  מסתמך  על  צירוף  של "המהרש)  אמ'  יסת  עזרת  כהן  "וש  (ה  קוק"ראה  מדברי  הראיכן  נו
ניחא  לה  להתקדש  וגם  על  חומר   ישהאם  על  הריעותא  באומדנא  מחמת  שג,  שני  הטעמים  יחדיו

 נהווהכש,  מוכח  דומדנא  אשיש  כדין  המעיקרש,  מדין  לנו  אדברים  הומתוך:  "אשת  איש  ועל  כן
 ינו  אזה  בהחמיר  שחומר  הכלו,  ט  גריכים  ציןא,  איטלולא  ואחוכ  ללא  אושין  קידשם  ללא  שיאה
 ."אשת איש דומרא חשום מלאא

 לאוד ונראה": קבע מסמרות בענייןש) גנב אות ' יסע "הא (ך  היא  גם  דעתו  של  החזון  אישכ

בית ב לאו מ׳בג אל ןכ על ןדיית  ב בוושי  הלאד שאית  באש עלתומ ומדנאא איןש לייכ ללאכ
 יש שומרל שאית אש התירל תהדע כרעתה לך עונסמ לאש הר״ממ תטענ לאא... הר״ממ לש נודי
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 היאו ששחו איןש תרצהנ ואה,  תרצונ לאש נול מניןו זהל לבו בערי מיו,  חוכדמ אדנומא אןכ

 ילוקח איןו יןשדוקי אןכ יןא יודא וכחדמ אדנומא וא  המתבא םא אבל,  במיתלטב    שוםמ

 ".ספר אחדב ראיתיש מוכ לאו זהו, ייל משארמ שיןודקי

הגדול   ית  הדיןבד  "ספ  (ד  לבנון"הגרד  .רי  שלדעתו  אומדנא  ברורה  מועילה  לבטל  קידושיןה
משער  שהחזון  איש  מתכוון  לחלוק  על  ערוך  השולחן  ואליו  הוא  מכוון   )9-857493  'תיק  מס

 ."ספר אחד"ב

 אשת  איש  דומרא  חמשום:  "א  שאין  הולכין  אחר  האומדנות"יאר  את  הרמב)  ד,  במ  (א"גרה
 יחא  נכל  דהוא  בתתא  אאמרינן  וםם  ש"שב  רמו  שכתבכ,  דיבור  כאו  לוך  כדי  דיבור  תמרו  אשלכןו
 ."הל

ש  שדייקו  מדבריו  שכוונתו  שעקב  חומרת  אשת  איש  אין  ללכת  כלל  אחר  אומדנות  כעיקרון י
ך  ייתכן  שביאור  דבריו  הוא  כשיטת  החתם  סופר  שגם  אם  יש  אומדנות  שלא א,  שאין  לו  חריג

בל  אין  זה  אלא  חומרא א,  ש  להחמיר  בקידושין  משום  חומר  אשת  אישי,  ושיןהייתה  כוונת  קיד
א "ע  ביאור  סיום  דברי  הגר"אמנם  צ.  לקנא  מוכחת  מאד  ניתן  להמבלבד  וממילא  אם  יש  אוד

כאורה  זו  סברה  העומדת ל,  נובע  מחומרת  אשת  איש"  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"שמהם  נראה  ש
 .בפני עצמה

' הגדול  תיק  מס  ית  הדיןבין  ראה  גם  מה  שכתבו  בזה  דייני  וד  בעניין  אומדנות  בקידושע
9-857493. 

 .נבארן להלןו, יך שלא הייתה כלל כוונת קידושיןרמקרה דנן יש מספר סיבות להעב

 ידושין נעשין רק בחופהק

ועוד  נראה  לי  דכל  קדושין  שנתנו :  "ר  משה"כתב  הרב  נתן  ב)  ב(ת  חכמי  פרובינציה  "בשו

מפני  שהאישה ,  ינם  קדושין  ואפילו  אמר  הרי  את  מקודשת  לידרך  שחוק  וקלות  ראש  דא

אברהם  בר '  וכן  כתב  הרב  ר,  אינה  סבורה  להיות  מקודשת  בכך  אפילו  קבלה  הדבר  ושתקה

דוד  על  קדושין  שנתנו  בערמה  דרך  שחוק  ובא  מעשה  לפניו  והתיר  האישה  בלא  גט  אף  על 

בכך  דרך  שחוק  כי  אם פי  שאמר  לה  הרי  את  מקודשת  מפני  שאין  סבורה  להיות  מקודשת  

ש  הכא  באלו  הקידושין  שנתנו  דרך  חטיפה  שהיא  לא  היתה  סבורה "כ,  לפני  קהל  ועדה

 ."להיות מקודשת בכך ולהכי אינה מקודשת

אחד ו,  לק  עליו  וכתב  שסברתו  אינה  מובנתח)  ם  גש(,  ק"על  הסמב,  י  מקורביל"מנם  הרא
תב  ליישב  כוונתו  שזו  תקנה כ)  ם  וש,  ר"בי  משה  בן  הנר  (מהחכמים  שהתכתבו  באותו  עניין

, בי  מרדכי  קמחיר  (כן  חזר  אחד  החכמיםו,  שעשו  שקידושין  שלא  בקהל  ועדה  לא  יהיו  תקפים
ביאר  בשם  רב  האי  גאון  שיש  תקנה  כזו  וממילא  במקום  שאין  תקנה  כזו  אין  לצרף  זאת ו)  ם  זש

 .לאומדנא

. שאין  בו  תקנהמנם  למעשה  נקטו  חכמים  נוספים  שיש  לצרף  טעם  זה  כאומדנא  גם  במקום  א
 ה  זאין  שאחר  מכי:  "נימוק  שלישי  לבטלות  הקידושיןב)  דס  (ם  מלובלין"ת  מהר"כך  כתב  בשו

 צינים  קתש  ב"כ  וחופה  לניסתה  כעת  בם  אי  כישה  אום  שקדש  לזמנינו  בללו  המדינות  בתה  עהוגנ
 חוק  שרך  דכל  היה  העד  ההעיד  שמו  כאמת  היה  הם  אאפילו  שוא  הפשוט  ופורסם  מזוכ
 .הרי שזו אומדנא גמורה שאין קידושין היות והדברים לא נעשו בחופה ."בדיחותאו
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ש "גרה,    אשקלון-אשדוד  ית  הדיןבד  "אה  עוד  מה  שכתב  להתיר  בעניין  קידושי  שחוק  אבר
אחת ו,  )ושוב  במקרה  דומה  בסימן  חז  "סע  "ת  אשר  לשלמה  אה"וש,  316'  ר  י  עמ"דפ  (ילוז

ך  דבריו  התקבלו  על  ידי א,    הוא  דעת  מיעוטמנםא,  מסברותיו  היא  שהדברים  לא  נעשו  בחופה
 ט"ת  יביע  אומר  ח"  ושוב  בשו327'  עמ  ר  שם"דפ  (ע  יוסף"הגדול  בפסק  שכתב  הגר  ית  הדיןב
בדבריהם .  היתרא  בלא  גטל,  א  גולדשמידט"ולטי  והגר'ב  ז"הצטרפו  עמו  הגריו)  א"סכע  "הא

, )דכ  (לואי  אבןמ,  )מגע  "פפורט  אהר  (ת  רבינו  חיים  הכהן"ציינו  כמקור  לסברה  זו  גם  את  שו
ת  רבינו  חיים  הכהן  לא  סמך  למעשה  על  טעם  זה  לפטור "נעיר  שבשו.  עודו)  גי  (ליכות  אליהוה

 .אדרבא חייב בגטו, מגט

 ופה בחנת רבני ישראל שלא לקדש אלאתק

תשובות  חכמי "שכבר  נרמזה  לעיל  ב,  בעניין  זה  יש  להעיר  שיש  תקנה  קדומה  של  הגאונים

 . תקנו זאת חכמים נוספים עד לדורנוובעקבותיה, "פרובינציא

מעמד  רבנים  רבים  ובנשיאות  הרבנים ב,  י  הוסיפו  רבני  ישראל  ותיקנו"אכן  בשנת  תשו
אסור  לכל  איש :  "ל"ח  עוזיאל  זצ"א  הרצוג  והגרבצמ"הראשיים  לישראל  דאז  הגאונים  הגרי

י מישראל  לקדש  ולארס  שלא  בשעת  החופה  ובעשרה  אחרי  הרשמת  הנישואין  במשרד  ישהאו
 ."הרבנות שבכל מקום

קנה זו שנתקנה בחרם וכעוון פלילי לכל העובר על כך אמנם אינה קובעת ביטול הקידושין ת
ך  בפועל  רובא  דעלמא א,  גם  אינה  מפורסמת  ברבים  ומעטים  מודעים  לקיומהו,  לעובר  על  התקנה

ציאות שלא  על  פי  המתכונת  הזו  וניתן  לשער  שהתקנה  היא  הגורם  למ  ישהאאינם  נוהגים  לקדש  
אם  כך  הדבר  מהווה  סיבה  נוספת  לאומדן  דעת  מובהק  שקשה  להניח  שאדם  מישראל  יקדש ו,  זו

בניגוד  למקובל  לעשות  קידושין  רק  לאחר  רישום  נישואין  כחוק  ברבנות  המקומית  וסידור 
 .הקידושין כמקובל במעמד החופה

ק  י "ס  ה"סע  "האד  "חת  יביע  אומר  "אה  מה  שהאריך  בעניינה  של  התקנה  הקדומה  בשור
 .ר"זכיר גם את תקנת הרהה, ה"סכע "אה חלק יב, ובתשובה קדומה יותרא וצירף זאת להיתר

 בעת יהלוםט

כחיזוק לכך שלא הייתה כאן כוונת קידושין נציין שהטבעת הייתה טבעת יהלום כאשר ידוע 

בני  הזוג  הנוכחיים  הם  דתיים  ומן  הסתם  מכירים ,  שטבעת  קידושין  כהלכה  אינה  מסוג  זה

 ).ע ד"תנינא אה(ת שאלי ציון "וכן ראיתי שצירף סברה זו בשו, המנהג המקובל בתחוםאת 

 ומדנא בזמן הקידושיןא

חידש  שאם  האומדנא  ברורה כבר בזמן הקידושין )  לא'  ע  כט  ושוב  בסי"אה(ת  הר  צבי  "בשו

הצעת "ד  כבר  בזמן  המעשה  היה  ברור  לנוכחים  שמדובר  ב"בנ.  לכל  הדעות  אמרינן  אומדנא

 .שהיא מנהג מקובל בחברה וידוע שמטרתו הסכמה לנישואין בלבד, בלבד" ןנישואי

 עשה שאינו ברור לעדיםמ

מעשה  שיש  חוסר  בהירות  בעניינו  והעדים  אינם  יכולים  לקבוע  בוודאות  האם  הוא  היה 

ראה (כך כותבים כמה אחרונים . ממילא  חסרה  בו  עדות  והוא  כקידושין ללא עדים,  קידושין
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ואז  לדבריו )  פב,  ע  א"אה(ובמיוחד  הרחיב  בכך  האגרות  משה  )  ה,    א,אוצר  הפוסקים  מב

בנידון .  ניתן  לבטל  את  הקידושין  מחמת  שלא  היו  עדים"  אנן  סהדי"אף  באומדנא  שאינה  

 .דידן מתן הטבעת בוודאי לא היה מוגדר בבירור כקידושין

 ומדנא שאין בה ספקא

אשר דן בקידושין שנעשו במסע ) פב-פא, ת מנחת אשר ב"שו(א וייס "יש לציין לדברי הגר

 :של תנועת נוער ולאחר שצירף כמה סברות כתב

אך  נראה  עיקר  בשאלה  זו  דעד  כאן  לא  כתבו  הפוסקים  להחמיר  בקידושי "
לא  במקום  שיש א,  י  אודמנות  והוכחות"שחוק  ולהימנע  מביטול  קידושין  ע

, אי  אומדנ"צד  כלשהו  שיש  כאן  קידושין  ואנו  באים  לבטל  את  הקידושין  ע
בל  כאשר  ברור  הדבר  כביעתא  בכותחא  וכשמש  בצהרים  שאין  שום  צד א

א  שכיוונו  לשם  קידושין  ואיש  אחד  מאלף  כאשר  היה  רואה  כל "הו
לפי  רוח ו,  השתלשלות  העניין  לא  היה  מסתפק  כלל  אם  התכוונו  לקידושין

המקום  והזמן  ודרכי  בני  אדם  ונימוסיהם  אין  כאן  שום  צד  ושיקול  דעת  שיש 
ין  הנידון  אם  אומדנא  מבטל  קידושין  אלא  אין  כאן  אפילו א,  ןכאן  קידושי

 ."אומדנא לקיים את הקידושין ובכהאי גוונא אין כאן קידושין כלל

בסימן  שלאחר  מכן  המשיך  וביאר  למי  ששאלו  מדוע  הפוסקים  נזקקו  למקרים  בהם  אין ו
 :ספק שלא הייתה כוונת קידושין וכתב

  מושג  האומדנא  כל  עיקרו  ומהותו כלד,  הנה  באמת  סברא  זו  פשוטה  בעיני"
באומדן  הדעת  בדבר  שיש  לדון  בו  ולפרשו  לשני  צדדים  ואומדן  הדעת  נוטה 

חור  ונערה ב,  הגע  בעצמך.  כ  בדבר  שאין  בו  ספק  כלל"שאמ,  לפירוש  מסויים
ג  נדון  שמא  קידושין "המשתתפים  בהצגה  שבו  הוא  מקדש  אותה  וכי  גם  בכה

ד  נראה  דכל "לענ.  לא  משחק  והצגהאשר  ברור  וידוע  שאין  כאן  אכ,  יש  כאן
 ".ג אין כלל צד להחמיר דאין זה אומדנא אלא ידיעה ברורה"כה

ממשיך  לבאר  שסברה  זו  אינה  מופיעה  בפוסקים  הקדמונים  היות  ובזמנם  ייתכן  שאכן ו
 .ך כיום במציאות הנוכחית הדבר לא מקובלא, הייתה כוונת קידושין

  פשוט  שהקידושין  לא  חלו  והיא  קידושין ש  לציין  שהדוגמא  שעליה  הוא  מסתמך  כדברי
 .ימשה נושא לדיון בפוסקיםש, בהצגה

וח כן  דן  במקרה  של  קידושין  בהצגה  ומתיר  מכא)  ע  ד"נינא  אהת  (ת  שאלי  ציון"שוב
בירושלים   ית  הדיןבהמקרה  הובא  ל.  צירופים  רבים  ולא  רק  מעצם  העובדה  שמדובר  בהצגה

 א  שפירא  הוסיף  נימוקים  להיתר"גראה,  ראא  שפי"ס  עבודי  והגרא"והצטרפו  להיתרא  הגרח
וא ה)  ח,  ת  מנחת  אברהם  ב"שוב  ביתר  הרחבה  בשוו,  ת  שאלי  ציון  שם"בריו  מובאים  בשוד(

פותח  בכך  שהיות  והוכרז  מראש  על  כך  שמדובר  בהצגה  הרי  שבוודאי  במקרה  כזה  אומרים 
: הנ,  יבא  איגר  בת  רבי  עק"כן  כותב  בשוו,  ם  יודה  להקל"אומדנא  לבטל  את  הקידושין  ואף  המהר

 נשואים  מדושין  קנין  עאמעדיע  קדרך  כחוק  שעשו  ילפלונית  ולפלוני  שכל  למודיעים  בימא  נוכי"
מראש  כאירוע  שיהיה  רק "  הוכרז"רי  שבאירוע  שלא  ה,  "כ"ח  אדושין  קשש  חש  יכיו,  עדיםב

א  שפירא  וצירף "מו  כן  הוסיף  הגראכ,  ין  הדבר  כה  מוחלט  להיתראא,  לצורכי  הצגה  וכדומה
ס  על  אף  שניתנת  להיאמר  גם  במקרה  דידן  אינה  מספקת יא  וי"מכאן  שסברת  הגר.  לות  נוספותוק

 .ה"בלא מה צירופיםכ, מקרה דנןב, לם כאמור יש לצרף פהוללא צירופים נוספים א
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 וכיח סופו על תחילתוה

, סוגיה  נוספת  שעולה  בהקשר  לכך  האם  ניתן  ללמוד  מהמשך  הדברים  על  פרשנות  תחילתם

הלכו  לאחר  מכן  בני  הזוג  להזמין  אולם  חתונות  בכדי  לערוך  בו  את  חתונתם במקרה  דנן  

 .הרי שהדבר מוכיח שלא הייתה כוונתם כלל למעשה קידושין, וקידושיהם

ן  בשימוש  בכלל  זה  בעניין  קידושין  פיקטיביים  וקובע  שניתן ד)  זרת  כהן  מאע  (ה  קוק"ראיה
ק "ע ה ס"הא, ב ("יביע אומר"ל כך בעל הוכן הסתמך ע".  הוכיח  סופו  על  תחילתו"בוודאי  לומר  

 ).ו

 ישהאאמנות הנ

ם  נקבע  במפורש "בתשובת  מהר.  במקרה  דנן  האישה  אומרת  שלא  התכוונה  כלל  לקידושין

אך  למרות  זאת  יש ,  "דברים  שבלב  אינם  דברים"שהאישה  אינה  נאמנת  לומר  זאת  ו

א "ערך  קידושי  ע,    ינג  והרב  אליעזר  סופינו  בפחד  יצחק  כרך,  פנים  מאירות  א(מהפוסקים  

ם "שהעמידו  זאת  דווקא  במקרה  המיוחד  של  המהר)  ז,  א,  ראה  אוצר  הפוסקים  מב,  סימן  יד

ורק  לאחר  מעשה  הסבירה  שלא  התכוונה "  קדשני"שבו  אמרה  האישה  לפני  כן  לבחור  

א "ביאור  הגר,  ע  פה"ת  חתם  סופר  אה"שו(אמנם  חולקים  על  כך  אחרונים  רבים  .  לקידושין

ם  מותנה  באמירת "וסבורים  שאין  דינו  של  מהר)  ה  אוצר  הפוסקים  שםג  ועוד  רא,  מב

 .בתחילה והאישה אינה נאמנת בכל מקרה שבו קיבלה קידושין" קדשני"האישה 

ש  על  אתר "ע  קמא  נט  מובא  בפת"הא  (ידוש  אחר  ורחב  יותר  עולה  מדברי  הנודע  ביהודהח
לומר  שלא  הבינה  את  לשון נאמנת    ישהאלדעתו  מן  הדין  ה).  י,  א,  וראה  אוצר  הפוסקים  מב

רק  כשמדובר  בלשון  קידושין .  הקידושין  שכן  מדובר  באיסור  שלא  איתחזק  ועד  אחד  נאמן  בו
לפי  זה  במקרה ".  דברים  שבלב"אינה  נאמנת  היות  וזה  "  לא  התכוונתי"טוענת    ישהאברורה  וה

דע הנו.  יש  נאמנות  ברורה  לטעון  שלא  הבינה  ישהלא,  שיש  חוסר  בהירות  בלשון  הקידושין
וא מכריע ה, ש  הסתפק"מ  סובר  שיש  לה  נאמנות  והב"חה,  ביהודה  מציין  שנחלקו  בזה  האחרונים

ש י,  אומרת  שלא  היה  נוסח  קידושין  ולא  הובן  העניין  כלל  כקידושין  ישהאבמקרה  דנן  שה.  מ"כח
 .לפי שיטה זו מקום לנאמנותה

לוי  במחלוקת מנם  עניין  זה  של  נאמנות  עד  אחד  בדבר  שבערוה  שלא  איתחזק  איסורא  תא
' נ  גולדברג  על  הל"משפט  ערוך  מהגרזג  ,  ע  מב"ש  אה"תפ,  ג,  ש  ו"אה  שר  (ראשונים  ואחרונים

לא  שיש א,  על  כן  הדבר  שנוי  במחלוקת).  258'  ק  ח  עמ"א  ס"ונטרס  נאמנות  עק,  עדות  חלק  ג
בפרט  כשמדובר  בעניין  זה  שאין  הולכים ו,  כשיש  צדדים  נוספים  לקולא  מקליםהלצרף  שיטות  

 .ומדנות שמלכתחילה מוגדר כחומראאחר א

 צורך באומדנא בכדי ליצור קידושיןה

בכדי  ליצור  קידושין  יש  צורך  באמירת  נוסח .  בנוסף  במקרה  דנן  יש  חיסרון  נוסף  בקידושין

עסוקים  באותו "היות  ולא  הייתה  כלל  אמירת  נוסח  קידושין  הרי  שאנו  נזקקים  ל,  קידושין

 ):א, כזע "ע אה"שו(כפי שנקבע בהלכה " עניין

 ויה,  שתיקה  בפילו  אה  לנתןו,  דושין  קסקי  על  עחלה  תמה  עדבר  מיה  האם"
 דברים  מעינן  בלאא  ד"י:  גהה...  נין  עאותו  בסוקין  עעדיין  שהואו.  דושיןק
 אין  שהיינוד,  נין  עאותו  בענין  לענין  מדברים  מלאא,  מש  מנין  עאותוב
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כ "כו  קדש  מאיש  הוף  סרדכימ  (יווגם  זצרכי  בקר,  קידושין  בדבריםמ
 גיס,  פניה  למדברים  של  כלאא,  מה  עדברים  מעינן  בלאא  ד"יו).  א"רשבה
 )."טור השון לשמע מכןו, ידושין קיש ררדכימ(

כדי ב,  בלא  השתתפותה  ישהאו  אפילו  בפני  הא,  רי  שדי  בעיסוק  באותו  עניין  שבין  הצדדיםה
דים  ואף  לא במקרה  דנן  לא  היה  דיבור  כלל  לא  בין  הצד.  לשוות  לנתינת  הטבעת  שם  קידושין

כך ב, כי  אם  ניתן  להסיק  מאופי האירוע ומהכרזה שמדובר באירוע הקשור לנישואין  ישהאבפני  ה
יש  מהאחרונים  שכתבו  שלא  ניתן .  אנו  נזקקים  למעשה  לאומדנא  שאכן  עסוקים  היו  באותו  עניין

חד  להסתמך  על  האומדנא  בכדי  להגדיר  את  האירוע  כקידושין מ,  לאחוז  בחבל  בשני  קצותיו
ידך  להימנע  מלהסתמך  על  אותה  אומדנא  כאשר  זו  מובילה  אותנו  למסקנה  שאין  מדובר ומא

ד  אם פ,  א  (ת  זקן  אהרן"כך  כתבו  בשו.  בקידושין  של  ממש  אלא  רק  בהצעה  להסכמה  לקידושין
 נראה).  ב  ראה  אוצר  הפוסקים  שם  טס,  ע"הא  (ת  חבצלת  השרון"שוו)  כי  למעשה  לא  סמך  על  כך

מלכתחילה "  עסוקים  באותו  עניין"י  אומדנות  אלא  הגדרת  העניין  כבמקרה  דנן  אין  מדובר  בשתש
ואינה  מבוררת  שכן  ייתכן  שהעניין  הוא  הצעת  הנישואין  בלבד  ולא  קידושין  ועל  כן   סרהחהיא  

 .במקרה דידן סברה זו אלימתא היא

 סקנותמ

במהותה  אינה "  הצעת  נישואין"לנוכח  כל  הסברות  דלעיל  נראה  שיש  לקבוע  ש,  סוף  דבר

ולכן  לא  חלו ,    הצעה  בלבד–כי  אם  כשמה  כן  היא  ,    קידושין  ואינה  מכוונת  לכך  כללמעשה

 .קידושין במקרה זה

 .מותרת להינשא ללא כל צורך בגט ישהאל כן יש לקבוע שהע

" הצעת  נישואין"לא  שיש  להזהיר  ולהתריע  בשער  בת  רבים  שראוי  להימנע  ממנהג  זה  של  א
, ישהאדיני  נידה  האוסרים  מגע  בין  גבר  ל  ן  מחמתה,  ישהאעל  ידי  מסירת  טבעת  מיד  האיש  ליד  ה

מים  שיכול  לבוא  לידי  חשש  קידושין ישעלול  ליצור  מעשה  זה  בתנאים  מסו  החשש  הן  מחמתו
 .והשומע ישכון בטח. ו מכשול גדול של אשת איש וממזרות לאחר מכן"וח

 .ותר לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםמ

 ).14/12/2016 (ז"ד בכסלו התשע"ייתן ביום נ

 רב ישי בוכריסה רב שמעון לביאה ץ"רב דניאל כה

  

 


