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 זורי נתניה האבנירה בית הדיןב

 :יםפני כבוד הדיינל

 בן שמעון' הרב רפאל י, הרב אברהם מייזלס, רב שלמה שפיראה

 )ניאל ברוזהדד "כ עו"י ב"ע( לוניפ  :ובעהת
 נגד

 )ברהם שלגאד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 יןביעה לביטול הסכם בטענה שנכתב למראית עתחיית  ד:נדוןה

 סק דיןפ

  וקיבל  תוקף )2000(ס  "  נערך  ונחתם  בשנת  תשבפנינו  תביעה  לביטול  הסכם  גירושין  אשר

 . פסק דין בבית הדין בירושלים

 . סק דיןפכ הצדדים סיכומים למתן "הגישו ב ןידת הל פי החלטת ביע

והתובע  מופיע  תכופות  בשערי ,  דיונים  והסיכומים  כבר  הסתיימו  לפני  זמן  רב  מאודהיות  שה
יקצר יחסית  ןידת הבי, ץ עומס רב של פסקי דיןרוב ןידה תועל בי, סק דיןפבית הדין וזועק למתן 

למרות  שיש  מקום  להאריך  מאוד  בדברים  עקב  החומר  הרב  הקיים  בתיק  והבחינה ,  ןידק  הבפס
 . ההלכתית

  קציר עובדתי רלוונטית

 . )בוכרה( בטשקנט )22.3.1990(נ "ה באדר תש" בתאריך כ)כדת משה וישראל(הצדדים נישאו 

וילד  אחד  נולד ,  שניים  מתקופת  הנישואין  הראשונה,  פיםילדים  משות  לושהשצדדים  ל
 . לאחר שהתגוררו הצדדים יחד לאחר מתן הגט הראשון

בתמוז '  כובתאריך  ,  חתמו  הצדדים  על  הסכם  גירושין  )6.5.2000(ס  "באייר  תש'  אבתאריך  
 . הרבני בירושלים ןידת הבבי סק דיןפקיבל ההסכם תוקף  )23.7.2000(ס "תש

את  חלקו  בדירה  המשותפת  לצדדים  המצויה   ישהאע  כי  הבעל  יעביר  לפי  ההסכם  נקבל
או  כל  הלוואה ,  התישא  בכל  יתרת  תשלומי  המשכנת  ישהאוה,  בנתניה  ללא  תמורה  [...]  בוברח

 . אחרת הרובצת על הדירה

אב  ישלם הי  כו  הילדים  תהיה  בחזקת  האם  נישכי  משמורת    ל"מו  כן  נקבע  בהסכם  הנכ
 .ח" שלף וחמש מאותאלמזונותיהם סך כולל של 

ולאור  זאת  נערך  גט ,  חדי  חזרו  הצדדים  לחיות  2011  עד  2002מוסכם  על  הצדדים  כי  משנת  
 . )4.6.2013(ג "תשעון ו בסיו"כנוסף לחומרא בין הצדדים בתאריך 
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לאחר  תקופה  נמכרה  אף .  שהדנרכשה  דירה  חה  מורתת  ומ2003ל  נמכרה  בשנת  "דירה  הנה
נתניה נרשמו על   [...]  בוכל  הדירות  שנקנו  לאחר  מכירת  הדירה  ברח.  ונקנו  דירות  נוספות  דירה  זו

יא הוה  אישהקחה  לירות  דניתנה  בגין  אותן  ה  שמשכנתהת  אובן  שגם  מ.  בלבדה  אישהשם  
 . רשמה על שמהנ

 . הגיש הגרוש תביעה לביטול הסכם גירושין )14.11.2012(ג "תשעון שוחרמט ב"כתאריך ב

וכאמור ,  לרבות  דיוני  הוכחות,  של  הגרוש  לביטול  ההסכםיונים  בתביעתו  דמה  כתקיימו  ה
 . כ הצדדים"הוגשו סיכומי ב

  ענות התובעט

תובע  נאלץ ה,  ת  שנקלעו  אליהן  התובע  והנתבעתוירושי  הצדדים  היו  פיקטיביים  ונבעו  מסיבג
 . לברוח מהחובות ולהיפרד מהנתבעת בגט

תה ייהש  –  ישהאוה,  תובעעקב  העסק  שהיה  ברשות  ה  ח"שכום  החוב  עמד  על  כמאה  אלף  ס
מהחובות  וחששה  שהנושים  יגבו  את  חובותיהם  מתוך  דירתם '  לחצהנ  '–  נשואה  לו  באותו  זמן

בטרם  חתמו  על  הסכם  הגירושין  שההסכם ל  פה  לפיכך  סיכמו  ביניהם  הצדדים  בע.  המשותפת
כך   יל  ידוע,  אגב  גירושיןה  אישהבעל  את  חלקו  בדירה  על  שם  הביר  יעובהסכם  ,  יהיה  פיקטיבי

 . נע מהנושים היכולת לגבות את חובותיהם מהדירהמית

מו  כן  סיכמו  ביניהם  הצדדים  להמשיך  להיות  שותפים  בכל  הרכוש  למרות  האמור  בהסכם כ
את  במטרה  להתחמק ז.  וכן  להמשיך  לפעול  במשותף  בכל  ענייני  הבית  והמשפחה,  הגירושין

 . ובכך לא לפגוע ברכושם המשותף של הצדדים, מנושיו של התובע

ולד  הבן   נ)14.2.10(ע  "בט  תשבש'  וביום  ל,  חדיזרו  הצדדים  לחיות  חגט  הלאחר  סידור  יד  ימ
 . )לאחר הגירושין(השלישי של הצדדים 

 .  כשבני הזוג התגרשו2000איש הוכיח כי מעולם לא הוגשה תביעת גירושין בשנת ה

ת  אחיו  של תה  בבעלושהיי  נסגרה  המסעדה  אשר  אותה  הפעיל  התובע  ו2012בחודש  אפריל  
 . עם סגירת המסעדה החל התובע לחפש עבודה חדשה כשכיר. התובע

לאחר  שהתובע  הפסיק  להביא  פרנסה  החלה  הנתבעת  לשנות ,  2012במהלך  חודש  אפריל  
עם ל  פה  וזאת  בניגוד  למוסכם  בע,  את  התובע  מהבית'  העיףל  'דיכוהחלה  בפרובוקציות  ,  טעמה

 . התובעת טרם החתימה על הסכם הגירושין

לאחר  זמן  חזר ,  לאחר  שהנתבעת  צעקה  ועשתה  פרובוקציות  ליד  הילדים  יצא  התובע  מהבית
  .התובע לבית וניסה להרגיע את הנתבעת אך לשווא

ו שבבעל  הורחק  מהבית  היות  שה  הצדדים  חיים  בנפרד  2012מעשה  מחודש  מאי  ל
לביטול ובעקבות  כך  הגיש  הבעל  תביעה  ,  והילדים  באמצעות  צווי  הגנהה  איש  הםימתגורר

 . גירושין והסכם גירושין

לא  תמכה   תבעתהנואילו  ,  ןידת  התובע  תמך  את  טענותיו  באמצעות  עדים  שהעידו  בפני  ביה
 . את טענותיה בדבר

  גובת הנתבעתת

 . אלימותו הפיזית והנפשית של הבעל ויחסו המשפיל כלפיהה ייתהיבת הגירושין ס
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  שאז  נפרדו 2012ועד  לשנת    2002  אימ  ודש  מחחדימאשרת  כי  הצדדים  חזרו  לחיות  ה  אישה
 . שוב עקב אלימותו של האיש כלפיה

 . בעל לא הוכיח כי אכן היו בעלי חובות שבגינם רצו להבריח את הדירהה

ה אישהומצד  שני  ,  שהרי  הבעל  ויתר  על  חלקו  בדירה  דדי־צהסכם  הוא  הוגן  ואינו  חדה
שהרי ,    בדירה  אינו  ויתור  חריגהוויתור  של  הבעל  על  חלקו.  ויתרה  על  זכויות  ברכב  של  הבעל

מעשים  בכל  יום  בזוגות  רבים  שהבעל  מוותר  על  חלקו  בדירה  לטובת  הילדים  שיגדלו  בבית 
יש  בעלים  שמוותרים  על  חלקם  בדירה  כדי   מו  כןכ.  מסודר  ולא  יצטרכו  לנדוד  בשכירויות

 . להרוויח את תשלום המדור עבור הילדים

ם  ההסכם  הוא  רק א:  ת  הבעל  לביטול  ההסכםיהוי  תביעשבדבר  ה  אישהש  הצדקה  לטענת  י
חילופין לדוע  לא  ערך  ומ,  שנים  שרעמשך  בבעל  המדוע  לא  טען  זאת  ,  למראית  עין  כדברי  הבעל

 ? האישההסכם בכתב עם 

כבר ה  אישהעל  פי  בקשת    טפמשת  הבי  יל  ידהרי  הבעל  הורחק  בצו  הרחקה  ע,  יתרה  מזו
 ?על אז למימוש זכויותיומדוע לא פ, )14.9.2000(ס "ד באלול תש"יבתאריך 

רבע  מאות  שישים  וחמישה  אלף אנמכרה  הדירה  בסך    )6.2.2003(ג  "באדר  תשס'  דתאריך  ב
אתים  ושישים  אלף מרבצה  וסולקה  מתמורת  המכר  עמדה  על  סך  של  ה  שמשכנתהאשר  כח  "ש
תה  שייכת  לבעל ייאם  כן  המחצית  שה  .ח"אלף  שים  אתימיינו  שוויה  נטו  של  הדירה  היה  ה.  ח"ש
 . שזה בדיוק סכום החוב של הבעל ,ח"אה אלף שמבסך ה ייתה

המשיכה  להיות  אשת  איש ה  אישהלקבוע  כי    ולמעשה  איש  מבקש  לבטל  את  הגירושיןה
 . פנויה לכל אישה אישהוקבע כי  מעשה בית דיןוערך גט  ןידת הכאשר בי

 . כ הנתבעת האריך בסיכומיו והביא אסמכתאות הלכתיות"ב

 וכחות הצדדיםה

 . תקיימו מספר דיונים בטענות הצדדיםאמור הכ

דים  שהעידו עתובע  ההביא    )18.5.2014(ד  "ח  באייר  תשע"דיון  שהתקיים  בתאריך  יב
כמו  כן  הציג .  לכל  דבר  ישהאם  חיו  כבעל  ושהו  לאחר  הגירושין  ייד  מחדישהצדדים  חזרו  לחיות  

ה אישהנראית  כאשר  בתמונות  ,  לאחר  גירושי  הצדדים,  2000התובע  תמונות  משפחתיות  משנת  
 . מה שמוכיח שהסכם הגירושין היה למראית עין בלבד, הבעל בתמונה משפחתית םע

. ה  תקופה  ארוכה  לאחר  הגטזיה  האך  ,  נם  חזרו  לחיות  יחדומנתבעת  טענה  לעומתו  שאה
העובדה  שלא  מקובל  בקרב  יוצאי  בוכרה   חזרה  לחיות  עם  בעלה  היון  הסיבות  שמחמת,  לדבריה

הבינה   ,אחד  נכה  נפשית  םהגרושה  עם  שני  ילדים  ובה  ייתהיא  החר  שאמו,  תחיה  לבד  ישהאשה
אין  בכוחה  של  עובדה  זו .  בורה  הוא  לחזור  ולהתגורר  עם  הבעלעיותר  בבוב  הטשהמוצא  

להפקיע  את  הגירושין  שנעשו  כדין  ואת  העובדה  שלאחר  הגירושין  לא  התגוררו  יחד  במשך 
 . שנתיים

 יון עובדתיד

שמא  ניתן  להכריע  את  התביעה  מהבחינה  העובדתית ,    ההלכתירם  נבחן  את  התביעה  מההיבטט
 . ובכך לסיים את הדיון
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לאחר   חדיהוכחה  העיקרית  שעליה  מתבסס  התובע  היא  מכך  שהצדדים  חזרו  לחיות  ה
 . אינם כה משכנעים חדינתבעת לעובדה שהם חזרו לחיות התנה שנההסברים . הגירושין

לא ם  דדיצ  מטעמם  להוכיח  את  העובדה  שהביקשו  לזמן  עדים  חהא  כוובה  אישה:  מו  כןכ
א ובה  אישהסופו  של  דבר  ב.  לאחר  הגירושין  אלא  רק  כשנתיים  לאחר  הגירושין  ייד  מחדיחיו  

(ד  "באייר  תשע'  כבתאריך    ןידת  הלבים  ויתרו  על  הבאת  עדים  כפי  שעולה  מהודעת  כוחה

 .צביע על חוסר אמינותמבר ה ד–) 20.5.2014

ואף  הביאו  ילד   חדי  הצדדים  חזרו  לחיות  2002בדה  שמשנת  ל  כל  פנים  אין  חולק  על  העוע
 . נוסף לעולם

, אם  אין  בעובדה  זו  כדי  להוכיח  את  עמדתו  של  התובע  שאכן  כל  הגירושין  היו  מצג  שוואה
 ? וממילא גם ההסכם אינו אלא למראית עין

 ואהשיהוי  בהגשת  התביעה  שההנתבעת    כוחא  מצב  אין  מקום  לטענת  בהאכן  זו  תמונת    םא
לא   ישהאכבעל  ו  חדיצדדים  המשיכו  להתגורר  האחר  שמכי    איה  לחוסר  כנותה  של  התביעהר

ובפרט  שנסיבות  הפירוד ,  רק  לאחר  שהצדדים  נפרדו  פיזית  סופית.  היה  מקום  להגשת  התביעה
 . אז התעשת הבעל והגיש תביעה לביטול ההסכם, היו כפי שמתאר הבעל

הסכם ה,  בו  חריגה  מההסכמים  המקובליםמההסכם  גופו  אין  כל  הוכחה  שיש  ,  אידך  גיסאמ
אולם  מזונות ,  את  חלקו  בדירה  ללא  כל  תמורה  ישהאנם  הבעל  העביר  לומא.  נראה  מאוזן  לגמרי

כך  ניתן  בהחלט  להבין  מההסכם  שהתובע  העדיף ,  מוכים  מאוד  נ–  יחסית  –  שני  הקטינים  הם
שמצבו  הכלכלי  של ובפרט  ,  לוותר  על  חלקו  בדירת  הצדדים  ולהיפטר  מתשלום  מזונות  הילדים

ב  הדואג  לילדיו  בוודאי  מעוניין א.  בכי  רע  כאשר  הוא  מסובך  עם  נושים,  דבריול,  התובע  היה
הובטח  מדורם  של   ובהעברת  חלקו  בדירה  לטובת  האם,  םשיהיו  מסודרים  עם  מדור  עבור

 . הקטינים

לו  אפשרות   ייתההאם  ,  של  התובע  כאמור  היה  בכי  רע  כמו  כן  מאחר  שמצבו  הכלכלי
תישא  לבדה  בחוב שהיא    שהאישהוגין  חלקו  בדירה  ה  במשכנתהיד  מעצמו  את  חוב  להור

וכן  הוצאות  אחזקה ,  האישהגם  זה  שיקול  להעביר  את  חלקו  בדירה  לטובת    –ה  משכנתה
 . לקחה על עצמה ישהאהשוטפות של הדירה שה

כום  שכזה  לא   ס–  ח"אה  אלף  שמהיה  לא  יותר  מ,  אף  לדברי  הבעל,  בוכום  החסיות  שה
 . ק מהלך כה דרמטי של גירושין פיקטיבייםמצדי

כל  ברירה  אלא  להיפרד ה  ייתהלתובע  לא  ,  לפי  דברי  התובע  בכתב  תביעתו:  יתר  על  כן
ולחץ  כבד  מצד  הנתבעת  שחששה יה  אלא  מתוך  כפי,  מהנתבעת  בגט  שלא  מתוך  רצונו  החופשי

ון  החיים  מלמדנו ניסי,  תמונת  המצב  העובדתית  בין  התובע  לנתבעתה  ייתהאם  זו  .  מפני  הנושים
 םישל  חובות  כבדים  בעטיו  של  אחד  מבני  הזוג  יוצר  והצטברות  כי  קשיים  כלכליים  במשפחה

 . מתח קשה ומוביל למריבות ואף לגירושין גמורים

 : שאלות נוקבות מהכנתונים במקרה זה מעלים ה

ו א  דאגלמדוע  ,  ורך  הברחה  מנושים  של  הבעלצעשה  לנהסכם  הגירושין  בין  הצדדים    ם  כלא
אלא ,  2000לאחר  סידור  הגט  בשנת  יד  מיה  אישל  שם  הלהעביר  את  הדירה  ע  ישהאבעל  והה

והדירה ,    כאשר  נמכרה  הדירה  המשותפת2003עד  שנת  ה  אישל  שם  ההמתינו  עם  העברתה  ע
 ? בלבדה אישל שם השנרכשה תמורתה הועברה ע
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. ט  מהנושיםדוע  היה  צורך  בכל  ההצגה  הזו  של  יצירת  גירושין  למראית  עין  כדי  להימלמ
ה  כרוך זף  על  פי  שא(ה  אישההרבה  יותר  פשוט  שהבעל  יעביר  את  חלקו  בדירה  במתנה  לטובת  

 ?)ס שבחמבתשלומי 

ה יתהמוכיח  שהי  כלשהו  סמךמביניהם  קודם  הגירושין  על    ישהאבעל  וההא  חתמו  לדוע  מ
 ?הוא פיקטיביה אישהביניהם הסכמה שכל התהליך של העברת חלקו של הבעל בדירה לטובת 

ל שקיבל  תוקף  וין  ת  הדיבבשאושר    התובע  את  ביטולו  של  הסכם  גירושין  )לשעבר(בן  זוג  
טרת  הברחת  הרכוש  מהנושים  ולמנוע מעשה  לנלמראית  עין  ו  ואהבטענה  שההסכם  ,  ין  דסקפ

 : בדרך עבריינית ממדרגה ראשונה –לדבריו  – טקנ, מהם את המגיע להם על פי דין מהתובע

ת בצורה  נפשעת  כאשר  הוא  מוליך  שולל  את  בי  ןידת  הליכי  ביל  את  הניצחד  גיסא  הוא  מ
 . מיד אותם בפני שוקת שבורההעים ושה את הנורימומאידך גיסא . ןידה

אחד ה –ולקיים שני הסכמים , הוכיח  שאף הצד השני התכוון להיות שותף לפשעלו  יכן  עלל
 .  ייתאמהלדברי התובע הוא ההסכם ש ההסכם –והאחד סמוי , גלוי למראית עין

ם אבני  זוג  מקפיד  לשאול  את  הצדדים    בבואו  לאשר  הסכם  גירושין  בין  ןידת  הבי,  תרה  מזוי
 . ההסכם הזה מובן וברור להם על כל השלכותיו

 :כתבנג 10ף בגוף ההסכם הנדון בסעיף א

הצדדים  מצהירים  כי  חתמו  על  הסכם  זה  מרצונם  הטוב  והחופשי  ולאחר "
משמעות ,  נוכוהם  הבינו  את  תו,  שקראו  אותו  בעיון  הוא  הוסבר  להם

 ." הוראותיו ותוצאותיו

ו אה  או  לחץ  יישל  הצדדים  שההסכם  לא  נעשה  מתוך  כפ  רורה  מאודביימת  הצהרה  קך  וכ
 . כוונת הטעיה

 : נכתב בהסכם א10מו כן בסעיף כ

מאשרים  ומצהירים  הצדדים  כי  אין  להם  ולא ,  פרט  לקבוע  בהסכם  זה"
טענות  ומענות  מכל  סוג  ומין ,  דרישות,  תהיינה  להם  האחד  ממשנהו  תביעות

קשור  בנישואיהם  וברכושם  או האו  /ונובע  האו  /ושהוא  ומכל  הכרוך  
 ." ברכושו של אחד מהצדדים

יימת  בהסכם  הצהרה  כל  כך  חדה  ומפורשת  של  הצדדים  שלא  רק  שאין  להם  תביעות  כיום ק
 . ו על זהזאלא גם בעתיד לא תהיינה להם תביעות , האחד כלפי השני

 . ןידת הל חתמו הצדדים בפני בי"ל ההסכם עם הצהרותיו הנע

הוסיף  בכתב  ידו  הדיין  שאישר ,  בירושלים  ןידת  העל  גוף  נייר  ההסכם  שאושר  כאמור  בבי
 ". חשוב לקיים את ההסכם ןדיהת המועיל בבי קנייןבשהצדדים קיבלו על עצמם "את ההסכם 

שכל , ת  תמיכה  הלכתיים  ואף  חוקייםיסודו  מהכוצא  שתוקפו  של  הסכם  הגירושין  עומד  על  י
 . אחד מהם לבד די בו כדי לתת תוקף הלכתי וחוקי למניעת ביטולו של ההסכם

 . להתחייבות לקיום ההסכם ללא ערעור ןידת הצהרת הצדדים בפני ביה .1

ין שיש  בה  כשלעצמה  מעשה  קני  ןידת  התימת  הצדדים  על  ההסכם  בפני  ביח .2
 . '"יטומתאס'

 . ןידת השקיבלו הצדדים בפני בי 'גב סודרא'ן ייעשה קנמ .3



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

6 

 . להסכם סק דיןפשנתן תוקף  ןת דיעשה בימ .4

חובה  להחמיר  עם  התובע  בנטל  הראיות  שעליו  להוכיח ,  ל"אור  צירוף  כל  הנתונים  הנל
 בשום  אופן  לתת  לתובע  לקטוף  את  פירות  מעלליו  יתכןילא  .  שההסכם  נעשה  רק  למראית  עין

מעילה  בת :  ")5052/00'  ש  נצ"בפסקי  דין  ראה  תמ(בר  נזכר  בהתאם  לעיקרון  שכ.  קלות  ב)שלדבריו(
 ." עוולה לא תצמיח תביעה

 ול  ידעקור  קניינים  שנעשו  ענ,  נתעלם  מהצהרותיו  כאמור,  נקבל  את  גרסתו  של  התובע  םא
 . גיונית־הזו החלטה קיצונית ובלתי תהיה, סק דיןפלתוקפו של ההסכם ונבטל 

לכאורה  משליך  ישירות  על  הגירושין  עצמם  שגם פרט  שביטולו  של  הסכם  הגירושין  באת  ז
היו   הגירושין  עצמם  ואף  ההסכם  והגט  תלויים  זה  בזה  ברי  התובע  היו  לדכי  אמורים  להתבטל

 . למראית עין וממילא גם ההסכם

לאחר סידור הגט  יידמשגם  אם נקבל את גרסתו של התובע שהצדדים חזרו   לא  שזה  פשוטא
מפני  שהבעל  מסר  את  הגט  לאחר  שהוא  עשה ,  שום  אופןהגט  עצמו  לא  מתבטל  ב,  חדילחיות  

. הגט היא ללא כל תנאים וסייגים שנתינת,  שפירושו,  כפי  שעושים  בכל  בתי  הדין,  ביטול  מודעות
טענה  זו   –  כך  או  אחרת  בעת  מתן  הגטה  ייתהם  לאחר  מתן  הגט  בא  המגרש  וטוען  שכוונתו  א

לכן  הגט  הוא  גט .  טל  את  הגטבכולים  לברים  שבלב  אינם  דברים  ולא  ידיות  שה,  נדחית  על  הסף
שקודם  מתן  הגט  מודיעים  לצדדים  שקיומו  של  הסכם  הגירושין  לא   הוא  המנהג  המקובל  בבתי  הדין(  גמור

וכך  בכל  מקרה  הגירושין ,  ןיהדת  ואף  מבקשים  מהבעל  שיצהיר  זאת  קודם  סידור  הגט  בפני  בי,  ישפיע  על  הגט
 ).עצמם אינם בטלים לעולם

היה  מחמת ,  שרה  שנה  לאחר  הגט  הראשון־ע  בין  הצדדים  כעבור  כשלושגט  הנוסף  שנערךה
ואז  נוצר  על  פי  הדין  חשש  קידושין  כפי  המבואר ,  לאחר  הגירושין  הגמורים  חדישחזרו  לחיות  
 . כן הוצרכו לסדר גט נוסף לחומראל). בן העזר סימן קמטא(בשולחן ערוך 

 חדיחזרתם  של  הצדדים  לחיות  ,  יםגירושין  בגט  הראשון  היו  גירושין  גמורהאחר  שמ,  פיכךל
ובספק  נישואין  אין  לבעל  שום  זכויות  ממוניות  בחלקה  של ,  לאחר  הגט  יוצרת  רק  ספק  קידושין

ק  גירושין  ומתה  אין פמי  שנתגרשה  ס  "):עיף  דצ  סבן  העזר  סימן  א(כפי  שמבואר  בהלכה  ,  האישה
 ." הבעל יורשה

 ש ישראלי"גר לועיין בספר משפטי שאול(ן ספק קידושי יןהדא וא שכתב ה"עיין שם בביאור הגרו

 ). עניינת במקרה כמו שלנוה מברסמוד רלח ע

לקבוע  לפי  מכלול  הנתונים  הקיימים  במקרה   פשראשכבר  עתה    יוצא  מכל  האמור  בפרק  זהה
שאין  לקבל  את ,  ומתוך  מגמה  של  עשיית  צדק  בין  הצדדים  להסכם  גירושין  הקונקרטי,  זה

וכפי  הקבוע  בהסכם  הבעל ,  הסכם  נשאר  בתוקפוה.  ם  הגירושיןתביעתו  של  הגרוש  לביטול  הסכ
 .האישההקנה את חלקו בדירה לטובת 

ם  הסכם  זה  עומד  בדרישות  הקבועות  בחוק אאין  מקום  לבדוק  ולהאריך  ,  עה  זויאור  קבל
  .30־ ו13החוזים בהתאם לסעיפים 

 . מןגם הבחינה ההלכתית מחייבת דחיית התביעה כדלק, לפנים מן הנדרש ם זאתע

  יון מהבחינה ההלכתיתד

ה ישאהקשר של ב )א"ע עט – ב"ע  חע(העוסקת  בחוזה  למראית  עין  מצויה  במסכת  כתובות    סוגיהה
שהבעל אוכל , לכשתינשא יהיו נכסיה נכסי מלוג, לפי הדין. שיש לה נכסים והיא עומדת להינשא
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א הינשלעומדת  הה  אישהאם  .  תמות  בחייוה  אישהם  אאותם    פירותיהם  והוא  גם  עתיד  לרשת
לפני  שתינשא ,  מבקשת  להבריח  נכסיה  מבעלה  הרי  היא  כותבת  שטר  מתנה  על  נכסיה  לאחר

אלא ,  שהרי  לא  נתכוונה  זו  לתת  נכסיה  למקבל  המתנה,  כתיבת  שטר  זה  למראית  עין  הוא.  לבעלה
 . להבריח מבעלה

רק כאן  מתנה  גמורה  אלא  ה  ייתהשאם  אכן  אנו  בטוחים  שלא  ,  הגמרא  שם  עולהית  סוגימ
ומובא  שם  בגמרא ,  "שטר  מברחת"כי  אז  אין  תוקף  לשטר  המתנה  המכונה  ,  למראית  עין  בלבד

 : וכך מובא שם בגמרא בשם שמואל, שרב נחמן כאשר בא לפניו שטר מברחת קרע את השטר

אם  יבא  שטר ,  מורה  הוראה  אני:  הכי  אמר  רב  חנילאי  בר  אידי  אמר  שמואל"
דלא  שביק ?  טעמא  מאי:  ב  נחמניאמר  ליה  רבא  לר.  אקרענוי  מברחת  ליד

 ." איניש נפשיה ויהיב לאחריני

שטר  מתנה  שלא  נעשה  אלא  למראית  עין  בלבד  בטל  כלפי  מקבל  המתנה  ואין  הוא :  לומרכ
 . זוכה במתנה

תבוא  להחזיר  לעצמה  את  נכסיה  ואותו  מקבל ,  לכשתתגרש  או  תתאלמן,  זוה  ישאאלא  שאם  
כי  אז  נזקקים  לראיות ,  א  למראית  עין  בלבדמתנה  גמורה  ולה  ייתהמתנה  יטען  שהמתנה  

 . כאן מתנה גמורה אם לאוה ייתהנסיבתיות כדי לקבוע אם אכן 

נתנה  את  כל  נכסיה  ללא ה  אישהאם  :  וגמהדגמרא  שם  מביאה  ה?  ראיות  נסיבתיותמה  הן  
לא  שביק  איניש "מפני  שחזקה  ,  רק  למראית  עיןה  ייתהההנחה  הפשוטה  שהמתנה  ,  יוצא  מהכלל

 ". היב לאחרינינפשיה וי

 .חזקה אין אדם מתערטל מכל נכסיו ונותנם לאחרים: פירוש

ולכן  המקבל ,  אין  ראיה  שהמתנה  רק  למראית  עין,  רק  מקצת  נכסיהה  מה  שאין  כן  אם  נתנ
 . זוכה בנכסים שנכתבו בשטר המתנה

ובאת מ(דעת  רבנו  תם  .  יסוד  דין  הברחת  נכסים  נחלקו  הראשונים  אימתי  מועילה  הברחהב

 ישהאשדין  הברחה  לא  מועיל  אלא  רק  בהברחה  שה  ,)"עשאום  כנכסים  "תחיל  המבור  דים  שותבתוספ
 . ויממבריחה את נכסיה מבעלה טרם נישואיה ע

ה אישהם  בשעת  נישואי  א:  יימת  הלכה  נוספתקיות  ש  ההוא  לה  הברחהיטעם  שאז  מועה
נכסים אלו ולא חל הדין הוא שהבעל לא זוכה ב, נכסים שלא היו ידועים לבעל ישהאהיו ל, לבעל

, רם  לאחריםוכיכולה  למה  אישהואין  ,  שכידוע  הבעל  אוכל  פירותיהם',  כסי  מלוגנ'עליהם  דין  
אינו ,  אבל  אם  הנכסים  אינם  ידועים  לבעל.  הוא  יורש  נכסים  אלו,  בחיי  בעלהה  אישהואם  מתה  

מכר ה  –מכרה  נכסים  אלו  ה  אישהובדיעבד  אם  ,  וכמובן  אינו  אוכל  פירותיהם,  זוכה  בהם  כלל
 .חל

נקבע  להלכה '  כסי  מלוגנ'ין  זה  שאם  הנכסים  אינם  ידועים  לבעל  אינו  זוכה  בהם  בתורת  ד
שרק  בהברחת  נכסים  של תם  נו  בלאור  הלכה  זו  קובע  ר.  )סימן  צ  סעיף  יאר  עזן  הבא(בשולחן  ערוך  

 ם  הםיחשבנ,  אחריםלתנה  בממראית  עין  את  כל  נכסיה  לכאשר  היא  נותנת  :  מבעלהה  אישה
ברחת המאחר  ש.  בהם  כל  זכות  א  תהיהלבעל  שלדי    כודי  בכך  ינם  ידועים  לבעלכנכסים  שא

היה ה  אישהכי  כל  מטרתה  של    מקבל  המתנה  לא  יזכה  בנכסים  אלום  ממילא  ג,  הנכסים  הועילה
כן  אם  מת  בעלה  בחייה  הנכסים ל.  באמצעות  מתנה  פיקטיבית'  ינם  ידועיםא'להפוך  את  נכסיה  ל

 . חוזרים אליה
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כגון  אדם  שמבריח  נכסיו  מנושיו  באמצעות  מתנה ,  חרותהאברחות  ההבכל  סוגי    ולםא
אחר מ, ואדרבה  המתנה קיימת,  שפעולת  ההברחה  לא  הועילהתם  נו  בסובר  ר,  פיקטיבית  לאחרים

אם  כן  על  פי  דין  בעלי  חובותיו  יגבו ,  א  מועילה  והנכסים  רשמית  עדיין  שלו  לתנההמם  אש
כדי  למנוע ,    גמורה  והמקבל  זוכה  לגמרי  במתנהלכן  בהכרח  הנותן  התכוון  למתנה,  מנכסים  אלו

 . מבעלי החוב לגבות מנכסיו

ולק  על ח)  פרק  ח  סימן  ג  ל  הגמרא  שם  בכתובותע(כן  בפסקיו  ו)  סימן  ג  חעלל  כ(ש  בתשובותיו  "ראה
, במקרה  שאדם  נותן  מתנה  לאחרים  למראית  עין  מתוך  מטרה  להבריח  את  נכסיו  מנושיותם  נו  בר

ש  בתשובתו "מקדים  הרא,  ביע  את  עמדתו  בענייןמוא  הודם  ששקאלא  .  וסובר  שהמתנה  לא  חלה
וכותב  דברים  בוטים  ביותר  שמבטאים  את  השקפתו  כלפי  אותם  המבריחים  את  נכסיהם  בערמה 

 : וכך לשונו, כדי למנוע את פירעון חובותיהם

לישראל   אהווך  ברוש  דתורת  אמת  וחוקים  טובים  ומשפטים  ישרים  נתן  הק"
, דרכיה  דרכי  נועם  וכל  נתיבותיה  שלום,  לוםהשיו  ל  ענובעל  ידי  משה  ר

צדיקים  ילכו  בם  ופושעים  יכשלו  המתנכלים  לעקש  הישרה  להגדיל  שקל 
ועל  זה ,  חייבין  חכמי  ישראל  לסכל  עצתם  ולבטל  מחשבותם,  במאזני  מרמה

ויען .  ואמרו  חכמים  דין  אמת  לאמתו  לאפוקי  דין  מרומה,  נאמר  צדק  תרדוף
שר  כותבים  נכסיהם  ליהודים  או  לגויים  ואחר  כך אשר  ראיתי  מקצת  אנשים  א

לוין  מעות  וכשבא  המלוה  לגבות  חובו  מנכסיו  מצוה  להוציא  השטר  ותולה 
שכתב נכסיו לאחרים הוא מוחזק בהם ף  על פי רואין  א  כולהו,  נכסיו  באחרים

מצינו בדברי חכמים שבטלו [...] ונושא  ונותן  בהם  ומעולם לא יצאו מרשותו 
הרוצה  להערים  ולהפקיע [...]  וכהנה  רבות  בתלמוד  ..]  [.עצת  המערימים  

ועמדו ,  לכדוהו  חכמים  בערמה,  תקנת  חכמים  ולעשות  לחבירו  תחבולה
 ואנו  נדון  דבר  מדבר  ונלמד  דבר  מדבר.  להפר  עצתו  ומחשבתו  הרעהו  נגדכ

חכמי  התלמוד  לא  הספיקו  לכתוב  כל  הנולדות  העתידות  לבא  המתחדשות   כי
חריהם  יוצאים  בעקבותיהם  ומדמין  מילתא אלא  שהבאים  א,  בכל  יום
 [...]."למילתא 

 : וכותב על דבריו כדלהלןתם נו בש שם את דברי ר"לכה למעשה מביא הראה

באחד  שרצה  ללוות  וכתב  כל תם  נו  בורבנו  שמשון  כתב  שמעשה  בא  לפני  ר"
נכסיו  לאחר  להבריחם  שלא  ישתעבדו  לבעל  חוב  וגם  באחד  שהבריח  נכסיו 

נחלקו ו[...]  ,  שהמתנה  מתנהתם  נו  בופסק  ר,  ובת  אשתושלא  ישתעבדו  לכת
ומשמע  דפשיטא  ליה   [...]  וכיח  כדבריו  מעליו  בזה  כי  לשון  התלמוד  אינו

לתלמודא  דמקבל  מתנה  לא  קני  מטעמא  דלא  שביק  איניש  נפשיה  ויהיב 
דלא  זכה ף  על  גב  ומשני  א  [...]  יני  ולא  כוונה  אלא  להבריח  מבעלהרלאח

. דמפרש  טעמא  כלא  קנאם  הבעלה  אישהו  ברשות  בהם  מקבל  מתנה  ונשאר
דמקבל ,  השמכתובת  אוומשמע  הא  בעלמא  כגון  מבריח  נכסיו  מבעל  חוב  

תכוין  להקנות  לו  אלא  להבריח  לא  יצאו נא  שלכיון  ,  מתנה  אי  אפשר  לקנות
 ."הישאהנכסים מרשותו ונמצאו שהן משועבדים לבעל חוב ולכתובת 

, )הנותן(ת  אין  הנכסים  יוצאים  מרשות  המבריח  ש  שבכל  סוגי  הברחו"יוצא  מדברי  הראה
נותן  לא  גמר  בדעתו  להקנות  לגמרי  ממילא  המקבל  לא  זכה  ולפיכך  הנכסים  נשארים האחר  שמ

 . משועבדים לבעלי חובותיו של המבריח

סובר  שעדיף  לשמור  על  כללי  מסחר תם  נו  בר:  ש"והראתם  נו  ביאור  מחלוקתם  של  רב
א  לפניו  שטר  מברחת  פסק  שהשטר בהן  פיקטיביות  וכשתקינים  ולא  לבטל  עסקאות  בטענה  ש

כשר  ותקף  על  פי ין  אם  הנותן  העביר  את  נכסיו  בתהליך  קניתם  נו  בלדעת  ר.  יום  ואין  לבטלו־קבר
מטרה  היא  למנוע  מנושה  לגבות  מנכסיו  את היות  שהמניע  להעברה  אינו  כשר  הף  על  פי  שא,  דין
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מבטל  אותה  וההנחה  היא  שלמרות  המניע שר  אינו  ־כוהמניע  הבלתי,  ההעברה  תקפה,  המגיע  לו
 . למתנה גמורהה ייתהכוונת הנותן 

שוב  יותר חדעתו  ל.  שנובעת  ממניעים  שאינם  כשרים  עסקההש  העדיף  לבטל  את  "הרא
 סקאותעביעות  לביטול  תכך  נפתח  פתח  להגשת  בף  על  פי  שא,  לשמור  על  כללי  הצדק  והיושר

 . יקטיביות פבטענה שהן

של  הבעל  שהעברת  חלקו  בדירה   רסתוגדיון  שבפנינו  אם  נקבל  את  ב,  אור  האמור  בפרק  זהל
בחלקו  של  הבעל  תלויה  במחלוקתם  של ה  אישהזכייתה  של  ,  למראית  עיןה  ייתה  האישהלטובת  

 .   תםנו בש ור"הרא

  .ש"פסק להלכה כדעת הרא )ושן משפט סימן צטח(השולחן ערוך 

 ?עשית לשם הברחההנסיבות הנדרשות להוכחה באופן ברור שהמתנה נן ה המ

מתנה ,  ל  מבואר  שדווקא  מי  שנותן  את  כל  נכסיו  ללא  יוצא  מהכלל"בגמרא  בכתובות  הנ

כדי  לקבוע  אם  זו  מתנה  גמורה  או  הברחה ,  כפי  שכבר  כתבנו  לעיל.  שכזו  נראית  כהברחה

הוכחה  נסיבתית  מובהקת .  יש  צורך  בראיות  נסיבתיות  שעל  פי  זה  אפשר  להוכיח,  בלבד

כי  אז  יש  אומדן ,  ריח  היא  כאמור  רק  כאשר  הוא  הנותן  נתן  את  כל  נכסיושכוונת  הנותן  להב

 ". לא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני"וכלשון הגמרא , דעת ברור שלהברחה נתכוון

, דם  לא  מערטל  עצמו  מכל  נכסיו  והופך  עצמו  לעני  המחזר  על  הפתחיםא:  ירוש  הדבריםפ
 .  מתנה גמורה אלא לשם הברחה בלבדלשםה ייתהלכן ברור שכל כוונתו של הנותן לא 

 ?ד כמה הברחה צריכה להקיף את כלל נכסיו של הנותן ללא יוצא מהכללע

 :נחלקו בזה הראשונים 

העוסקת  בדין   )ב"ע  בא  בתרא  דף  קמטב(קור  מחלוקתם  של  הראשונים  נובעת  מדברי  הגמרא  מ
,  לאחרים שאינם יורשיושטרם מיתתו כתב שטר מתנה על כל נכסיו )חולה  הנוטה  למות(שכיב מרע 

 . יכול לחזור מהמתנה אלואף אם הבריא מחוליו , מתנתו קיימת, אם שייר לעצמו קרקע כלשהו

מחמת ה  ייתהבהכרח  שכל  מתנתו  ,  אבל  אם  נתן  כל  נכסיו  לאחרים  ולא  שייר  לעצמו  כלום
ו ואם  יבריא  ויעמוד  מחולי,  שעומד  למות  ועל  דעת  כן  נתן  מתנתו  שאם  ימות  תתקיים  המתנה

 . תתבטל המתנה והנכסים יחזרו אליו

שהרי  לא ,  ברחת  נכסיםהזכר  בעניין  ואומדן  שההעל  אותו  היגיון  של  ת  ם  הלכה  זו  מתבססג
סיכוי  להבריא  ולחזור   ותן  לעצמו  הנ)עתו  צלולהשדך  כזה  א(יעלה  על  הדעת  שחולה  נוטה  למות  

ה ייתהולכן  ברור  שלא  ,  דקק  לבריותזביא  עצמו  להיא  ישייר  לעצמו  כלום  מנכסיו  וללחיי  שגרה  
 . מתנתו מתבטלת – הבריא אכן ואם, בריאים אנה גמורה את כל נכסיו גם תכוונתו לתת מ

ם איר  כדי  שמתנתו  תתקיים  גם  יגמרא  דנה  שם  כמה  הוא  שיעור  השיור  שצריך  הנותן  לשה
ש  בתשובותיו  שרק  אם  שייר  לעצמו  נכס "כך  פסק  הרא".  די  פרנסתוכ:  "גמראהומסיקה    בריאי

אז  יש  אומד  דעת  שהתכוון  למתנה  גמורה  ודין  מתנה  זו  כדין  מתנת   כי  וכל  להתפרנס  ממנושי
 . אין מתנה בטלה גם לאחר שהבריא השכיב מרעין ואם נעשה קני, בריא

ין  מתנה  זו ד  –ם  אם  אין  בו  כדי  לפרנסו  ג  –  פילו  שייר  כלשהואם  ש"ף  והרמב"עת  הריד
ם  הבריא  המתנה  בטלה שאין  צריך  בה  קנין  ושב  כמתנת  שכיב  מרע  שאחתנה  תימ.  כמתנת  בריא

 .א שייר לעצמו מאומה מנכסיולם ארק 
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שולחן ה,  )סימן  רנ  סעיף  ד  פט  משןשוח(ש  הובאה  להלכה  בשולחן  ערוך  "ף  והרא"חלוקת  הרימ
 . ש"א הביא להלכה את דעת הרא"והרמ, ף"ערוך פסק כדעת הרי

שהלכת  שכיב  מרע   )ק  כ"ס  צסימן  ר  עזן  הבא(  וךערחן  לשוהברי  דל  עתב  כחלקת  מחוקק  ה
ף  שייר  הנותן  כל  שהוא  מנכסיו  אין "שאם  לדעת  הרי,  והלכת  מברחת  דין  אחד  להם  לעניין  השיור

' מוכחא  דומדנא'הוא  הדין  אם  המבריח  נכסיו  שייר  כל  שהוא  מנכסיו  אין  .  זו  מתנת  שכיב  מרע
 . להברחהש אם שייר המבריח נכס כדי פרנסתו אין הוכחה"ולדעת הרא. שהתכוון להבריח

, מוותרת  על  זכויותיה  ברכב  לטובת  הבעל  ישהאבהסכם  הגירושין  נקבע  שה:  מקרה  הנדוןב
ולא  קיים ,  ולכן  לדעת  השולחן  ערוך  הרי  זו  מתנה  גמורה'  יור  כלשהוש'זה  באם  כך  מתקיים  

מרינן אש  שדווקא  אם  שייר  כדי  פרנסתו  אז  "ואף  לפי  הרא,  אומד  דעת  מצד  הנותן  לביטולה
הבעל השאיר לעצמו את העסק שהיא מסעדה שהיה לו בשותפות  – תכוון הנותןלמתנה גמורה ה

 .עם אחיו

ת  חלקו אבעל  המתנה  גמורה  נתן  בש  לקבוע  כי  יו,  אין  אומדן  דעת  לביטול  ההסכם  שכאןמ
     .לאשתו

מהמקורות  הנזכרים  לעיל  עולה  כי  די  בהוכחה  נסיבתית  חזקה  כדי  לקבוע  שהמתנה ,  אמורכ
הוכחה  נסיבתית  כפי  שאנו  רואים  מתבססת  על  אומדן  דעת  שלא  ייתכן .  ניתנה  לשם  הברחה

 . ום מנכסיורללא יוצא מהכלל לאחרים ויישאר ע שאדם ייתן את כל הרכוש אשר לו

ולה  שנראית  כמתנה עיש  בכוחו  לבטל  פ,  ככל  שיהיה  מוכח,  ם  אומדן  אהיא  שאלה  העולהה
לבטל  מעשה   י  אפשראדהיינו  ',  יםברים  שבלב  אינם  דברד'שהרי  ידוע  הכלל  ,  גמורה  לכל  דבר

ם קנייניהעשו  בו  כל  שנעשה  שנראה  כמתנה  גמורה  ומאי  אפשר  ש:  כגון  בענייננו,  המוכיח
, יבוטל  על  פי  ראיה  נסיבתית  הנובעת  מנסיבה  מסוימת  שמוכיחה  על  אומדן  דעת  הנותן  הנדרשים

 . ומכוח אומדן דעתו של הנותן נבטל מעשה

לבעל א  הינשלאלמנה  שעמדה    ישהאעשה  המובא  שם  בלגבי  המ  )תובות  שםכ(כן  בגמרא  א
כן ול,  ורצתה  להבריח  מבעלה  את  נכסיה  כדי  למנוע  ממנו  זכויות  המגיעות  לו  בנכסי  מלוג,  שני

ה  את  נכסיה במתנה יתאבל  לא  התכוונה  לתת  לב  שהיה  לה  מבעלה  הראשון  הלכה  והקנתה  לבתה
י "ב  רשתכ,  לה  הבת  את  הנכסיםהשני  תחזיר    ולכן  אם  האם  תתאלמן  או  תתגרש  מבעלה,  גמורה

 : את הדברים הבאים

והיתה  מקדמת  ונותנתן  לבתה  כדי  להבריח ,  אהינשלובאת  ה  ייתהאלמנה  "
והודיעה  לעדים  שאין  מתנה  זו  מתנה  אלא .  זכות  בעלה  מהם  שלא  יזכה  בהם

 ." ולא שתזכה בהם הבת אם תתאלמן היא או תתגרש, להבריח

תנה  לא  מספיק  אומדן  דעת  אף  אם  הוא  מוכח  כדי מ  סקתעי  שכדי  לבטל  "בואר  מדברי  רשמ
לא   )שאינה  נסיבתית(ואפילו  ראיה  ישירה  ,  לבטל  את  המתנה  ולקבוע  שהמתנה  היא  הברחה

אלא  דווקא  עדותם  של  עדים  שהנותן  הודיע  להם  קודם  נתינת  המתנה  שמתנה  זו  אינה ,  מספיקה
  שדברים  שבלב  אינם ל"י  נובע  מהכלל  הנ"הסברו  של  רש.  מתנה  גמורה  אלא  רק  לשם  הברחה

ולכן  נדרש  גילוי  דעת  מוקדם  בפני  עדים  כדי  לבטל  את ,  יכולים  לעקור  מעשים  שנעשו  בפועל
 .  מעשה המתנה

הודעת  הנותן  קודם י  ידל  י  הדורשת  עדות  מפורשת  שניתנה  ע"ין  ספק  שעמדתו  של  רשא
ם  במקום ש(ם  גם  התוספות  הבדבריו  ובוד  ואכן  הראשונים  נתקשו  מא,  המתנה  היא  מרחיקת  לכת

קשו  עליו  מסוגית  הגמרא  שם ה,  י"הביאו  את  דבריו  של  רשש,  ")תבינהו  לברתהכ  "תחיל  המבוריבד
 : ולכן חלקו על דעתו וכתבו
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ונראה  לרבינו  יצחק  דלא  אמרה  מידי [...]  בקונטרס  והודיעה  לעדים    שרפי"
ולא  הוי  דברים  שבלב  שאינם  דברים  דהכא ,  אלא  גילוי  מילתא  בעלמא  איכא

ר  ניכר  שלא  נתכוונה  אלא  להבריח  דנפשה  עדיפא  לה  כדאמרינן ודאי  הדב
 ."בסמוך

כדי '  מוכחא  דומדנא'  בידי  וסוברים  שאכן  "תוספות  וכל  הראשונים  חולקים  על  רש,  ם  כןא
ו  אינה  כדברים  שבלב  שהם ה  זומדנאלדבריהם  .  לקבוע  שאין  זו  מתנה  גמורה  אלא  רק  הברחה

ה ומדנאמפני  שזו  ,  לבטל  מעשה  גמור  דיכים  ברים  שבלב  אינם  דברדיות  שהחסרי  כל  תוקף  
ו  היא  כגילוי  דעת  שהיא  אינה ה  זומדנאאלא  ,  ואינה  בבחינת  דברים  שבלבול  היא  מוכחת  לכש

ין  אדם  נותן  את  כל  נכסיו  לאחרים  ונשאר  עירום איות  שהרוצה  לתת  את  נכסיה  במתנה  גמורה  
 .מנכסיו

ומשום  כך  הוא  נכנס ,  כח  ביותרוא  מוהאחר  שמ'  ברים  שבלבד'ומד  דעת  שכזה  אינו  בכלל  א
שפעמים כוונת הנותן כל כך ברורה עד  ירושושפ', ברים שבלבו ובלב כל אדםד'לכלל הידוע של 

 . שאפילו אמירה אינה נחוצה מצידו כפי שיבואר

לבטל   פשרא'  ברים  שבלבו  ובלב  כל  אדםד'די  להבין  מדוע  כאשר  אומד  הדעת  מוגדר  ככ
 :כך הוא תוכן דבריוו )א"ע מסכת נדרים דף כחב(ן "ביר הרהסה מעשה פיזי כמו עסקת מכר או מתנ

יים  אומדן  דעת  מובהק  מחמת  נסיבות  חיצוניות  ברורות  המוכיחות  את  כוונתו  של קם  א
. הנסיבות  מבטאות  את  כוונותיו,  פיו  או  במעשיו  לא  ביטא  את  שהתכווןבף  על  פי  שא,  האיש

אז  הנסיבות  שאופפות  את ,  בפועלכאשר  אין  סתירה  בין  מה  שהוציא  מפיו  או  מה  שנעשה  
ש  לפרש  את  המעשה ייות  שה,  העסקה  מהוות  פרשנות  לדבריו  או  מעשיו  של  המוכר  והנותן

נסיבות .  לבי  מהנסיבות  החיצוניות  לפעולה  שנעשתה  כדי  להשיג  פרשנות  משולבת־שבאופן  חד
צוניות  לבין כן  אם  קיימת  סתירה  בין  הנסיבות  החיל.  'ברים  שבלבו  ובלב  כל  אדםד'כאלו  מכונות  

 .'ברים שבלב אינם דבריםד'אז חל הכלל , דבריו או מעשיו

. 'לבו  ובלב  כל  אדםב'רחיקו  לכת  בהגדרתם  את  המושג  ה  )ם  בגמראש(ש  "התוספות  והרא
, המוכיחות  את  אומדן  דעתו  של  בעל  העסקה  מאוד  כאשר  קיימות  נסיבות  ברורות,  דבריהםל

ו  מקבלת  משנה  תוקף יבז  כוונת  לא,  והי  כוונתובין  שזמשכל  המתבונן  בנתונים  נסיבתיים  כאלו  
 .מירה גמורהכאאלא ' ברים שבלבד' כאיואין ה

דברים "ם  א  שהיטיב  להגדיר  מה"ש  מצינו  ברשב"ברי  התוספות  והראלדגדרה  דומה  ה
וזו .  )שם  היראיםב"  נאיקסא  "תחילהמבור  יד  א"ענ  ף  דא  קידושין  "חידושי  הרשב("  שבלבו  ובלב  כל  אדם

 :לשונו

קורין  דברים  שבלב  אלא  כשהוא  סותם  דבריו  ומוסרין  למחשבת  לבו   איןו"
במה  שדרכן  של  בני  אדם  שיהיו  מפרשין  לשונם  ואינן  סותמים  דבריהם  כמו 

 ." שסתמן זה

אלו  הם ,  ו  בעל  פה  ואותו  אדם  סותם  ואינו  מפרשאדברים  שרגילים  לפרש  בהסכם  :  לומרכ
דברים "לו  א  –  ם  מובנים  מאליהםאולם  דברים  שאין  רגילים  לפרש  משום  שה.  דברים  שבלב

א  נצטט  הלכה  המובאת  בשולחן  ערוך "להבנת  דברי  הרשב  וגמהדכ.  "שבלבו  ובלב  כל  אדם
 :)ושן משפט הלכות מתנה סימן רמו סעיף אח(

אין  סוף  דעתו  עושים  על  פי רלעולם  אומדין  דעת  הנותן  אם  היו  הדברים  מ"
ושמע  שמת ,  ת  היםכיצד  מי  שהלך  בנו  למדינ.  שלא  פירש  אף  על  פי  האומד

אין  מתנתו ,  בא  בנור  כך  ואח,  בנו  וכתב  כל  נכסיו  לאחר  מתנה  גלויה  גמורה
 ." בנו קיים לא היה נותן כל נכסיו ששהדברים מוכיחים שאלו ידע, קיימת
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 שהרי  ברור  לכל  שאב,  צורך  שיפרשן  עת  הנותן  מובנת  מאליה  ואידשבו    נה  מקרה  מובהקה
     .ודע לו שבנו חינ ּולן כל נכסיו לזר תיה נוהא  לזה

 :)ק כח"סימן צ ר סעזן האב וך ערחןלל השוע(סיכום הדברים מכריע הבית שמואל ב

מכל  מקום  כיון  שעומדת ,  אף  על  גב  דלא  גלתה  דעתה  דכוונתה  להבריח"
כן  כתבו .  אומדנא  דמוכח  דכוונתה  היה  להבריח,  להינשא  או  נשאת  בסמוך

דאז  לא  הוי  אומדנא א  שהינלאם  לא  עמדה    ו.ן"ש  והר"הרא,  התוספות
 [...]"דמוכח או אם נתנה רק מקצת דליכא אומדנא דמוכח 

: תנאים  נישטבר  הצרק  ב  לצורך  ביטול  המתנה'  ומדנא  דמוכחא'יחשב  ה  תאומדנה,  לומרכ
בנסיבות  אלו .  ותנת  את  כל  נכסיה  ללא  יוצא  מהכללניא  ה.  ב;  ערב  נישואיה  ישהאמדובר  ב.  א
 . נתנה מתנה למטרת הברחה ישהאן מאליו שהשזה מוב, ל כך מוכחתה כאומדנה

כי  רק  כאשר  קיימות  נסיבות  עובדתיות  אינטגרליות  המצביעות   מדברי  הבית  שמואל  ולהע
מה  שכמובן  לא  קיים  במקרה ,  קם  לו  אומדן  דעת  הנותן  לביטול  המתנה,  בבירור  על  כוונת  הנותן

וע  כי  ההסכם  הוא  למראית לקב  דיכון  בפנינו  בו  אין  נסיבות  מספקות  להוכחת  אומד  דעת  ידהנ
 . עין בלבד

 . הומדנאעתה נברר מה נקבע בפסיקה בדיני מ

בדין  אומדן  דעת  במכר ו.  וךערחן  לדין  אומדן  דעת  במתנה  כבר  הבאנו  לעיל  את  דברי  השוב
 : כדלקמן )ושן משפט בהלכות מקח וממכר סימן רז סעיף דח(כותב השולחן ערוך 

ואף  על ,    שמפני  כך  וכך  הוא  מוכראף  על  פי  שהיה  בלבו,  אבל  המוכר  סתם"
, אינו  חוזר,  פי  שנראין  הדברים  שלא  מכר  אלא  לעשות  כך  וכך  ולא  נעשה

ואף על פי שקודם המכירה אמר . ודברים  שבלב  אינם  דברים,  שהרי  לא  פירש
אינו ,  כיון  דבשעת  המכירה  לא  אמר,  שהוא  מוכר  על  דעת  לעשות  כך  וכך

 ." חוזר

ויתרה ,  היא  ברורה  ומוכחת  פילוה  אומדנאכר  לא  מועילה  קובע  שבמ  וךערחן  להשו:  לומרכ
אם ,  ודם  המכירה  הודיע  המוכר  במפורש  שהוא  מוכר  רק  לשם  מטרה  כזו  או  אחרתקו  לפיאמזו  

לא  חזר  על  הודעתו  בשעת  המכר  הרי  זה  בבחינת  דברים  שבלב  שאינם  יכולים  לבטל  את  מעשה 
 .המכירה

בהמשך  הדברים  יבואר .    בין  מתנה  למכרשתניםה  מומדנאנו  רואים  בשולחן  ערוך  שדיני  א
 .  החילוק

 ."איכא אומדנא דמוכח נתבטל המקחי מיהו א: "א"וסיף הרמומ

 . א גם במכר מועיל אומדנא דמוכח"לדעת הרמ לומרכ

מציין  מקורות  לאומדנא  דמוכח  שמבטלת   א"ל  דברי  הרמע)  ק  יג"ם  סש(א  בביאורו  "הגר
המבריחה  נכסיה  מבעלה   ישהאבן  סוגיית  הגמרא  בא  הוא  כמו"אחד  המקורות  שמציין  הגר.  מקח

 . הארכנו בה לעילש )א"ע טעדף  (מסכת כתובות, קודם נישואיה עמו

אחר   מסקהעשאינו  בדרגת  הוכחה  שכזו  אינה  יכולה  לבטל  ה  לפי  זה  מבואר  שכל  אומדנ
 . סקהעיא בבחינת דברים שבלב שאינם דברים שבכוחם לבטל הש

 ." אומרים דבמתנה דברים שבלב הויין דבריםויש : "א וכותב שם"ממשיך הרמ
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מוכחת  כמו ה  שכאשר  מדובר  במתנה  אין  צורך  באומדנ  הוא  משתמע  מדברי  היש  אומריםה
אינה  כל ה  שאומדנבאלא  אפילו  ,  המבריחה  נכסיה  מבעלה  קודם  נישואיה  עמו  ישהאבה  אומדנ

שכוונת   או,  רביטול  עסקת  מכבוכחת  היא  רק  ה  מאומדנלהדרישה  ,  כך  מוכחת  מתבטלת  המתנה
וכחת  לא  תועיל  לבטל  את  המכר  כדעת  השולחן ה  מומדנאדברי  היש  אומרים  שבמכר  אפילו  

  .ערוך

א  הסוברים  שיש  חילוק  בין "רמבהובאו  שבאר  את  דברי  היש  אומרים  מ)  ק  י"ם  סש(ע  "סמה
 :ע"וכך כותב הסמ. מתנה למכר

מה .  הטעם  דדוקא  במכר  דקיבל  מעות  מסתמא  גמר  ומקני  אם  לא  דפירש "
ואמרינן  ביה ,  שאין  במתנה  דהוא  בחנם  דאומדן  דעת  כל  דהו  מבטל  המעשה

 ."דלא גמר בדעתו לתנו לו בחנם

אחר מ, מתנהבהוא ש החילוק  בין  מתנה למכר  מריםש  אולדעת  הי:  ע"ירוש  דבריו  של  הסמפ
ק  הנותן  עושה  פעולה  של  הוצאת  הנכס  או  החפץ  מרשותו ריות  שה  –תנה  הוא  סביל  המקבל  מש

לכן  המתנה  בטלה ,  פעולה  אקטיבית  מצד  המקבל  שאינו  נותן  כל  תמורה  עבור  המתנהללא  כל  
 –ו  נתגם  אם  לא  היה  שום  סימן  חיצוני  מובהק  מצד  הנותן  המוכיח  את  כוו'  ל  דהוא  כומדנא'ב
 .התכוון במתנה למראית עין בלבדש

קיים  אומדן  דעת  פשוט  שהכסף ,  שהמוכר  מקבל  תמורה  מידי  הקונה,  ה  שאין  כן  במכרמ
 .וכחת שהמוכר לא היה רוצה במכרה מומדנאגורם למוכר להתרצות גם אם קיימת 

ף  על  פי אוכחת  ביותר  אף  במכר  ה  מומדנאם  קיימת  שאע  "לפי  הסברו  של  הסמ  יתכןי
 .האומדנהמוכר קיבל תמורה כספית תבטל המכירה מחמת הש

 . במכר ודאי שהמכר אינו בטל' ל דהוא כומדנא'בל כל פנים ע

ל  מסכת עחידושיו  בל  "זצאפ  ע  יש  להוסיף  את  שכתב  רבי  שמעון  שק"  הסמביאור  דבריל
 :וכך תוכן דבריו )ד–בל(בבא בתרא 

מתנה  הנותן ביות  שה,  מתנה  יש  צורך  בגמירות  דעת  ברורה  מצד  הנותן  יותר  מאשר  במכרב
מה  שאין  כן .  לבטל  את  המתנה  פשראסר  לכן  כל  עוד  אין  גמירות  דעת  מושלמת  מצד  הנותן  נח

 .אין צורך בגמירות דעת גמורה, המוכר מקבל תמורה של כסף עבור המקחש, במכר

דרשת  גמירות  דעת ניות  שהלושה  יכולה  לבטל  את  העסקה  ה  קומדנאבמתנה  אפילו  ,  כןל
די להוכיח שהמוכר וד כאמוכחת ה מומדנאאבל לבטל עסקת מכר נדרשת . חזקה  ללא  כל פקפוק

       .יבל תמורה מלאהקף על פי שאלא נתרצה במכר 

 : כך לשונו הקצרהו) ק יד"ביאורו סב(א "ב שם הגרתל כ"א הנ"ל דברי היש אומרים ברמע

: ל"ומי  ששמע  ומברחת  הנ  עמריב  כז  מש"כן  למד  הריא.  'וכו  מריםש  אווי"
ראשונה  דבאומדנא  דמוכח   ראבלס  יךצרן  ידבזה  א.  'וכו  מריםש  אווי  )ליקוט(

 [...]"במתנה אלא ההיא דמברחת ומי ששמע משום דהוא ' וכו

ז  המובאת  בשלטי  גיבורים "שהיא  דעת  הריא(ב  שהמקור  לשיטת  היש  אומרים  תא  כ"הגר:  לומרכ

ל "ין  דברים  הוא  מהמקרים  הנוישבמתנה  דברים  שבלב  הו  )מסכת  כתובות  פרק  אלמנה  ניזונית
שמת  בנו  וכתב  כל   או  מי  ששמע,  שכיב  מרע  שכתב  כל  נכסיו,  כגון  שטר  מברחת,  ס"בסוגיות  הש

הם  עוסקים  בביטול  עסקת  מתנה  ולא  מכר ש  –משותף  לכל  המקרים  הללו  ה.  ו  לאחריםנכסי
ל  שדווקא  במתנה  אמרינן  דברים "מזה  מוכיחים  היש  אומרים  הנ,  וקיימת  בהם  אומדנא  דמוכח

 .דברים ןויישבלב הו
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כל  המקרים  המובאים  לעיל  שקיים  בהם  אומד  דעת בף  על  פי  שאפי  זה  יוצא  חידוש  גדול  של
המבריחה  נכסיה  מבעלה  שהארכנו  לעיל  להסביר  עד  כמה ה  אישהמקרה  של  ברור  כמו  ה

א  כל  זה "לפי  ביאורו  של  הגר,  ם  מוכחת  ביותר  כפי  שלמדו  בפשטות  רוב  הראשוניםה  שאומדנה
ד  במסכת "שזו  גם  שיטת  התוספות  רי,  א"מצאתי  כשיטת  היש  אומרים  לפי  ביאור  הגר(.  מועיל  רק  במתנה

 ).ב"ע קידושין דף מט

ם  אם  היא  מוכחת גי  כ,  המכר  לעולם  לא  תועיל  אומדנשב,  לפי  הבנתו  של  הגאון  ואפאוצא  י
מוכר  קיבל האחר  שמ:  כנראה,  הוהסבר.  "בלבו  ובלב  כל  אדם"בחינת  ביא  הין  אעדיין  ,  ודמא

להבין   פשראמכאן  .  לביטול  מתנה  מועילה  רק  אומדנא  דמוכחו  ואיל,  מעות  גמר  בדעתו  להקנות
 .חילק בין מתנה למכר כאמור לעילאת שיטתו של השולחן ערוך ש

 : )א"ברמ(יכום הדברים בהבנת דברי היש אומרים ס

לשהי  לביטול  המתנה  מצד  הנותן  מועילה  לבטל ה  כומדנאבדין  מתנה  אפילו  ,  ע"דעת  הסמל
וכחת  ביותר  מצד ה  מומדנאיימת  קאם    ש)ע"בדעת  הסמ(ואילו  בדין  מכר  אפשר  לומר  ,  את  המתנה

 .ר בטלהמכ, המוכר לביטול המכר

ואילו , וךערחן לכדעת השו, בדין מכר אפילו באומדנא דמוכח אין המכר בטל, א"דעת הגרל
       . בדין מתנה רק באומדנא דמוכח המתנה בטלה

נובעת  מהבדלי  השקפה  בכלל  הידוע   ע  לגאון"ברי  היש  אומרים  בין  הסמדבדלי  הפרשנות  בהבנת  ה(
 :"דברים שבלב אינם דברים"

שכוונות  גלויות  או  סמויות   יתכןישלא    –  סקינן  בביטול  מתנה  או  מכרע  אם  –כלל  זה  ירושו  הפשוט  של  פ
חובה  להגדיר  מדוע  כוונות ,  זאת  םע.  יןשל  הנותן  או  המוכר  ללא  כל  אמירה  מפורשת  יגרמו  לביטול  מעשה  קני

  :רכיםדאפשר להסביר זאת בשתי . ת להשפיע על חלות העסקהוניכרות אינם יכולן גם אם ה

 ייתההמוכר  או  הנותן  עשו  מעשה  ברור  של  הקנאה  אין    הם  נאמנים  לטעון  שכל  כוונתם  היות  שה,  אחתה
מעשה נעשה בסתם ללא הגבלות או תנאים היות שה, יא תתבטלה –שתחולת העסקה תהיה באופן מסוים ואחרת 

 .נובע מחוסר נאמנות" ברים שבלב אינם דבריםד "הכלל, אם כן. מפורשים

ערך   תוחסרן  כוונות  ה.  נובע  מדיני  הראיות  ,לבטל  עסקהן  ין  בכוחא  –וונות  כשהדין  שלומר    פשר  אודע
צריך  שהכוונה  תהיה  מוכחת ,  כדי  שלכוונה  יהיה  ערך  ראייתי.  ראייתי  כדי  להשתמש  בהם  כראיה  לביטול  מקח

 .מחמת נסיבות חיצוניות מובהקות שמעידות על כוונות הלב

יים  אומד  דעת קם  אלכן  .  מחמת  חוסר  נאמנות,  םיע  נראה  שהבין  דברים  שבלב  אינם  דבר"דעת  הסמב
מפני , נאמן הנותן לומר שלכך התכוון, יון  שבאופן כזה או אחר הנותן לא התכוון לתת מתנהיגכלשהו  הנובע  מה

וכאשר  עסקינן  במתנה  שהנותן  לא  קיבל  תמורה  אין  מה ,  ששורת  ההיגיון  היא  שבאופן  כזה  הנותן  לא  רצה  לתת
 .כאשר יש לו סיבה טובה לא לקיים,  את המתנהשיגרום לו לחפוץ לקיים

גיונית  היינו  אומד  דעת  כל  דהו  לביטול  המתנה  נאמן  הנותן  לומר  שלא  התכוון ה  הברספיכך  אם  קיימת  ל
 .למתנה גמורה

, י קיומו של המכראיים האומדן דעת מצד המוכר לקף על פי שאשהמוכר מקבל תמורה כספית , במכר  בלא
, לומר שלמרות האומדן דעת התמורה שקיבל המוכר גורמת לו לרצות בקיום המכר דשוטה מאוה פברסיש מנגד 

כאשר קיים אומדן דעת מובהק וברור שהמוכר לא התכוון למכור , אך. ולכן אין המוכר נאמן לטעון לביטול מכר
 ". כך לא התכוונתיל"כאמור שהמוכר יהיה נאמן לטעון  יתכןי, במצב מסוים

שדברים ,  בדיני  הראיות  וא  הלכההשהכלל  של  דברים  שבלב  אינם  דברים    רא  נראה  להסבי"דעת  הגרל
לבטל  עסקה  כאשר  המוכר  או  הנותן  טוען  לביטולה  ללא  שיש  לו  ראיה   י  אפשראשבלב  הם  חסרי  ערך  ראייתי  ו

כי אז יש , מעידות על אומד דעתו של נותן המתנההאוד מרורות בכאשר קיימים נסיבות חיצוניות ם אול. לטענתו
 .            ה לטענת הנותן לביטול המתנהראי
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ת  מוכיחות  לאומד  דעתו ועומת  זאת  במכר  שהמוכר  מקבל  תמורה  מהלקוח  גם  אם  קיימים  נסיבות  חיצוניל
מוכר  קיבל  ממון היות  שהמנגד  קיימת  סבירות  ש,  כהאי  גוונא  לא  התכוון  המוכר  לקיים  את  המכרדבשל  המוכר  

לפי  זה  במכר  אפילו  באומדנא  דמוכח  אין   .עתו  וגמר  בדעתו  למכורשנות  את  דלהממון  גרם  למוכר  ,  מהלקוח
 .ראיה ברורה לביטול ולכן המכר אינו בטל

מאשר נאמנות בטענתו  בוהה יותרגכל מטרתה להוכיח ממילא נדרשת רמת הוכחה שיא ההותה של ראיה מ
                                                                 ).       א"ע להגר"ומזה כאמור נובעים הבדלי ההשקפה בין הסמ, של הטוען

:                         א"וכך  לשון  הרמ.  ע"א  שמביא  את  היש  אומרים  משתמע  כדברי  הסמ"דקדוק  לשון  הרממ
מפשט  לשונו  משמע  שאפילו  דברים  שהם ."  דבמתנה  דברים  שבלב  הויין  דברים  מריםש  אווי"

              .מתנה  בטלהה',  ל  דהוא  כומדנא'ברים  אלו  היינו  דצוניות  המוכיחות  רק  בלב  ואין  כל  נסיבות  חי
ז  מביא  ראיות  לשיטתו  מאותם "והריא,  ז"הוא  דעת  הריא  מריםש  אואולם  כאמור  מקור  דברי  הי

תנה  ולא  במכר  שכדי  לבטלה  מובא  שם מדובר  במובכל  המקורות  הללו  ,  מקורות  שהביא  הגאון
 . מריםש אומזה נראה כהבנת הגאון בדעת הי,  המתנהשרק באומדנא דמוכח מתבטלת

א "שהביא  הרמ  מריםש  אווהי  וךערחן  לדעת  השו:  עולה  מכל  האמור  בפרק  זה  לגבי  מכרה
במכר  מועיל ,  א"דעת  רמ.  לבטל  מכר    מחמת  אומדן  דעת  של  המוכר  י  אפשרא,  )א"לפי  ביאור  הגר(

 .דעת מוכחקא באומדן ווא בדעתו ד"ולפי הסבר הגר, אומדן דעת לבטלו

סכם  גירושין  מורכב  מזה  שכל  צד  להסכם היות  שההסכם  גירושין  במהותו  הוא  כשטר  מכר  
כך  בפשטות   ו.ואין  שום  צד  שהוא  רק  נותן  ולא  מקבל  תמורה  עבור  נתינתו,  הוא  נותן  וגם  מקבל

 פשרא,  לחילופין.  שנטו  לראות  בהסכם  גירושין  הסכם  מכר  ולא  הסכם  מתנהם  יר"רווח  בפד
) ן  משפט    סימן  רה  סעיף  גשוח(וההלכה  בשולחן  ערוך  ,  סכם  הגירושין  כהסכם  פשרהלהגדיר  את  ה

 ."פשרה דינה כמכר: "ובעתק

שאף  לדעה  שאומדן  דעת  מועיל  לבטל  מכר בעינן אומדן דעת ,  המורם  מכל  האמור  בפרק  זה
 .כדי לבטל את המכר' לבו ובלב כל אדםב'מוכח שהוא בבחינת 

        , כם  גירושין  וכאמור  הסכם  גירושין  מהותו  כחוזה  מכרסקינן  בתביעה  לביטול  הסעאחר  שמ
לקבוע  שקיימות  כאן   י  אפשרא,  לאור  הנתונים  העובדתיים  במקרה  דנן  שנכתבו  לעיל  באריכות

ואף ,  ראית  עין  בלבדמעשתה  לה  נאישהנסיבות  מוכחות  באופן  ברור  שהעברת  הדירה  לבעלות  
לבטל  מכר  אפילו   פשראם  את  מחלוקת  כאמור  לעיל  קיימ,  מאוד  אם  היו  נסיבות  ברורות

 .מכאן שהסכם הגירושין שריר וקיים.  באומדנא דמוכח

אך  בל  נשכח  שאי  אפשר ,  נם  עסקינן  בתביעה  לביטול  הסכם  גירושיןומבר  נזכר  לעיל  שאכ
, להתייחס  להסכם  הגירושין  במנותק  מהגירושין  עצמם  דהיינו  סידור  הגט  שהרי  זו  מערכת  אחת

 . גיבוש הסכם בכל העניינים הנובעים מהגירושין לאחר – דרך כלל על –עשים נהגירושין 

ם  הוא  נעשה  רק  למראית  עין  ממילא  יש  לזה  השלכות  גם א  –בבואנו  לדון  על  ההסכם    כןל
שהרי  אם  אמרינן  שיש  כאן  אומדן  דעת  ברור .  דהיינו  ביחס  למתן  הגט,  לגבי  הגירושין  עצמם

כוונה ה  ייתהכלומר  שלא  ,  ע  על  הגירושין  עצמםשמבטל  את  הסכם  הגירושין  זה  חייב  גם  להשפי
ולפי  זה  יהיה  מקום  לפקפק  בחלות  הגירושין  שמא  הגירושין  לא  חלו  כפי ,  אמיתית  להתגרש

 . שטוען התובע בטענת אגב בכתב תביעתו

בטל  את  תחולת ה  לומדנאם  על  פי  דין  בכוחה  של  אאור  זאת  עלינו  לברר  הלכתית  ל
 .דעתהגירושין שלא יחולו מחמת אומדן 

 :שכותב את הדברים הבאים )בן העזר סימן מב סעיף אא(א על השולחן ערוך "צינו ברממ
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רי  את ה':  וזרק  קידושין  לתוך  חיקה  ואמר  לה',  דשניק'אמרה  תחילה  "
וניערה  בגדיה תוך כדי דיבור להשליך ממנה הקידושין ואומרת ',  מקודשת  לי

ואין ,  מקודשתשלא  כיוונה  מתחילה  רק  לשחוק  בעלמא  אפילו  הכי  הוי  
הולכין  בענין  הקידושין  אחר  אומדנות  והוכחות  המוכיחות  שלא  כיוונה  לשם  

 ."קידושין

אין  זה  משנה  מה  טיבה ה  ואומדנלא  שבדיני  קידושין  אין  כל  השפעה  "מתבאר  מדברי  הרמה
 .ש השפעה על תחולתםה יאומדנלבהבדל מדיני מכר ומתנה שכאמור , האומדנהשל 

 .ן גם בדיני גיטיןפי זה מסתבר שהוא הדיל

 וכך.  ת  הטעם  מדוע  אין  הולכין  בקידושין  אחר  אומדנותא)  אות  דב(א  "סביר  שם  ביאור  הגרמ
ם "כמו שכתב רשב' וך כדי דיבור לאו כדיבורת'ושלכן אמרו . משום חומרא דאשת איש ":שונול

 ."'יתתא בכל דהו ניחא להא'שם ואמרינן 

על ין  בשבכל  עניין  שיש  בו  נפקותא  הלכתית  קיים  כלל  בהלכה  הקובע  :  א"ירוש  דברי  הגרפ
דית  בזמן  הסמוך  שהוא ייו  לשנות  אותו  מאעשייתו  מלחזור    פשראפעולה    יעל  ידין  באמירה    ייד

לפי  זה   ").לום  עליך  רבי  ומוריש"וך  כדי  דיבור  הוא  זמן  של  אמירת  ת(כשיעור  זמן  הקרוי  תוך  כדי  דיבור  
עם  קבלת  הטבעת  זרקה  את   יידמדושין  ואם  המקדש  נתן  למקודשת  בהסכמתה  טבעת  לשם  קי

אומר .  לחזור  בתוך  כדי  דיבור  פשראוכאמור  ,  מהסכמתה  יידמחזרה  בה  ה  אישהאם  כן  ,  הטבעת
מפני  חומר  האיסור  של  אשת  איש  החריגו  את  דיני  אשת  איש  שבהם  לא  יחול  הכלל :  א"הגר

זו ש  )א"ע  דף  קלמסכת  בבא  בתרא  ב(ם  "שברכמו  שכתב  ,  לחזור  פשראההלכתי  שבתוך  כדי  דיבור  
  . יכול לחזור בו אלחומרא דרבנן שבקידושין אפילו תוך כדי דיבור 

 אין  המקדש  או  המתקדשתש):  בן  העזר  סימן  לח  סעיף  לדא(ך  נפסק  להלכה  בשולחן  ערוך  כ
 .כולים לחזור בהם מהקידושין אפילו בתוך כדי דיבורי

לא  מועיל '  ך  כדי  דיבורות'ין  דנם  ומא  עדיין  היה  קשה  שא"לרמ:  א  ומסביר"משיך  הגרמ
אבל  קיים  אומדן  דעת  מוכח ,  עם  קבלתה  יידמרקה  את  הטבעת  זף  על  פי  שאלבטל  את  הקידושין  

זרקה  את  הטבעת  מעשה  המוכיח   ישהאאינה  רוצה  בקידושין  אלו  מחמת  המעשה  שה  ישהאשה
דעת  חלק לוכחת  מבטלת  מתנה  או  ה  מאומדנשוכמו  ,  בבירור  את  אי  הסכמתה  לחלות  הקידושין

מצידה  לאור  מעשיה   ין  הסכמהאיות  שהידושין  הקא  יתבטלו  למדוע  ,  פוסקים  גם  מכרמה
. ם  אם  היא  מוכחתה  גומדנאבקידושין  אין  הולכין  אחר  ,  א"ל  כך  משיב  הרמ  ע.המוכיחים  זאת

א  ומסביר "בא  הגר.  א  לא  נתן  טעם  לקביעתו  שבקידושין  אין  הולכים  אחר  אומדנות"הרמ
ב  למיתב טן ט"ו  בלשון  אחרת  א("  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה:  "ס"שהשהטעם  כפי  שמופיע  במקורות  

, כדי  להינשא  ולחיות  בצוותא  עם  בעל  ולא  להישאר  לבדה,  ישהא:  פירוש  .")דו  מלמיתב  ארמלו
למרות ה  שברסולכן  יש  ,  בדידות  קשה  לה  ביותרהאחר  שממוכנה  לוותר  ולהקריב  הרבה  

 . מה להתקדשהסכיה אישהבסופו של עניין , מוכחת ממעשיהה האומדנה

לו  באומדן  דעת  מוכח  מצד יעין  זו  הבאנו  לעיל  לפי  הפוסקים  הסוברים  שבמכר  אפ  מברהס
, ותר  מסתבר  כי  המוכר  מתרצה  אגב  קבלת  התמורה  הכספיתיאחר  שמ,  ין  המכר  מתבטלאהמוכר  

אנו  תולים  שהיא ,  בהבדל  ממכר,  ואילו  בקידושין,  אלא  שבמכר  אנו  מניחים  זאת  בוודאות
רק  מחמת  חומר ,  וכח  ביותר  הסותר  את  הסכמתההמעת  הדאומד    מרותלין  הסכימה  לקידוש

של שמעית  ־מאבל  אין  כאן  קביעה  חד"  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"איסור  אשת  איש  מניחים  ש
 .לקידושיןה אישהסכמת ה

 .    א"ד כאן ביאורו של הגרע
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אה בם  שהו"המובאים  בתשובת  מהר,  א"א  נובע  ממקור  דבריו  של  הרמ"יאורו  של  הגרב
 :כתב כדלהלןש) ימן תתקצגס לק ד דפוס פראגח(ם מרוטנבורג "הרמת "ורה בשוקומ, בבית יוסף

א ב':  מעיקראה  דאיהי  אמרה  לים  בל  בדין  זה  כיון  ששמעו  העדיא"[...]  
גנבא  בקשה ת  רמ':  כשאמר  בפני  כולםה  וגם  שוב  בשעת  קידושי',  וקדשני

לתוך  חיקה ]  נפלד[אף  על  גב  דבתר    –  ושתקה',  ממני  לקדשה  וכן  אעשה
שדינהו  בתר ]  וכי[ה  לשם  קידושי]  קבלה[יכא  למימר  דמעיקרא  א  –שדתינהו  

א תו  לא  מציה  ביה  וכיון  דקבלה  כבר  לשם  קידושי]  הדרה[קא  ]  מיהדר[הכי  
ה ואף  על  גב  דבתוך  כדי  דבור  לקבלה  שדתינהו  ואשתכח  דהדרה  בי.  הדרה

בעלמא  אבל   לימיי  נכדבור  דמי  ה    דיבורידכך  ותלן  א  מתוך  כדי  דבור  וקיי
. כדבור  דמי]  דלאו[לן  א  מקיי  שאית  שלא  משום  חומרא  דאן  בקידושי

הלכתא   )א"ז  עפף  ד(בתרא  דנדרים    קרופ  )ב"כט  עקף  ד(יש  נוחלין    ק  פראתדאיכ
. ומגרשן  ומגדף  וקידושי  הזרודה  בכדבור  דמי  לבד  מע  דיבורי  דכך  וכל  ת

ץ  עמו  ומעולם  לא לא  לשחוק  ולהתלוצה  איהלבי  לא  ב'ואף  על  גב  דאמרה  
שבלב  נינהו ם  דברי  –'  ואטלולא  בעלמא]  לחוכא[נתרצתי  להתקדש  לו  אלא  

ואף  על  גב  דאיכא  למימר  דאנן  סהדי  דלא .  שבלב  אינם  דבריםם  ודברי
שפיר  בתר  מחשבתה  כגון  גבי   ןנאזלי  ונאגוי  אנתכונה  אלא  להתלוצץ  וכה

]   כל  נכסיושכתב  [)ב"קמו  ע  בתרא  דףא  בב(בן  מנסיא    עוןשמי  במברחת  וכר
לא ם  דאמרו  חכמי  )א"עפ  ף  ד(לו  בן  וכההוא  דמרובה  ה  ידע  שהי]  ולא[לאחר  

בתר  אומדן   ןנהרבה  בתלמוד  אזלי  הבזא  צוכיו]  להגון  לה[נתכונה  זו  אלא  
דעתה ]  אומדן[לא  נסמוך  על    שאית  שם  חומרא  דאשומן  גבי  קידושיה  דעתי

ן  דאיכא  למימר כך  בודאי  וליכא  אומדן  דעתה  דמוכח  כיו]  בלבה[לומר  היה  
 "ה"ר ברוך זלה"מאיר ב. ושלום [...] נמי אתתא בכל דהו ניחא לה

אולם באיש , המתקדשתה אישהלכאורה כל זה באומדן דעת של " איתתא בכל דהו ניחא ליה"לפי טעם זה (
 .)ש לעייןוי, אם כן לגביו תועיל אומדנא דמוכח ,המקדש טעם זה אינו קיים

, יים  אומדן  דעת  כגון  במקרה  דנןקם  אאולם  בדיני  גיטין  ,  יןדושיהטעם  האמור  שייך  בדין  ק
אם  נקבע  שקיים  אומדן  דעת  מוכח  מצד  התובע  המוכיח  שהגירושין  היו  רק  למראית  עין  לצורך 

 . לפי זה הגט יתבטל, הברחת נכסים

ל  וכותב  את "א  הנ"מתייחס  באריכות  לדברי  הרמ  )י–ח  יםפסעי  שם  בן  העזרא(ערוך  השולחן  ה
 :יםהדברים הבא

א  דהוה "מדלא  כתב  רבינו  הרמ  תידעות  יהיה  נראה  לענם  כל  זה  עו:  עיף  חס
י אמשמע  דגם  בכה'  קודשתמ'ספק  קדושין  או  חוששין  להקדושין  אלא  סתם  

אין ד'ולשון זה שכתב ,  קדושין  וודאיםם  כן  דהוי  אומדנא  דמוכח  הוה  ג  ונאגו
  שהרי  גם אינו  מפני  חומרא  בלבד'  הולכין  בקדושין  אחר  אומדנות  והוכחות

אלא  מעיקר  הדין  כן  הוא  בגיטין ,  שםין  עי  –'  דף  לקולא  כתב  לשון  זה  בסעי
וקדושין  שאין  הולכין  בהם  אחר  אומדנא  אפילו  באומדנא  דמוכח  הרבה  בין 

ין  הולכין  רק  אחר  המעשה  הגלוי א  –לקולא  ובין  לחומרא  דבגיטין  וקדושין  
יפך בירור  שהמחשבה  היא  להבולא  אחרי  המחשבות  אף  אם  ידענו  

 .מהמעשה

יש  פלוגתא  אם  גילוי  דעתא  בגיטין  מילתא   ארוראיה  לזה  שהרי  בגמ:  עיף  טס
 תוב ו  שכוכמ]  א"עד  "גיטין  ל[דלאו  מילתא  היא  לן  א  מהיא  אם  לאו  וקיי

מודה  דדברים ם  כן  דהוי  מילתא  ג  הליירא  בא  ואפילו  מאן  דס"קמ  מןסיף  ובס
 בור  המתחיליד  ותפבתוס  א"ע  ב"שם  ל[שבלב  אינם  דברים  בגיטין  וקדושין  

דבמקום  שנתגלה  דעתו  לכל  אדם  קודם   ולהירא  באלא  דס]  "מהו  דתימא"
ואנן ]  שם[שקבל  הגט  שאין  כוונתו  לגט  גמור  דמילתא  היא  ואינה  מגורשת  
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לאו  מילתא  היא  והיא  מגורשת  גמורה   ונאגוי  אדאפילו  בכהלן  א  מקיי
ס  שם "והמעשה  שהביא  הש.  ואין  לך  אומדנא  דמוכח  מזוא  הינשלומותרת  

באחד  שנתן  גט  וביטלו  להגט  שני  פעמים  וכפוהו  ליתן  פעם  שלישי  וצוו 
להעדים  שיסתמו  אזניהם  עד  אחר  הנתינה  ולא  ישמעו  כאשר  רץ  אחריהם 

אין   וםמקל  כומ,  והרי  אין  לך  אומדנא  דמוכח  מזהשם  ין  עי  –ומבטלו  להגט  
גט ועוד  ראיה  מ.  וגיטין  וקדושין  דין  אחד  להם,  הולכין  אחר  זה  גם  לקולא

שנותן  לה  שלא  תזקק  ליבם  ולא  מפני  השנאה  ולפי  מנהגינו  שאין   עמרב  ישכ
ה "קמ  ןמבסי  תובו  שכנותנים  על  תנאי  אלא  גט  סתם  ומתקשרין  בשידוכין  כמ

 וכשיקום  מחליו  ולא  ירצה  לקדשה  או  היא  לא  תתרצה  להתקדש  לו ,  שםין  יע
א והרי  אין  לך  אומדנא  דמוכח  מזה  שלא  גירשה  אל,  אם  נפסול  הגטה  –

המעשה  הוה  גט ל  פי  לא  משגחינן  בזה  מפני  שע  וםמקל  כמ,  מדאגת  מיתה
א  וכל  גדולי  הדור "ם  מלובלין  שהמהרש"וידוע  הגט  שבימי  מהר[גמור  

 .]ח והרי האומדנא היה שם ידוע"קמ ןמח בסי"הב תבו שכהכשירוהו וכמ

לפי  שגיטין  וקדושין  אינן  דומים  לדיני  ממונות לי  אה  רוטעם  הדבר  נ:  עיף  יס
דברים  מתקיימים  בינם  לבין  עצמם  ולא  איברי  סהדי  אלא  לשיקרי  אבל שה

גיטין  וקדושין  אף  שהמעשה  נעשה  כהוגן  אך  בלתי  עדים  אין  שום  ממשות 
בהמעשה  וכיון  שהדבר  תלוי  רק  בעדים  אין  להם  לראות  רק  המעשה  כאשר 
הוא  ולא  לתור  אחרי  מחשבות  שבלב  אפילו  באומדנא  דמוכח  דאם  נלך  אחר 

להיות  כן   שרי  אפ  נלך  אחר  עצמם  ולא  אחרי  ראיית  העדים  ואהאומדנא  הרי
 ."בגיטין וקדושין

ה ומדנאא  שלעניין  הלכות  "מדבריו  של  ערוך  השולחן  מבואר  שהבין  מדברי  הרמ,  אשיתר
א  שאין  הולכין  אחר  אומדנות  בקידושין  הוא  הדין "יני  גיטין  וקידושין  זהים  ומה  שכתב  הרמד

 .בגיטין

קביעה  זו  על  פי  השקפה  מחודשת  ושונה  ממה  שראינו  לעיל ערוך  השולחן  קובע  :  לאא
 .א"בהבנתו של הגר

א  שאפילו  אומדנא  דמוכח  אינה  מועילה  לבטל  קידושין "א  מבאר  את  דברי  הרמ"אמור  הגרכ
התרצתה   ישהאו  שהה  זסברבואנו  תולים  "  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"ה  שברסמפני  שיש  

 .יןשמספק אין אנו מבטלים את הקידו, ת אישפירוש הדבר שמחמת חומר איסור אש, בקידושין

א  שהרי "ין  משתמע  כך  מלשון  הרמאאחר  שמ,  ערוך  השולחן  אינו  מסכים  עם  גישה  זוה
ואין  הולכין  בענין  קידושין  אחר  אומדנות  והוכחות  המוכיחות  שלא  כיוונה  לשם :  "א"לשון  הרמ

 ." קידושין

 ישהאאין  מתחשבים  בו  וה,  האישהעת  הברור  מצד  הדומדן  אלמרות  שיא  השמעות  לשונו  מ
 .דאי ולא בקידושי ספקומקודשת בקידושי 

שבגיטין  וקידושין  לא  אזלינן  כלל  אחר   הוא  א"עמו  של  הרמ  שטערוך  השולחן  קטנפיכך  ל
אחר  מעשים  גלויים  בין  להקל  בין   ך  ורקאאלא  ,  אומד  דעת  של  הצדדים  גם  אם  הוא  מוכח  ביותר

 .להחמיר

 :די בין גיטין וקידושין לדיני ממונותסיבה נעוצה בכך שיש הבדל יסווה

במעשה  הקניין  המוכיח  את  גמירות   ך  ורקאקיום  המכר  תלוי  ,  דיני  ממונות  כגון  במכרב
די  למנוע  רמאות  בין וכאיה  לרותפקידם  של  העדים  הוא  רק  ,  קחמדעתם  של  הצדדים  לקיום  ה

 . הצדדים
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לחול  ללא  ה  דושין  יכולבגיטין  וקידושין  אין  תחולת  מעשה  הגירושין  או  הקי,  עומת  זאתל
גם ,  העדים  הם  אלה  שמקיימים  ונותנים  תוקף  לתחולתם  של  מעשה  הקידושין  והגירושין,  עדים

אין הגירושין והקידושין חלים ללא נוכחות , אם הצדדים עשו את כל הפעולה הנדרשת על פי דין
 .העדים

ין  להם  כל   א)דהיינו  אומד  דעתם(וונות  הצדדים  נסתרות  מעיני  העדים  כאחר  שמלפי  זה  
 .השפעה ברת חלות בגיטין ובקידושין

א  שבקידושין  אין  הולכים  אחר  אומדנות "שמה  שקבע  הרמ,  וצא  לפי  דברי  ערוך  השולחןי
אין  לזה  כל  השפעה  על ,  רורה  לכוונות  הצדדים  או  אחד  מהםה  בומדנאפירושו  שאף  אם  קיימת  

 .תחולתם של הקידושין והקידושין חלים בוודאות

יות ה,  זו  או  אחרת  והגירושין  בתוקף  גמורה  כאומדנלירושין  אין  כל  השפעה  מו  כן  גם  בגכ
  .סוד חלותם של קידושין וגיטין הוא על ידי עדים בלבדיש

 .הומדנאא בדין "ד כאן ביאורו המחודש של ערוך השולחן את דברי הרמע

 .המשך דבריו מאריך ערוך השולחן להוכיח את יסוד דבריוב

 :)ב"ע ף קמוד( שלא כדבריו מגמרא מפורשת במסכת בבא בתרא אולם יש לכאורה להוכיח

הרי  אלו   –'  תבו  גט  לאשתיכ':  היוצא  בקולר  ואמר:  בראשונה  היו  אומרים"
רבי  שמעון  שזורי .  אף  המפרש  והיוצא  בשיירא:  חזרו  לומר.  יכתבו  ויתנו

 ."אף המסוכן: אומר

דם א  –כגון  היוצא  בקולר  ,  ל  עוסקים  באנשים  המצויים  בסכנת  חיים"כל  המקרים  הנ:  ירושפ
היינו  שיוצא  לשייט  בים  שהוא   –  או  המפרשֹ.  שגזרה  עליו  המלכות  מיתה  והוא  מוצא  להריגה

אף  שלא "  תבו  גט  לאשתיכ"כל  אלו  שאמרו  ,  וא  חולה  הנוטה  למותה  –או  המסוכן  ,  מקום  סכנה
ק  יכתבו  אלא הטעם  לכך  שיש  אומדן  דעת  ברור  שכוונתו  שלא  ר.  כותבים  ונותנים  –"  נות"פירש  

וא  עומד  או  עלול  למות  בוודאי  רוצה  למנוע  מאשתו  שלא  תיזקק האחר  שמ,  אף  יתנו  גט  לאשתו
 .ום מאחיויבלי

שהרי  גירושין  שכאלה  מתבצעים  רק ,  אומדן  דעת  מועיל  בגטשמפורש  בם  כן  אנו  רואים  א
 .מחמת אומדן דעתו של הבעל

 במסימן  ב(שולחן  ערוך  ב  שם  מו  כן  יש  להוכיח  שלא  כדברי  ערוך  השולחן  מהלכה  סמוכהכ

אבל  אם  ראו  אותם  שנים .  צריך  שיראו  המקדש  והמתקדשת  את  העדים  את  העדים:  ")עיף  גס
 ."טגממנו  אינה צריכה, מהחלון והם רואים ואינם נראים לו או לה

יכולה  לומר ,  ואפילו  שמעו  העדים  שאמרה  שמקבלת  לקידושין:  "בתא  וכ"סיף  הרמוהו
 )." גרסת מהדורת פרידמןעל פי (ין בלא עדים וכוונתי לשחק בו שויודעת הייתי שאין קיד

ים  ראו  מעשה  קידושין דעהאחר  שמ,  לכה  זו  אינה  הולמת  את  קביעתו  של  ערוך  השולחןה
 –"  א  התכוונתי  לקידושין  רק  לשחוקל"לומר  ה  אישת  הגלל  יכולבקידושין  המדוע  יתבטלו  

שין  גמור  ואינם  רואים  או  שומעים  את עדים  ראו  מעשה  קידוהיות  שה,  כוונתה  אינה  מענייננו
 .כוונותיה

יא ה  ההאומדנשאם  נרצה  ליישב  את  דברי  ערוך  השולחן  ולומר  שהשקפתו  אמורה  רק  היכן  ו
אומרת  שלא   ישהאלכה  הנזכרת  שהההכמו  ,  לקיים  קידושין  ולא  כאשר  היא  באה  לבטל  קידושין

וך  השולחן  מופרכים היו  דברי  ערים  כן  א,  א  ראתה  את  העדיםלאחר  שמהתכוונה  להתקדש  
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ל  שאף  הם  נאמרו  על  מקרה "א  הנ"שהרי  ערוך  השולחן  אמר  את  חידושו  על  דברי  הרמ,  ממקומם
, שיש  אומדן  דעת  מצד  המתקדשת  לבטל  את  הקידושין  בזה  שניערה  את  בגדיה  תוך  כדי  דיבור

ינה  יכולה  לא  רק  לקיים  קידושין ה  אאומדנשאמר  את  חידושו    ולחןך  השאם  כן  בהכרח  שהערו
 .א אף לבטל קידושיןאל

יש לה  לחןושך הכל  סברתו  המחודשת  של  הערו:  ביתר  שאת  ולחןך  השמעתה  יקשה  על  ערו
רק ,  "ם  עדים  יקום  דבריעל  פי  שנ"דאז  אמרינן  ,  הקידושין  אה  לקיים  אתה  באומדנהמקום  כאשר  

 ינהה  אאומדנין  שאבל  מני,  ם  אם  היא  מוכחתה  גומדנאעדים  יכולים  לקיים  את  הקידושין  ולא  
 .י קיוםדל זה אין צורך בעשעיכולה לבטל קידושין 

 :אינו מסכים עם חידושו של ערוך השולחן וכך לשונו )סימן נב אות ג בן העזרא(חזון איש ה

ונראה דלאו כללא [...] תב כ) אלכות אישות סימן ה(מ במיימוני "בתשובת מהר"
לא על  כך    ןת  דיכייל  שאין  אומדנא  מועלת  באשת  איש  דלא  הושיבו  בי

שם ב  )א"ע  נ  ףדידושין  ק(א  "ועיין  רשב,  מ"של  מהר  ןת  דיבגמרא  ולא  בבי
לא א [...] )א"ע דלדף  (התוספות ראיה דמהני גילוי דעתא אף בגט מהא דגיטין 

מ  שלא  נסמוך  על  הכרעת  הדעת  להתיר  אשת  איש  לומר  שיש "כוונת  מהר
נתרצה הוא  ,  דמי  יערב  לבו  לזה  ומנין  לנו  שלא  נתרצו,  כאן  אומדנא  דמוכח

, אבל  אם  באמת  הוא  אומדנא  דמוכח,  והיא  משום  טב  למיתב,  שאין  חושש
וזה  דלא  כמו .  ודאי  אין  כאן  קידושין  דאין  חילוק  קידושין  משאר  מילי

 ."שראיתי בספר אחר

ואין ,  שאכן  גם  בגיטין  וקידושין  מועילה  אומדנא  דמוכח,  שן  אימתבאר  מדבריו  של  החזוה
אינה  בבחינת  דברים  שבלב  אלא  היא ה  שאומדנשאר  דינים  זה  שונה  מדיני  מכר  או  מתנה  או  ש

יא  לא  מוכחת  אבסולוטית ה  האומדנהאלא  שכל  עוד  .  ולא  כדברי  ערוך  השולחן,  מוכחת  מועילה
קיבלה  את   ישהאא  שה"כגון  במקרה  המובא  שם  ברמ,  ההאומדנמכי  יש  מקום  להבין  אחרת  

ה ומדנאקיימת    ומנםאז  שא,  שיןלאחר  מכן  השליכה  את  כסף  הקידו  יידמקידושיה  מידי  המקדש  ו
מעוניינת ה ייתהאך  עדיין  יש מקום לתלות שמא בכל זאת ,  וכחת  ממעשיה  שזרקה  את  קידושיהמ

בתחילה  בקבלת  קידושיה  מפני  שעדיף  לה  זוגיות  כלשהי  ולא  להישאר  בודדה  כפי  שמסביר 
 .וכחת בהחלט ללא כל חששה מומדנאכן אין זו ול, א"א לעיל את דברי הרמ"הגר

שי ארב  ההר:  בהרכב  הרבנים  הגאונים(  857493/9  'סמהגדול  תיק    ןידת  האה  פסק  דין  מביור

האריכו ,  בעניין  גט  והסכם  גירושין  פיקטיביים  )דוד  לבנון  והרב  ליעזר  איגראארב  ה,  ישראל  דוד  לאול
 .א וערוך השולחן הנזכרים"ברי הרמדב

: לחןושך  הא  על  יסוד  דבריו  של  ערו"ליטד  לאו  ש"לישראל  הגר  שיארב  ההר  דויר  כבהעל  "הנ  ןידק  הפסב(
אם  העדים  לא  יודעים  שקיים  אומדן  דעת  מוכח  של  הבעל  או   הרי  ה  מועיל  שהעדים  רואים  קידושין  או  גירושיןמ
הו  מעשה זקום    מכלמהעדים  רואים  מעשה  קידושין  וגירושין    רי  שאף  אםה,  שמתכוונים  לשם  קידושין,  אישהה

 . ואינו מועילחיצוני בלבד שחסר בו גמירות דעת 

ל  אמר  את  דבריו  בהמשך "א  הנ"שהרי  הרמ,  מההלכה  שאנו  עוסקים  בה  לדחות  הערה  זו  פשראראה  לי  שנ
שאינה   מריםש  אוהאיש  שאנסוהו  עד  שקידש  בעל  כרחו  הרי  זו  מקודשת  וי  ":שכתב  וךערחן  ללדברי  השו

 ."מקודשת

הדין   אישההין  שאנסו  את  עיקר  הדין  אין  חילוק  בין  האיש  שאנסוהו  ובמתב  שכחלקת  מחוקק  שם  ה
אלא ,  ]ב"ע  דף  מז  ראבתא  בב[כסוגיית  הגמרא  '  וזבין  זביניה  זביניו  ליוהת'כפי  הדין  של  ,  שהקידושין  חלים

 ישהאשם  שעשו  חכמים  תקנה  בשכף  והעיטור  המובאת  בטור  סוברת  "שהיא  שיטת  הרי  מריםש  אושדעת  הי
כך  עשו  תקנה ,  בתראבבא  שם  ב  אריית  הגמשאנסוה  להתקדש  שהקידושין  בטלים  כדעת  מר  בר  רב  אשי  בסוג

 .באיש שאנסוהו שהקידושין בטלים
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מעיקר  הדין  אין  הבדל  בין   וךערחן  לבמחלוקת  השיטות  שבדברי  השו  וקקמחקת  לדברי  הח  שלפואאוצא  י
ם  עשו  תקנת  הפקעה אהוא    כל  ההבדל  ביניהם,  קידושין  תקפיםול  ההשיטות  מבחינת  תוקף  הקידושין  ולדעת  הכ

 . או גם ביחס לאיש שנאנס, שנאנסה ישהארק ביחס ל

העדים  שהיו  בקידושי  האונס  ראו  מעשה  קידושין  שנעשו  לכאורה  ללא  גמירות  דעת  אלא :  שאלת  השאלהנ
ן ווכי  –'  ליוהו  וזבין  זביניה  זבינית'אלא  כפי  שנאמר  ,  למה  הקידושין  חלים  ללא  גמירות  דעתם  כן  א,  מתוך  אונס

מתוך  יסורים  גמר ש  :]"אלא  "מתחיל  היבורדא  "  עחמף  ד[ם  "ופירש  הרשב,  ארמכדברי  הג'  גב  אונסיה  גמר  ומקנהא'ש
 . יסורים ומתן מעות דלא מפסיד, הואיל ואיכא תרתי, בלבו ומקני

משום  התמורה  שיש  לכל  אחד ,  באונס  שיית  הקידושיןעגמירות  דעת  למרות  ש  י:  בקידושין  יןהדא  הו
 יל  ידואולי  גם  יתר  הזכויות  שהיא  זוכה  בהן  ע,  יןמקבלת  לידה  מכסף  הקידוש  ישהאהתמורה  שה,  מהצדדים
 .וכן האיש יש לו הנאה מהזכויות שבאות לו מהקידושין', וכו' ב למיתב טן דוט'או בעצם ההנאה ש, הקידושין

לומר  קבלת  התמורה  יוצרת  את  ההנחה  בדבר  קיומה  של  גמירות  דעת  הצדדים  ואין  נפקותא  מה  טיב כ
   .התמורה אם זה כסף או שווה כסף

לפי  הסבר  זה  עצם  קבלת  התמורה  במעשה  הקידושין  יוצרת  את  ההנחה  בדבר  קיומה  של  גמירות  דעת 
 .הצדדים

מעשה  זה ,  קיבלה  כסף  קידושיה  מידי  המקדש  בנוכחות  העדים  ישהאא  שה"גם  במקרה  המובא  ברמאם  כן  
 דעת הצדדים והוא בא כמו בכל מכר שיסודו בגמירות, מוכיח  על  גמירות  דעת  הצדדים  והעדים  ראו גמירות דעת

אותה ,  חרת  הסותרת  את  גמירות  דעתה  של  המתקדשתה  אומדנאומה  שקיימת  .  ןיילידי  ביטוי  בעצם  מעשה  הקנ
 . ו השפעה על מעשה הקידושיןה זאומדנלאין  לחןושך הולכן לדעת ערו, העדים לא ראו

ו ריך  שיראצ:  ")גף  מב  סעי  ןמיסב(שם    וךערחן  לשלאור  מה  שפסק  בשו  )טז,  טאישות  פרק  (יין  עוד  באור  שמח  ע[
שהצורך  בעדים  בשעת   מח  שאורהש  חיד,  א  בגיטין"ל  פי  הרשבעוהוא  ,  [...]"המקדש  והמתקדשת  את  העדים  

פי  דבריו  צריך  עיון   ל.קידושין  הוא  מפני  שהעדים  הם  אלה  שיוצרים  את  הגמירות  דעת  של  המקדש  והמתקדשת
 ). ההערה ןד כאע]. דעת של המתגרשתין צורך בגמירות אאחר שמלעניין העדים בגירושין 

ם  טענת  המגרש א  –ון  בפנינו  ידהנ  מקרהלנשוב  ,  אחר  אריכות  הדברים  בעניין  הגט  עצמול
 .להסכם גירושין למראית עין יכולה להשפיע על תחולת הגט

שהבעל , תשובה לכך מצויה  בנוהל המקובל כיום בבתי הדין כפי שכבר נזכר לעיל בקצרהה
דהיינו  קודם  כתיבת  הגט  הבעל  המגרש  מוסר  בפני ,  ודעות  בשעת  סידור  הגטמצהיר  על  ביטול  מ

ה  הוא  מצהיר  שהוא  כותב  את  הגט  לגרש  את  אשתו  ללא  תנאים בש  צהרה  הועדי  הגט  ןידת  הבי
וממשיך ,  רק  מרצונו  החופשי  וללא  כל  אילוץ  הוא  מצווה  שיכתבו  עבורו  את  הגט,  או  הגבלות

הוא ,  ידו  שהוא  הודיע  להם  שהוא  מתכוון  לפסול  את  הגטהבעל  ומצהיר  שאפילו  יבואו  עדים  ויע
 . נותן את הגט לאשתו מתוך כוונה שתחולת הגט תהיה לצמיתות הואו, פוסל עדים אלו

 .ישהאל אותה הצהרה חוזר המגרש גם קודם מסירת הגט לע

ולכן ,  לאור  הצהרתו  של  המגרש  אין  מקום  לכל  אומד  דעת  של  מגרש  הסותר  את  הצהרתו
 . וקייםהגט שריר 

דין  מודיעים  למגרש  קודם  מתן  הגט  שאף  אם  יתבטל  הסכם   ההרבה  מבתי:  את  ועודז
 . זה לא ישפיע על הגט והגט יחול בכל אופן, הגירושין מסיבה כזו או אחרת

 .  בוצע בין הצדדים  גט נוסף לחומרא, במקרה דנן אף בלא האמור לעיל

 סקנהמ

 .תביעה לביטול הסכם הגירושין נדחיתה
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 רב אברהם מייזלסה

בבירור  העובדות  ובביאור  ההלכתי  הארוך  והמקיף ,  א  מייזלס"איתי  מה  שכתב  עמיתי  הגרר
אך  מה  שהלב  חושק ,  ש  לפלפל  בדברים  הרבהי.  לבטל  קניינים  שנעשו  פשראהם  שבבאופנים  

 . הזמן עושק

ו  ראיות לא  הובא,  ם  זאת  לגופם  של  דברים  אין  ספק  שלאור  מה  שנטען  והוצג  בפנינוע
לא  היה  הגיוני  והוגן  ונעשה  ,  להוכיח  שהסכם  הגירושין  שאושר  בזמנו  דיכמספיקות  שיש  בהם  

      .לפיכך ודאי שיש לדחות התביעה לביטול הסכם הגירושין, רק למראית עין

 רב שלמה שפיראה

 .צטרף למסקנותמ

 בן שמעון ' רב רפאל יה

 :כדלהלן ןידת האור האמור פוסק ביל

 .ול הסכם הגירושין נדחיתהתביעה לביט
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