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 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–רב אוריאל לביא ה

 )ברהם אינדורסקיאד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
 )רמי שטרן'גד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

  טעותטענת מקח, לוקת דירה לפי ההשקעה או הרישום ח:נדוןה

 סק דיןפ

בעת , י לאחר כתשעה חודשים"פ כדמו"והתגרשו  בג,  ...י  ביום"ק  כדמו"הצדדים  נישאו  בחו

 .ולאחר מכן נולדה להם בת, שהאישה הייתה בהריון

הגט  סודר  על .  צדדים  התגרשו  ללא  הסכם  גירושין  מפורט  בנושאים  הכרוכים  בגירושיןה
התביעה  לחלוקת  הרכוש  נידונה .  הכתובהלוותר  על    ישהאיסוד  הסכמת  שני  הצדדים  והסכמת  ה

 .לאחר הגירושין

 .להלן פסק הדין, עת עם השלמת ההליכים והעיון בסיכומי טענות הצדדיםכ

וזאת  בהתאם ,  ולהלן  פירוט  הדעות  ללא  זיהוי  שמות  הדיינים,  חלקו  הדעות  בבית  הדיןנ
 .א"יט ס' מ סי"ע חו"להלכה הפסוקה בשו

 עת הרובד

. רשומה  על  שם  שניהם  שנרכשה  כארבעה  שבועות  קודם  לנישואיןלצדדים  דירת  מגורים  ה

כל  צד ,  התובעת  מבקשת  שבית  הדין  יפסוק  שבעת  חלוקת  התמורה  מפירוק  השיתוף  בנכס

ובהתאם , הנתבע מבקש לקבוע שהנכס הינו רכוש משותף, מאידך. יקבל  בהתאם להשקעתו

 .לכך יפורק השיתוף בנכס

 900,000הורי  הכלה  נתנו  ,  בהתאם  למוסכם.  שקל  1,850,000דירה  נרכשה  בזמנו  בסך  ה
. כשהם חלוקים האם סכום זה ניתן כהלוואה או כמתנה,  שקל50,000ולאחר מכן נתנו עוד , שקל
  שקל  התקבל  כהלוואה 200,000ועוד  סך  ,  ש  הצדדים"  נלקח  כהלוואת  משכנתא  ע700,000סך  
 .כשאבי הבעל היה רשום בה כלווה, ח"מגמ

בית  הדין  שמע  את  טענות ,  נים  לבירור  התביעה  לחלוקת  הרכושתקיימו  חמישה  דיוה
 .וכן נשמעו עדויות משני הצדדים, הצדדים

לאחר  הנישואין  התבררו  דברים  ביחס  לנתבע  שאילו  ידעו  על  כך  הוריה ,  טענת  התובעתל
לא  היו  מסכימים  לשידוך ,  בעת  שהשקיעו  סכום  גבוה  לרכישת  הדירה  שנרשמה  על  שם  הצדדים
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 יעה שהחתן הינו מבחירי ישיבהדימים להשקיע את הסכום שהושקע על ידם מתוך יולא היו מסכ
 .ידיעה שהתבררה לטענתם שאינה נכונה, ובחרתמ

וטוען שאדרבה אצל התובעת , הנתבע  מבקש לדחות את המיוחס לו על ידי התובעת,  אידךמ
, ן  ההדדיותובהמשך  לפירוד  שהביא  לתביעות  הגירושי,  התגלו  קשיים  שגרמו  לו  לעזוב  אותה

 .ובסופו של דבר לגירושין בפועל

האחת  היא  שיש  לקבוע  שמקח .  עיקריות  שתי  טענות  עלה  שהציגהמיון  בטענות  התובעת  ע
 ישהאלא  הסכימו  הורי  ה,  ל  דעת  כן  שיתגלו  דברים  בעייתיים  ביחס  לבעלעי  כו,  טעות  בפנינו

א  תתקבל  וגם  אם שגם  אם  הטענה  הראשונה  ל,  נייהשה.  להשקיע  סכום  גבוה  ברכישת  הנכס
יש  לחלק  את  הדירה  בהתאם  להשקעה  שכל  צד  השקיע ,  גירושיןלהגורמים  שהביאו  מנתעלם  

 .בדירה

הדיון  בבית  הדין  התקיים  בין  התובע .  טרם  נדון  בטענות  לגופן  נקדים  הקדמה  עקרוניתב
נים לפיכך  כשאנו  ד.  ולא  נטלו  חלק  בדיונים,  ואילו  הורי  התובעת  אינם  צד  לדיון,  והנתבעת  בלבד

, איננו  יכולים  להתייחס  לאומדן  הדעת  של  ההורים  שלא  עמדו  כצד  לדיון,  בשאלת  אומדן  דעת
 .ולא נחקרו על אומדן דעתם

בהיעדר  הסכם  משפטי ,  אחר  והדירה  נשוא  התביעה  רשומה  על  שם  שני  הצדדים  בשווהמ
מטעמם ובהיעדר  תביעה  ,  לא  קודם  לנישואין  ולא  לאחריהם,  מכל  סוג  בין  ההורים  ובין  הנתבע

הגם  שהדירה  נרכשה  בסיוע  נכבד  מאד .  הם  אינם  בעלי  דין  בדיון  לחלוקת  הרכוש,  ביחס  לנתבע
אומדן .  והבת  עמדה  בעזרת  הוריה  בסיכומים  שסוכמו  עם  החתן  קודם  לנישואין,  מצד  ההורים

 ישהאהדעת  וכל  הטענות  הרלבנטיות  בנידון  זה  יוכלו  להתייחס  לדין  ודברים  שבין  האיש  וה
תחולק ,  התובעת  שהתמורה  שתתקבל  ממכירת  הדירה  ישהאו  להתייחס  לטענת  הועלינ,  בלבד

י  רישום "ויונית  הנגזרת  מהשקעתו  של  כל  אחד  מהצדדים  ולא  חלוקה  שווה  עפולוקה  בלתי  שח
 .הנכס

 בגלל בעיות נפשיות ענת מקח טעותט

הצדדים  התגרשו  לאחר  שהבעל  עזב  את  דירת :  ד  מבהיר"ביחס  לטענת  מקח  טעות  ביה

האישה  הגישה  בקשה ,  כתוצאה  מעזיבת  הבעל  את  הבית.  ים  וקבע  מצב  של  פירודהמגור

 .ולאחר מכן הוגשה תביעת הגירושין מטעמה, לצו עיכוב יציאה מהארץ

ויש  להניח ,  הוגש  בטרם  היה  לה  ייצוג  ישהאש  לציין  כי  כתב  התביעה  המפורט  מטעם  הי
אחר ,  שעלו  בשלב  מאוחר  יותרכנות  יותר  יחסית  לטענות  ,  שהטענות  שעלו  באותו  כתב  תביעה

 .ובהיותה מיוצגת, שהחל המאבק המשפטי ביחס לחלוקת הרכוש

 :הלן קטעים מתוך כתב התביעה של האישהל

בעלי  עזב  אותי  בפתאומיות  לפני  יותר  מחמישה   .ילות  לתביעת  הגירושיןע
והודיע  באמצעות  מיופה  כוחו  כי  רוצה  להתגרש  ממני  ולאחר ת  שבועו

, קופה  הזו  השמיץ  אותי  בהשמצות  שווא  ושקר  וכזבשמאותו  יום  בכל  הת
עת  גירושין בולכן  אני  תו,  ויפה  שעה  אחת  קודם  כיום  אני  רוצה  בגירושין

 ...וסידור גט באופן מיידי

אני ...  אבא  שלי  קנה  לנו  את  הדירה  ושילם  את  כל  תמורתה  .ביעת  רכושת
שכעת  רשומה  על  שמי  ועל  שם  בעלי  תעבור  כולה   דורשת  שהדירה

מכיוון  שאבא  שילם  אתכל  תמורת  הדירה  והיינו  נשואים  לזמן ...  תילבעלו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

בעלי  הוא  שיזם  את  הגירושין  וודאי  שעל  דעת  כן  אבא  שלי  לא  נתן  לו ,  קצר
 ...שום חלק בדירה

קיימת  טענה  לעילה  לחיוב  הבעל  בגירושין  בגלל  עזיבתו  את  הבית ,  ל"כתב  תביעה  הנב
אין  בכתב  תביעה  זה  כל  טענה  מסוג  הטענות .  תהוכן  מאחר  שהבעל  השמיץ  או,  ורצונו  בגירושין

שעלו  לאחר  מכן  המייחסות  לבעל  בעיות  נפשיות  והתנהגות  שאינה  הולמת  בן  תורה  או  קשר 
 .אסור עם גברים

עלתה  טענה  המייחסת  לבעל  בעיות  נפשיות  לרבות  עוד ,  אחר  כחודשלשהתקיים    דיוןבק  ר
 :פרוטוקול הדיוןהלן קטע מל. והבעל מצדו הכחיש זאת, קודם לנישואין

 .אני מבקש להתגרש מיידית. אני יזמתי את הרצון לגירושין: בעלה"

, בי  בעיות  נפשיות  שהיו  לך  לפני  הנישואיןלגמה  התייחסותך  :  ד"יהב
 .כ"לא ידעה ע ישהאוה

. לא  היו  לי  כל  בעיות  פסיכולוגיות  או  פסיכיאטריות  לפני  הנישואין:  בעלה
כל ה  –או  פסיכיאטר  לפני  הנישואין  צל  פסיכולוג  אאם  יתברר  שכן  הייתי  

הייתה  לי  לאחר  סוכות .  כ  בשום  קניין"כעת  אני  לא  מתחייב  ע.  יחזור  אליה
. זה  התבטא  בקשיי  הרדמות  ובקושי  בריכוז  שנבעו  מהיחסים  בבית.  חרדה

והתברר , עילת  הגירושין  מצידי  היא  שחשבתי שהתחתנתי עם אישה נורמלית
היו  לה  יחסים .    פסיכולוגיים  שבועות  שהיו  לה  טיפולים4לי  לאחר  

היו  לה .  היא  אף  החזיקה  תמונה  של  אחת  מהן.  אינטימיים  עם  בנות  אחרות
 ."היא הודתה בכך בפני. יחסים לסביים עם חברה

האישה  ניסתה  לבסס  את  הטענות  אודות  מחלה  נפשית ,  דיונים  שהתקיימו  לאחר  הגירושיןב
בכל  מקרה  גם  אילו .    הדבר  לא  עלה  בידהאך,  של  הבעל  קודם  לנישואין  או  קשר  אסור  עם  גברים

ככל  שהדבר  נוגע  לטענת  מקח ,  .o.c.d-היה  בידה  להוכיח  שהבעל  סבל  מכפייתיות  המוגדרת  כ
יש  צורך  להוכיח שהבעל סבל ממחלה זו בצורה קשה וחמורה באופן ,  טעות  לבטל  את  הקידושין

ו  מום  גדול  שלא  היה וכי  עקב  כך  יש  לקבוע  שהתגלה  אצל,  שמנע  ממנו  לתפקד  בדרך  מינימלית
 .ידוע לאישה ולכן יש מקום לטענת מקח טעות

עקב  מום  שהתגלה  אצל  הבעל  שלא  היה  ידוע  לאישה ,  יטול  קידושין  בטענת  מקח  טעותב
 .ושנוי במחלוקת, ע"ם ושו"ס וברמב"אינו מבואר להדיא בסוגיות הש, בעת הקידושין

 חד  אבחור  לנתארסה  שנערה"ודות  ז  נשאל  אע'  י  ס)רימונא  קפוסד(  רוטנבורגם  מ"הרת  מ"שוב
 ."וור עהוא שודע נירוסין אלאחר ועולם מאתהו רלאו

 – מסקנתוו, עות בקידושין טקח מטענת בם דן"הרמ

 ."ופין כפחות הכל לבלא, ט גלא בהוציאה לומר איני אאת זל כלע"

אפשרות  לביטול  קידושין  בטענת  מקח הת  אא  ששלל  "ק'  א  סי"עיין  בספר  שבות  יעקב  חו
 לכות  הובספר  משנה.  כגון  לאחר  שהתברר  שהבעל  היה  סריס  ולא  נודע  קודם  לקידושין,  תטעו

 :ו כתב מ'י סז ילקח

כ "או,  ל"זז  ו"  מאות  בתבל  כ"צ  זענקיןא  ה"והרי  מהגאון  ליברא  אובחידושי"
, ום  מחמת  מידושין  קיבטלוס  ש"ש  הימות  מדענו  ילא  ומענו  שלא  שיוןכ
 אלה  כאלות  שמצאו  נמן  זבכל  ווםק  מבכלו,  מעשה  לנישואין  החר  איחודב
 ידושין קבטל לפשר אאיו, ספק לכנסין נהכל שדעינן ירי הט גצריכו הבכולםו
 ."שני הצד המנו מדע ישלא ומום הבורר מיה הפילו אללכ
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מום "אין  הדברים  אמורים  אלא  ב,  בטל  קידושין  בטענה  זולניתן  שם  יבורסף  לדעת  הא
 .'פ' עט וסי' א סי"ע ח"ואגרות משה אה, קפא'  וסיקפ' ע סי"עיין תשובת הר צבי אה, "גדול

היינו  דווקא  במום  שאין  לו ,  גם  אם  היינו  דנים  לבטל  קידושין  בטענת  מקח  טעות,  תרה  מזוי
ץ  ששלל  ביטול  הקידושין  במי  שנמצא  מיד  לאחר  הנישואין  ללא  כח "ש  בתשב"עיי.  רפואה
 :ל"וז, מכמה טעמים ואחד מהם היה שיש אפשרות לרפואה, גברא

 אותו מיתרפא ומן זאחר לאויר' יהי שפשר א,כך  לאוי  ריום  הינו  אאם  שועוד"
 ".איתנו לשב וך כו לאירע שי מאינו רכבר ו,ח כתשות ווליח

רכא  שיש  לדון  מקח  טעות '  מט  שגם  לשיטת  החוות  יאיר  סי'  כן  עיין  ספר  דעת  סופר  סיו
, ע  אין  לדון  דין  מקח  טעות"ובזה  לכו,  לא  יאמר  כן  בסריס  חמה  שיש  לו  רפואה,  בנמצא  סריס

 .טז' ג סי"ם ח"ע מהרש"וע

אין  אפשרות  לטעון  שאין  להן ,  נידון  זה  גם  אם  אצל  הבעל  התגלו  בעיות  כטענת  האישהב
נראה  שהבעיה  המיוחסת  לבעל  אינה  בגדר ,  לכן  בנידון  זה  אילו  התבררו  טענות  האישה.  רפואה

בפרט  כאשר .  ק  מכך  שאין  לו  רפואהואף  רחו,  של  מום  גדול  שאינו  מאפשר  לקיים  את  הנישואין
טענות .  ולא  טענה  דבר  כנגד  בעלה,  האישה  כלל  לא  הייתה  מעוניינת  בגירושין,  גרו  יחד  בשלום

ורק  לקראת  מועד ,  האישה  עלו  רק  לאחר  שהגירושין  נכפו  עליה  עקב  הפירוד  שהבעל  כפה  עליה
 .ר הגירושיןויתקיים דיון בתביעת הרכוש לאח, הגירושין כשהיה ברור לה שמתגרשים

להציג  בפירוט  את  הטענות  השונות  של  כל  אחד ,  כאורה  היה  נכון  במסגרת  פסק  דין  זהל
, והעדויות  שהביאו  כתמיכה  לטענותיהם,  מהצדדים  ביחס  לליקויים  שהתגלו  אצל  הצד  השני

הרי  שהעיסוק  בהן  חסר ,  אולם  מאחר  שהעלינו  שאין  כל  נפקות  מטענות  אלו.  ולהכריע  ביניהם
תייתר  הצורך  להאריך  בבירור   מלפיכך.    התביעה  ועלול  להסב  נזק  רב  לצדדיםתועלת  לבירור

למרות  שכל  אלו  תפסו ,  ואין  כל  נחיצות  לפרט  את  הטענות  ואת  שעלה  מעדויות  העדים,  הטענות
 .מקום נכבד בדיוני בית הדין

ד "אין  לנו  אלא  להצטער  שהצדדים  לא  קיבלו  את  המלצת  בית  הדין  מיום  י,  התאם  לאמורב
 נהל  לצדדים  למליץ  מדין  היתב:  "שבה  נכתב,  להחלטה'  בסעיף  ב,  )22/05/2016(ו  "שעת  יירא
 ענות  טלאור  ואחרמ.  תביעה  בדיון  המשך  הת  אהם  מיחסוך  שהסכם  להביא  למגמהמ  ב"ומ
 ליךה,  שני  הצד  הל  עליליים  שברים  דהוכיח  לאמץ  מעשות  לשתדל  יד  צל  כפנינו  בצדדיםה
 ."ועד מבעוד מכך מהימנע לראוי המן ו,זק נשניהם להסב ללול עבעו טמעצםש

, ד  קובע  בבירור  שאין  כל  יסוד  לטענת  מקח  טעות  לביטול  הקידושין"ביה:  הדבריםת  סקנמ
וכיוון  שכן  אין  יסוד  לטענת  מקח  טעות  ביחס  לדירה  ששני  הצדדים רכשו קודם לנישואין ולצורך 

שאין  יסוד  לביטול כשם  ,  מאחר  שהדירה  נרכשה  לצורך  הנישואין  והם  התקיימו.  הנישואין
ש "כך  אין  יסוד  לביטול  רכישת  הדירה  ורישומה  ע,  הקידושין  והנישואין  בטענת  טעות  במקח

 .הואיל והדירה נרכשה כדי לאפשר את הנישואין במתכונת עליה סוכם מראש, הצדדים בשווה

 ימוש במחשב וקריאת ספרים שינם ראוייםשענת מקח טעות בגלל ט

אילו  הייתה  יודעת  קודם  לנישואין  שהבעל ,  ימה  להינשאהטענה  שהאישה  לא  הייתה  מסכ

כפי  המפורט  בטענות ,  בהיותו  בחור  השתמש  במחשב  או  קרא  ספר  בלתי  ראוי  כזה  או  אחר

אינה ,  ולא  הייתה  משקיעה  בדירה  את  סכום  הכסף  שניתן  על  ידי  בני  משפחתה,  האישה

 .טענה ראויה ככל שהדבר נוגע לפסיקה לחלוקת הרכוש כמבוקש על ידה
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 .תחילה נדון האם יש בטענות אלו טענת מקח טעות לגבי הקידושיןב

אלא  קודם ,  ב  שדן  במקרה  שלא  היו  קידושין  על  תנאי"פ'  ע  סי"יין  בחתם  סופר  חלק  אהע
 מדן  להוא  שמר  א,ני  ענמצא  ושיר  עהוא  שמר  אהוא:  "ל"וז,  לנישואין  החתן  הטעה  את  הכלה

 :בתוך תשובתו כתב החתם סופר כדלהלן. "ודע יינו אשמעתתא דורתא צפילו אנמצא ודולג

 כל  באתתא  דמתקדשת  האישה  למקדש  האיש  הין  בחלק  למינא  אוה  המריש"
 במה  יביב  ג"י  ע"ק  ק"ב  ולום  שאישה  הוף  סכדביבמות...  ה  ליחא  נהואד
 הוא  שחזקת  בישה  אמקדש  האיש  בכאנ  ה"והה.  חין  שוכה  מפני  לנפלהש
 תרצה  תלא  שעת  דילוי  גאן  כין  אידושין  קשעתמ  ב"  עמר  אלא  ושירע
 תניתא  מהך  בנןה  ת"משו  ו.ה  ליחא  נהוא  דכל  בתתא  אי  כ,עני  להתקדשל
 וא  הם  אן  ליכפת  אאמ  ל"  עמר  אא  לא  ה,שיר  עאנימ  ש"  עגברא  דנאי  תתנןד
 ."ניע

 :סוף תשובתו כתב החתם סופרב

 ,דברים  הובנו  ימורים  היני  עאות  רפי  ללפנינו  שנידון  בכאורהכ  ל"וא"
 הטעה  שאו  לי  אחוקה  רארץ  מיש  אם  עהתארס  לאישה  התרצה  תא  לסתמאמ
 .קידושין הטלו בהטעתה  שכיון  ו,עתו  דגילו  שכמו  ולמדן  ושיר  עהוא  שותהא
 ענין  בתחכם  נידינו  ללכשיבוא  ועשה  מעשה  נדמין  מאנו  שפני  מא  לאמנםה
 נידון  בי  כםג.  )ע"כ  צ"  עה  זגד  נהדיא  בצאתיל  מ"י  ק"סא  ר"ץ  ח"תשב  ביכ(  הז

 אנימ  ש"  עפירוש  בהתנהש'  הי  יול'  אפי  דה  זכלל'  ריכי  צנו  אין  אלפנינוש
 זו  מגדולה  ואמת  בלמדן  ושיר  עאיננו  ששואל  הזה  לו  לגיד  הי  מלמדן  ושירע
ש "עד  י"יח  ס"ל'  יע  ס"בש  ווה  העולם  לפק  סקידושיב  ד"ע'    סקידושיןב
 ימא  למאן  וב  רהון  ותרושש  מיש  דויין  הפק  סידושי  קעולםנ  ל"כ  ה"או

 ענין  לכן  ו,שרו  עפני  מותוא'  מכבדי  שד  עעירו  בירעש  לוחזק  מאיננוש
 ."ד"ע ללל כה זטעם מהקל ליןכ א" ע,מדנותול

 :קל שהביא החתם סופר' סי' ץ חלק א"ל התשב"זו

 יש ושירא עהו שצמו על עול קהוציא שלא אה זתנאי בדשה קא לכאן  באבל"
 .דושין קבטלין מא לה זבכענין ו,ו לנתקדשה ואמינתו ההיא ומון מכך  וך  כול
 בור  סאמר  ואישה  הת  אמקדש  ה)א"ב  ע"ס(  קדושין  באומר  הפרק  בנן  תהאד
ה שיר עיא ההריה וני עהנת כיא ההרי וויה  לויה  ליא  ההרי  והנתא  כהי  שייתיה
ם "רמב  הבתכ  ו,טעתו  הלא  שפנית  מקודש  מו  זרי  הניה  עאהיי  רהה  ושירע
 וי לוא הריה והן כהוא שייתי הבורה סאמרה שיא הכן וישותא'  הח  מ"פל  ב"ז
 פנימ. קודשת מו זרי הני עי הוארה ושירע, שירה  ע"ה  ו,ני  עהן  כוא  ההרי  וויל
 ,ברים  דינם  אבלב  שדברים  דשום  מני  הכל  דטעמאו.  ל"כ  עותה  אטעה  הלאש
 לביה באמר שי פל עף אהפך בדבר הנמצא ונאי תל  עקדיש  דהיכא  דיכי  הכיד
' פי  ו)ב"ט  ע"מ(  קדש  מאיש  הקרפ  בדאמרינן  כקודשת  מינה  או  להתקדשל'  יה
נ "  ה,קדושין  הקיים  לברים  דאינם  ובלב  שברים  דהוו  דשום  מטעמאד'  גמב
 אינן  שבלב  שברים  דוו  ה,ן  כאינו  וכך  בייתי  הבורה  סאמרה  ותם  סדשה  קםא
 ."קדושין הבטל לבריםד

 :כתב בתוך דבריו'  ח'י סעזר הבןאלק ח'  אלק חעלים פב רבספרו

, חת  אישה  אהטעה  שראובן  בנשאלש,  ל"ק'  יא  ס"ץ  ח"שב  תהגאון  לראיתיו"
 ענה טאין דהשיבו, ו לנתקדשה  וני  עהיה  ושיר  עהוא  שצמו  על  עול  קהוציאש
 קדושין  הסירת  משעת  בפירושל  ב"  אלא  שפנימ,  קידושין  הבטל  לספקת  מוז
 דושין  קהויש  ד"  כואד  ה"ד  נ"לפו,  ש"ע'  נז  המתניתין  מה  לפשיטו,  ןמ  כ"ע
ץ "תשב  הין  דל  עכתבש,  ב"פ'  יע  ס"ה  אפרו  סתם  חהגאון  לראיתיו.  מוריםג
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ל "  יעודו,  ץ"תשב  השיטות  פגד  נידיה  דפיקא  סטל  בבודאיו,  ש"ע  ע"  צרכנזה
 נמצאו,  בעל  הפי  מצא  יקול  ההתם  דעןי,  סתפקל  מ"ס  ז"ח  הוה  האד  ל"נד
 צא  יאד  ל"נ  בבלא,  נתקדשה  ובריו  דל  עמכה  סישהאהו,  מטעה  היה  הואה
 יה  התחלה  מבעל  הגםו,  זה  מדיעה  יה  לאיןו,  לל  כיבור  דום  שישה  האפימ
 ."ה זכל מדיעה יה לין אהאישה שודעי

קו  דן  במי  שהטעה  את  האישה  בטעות  חמורה '  א  סי"ע  ח"ת  בית  יצחק  חלק  אה"כן  בשוו
והיא  אשת  איש ,  אי  אפשר  לבטלן,  וכתב  שכל  עוד  הקידושין  הם  בסתמא  ואינם  על  תנאי,  ונשאה

 .ץ"מפני תשובת התשב'  לגזיזיוכי גם החתם סופר תברא. גמורה לכל דבר

מה  עוד  שהטענה  של ,  פיכך  גם  בנידון  שלפנינו  אין  יסוד  לטענת  האישה  לביטול  הקידושיןל
אך  לא  טענה  שהחתן  עצמו  הציג ,  התובעת  היא  שהנתבע  הוצג  בפניה  כבחיר  ישיבה  חשובה

 .עצמו כך

  אולם  אין ,מקומו  בעת  קביעת  סדרי  הישיבה,  דיון  ביחס  לשימוש  במחשב  בתוך  הישיבהה
לפיכך  מאחר .  ואינו  רלבנטי  לבירור  התביעה  שבפנינו,  בו  כדי  להשליך  על  תוקף  הקידושין

 שהתגרשה  הרי  דינה  של  האישה  ככל  אישה  יו  שרירים  וקיימים  עד  למועד  הגטהוהקידושין  
 .אך לא בנידון זה, שאין דין החזר מתנות אלא במורדת

 דדיםעמדה של הדירה שנרכשה ונרשמה על שם בני הצמ

וכן  הרישום ,  חוזה  המכר  נרשם  על  שם  שני  הצדדים,  בעת  שהדירה  נרכשה  לפני  הנישואין

 .הדירה הייתה למעשה רכוש משותף, בכך עם השלמת הרכישה. בטאבו

, אחר  וסוכם  בין  ההורים  ובין  הצדדים  על  רכישת  הדירה  במתכונת  זו  של  רישום  משותףמ
 .הרי בכך הדירה שייכת לשני הצדדים

 דנו,  בהיותם  נשואים,  ו  על  שם  אחד  מהם  אוג  זני  בני  שם  של  עכס  נישום  רל  שו  זהלכהב
 בית  התוך  בנותנת  ונושאת  הישהא  "ל  שדיןב,  בס'  ימ  ס"חו  בו  זלכה  הורש  ש.הרחבה  בפוסקיםה
 :'ק ה"ע ס"סמ הכתבו" מה של עתובים כובות חטרי שו אעבדים ורקעות קקניית מטרות שהיוו

 תבו  כאםו,  לה  שוא  הרי  המה  של  עטרש  התב  כצמו  עהבעל  שדוע  יםא"
 ישהה  האכתב  באן  כיירים  א"מורו,  ניהם  של  שוא  הרי  הניהם  שם  של  עבעלה
 ."ניהם שם של עו אצמה עם של עעצמהמ

 והיז,  ניהם  שם  של  עו  אמה  של  עשטר  הת  אתב  כעצמו  בשהבעלע  כ"סמ  היטת  שפי  להיינוד
 ו  זהלכה  שכתבע  ו"סמ  הל  עולקח'  ק  ז"ך  ס"ש  הךא.  בעל  הצד  מתנה  מף  או  אין  דעל  בודאתה
 :ך"ש הסייםו, א"הרשבש ו"רא המחלוקתב

, איה  רין  אמה  של  עשטר  הבעל  העשה  שמהד,  א"הרשב  כיקרל  ע"מ  נ"מו"
, ]א"א  ע"נ  [בתים  הזקת  חפרק  בכדאמרינןו,  בעי  דוא  הוזי  זגלויי  לדילמאד
 וא  הכןו,  ]'  בעיףס[ו  "  פסימןו]  '  טעיףס[ה  "  פימן  סעזר  האבן  בנתבארו
 ."םא ש"שב רובתתשב

 :ל"זו, כרעה הלא למחלוקת כו זלכה השאירה' ק ה" סבס' י סתומיםה

' יא  ס"ח'  תשוב(א  "רשב  ו)ד'  י  סו  צללכ(ש  "רא  הנחלקו  ד)ז"קס(ך  "שכ  ה"שמ"
 ישה  אל  שיא  הריש  ה"הראל,  ניין  בקשתו  אם  של  עעלה  הבעל  האם  ב)תקנזת
. על  בל  שכל  התבי  בנותנת  ונושאת  שיוןא  כ"לרשבו,  מה  של  ענכתב  וואילה
 ם  של  עהעלה  דאףד,  ז"תקנת'  י  סתשובהא  ב"רשבכ  ה"ש  מפי  כראהד  נ"לענו
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 שם בעלה האם ד) בבק ק"ב( גוזל הפרק באמרינן דהא למי דקום מכלמ, ישהא
ז "לפיו.  ישה  האו  בכתה  זא  לזה  בףא,  לותא  גיש  רו  בכה  זלא  דלותא  גישר
 ואיל  הוען  טלותא  גיש  ראםז  ד"ק  י"ס'    ס'י  סעיל  להבאתי  שמחלוקת  בליאת
 ף  אן  כםא,  פוסקים  החלוקת  מו  בישד,  ו  בוכה  זייתי  המי  של  עכתב  נשטרו
 כתה  זשמה  בעלה  ההבעל  דיון  כקום  מכלמ,  מי  דישה  לאאין  דכך  במהד,  זוב
 יש  רו  בזכה  דתשובה  התוך  מעיל  לבררתי  ד)ה'  י  סו  צללכ(ש  "רא  הלכךו.  וב
 על  בדעתכ  ל"שאמ,  ו  בכתה  זישה  דאיה  לבירא  סאן  כףא,  דעתו  ללותאג
 ן  כאםו,  ל"נ  המחלוקת  בליא  תיכ,  ע"  צה  זין  דלכןו.  )ט"  חא  נערש(  תרומותה
 ."ספק מישה איד מוציא יימ

 דברי  מהביא  שאחרל,  בע'  ימ  ס"ו  חלק  חצחק  יית  בתשובת  בזהכ  ב"ש  מציין  לש  יודע
 :תבכ, התומיםך ו"שע ה"סמה

 ייך שיך אהלכאורד, ודהא י"רשב הם גישה האם של עהטאבעלעד ד"לפענו"
 ילמאד, ישה האם של  עשטר  הכתב  שצמו  עמך  סבמהו,  בעי  דוא  הוזי  זגלוייל
 ותה  אכופו  יורה  תיןי  ד"עפ  שה  זל  עסמך  שךא,  שטר  הו  להחזיר  לרצה  תאל
 לוה  לין  דית  בכופוי,  וא  הלואה  הטר  שאםו,  שדה  הו  אשטר  הו  להחזירל
 נעשה  הטאבעלאכ  ב"שאמ.  לוה  לשטר  ההחזיר  לותה  איכופו  וו  לישלםש
 ."מורה גמתנה לתכויןכ נ"ע, כופה לידםב' הי יאד ל"הבי ונימוסיהםב

 בי  רגאון  הראשות  בגדול  הדין  הביתד  מ"פס  ב265–262'  מע'    ולקר  ח"פד  לצוין  ין  כמוכ
 אתו,  שתו  אם  של  עבית  הת  ארשם  שעל  בודות  אפוסקים  בדיון  הת  אהביאול  ש"צ  זלישיבש  א"י

 .ישה האיד מהוציא לין אמספק שתומים הכרעתה

, חציתו  מו  אולוכ,  ישה  נשואה  אם  של  ערשם  נמכר  הבשטר  שנכס  ליחסב,  האמור  מעולהה
 ישה  האעלות  בת  אשקף  מינו  אהרישום  שוען  טבעל  הכן  מלאחרו,  בעל  הדי  יל  עעשה  נהרישוםו
 צד  מתנה  מף  או  אודאה  הבטא  מרישום  הצםע  ע"סמ  השלדעתך  כ"השע  ו"סמ  החלקונ,  נכס  הלע
רישום   כרישום  הת  אפרש  לתכן  יי  כתנה  מו  אודאה  הו  זאין  שוברסך  "השו,  אשתו  לבעלה
 צחק  יהביתו.  דינא  דספיקא  כו  זלכה  העלה  ההתומיםו.  וזי  זגלויי  לגוןכ,  חרת  אמטרה  לעשהנש
 טענה  לסוד  ייןא,  טאבו  ובברשויות  רשם  נם  גלא  אלבד  בשטר  בישום  רה  זין  אאם  שבעק
 מתנה  לןוותכ  הבעל  החךורכל  ע  בלאא,  בזהכיוצא    ווזי  זלויי  גל  ששיקולים  משה  נעהרישוםש
 .מורהג

 נהג  מרקאו  ,  ניין  קהווה  מצמו  עצד  מטאבו  בישוםרוד  נחלקו  הפוסקים  בשאלה  האם  ע
 לשכה  ברשמת  נעסקהה,  וקף  תרת  בעסקה  כעסקה  השלמת  הורךצל  שמדינה  המנהג  וסוחריםה
 טאבו  ברישוםה  שוחרים  סנהג  מכאן  גדר  ין  אךא,  עסקה  הת  אהבטיח  לדי  כקרקעין  מרישוםל
 .יטומתא סנייןכק, ניין קהווה מצמו עצדמ

הרב  ע"רבנים הגאונים נהד של " בפס383' ו עמ"ר ח"פדב. ש שנתנו מעמד לרישום בטאבוי
במחלוקת   נודאחר  שלל  "זצ  ולטי'ז  בצלאל  הרבול  "צזאלישיב    .ש.י  הרב  ,ל"זצ  יםנסצחק  י

 :בו במסקנת הדבריםכת, הפוסקים אם מועיל רישום בטאבו משום דינא דמלכותא

אם ,  לפי  הנוהג  כאן  בארץ  שעל  עניני  העברות  בין  איש  לרעהו,  את  ועודז"
י  רישום  בספרי "הכל  לאשר  לכל  מעבירים  ע,  הוא  מוכר  או  נותן  מתנה

צ "ק'  ג  סי"כ  הכנה"וכ,  מדין  סיטומתא  נייןקראות  בזה    לכ  יש"א,  האחוזה
פשוט  בכל  התגרים אם  מנהג  ,  אפילו  אינה  דינא  דמלכותא:  'ט  אות  ח"בהגה

אלא   נייןקכשמוכרים  חנות  אלו  לאלו  שאפילו  בלי  שום  אחד  מדרכי  ה
 .")ב"ל' י סי"ת( קנה, בד מתקיים מקחם ביניהםל )ל מלךש( בכתיבת הפנקס
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 ן  באיר  מצחק  ירב  הגאוןהת  בראשות  "ד  פ"יה  בלד  ש"ס  בפ283  מודע'    ארךר  כ"פדבן  וכ
וכן  מכח  דינא ,  יטומתא  סדין  מונה  קטאבו  בברהעהו  שתבכו,  הלכה  זו  לתייחסול  ה"צ  זנחםמ

 .ש"עי, דמלכותא או שטר

 תב  כןכ.  מצד  עצמו  נייןקעומת  זאת  יש  שלא  הסכימו  לתת  לרישום  בטאבו  מעמד  של  ל
 :ב יעיףס' ס' ימ ס"ו חי שרך עספרב

 ניין  קטר  ששר  כשתא  הינא  דמלכותא  דינא  דמצד  דומר  למצי  תאפילוו"
 וא  הנייןקה  ועלמא  בראיה  ללא  אינו  אהז,  ח"ס'  י  סדלקמן  כערכאות  בנעשהה
 י  מראיה  וזכרון  לק  רהטאבולציאו,  לוקח  למוכר  החילה  תנותן  ששטרב
 ו אלוקח לוכר מין בטר שקודם מעשה נם אק ראבולציא טושין עאיןו... ודםק
 ."ניין הקה זאין דריה, מקבל וותןנ

 :תב כא כעיףס' ס' י סשפט מושן חחלקב. שולחן הרוך עיטת שכןו

 ריכים  צערכאותיהם  בישה  האם  של  ערקע  קשנכתב  כתה  עדקדק  לשי"
 שתו  אם  של  עכסיו  נותב  כהבעל  שפעמים  לש  ייכ,  זה  בתון  מהיות  לדייניםה
 זה  בחקור  לריכים  צכןל,  בעל  הל  שם  הנכסים  הלעולם  ועמים  טיזה  אפנימ
 ."רבהה

 :' ועיף סבס' סי בבריו דשנה וזרש ח"רוהעספר ב

 ם של ערקעות קנכתבו שה מאיה רום שין אונבזמנד' ס'  י  ססוף  בארנו  בברכ"
 עמים  טיזה  אפני  מן  כושים  עהרבה  שפנימ  ,ערכאות  בתקיים  נאפילו  וישההא
 זה  בתון  מהיות  לדיינים  הריכים  צכן  להן  להקנות  לוונתם  כאיןו,  הם  לישש
 ."ודא מאדמ

 או  הלאא,  נייני  קעמד  מכשעצמו  לטאבו  ברישום  לאיןש  ש"רוה  עבעללרור    בהיה  שריה
 .בעלות הת אשקף מינו אהרישום שתברר הא לוד עלכ, ניין לקאיה רהווהמ

היינו  דווקא  כשהתברר  בבית  הדין  שהרישום  אכן  אינו  משקף ,  גם  לשיטות  אלו,  ך  יובהרא
אך  נרשם  בדרך  שונה  משיקולים ,  בעלות  אלא  בזמנו  היה  מוסכם  שהנכס  שייך  לאחר  מהם  בלבד

אולם בנידון זה פשיטא שבעת . ם לא ישקף את הבעלותוכך הייתה כוונה מראש שהרישו, אחרים
הכוונה  הייתה  לרכוש  עבור  הזוג  דירה ,  רכישת  הדירה  ובעת  רישום  הנכס  על  שם  שני  בני  הזוג

מאחר . ואבי  האישה  הסכים  לשלם  את  התשלום  ששולם  משיקוליו הוא,  הם  שותפים  שוויםה  שב
או  לנכון  לרכוש  את  הדירה  כנכס מצ,  והאישה  ואביה  הניחו  שהבעל  מבחירי  הישיבה  בה  למד

ופשיטא  שבאותה  עת  לא  עלה  על  דעתם  שהנכס  יהיה  שייך  לאישה  בלבד  ויחשב  כנכסי ,  משותף
ש  וסייעתו  אינה "על  כן  שיטת  ערוה.    לסיכומי  התובעת57כנטען  בסעיף  ,  מלוג  שהכניסה  האישה

 .רלבנטית לנידון זה

משכנתא  המוטלת  על  שני   שקל  נלקח  כהלוואת  700,000מאחר  שסכום  של    תרה  מזוי
ח כשאבי החתן נרשם "ח  שנלקחו  מגמ"  ש200,000ועוד  ₪    350,000  לכן  פשיטא  שסך,  הצדדים

הואיל  ובאותה  שעה  הכסף ,  נזקפים  לזכות  הבעל  כמקורות  מימון  מטעמו,  כלווה  עליהם
מצב  זה  מבטל  את .  )ם  אם  לאחר  זמן  התעוררו  בעיות  בהחזר  החובג(  ח  היה  שלו"שהתקבל  מהגמ

ואם  בזמנו  לא  מצאו  לנכון .  נה  שכל  הדירה  נרכשה  באמצעות  מימון  מצד  האישה  בלבדהטע
הרי בכך הנכס הפך להיות רכוש , לרשום  את  הנכס  בחלקים  לא  שווים  בהתאם  להשקעת  הצדדים

 .משותף לכל דבר וענין

 ראשות  הגאון  רבי  אליעזר  ברכבהא  ב"סק  דין  מבית  הדין  בת  בפ117וד  עמ'  אלק  ר  ח"פדב
 :תבל כ"צ זדטולדשמיג
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 נו  ליןא,  ספק  מוסף  יארית  שעל  בלפי  ודאיא  ו"רשב  הפיל,  כאורהל"
 מורת  תלם  שי  מברר  לש  ילאא,  רישום  הי  פל  עבעלות  הקביעת  בהתחשבל
 .ביתה

 שי,  רישום  בכונה  השאלתב,  א  דבכגון  שדבר  השוט  פיכ,  ן  כדבר  הין  אולםא
 והגים  נעכשיו  שידועו.  זמן  ומן  זכל  בעולם  הדרך  בהרגיל  ונוהג  הפי  לקבועל
 מכווןב,  זוג  הני  בני  שם  שלע,  מגורים  לירה  דביחודו,  כוש  ררשוםל
 ילם  שו  אשילם  שזהש,  ורה  מרישוםה.  רכוש  הל  עבעלות  ההיה  תלשניהםש
, ישוםר,  זה  הזמןב,  בטל  לין  אכןל.  שני  למתנה  בחלקו  ביתרה  הת  אתןנ,  ותרי

 ייתה  הא  ליול  אפיקות  סתוךמ,  מו  של  ענרשם  שזה  לעלות  במחזיק  ומקנהה
 .מתנה לנהווכה

 נתן  שית  בעל  בנדוןב,  ב"מ  קימןמ  ס"ו  חופרס  –  חתם  התשובות  מוכח  מכןו
 דבר בה זבית לנוגעס ב"חת הם שדןו, מה של עערכאות בהעלה ואשתו ליתב
 .ה לייך שהבית שפשיטות בוא התופס שמשמעו, יתתה מחרי אבעל הרושתי

 ם  של  ענכתב  שית  בןעניב,  ח"  לימןה  ס"  חתשובהם  ב"מהרש  התב  ככןו
 מכריעו,  ל"נ  הוסף  יארית  שתבשו  תת  אם  שמביאו,  ישהאה  ובעלה
 .לה שוי המה של ענרשם דמכיוןם ד"מהרשה

 ילם  שי  כתמורה  הת  אילם  שי  מבירורים  להכנס  לנו  ליןא,  ידן  דוןידנ  בפיכךל
 חלקים  בשניהם  לוא  הייךש,  ניהם  שם  של  ענרשם  שןווכי  מביתה,  שילם  שימ
 .םויו שחלקים בניהם של שן הבית הכנסות הל כםג ממילאו, םויוש

, ללי  כרכוש  בדין  ההיה  יהמ,  היקפה  בו  זהלכה  בסמרות  מובעים  קנו  איןא
 ורך  צאיןב  –,  לבד  בזוג  הבני  מחד  אם  של  עוא  הרישום  הם  אדין  ההיה  ימהו
 ל עוא השהרישום כרקו, זוג הגורי מקום מירת דדבר בק רידן דנדון בהכריעל
 ."חד יגזו הני בני שםש

 .הנכס היה רכוש משותף בחלקים שווים, בעת רכישת הדירה: הדבריםת סקנמ

 ישום הדירה כנכס משותףרת אענת אומדנא לבטל ט

מאחר  והיו  אלו  נישואין  קצרים  מאד  שהגיעו :  הטענה  שעלתה  בתחילה  הייתה,  אמור  לעילכ
ן  אבי  האישה  את הרי  שעל  דעת  כן  לא  נת,  לקיצם  באשמת  הבעל  שיזם  את  הפירוד  והגירושין

 .הסכום העודף מצד האישה לרכישת הדירה

שלא  ניתנה  ההשקעה  העודפת  בדירה  על  דעת ,  מאחר  ותנאי  זה,  שה  מאד  לקבל  טענה  זוק
עיין .  לא  נאמר  בזמנו  והכל  נותר  כדברים  שבלב  שאינן  דברים,  הנסיבות  שהתקיימו  לאחר  זמן

 רור  בניין  קבטל  לברים  דינן  אבלב  שםדבריד,  אני  שנייןדק:  "ג"פה  סק'  לשון  נתיבות  המשפט  סי
 ."פנינו לנעשהש

 :כתב' ק ה" סנר' י סחושן הצותקבספר ו

, ברים  דינן  אבלב  שברים  ד)א,  ח  כדריםנ(ל  "קי  דשום  מברים  הדיאור  בראהנ"
 יינוה,  ירש  פלא  דב  גל  עף  אתנאי  הזה  להיה  שעתיה  דומדן  אמהני  דהאו

ש "כמו,  מהני  דדם  אל  כבלב  שבריםל  ד"ו  הך  כאומדנא  דכיון  דשוםמ
 ימןש ס" מעייןו, יום  הלבו  באומר  בונסין  אדרי  נבי  ג)ד"נר'  י  סתובותכ(  מרדכיב
 ל  כבלב  שבריםל  ד"וי  הבריר  דומדנא  אוקא  דיינוכ  ה"או,  ש"א  ע"קב  ס"י

ל "וה,  תנאי  ליה  החשבתו  מהנותן  דב  גל  עף  אמספקא  דאומדנא  בבלא,  דםא
 ."דם אל כלב באינו דיון כבלב שבריםד

 :ל"וז, ה ביתר ביאור צ'י א סלקץ ח"תשב הזו כבר כתבסברא ו
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 יפרענה  שכניסנה  יאם  ורה  צה  לכניס  ילא  שמו  עשתו  אהתנית  שאובן  רעל"
 ל  עחרת  אישה  אישא  לאובן  רוצה  רועכשו...  תוספת  ונדוניא  ויקר  עתובתהכ
 פני  מדו  יל  עעכבת  מאשתו  ולדה  ילא  ונים  ששר  עמה  עשהה  שפני  משתוא
 ישה  אלישא  מעכבו  לה  זתנאי  בח  כאין  שומר  ליה  העתךדו.  נזכר  התנאי  החכ
 צוה ממקום בחרתא

 פקפק  לאין  שדברים  בלא  אעתא  דומדן  אחר  אילך  לאין  שודע  יהוי...  שובהת
 ן  מפורש  מהוא  הדברה'  שיהי  ונשבע  הו  אנותן  העת  דן  כייתה  הלא  שללכ
 וו  הלא  ופירש  שמי  כוא  הרי  הירש  פלא  שי  פל  עף  א...ירשו  פאלו  כסתםה
 בל אעתו דזהו שהדי סלמא עכולי דשבלב ו,בפה שברים  דלא  אבלב  שיםברד
 דעת  הוטה  ניותר  שי  פל  עף  אן  כינו  או  אן  כוא  הם  אדעתו  בחלוק  לפשר  אםא
 הו  לוו  הן  כעתוד'  י  הלא  שומר  לחוקה  ררך  דל  עאפשר  שיון  כבלבו  שמהל
 מיסק  לדעתאא'  כסי  נזבין  דההוא  דהיא  ההיינו  ו.ברים  דאינן  שבלב  שבריםד
 עלות  לוצה  רהוא  שכן  לודםק'  עתי  דגלי  דמפרשים  הפירשו  וישראל  דארעאל
 מימר למיניה כל כלאו דשיטא פא לאי דעלות לורח טוא הן כחרי אגםו. י"אל
 ,מר  אא  לזבין  דבשעתא  דיוןה  כ"אפו.  'בני  זישראל  דארעא  למסק  לאדעתאד
 ברים  דתר  בזלינן  אלא  ובין  זוזי  זיה  לאצטריכו  דמשום  דפשרא'  מריא
 דרך  באפשר  שיון  כ,כר  מה  זמפני  שאד  מרוב  קהדבר  שי  פל  עאף  ו.בלבוש
 עתא  דומדן  אלאו  ד.בלבוש'  ברי  דתר  בזלינן  אא  ל,ן  כעתו  דיה  הלא  שחוקהר
 .כי הלמימר וכי המימר לאפשר דיון כואה

 ינשא  לשנתרצית  כו  זישה  אבודאי  וומה  דמי  ללפנינו  שדון  נראה  נכן  שכיוןו
 א  לאיהי  דרצונה  בלא  אשא  ילא  שמו  עתנית  הנין  עכל  בה  זתנאי  בה  זאישל
 שתו  אעת  דהפיס  לנאה  תהוא  הליה  עתני  אי  כאיהו  ועלהב'  מצו  בה  ליכפתא
 יה  הלא  שומר  לדבר  הרוב  קותר  יאדרבהו.  וא  הנין  עכל  בשתו  אדעת  ותנהה
 ריה  פשום  מלא  אשים  נהרבות  לדם  אני  ברך  דאין  שה  זפני  מלא  אנאם  תיקרע
 לא  אשא  ילא  שכתובה  בכתבו  שה  מגם  ו,םבני  ללא  אישה  אאין  דרביהו
 שום  מלא  ארה  צה  להכניס  לבעלה  לישה  אתרצה  תהיאך  ו,ן  כוכיח  מרצונהב
 כתבתי  שזה  באיןכ  ו"  גה  זך  למזתי  רכבר  ו,אמהות  בדאשכחן  כרביה  וריהפ
 .ירוש פוספת תלא אכשיו עךל

 תבת  כהרי  שזה  בודה  תרחך  כל  עאתה  שוא  התה  עך  לוסיף  מאני  שמהו
 א  לכיחא  שלא  דילתא  מכל  ויא  הכיחא  שלא  דילתא  מלדהי  לא  דאתתאד
 אפילו  ו.וו  הא  לבלב  שברים  דפילוכ  א"א  ו,אתנויי  לדעתיהו  אינשי  אסקימ
 תנה  הוא  ההרי  שוא  הלום  כאו  לכאה',  ברי  דוו  הבלב  שדברים  דומר  למצאת
 לא דמילתא דלד תא לאשתו שדעתו בלה עלא וחרת אשישא כאשתו  לפרועל
כ "א  ופרענה  ילא  וחרת  אישא  ליוכל  שיה  הא  לתודעכ  ב"א  ויא  הכיחאש
 ם  שאין  ודם  אני  בלב  בולה  עאינו  שה  מעת  דומדן  אחר  אנלך  שאמר  תיאךה
 בני  שמיד  תמצוי  ועולם  הל  כפי  בשוט  פבר  דזה  שמרת  אי  אשלמא  ב.וכחהה
 ומדן  אמימר  לן  לוה  ה,ולדות  ישותיהן  נשאין  כרבה  השים  נושאין  נדםא
 אמר  וירש  פאלו  כיה  לוה  האתני  דעתאש  בההיא  דהדי  סאנן  ווא  העתאד
 הרי  ש,ה  זומר  לנו  לין  אתנאי  השעת  בבריך  דפי  לבל  א.שתי  אלד  תאכ  ל"אא
 ה  זבר  דנולד  שעכשו  ו,דעתייהו  אינשי  אסקי  מא  לכיחא  שלא  דמילתאב
 "שכיל מעת דל עעלה ילא וברא סו זין א,תנאי בחלק לרצהת

אינם  דברים  אלא  אם  הם  בלבו  ובלב האחת  שדברים  שבלב  ,  נאמרו  שתי  סברות,  תשובה  זוב
ובאותו  נידון  שקיים  גם  צד  שני  של  האישה  שלא  קיבלה  על  עצמה  כל  מגבלה ,  כל  אדם

עוד  כתב  שבנסיבות .  אין  להסכים  למגבלה  זו  בטענה  שעל  דעת  כן  לא  התחייב,  בהתחייבות
עת לא  ניתן  לטעון  לאחר  זמן  שעל  ד,  שאירע  מילתא  דלא  שכיחא  דלא  מסקי  אינשי  אדעתייהו

 .שהרי לא העלה על דעתו שיגיע לידי כך, אותן נסיבות לא התחייב
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. האחת  שמצד  החתן  וודאי  אין  את  האומדנא  הנטענת,  נידון  זה  שתי  הסברות  קיימותב
תא דלא שכיחא שלא מסיק ילהוי  מ,  מאחר  והיו  אלו  נישואין  שהחזיקו  פרק  זמן  קצר  מאד,  ושנית
כפי  הנטען  על  ידו  כעת  שעל  דעת ,  עת  המתחייבעל  כן  לא  ניתן  לקבוע  שכך  היה  בד',  אדעתי

 .נישואין קצרים לא נתן

 :כתב בתוך דבריו, זט' י ס)ם"ראה( זרחי מליהו אבית ר"ובש

 שעת  בחתנו  לתנה  מתת  לגילות  ראין  שמימר  ליכא  אכא  המי  נדין  ההוא"
 בי  גפילו  ארי  ה.ו  ליחזירם  שדעתא  א,ליו  עביבה  חדעתו  שקירוב  היבתח
 או  לי  אכי  הפילו  א.לד  ולא  בתו  במות  תם  ארובה  מסדפ  האיכא  דדונייאנ
 ,כלה  היורשי  ללום  כחזיר  ילא  דמינא  אוהל  ה"  זוליטולא  טחכמי  דקנהת
 גמר  וה  לחיל  אחולי  אשואין  ניבת  חמשום  דיא  הדעתא  דאומדנא  דשוםמ
 אם  וערה  נפרק  בתוספות  התבו  כזה  מגדולה  ו...ערה  נפרקי  ב"דפרש  כ,הקנהו
 לא  שהדי  סנן  אתה  מו  אנטרפה  וחבירו  מרה  פקחלו  הדם  אל  כן  כם  אאמרת
 ,יכנס  לוצה  ריה  הפק  סבאותו  שהדי  סנן  אהתם  דומר  ליש  ו,קחה  לן  כנת  מלע
 הוא  ו.וקחה  ליה  הפסד  הקבל  לך  לש  יטרף  תם  או  לומרים  איו  הם  אאפילוו
 וצה  ריה  הפק  סבאותו  שהדי  סאנן  דומר  לש  י,חתן  דתנות  מבי  גמי  נדיןה
 יה  ה,פסד  הקבל  לך  לש  יתך  במות  תם  או  לומרים  איו  הם  אאפילו  ו,יכנסל
 שעור  באידנא  הקיאינן  בא  לאנן  דכיון  ו.חיתון  הפסיד  ילא  שדי  כותןנ
 ל  כאומד  בפי  טקיאי  בהוו  דתלמוד  הכמי  חהם  בקיאים  בהיו  שמו  כאומדנאה
 ומדנא  אוי  הא  להם  מה  זאי  ומוכחא  דומדנא  אוי  ההם  מאיזה  ודבר  וברד
 רורה  באיה  רלא  בו  במחזיק  היד  ממון  מיאהוצ  לנחנו  אוכל  נא  ל,מוכחאד
 ה במיתלי לליכא דפי טמוכחא  דאומדנא  בו  אתלמוד  בנזכר  שאומד  בו  אלאא
 ,אי  הולי  כלתא  מוכחא  מלא  דמתנות  דאומדנא  בבל  א,חריתי  אלתא  משוםמ
 ."יכנס לוצה ריה התו ביתת מל שפק סבאותו שהדי סאנן דמימר לאיכאד

 : במוד עא קף דציעא מבא בסכתמבו

 יה  למרא.  אותוביה  לוכתא  דשכח  אאל,  חמרא  דרבא  אזבן  דברא  גהואה"
 יה  להבהי,  דשה  קזלא.  א  ליה  למרהא,  אוגרי  לוכתא  דך  לית  איתתא  אההיאל
 גראא,  יהי  אזלאא.  ה  לדרש,  יטא  גה  לתבכ,  ביתיה  לזלא.  עייליה  לוכתאד
 רב  דריה  בונא  הב  רמרא.  שבילא  באותביה  ופיקתיהא,  ביה  ויניה  מקולאיש
 לא  דצר  חיבעיא  מאל,  ראשו  בשוב  ימולוג,  ו  לעשה  ין  כשה  עאשר  כשעהוי
 יחא נלמא עכולי ליה למרה  אאגרא  לקיימא  דצר  חפילו  אלאא,  אגרא  ליימאק
 ."רבא אריא אי כלי עדמיתד, י ליחא נא ללך ואוגורי ליל

 :)םש( א והנמוקי יוסף"כתבו הריטבו

 שכירות  השעת  באףש'  יפ.  רבא  אאריא  כלאי  עדמית  די  ליחא  נא  לדידךל"
 עשתה  שה  מי  כהדי  סנן  אכן  דכיוןו,  השכירה  לוצה  ראינה  שעתה  דלתהג
 תם  סו  לשכירה  הילו  אאה.  מי  דפירוש  בתנת  הכאילו  ושתה  עקידושין  הפנימ
 ו  אמשכיר  הטוא,  ן  כעשות  לימנה  הל  כאל,  דשהכ  ק"אח  ודושין  קודםק
, יניהם  בבהרי  מייתהכ  ה"אח  ווהבו  אשהוא  כדוע  יזמן  לחברו  לית  במשאילה
 יכא  לדאי  ואה,  ו  להשאיל  שו  אהשכיר  שבית  הן  מהוציאו  לכול  ילוםכ
 ."מימרל

 :פסק הלכה זו וכתבש, א"רמב'  טעיףב ס"יש' ימ ס"וע ח"ו שעייןו

 ן  מהוציאו  לכול  ייןא,  ונאו  שנעשה  ווהבו  אהיהו,  חבירו  לית  בשכר  שימ"
, והבו  אהוא  ששום  מק  רו  לשכיר  מאינו  שתחלה  מיה  למר  אאםו.  ביתה
 ."הוציאו לכולי, ונאו שנעשהו
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 :כ"א סק"בביאור הגרו

כ "שאג  מ"ה  כדוקאו'  ו  כדמיתד'  ו  כברא  גהוא  הםש'  מג.  'ו  כמר  אאםו"
 לאא'  ו  כדמית  דשוםה  מ"לא  באל  ה"לו'  ו  כן  כשה  עאשר  כםש  ש"ז  ורישאב
 ."ותה אהטעהג ש"ה כוקאד

 ותנהמשכירות    הולטלה  שבימ  עו"א  ממקור  הלכה  זו  בסוגיא  בב"היינו  אליבא  דביאור  הגרד
ב  שהסכימה  להשכיר ,מ  דף  קא"כגון  ההטעיה  שבסוגיא  ב,  המקבלי  ד  יל  עוטעה  ההנותן  שכךב

ד  אין  מקום  לטענה "אך  כאן  בנ.  נתן  לה  גט,  ומיד  לאחר  שקידשה  והשכירה  לו,  לו  אם  יקדשנה
וחה וכי  הכל  נעשה  בהטעיה  משיקול  זר  של  רו,  שהבעל  נשאה  רק  כדי  לזכות  במחצית  הדירה

מעיון  בכתב  התביעה  שהגיש  הבעל  עולה  שתבע  להתגרש  עקב  התנהלות  בעייתית  מצד .  כלכלי
על  כן  אינו  דומה  לנידון ,  ואין  כאן  המקום  לפרט  את  טענותיו,  וכן  חזר  וטען  בדיונים,  ישהאה

 .א"א אליבא דביאור הגר"הרמ

 שנעשו  כלא  אתנה  מו  אקח  מביטול  לסכים  הלאא  ש"קט  ס"יש'  י  סחושן  הקצותע  ב"עו
 :ל"וז, נייןקפ בגילוי מלתא שנאמר בפירוש בעת ה"ובקרקע עכ, פורש מתנאי בלכתחילהמ

 הוא  שפני  מו  למשכיר  שאמר  וירש  פאםד'    טעיףב  ס"י  שסימןא  ב"רמ  התבכ
 לא  דיון  כובא  טי  לתמיהאו.  ש"  עהוציאו  לכול  יונאו  שעשהכ  נ"אח  ווהבוא
 תנאי  כאינו  של  כהאד,  ווהב  אהוא  שפני  מפרש  מהני  מיכי  הנאי  תדיני  בתנהה
א "פ  קשורשק  ב"והריכ  מ"כו.  טל  בהתנאי  ויים  קמעשה  הפול  כתנאי  בד  גניב
 א  להשלום  ושלום  האהבת  לחתימה  הסוד  יי  כזה  האיש  הטען  שה  מםג,  ל"ז
 שולח  הרק  פגיטין  בנינו  שהרי  ונאי  תלשון  בכתב  נא  לריה',  ו  כתמיד  מיהה
 הואו'  גמ  בלה  עאמרינןו,  רחזי  יא  לע  רם  ששום  משתו  את  אמוציא  ה)ב,  המ(

 י  אלקולא  קשום  מאי  מעמא  טסברק,  וציאך  מני  אע  רם  ששום  מה  ליאמרש
' וס  תתבו  כה  זעלו.  ה  לקלקל  מצי  מא  לא  לי  אה  לקלקל  מצי  מכי  הה  למרא
 לא  אאינו  דראהנ,  קלקל  מצי  מכי  המר  אאיד,  ל"ז  ו)יה  א"א  ד,  ומ(  שולח  הרקפ
 עת  דילוי  גהני  מוכתי  דבכמה  דב  גל  עףא,  נת  מל  עמר  אא  להא  דעלמא  בעזל
ג "אע  דהדיא  בך  לריה.  'ו  כפול  כנאי  תה  לדבעי  מכי  המימר  ליכא  לכאה
 כן  שכל  וטל  בגט  היןה  א"פ  אע  רם  שאינו  שנמצא  וע  רם  ששום  מה  לאמרד
 א לא היה לשבינן חפילו אין דן מבר וין דן מר בעודו. נת מל עמר אלא דכאה
 א  לא  הוהבו  אהוא  שפני  מראומ  שזהה  ב"כ  ה"או.  ש"  עתנאיה  לפליהכ
 א  להשלום  ושלום  האהבת  לכתבוק  ש"מוהרי  דהאיל  כ"הו  ותנאיה  לפליהכ
 וכתי  דמנה  מאל  שאשר  כתחלה  בהתם  דשואל  הפרק  דהאו.  תמיד  מיהה
 אין  שמור  געת  דילוי  גוי  הה  זיה  להבה  יקדשה  דלבתר  וא  ליה  למרה  אאגוריל
 עת  דילוי  גאיכא  דכאהי  דפוסקיםו'  תוסש  ב"כמו,  לל  כנאי  תיני  דזה  בריךצ
 הוא  שפני  ממשכירו  ששעה  באומר  שזה  בבלא,  לל  כנאי  תעינן  בא  למורג
 לא  ותנאיה  לפליה  כלא  דכיון  ואמר  שמה  בק  רלל  כעת  דילוי  גזה  בין  אוהבוא
 .נאי תשום מלא ועת דילוי גשום מא לזה בין אנאי תלשון בלל כמרא

 )ו"ט' יס(  דושיןקיב  ד"י  פ"אשר  בכתב  שה  מפיא  ל"הרמ  דעמא  טומר  לאפשרו
 לא  וקרקע  במהני  דלה  עלא  ומיסק  לדעתא  אכירה  משעת  במפרש  שמוכרב
 ראה  נמנםא.  )'  געיףס(  םא  ש"ברמ  ו)'  זעיףס(ז  "  רימן  סטורכ  ב"כו,  מטלטליןב
 שום  מכירה  משעת  בפרש  מהני  מבקרקע  דםש  ש"רא  הכתב  שעמא  טפיל
 אל  אכר  מא  למסתמא  והם  בתפרנס  מהוא  שרקעותיו  קוכר  מדם  אאיןד
 הני  מא  למוכרן  לדרך  שיון  כטלטלין  מבי  גבלא,  קח  משעת  בפירש  דדעתאא
 מוכר  בוקא  דיינוכ  ה"או,  ש"  ענאי  תדיני  בוקא  דלא  אקח  משעת  בפרשמ
 בידי  ערקעות  קכירות  שבלא,  מוכרן  לרך  דאין  ותפרנס  מהוא  שרקעותק
 יימא  קזה  הזמן  בתים  בתםס'    ועיףג  ס"ס  שסימןא  ב"רמ  התב  ככברו.  הכיב
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 יצד  כרק  פרדכי  מדברי  מהואו,  עולם  משכירו  הא  לעדיין  דב  גל  עףא  אגראל
ג "אע דטלטלין ממכירת מרע גא לתים בכירותכ ש"א, ש" ע)ז"י'  יק  ס"ב( רגלה
 תנהכ  ה"  אלא  אהני  מלא  דלוני  פמקום  ללילך  דדעתא  אקח  משעת  במפרשד
 קיימא  דתים  בכירותכ  ש"או,  טלטלין  ממכור  לדרך  דמשום  ונאי  תדיניב
 .כירות ששעת בפרש מהני מלא ומטלטלין כוא הרי האגראל

 טור  הלשוןו.  מנו  זוך  תבית  הן  משוכר  ההוציא  לקשהד  ד"ענ  לראה  נלכןו
 ותו  אקבל  והטעהו  שד  עצה  רלא  והכניסו  לחבירו  מבקש  שימ,  ל"  ז)'  אעיףס(
, נאי  תדין  באינו  ועת  דילויל  ג"ו  התחלה  בצה  רלא  דיוןש  כ"מ  כהיינוו.  ש"ע
 :ק"דוש ו"כמ והני מא לאוהבו שפני מקח משעת במרא שמירה אכח מבלא

אך  מאחר ,  נייןקויש  שיועיל  אם  פרש  בעת  ה,  הגם  שבמקרקעי  עסקינן,  פ  בנידון  דנן"כע
ולו ,  שהעסקה  נעשית  על  דעת  נישואין  ארוכים  ולא  קצרים  נייןקשמצד  הכלה  לא  נאמר  בשעת  ה

 .ים שבלבעל כן הכל נותר דבר, רק בדרך של גילוי מלתא ללא תנאי גמור

 שללה  נו  זענהט,  צרים  קישואין  נלו  אהיו  שאחר  מומדנא  אאן  כדון  ליש  שענהטיחס  לב
 :ל"זו, מאק' יא ס" חעזר הבן אלק חופר סתם חתשובתב

 בלא, גאוניםס ו"ש בוזכר הא לבעלל' רובי קו אישה האנתנה שמתנה בהנהו"
 חהסר  שבלי  מדעתו  לגרשה  מםא'  פיז  א"י'  י  סתשובה  בזרחיא  מ"הר  מתבכ
 ישה  לאמנותןו  ד"קמ'  י  למייתיו.  לום  כחזיר  מאינו  ולו  שכלמ  ה"  מליוע
 נתנום  שמתנותש  ד"כמ,  מתנה  בכתהה  ז"פא'  מי  קמיקםל'  עתי  דסתמאמ

 ן  כהסכימוו.  לוש'  יהי  שכן  שכלמ,  וא  העתיה  דקרובי  אמשום  דתןלח
 מחבר  ההרב  וביצ'  ה  מגאוןה  ה"נ'  בסיד  ו"נ'  יא  ס"  חשוןא  ש"הר  מתשובתב
 גאונים  הכתבו  שעם  טאותו  מוא  השוט  פיו  כ"ק  לריךצ'  י  הלאו,  פוקק  פליב
, עולם  לוהבוא'  יהי  שקיל  שרבאע'  י  לרחים  דמאן  לתנה  מיהיב  דאן  מאטוד
 ."לו שכל המחר למגרש ויום הושאנ' פיא' כוותינ ד"הו

 עת  דומדן  איןא,  ופתו  חמחרת  למגרש  ויום  הושא  נפילואיה  פשוט  לחתם  סופר  ש  שהריה
פ  גם "עכ,  אמנם  בנידון  שם  אין  מדובר  על  מתנה  בעלת  ערך  כה  רב  כמחצית  דירה  .תנה  מבטלל

ס  מבחינה  עקרונית  שגירושין  למחרת  יום  הנישואין  הן  מצד "ביחס  למתנה  חשובה  שלל  החת
 .עצמן אומדנא לביטול מתנה לחתן

 :שכתב', ח' יס'  דלק חעזר הבן אשה מגרות אתובעת הציגה אסמכתא לטענתה מתשובתה

 האורחים  דתנות  מענין  לך  כל  כרור  בא  לחתונה  הצד  מהם  לנתנו  שנותהמתו"
 דאי  ווא  הדולות  גתנות  מנותנים  שהורים  הנתנו  שבמתנותד,  ותנים  נקרואיםה
 צר  קשבזמן  כק  רוא  הבלא,  יימין  קנישואין  היהיו  דדעתא  אק  רשניהם  לנתנוד
 נים  בהם  לשישש  כ"כ  ונים  שרבה  החר  אגירושין  בשנתפרדו  כבלא,  תפרדונ
 ספק  כהויו,  ך  כל  כו  זומדנא  איכא  לצמי  עתקרבות  ההם  לש  יכבר  שבנותו
, יטב  הותם  אמכירין  הינשי  אזה  ליקחו  שטובו,  ינייהו  בחלוק  ליש  ששקולה
 הם  לגלות  לגםו,  ינייהו  בחלוקו  יהאומדנא  בהם  לפק  סיהיה  שבר  דכל  בבלא
 "ה זדרך ביניהם בפשר ליצטרכו שברים דיהיוש

נראה  שלא  דן  אומדנא ,  ראשית.    אין  בה  כדי  לבסס  טענות  האישה,אחר  העיון  בתשובה  זול
גם ,  שלישית.  ס  הנזכרת"דבריו  אינם  מתאימים  לתשובת  החת,  שנית.  ד  שכבר  יש  לזוג  בת"בנ

כיוצא ואליבא  דתשובה  זו  קיימת  הבחנה  יסודית  בין  אומדן  דעת  במתנה  ולאומדן  דעת  במכר  
 .שיש שני צדדים לעסקה בזה

 במתנהא  ד"וי:  "ד"רז  ס'  מ  סי"א  חו"מתייחסת  למתנה  שבה  כתב  הרמשובת  האגרות  משה  ת
 :'ק י"ע ס"וכתב הסמ". ברים דויין הבלב שבריםד
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 מר  גסתמא  מעות  מקיבל  דמכר  בדוקאד,  טעםה.  'ו  כבלב  שברים  דדבמתנה"
 הו  דל  כעת  דאומדןד,  חנם  בהוא  דמתנהכ  ב"שאמ,  פירש  דא  לם  אמקניו

 ."חנם בו ליתנו לדעתו במר גלא דיה באמרינן ומעשה הבטלמ

שכל  צד  מביא ,  כגון  בעת  השידוכין  לקראת  הנישואין,  כ  בעסקה  הכוללת  שני  צדדים"שאמ
 לק  חיאהרכישת  הדירה  במתכונת  עליה  סוכם    ו,ומכניס  עמו  בהתאם  למוסכם  כפי  שסוכם

ועיין  במשנה .  נלווים  הלתנאים  ונישואין  לצדדים  הני  שסכמת  הכוללות  ההדדיות  ההתחייבויותמ
א  שכתב  בפשיטות  שהתחייבות  צד  הכלה במסגרת שידוכין אינה כמתנה "מזכייה  ה'  לך  פרק  ולמ

 ב"  עז  מף  דתובות  כבמסכת'  בזה  ידועים  דברי  התוס.  לחתן  אלא  כמכר  שיש  שני  צדדים  לעסקה
 :)ה שלא"ד(

 לוי  תבו  שכיון  ו,עתו  דחר  אלכת  לנו  לש  ינותן  בלא  אלוי  תאינו  ודהואיל"
 לא  דונס  או  באירע  ופץ  חלוקח  למי  דלא  ו.פק  סשוםב  יכנס  לוצה  רינו  אדאיו
 ,בדו לקונה הדעת בלוי תאינו ד,מקח המבטל ונה קא להכי דאדעתא דמרינןא
 ."פרש יא לם אדעתו לו לקנה מיה הלא שקנה מעת דמי ניכא אהאד

 :כתב' סעיף ג'  ס'י סשפט מושן חא"רמב

 צריך  שמן  זו  כל  אייו  חמי  ילכ,  תם  סבירו  חזון  לליו  עהמקבלא  ד"וי"
 ."שמעמ

 :ז"כתב על זה הטו

 ת  בת  אזון  לליו  עקיבל  שמי  מנא  שאימ,  ע"צ.  שמע  מצריך  שמן  זל  כאו"
, ך  כחר  אזונות  מה  לישפ  ש"אעד]  ב"א  ע"ק  [נושא  הרק  פאמרינן  דשתוא
 ."זונות ממי דה לתת לריךצ

 :ז"כתב על זה החכם צבי בהגהת הטו

 לאוד',  כו  ואישה  הת  אאנוש  השאניד,  חר  אענין  בחלק  לפשר  איה  הוכבר"
 ם  אפילו  אעתה  דהיאו,  אישה  הדעתכ  ב"  גלא  אילתא  מליא  תחוד  לדידיהב
 ."מזונות לבת הצטרך תאל

שאין ,  פ  שקיימת  אומדנא  ברורה  אצל  המתחייב  לזון  את  בת  אשתו  חמש  שנים"רי  שאעה
ס כגון  שהבת  כבר  תינשא  ובעלה  יפרנ,  דעתו  להתחייב  לנסיבות  שהבת  אינה  זקוקה  למזונות

 .ואצלה אין אומדנא כזו, שהיא האישה, כי קיים צד שני, אף על פי כן חיובו בעינו עומד, אותה

 פסק  ותו  בת  אשידך  שדם  אנידוןב,  לבק'  י  סמאק,  הע  דערי  שת"פר  שובסם    גצינו  מה  זעיןכ
 יבלו  קו  זמירושהו,  נישאה  ומה  אבי  אבית  מרושה  יה  לפלה  נלבסוף  וזוג  הרכי  צכל  ודוניה  נהל
 חזור  לבקש  מאב  הן  כלע,  הם  לסק  פאביה  שמה  לותר  יקוקים  זינםאבר    וכזוג  הל  שורכםצ  ל  כתא
, ו זירושה מסופקו ירכיה צכל וירושה הת אקבל תהבת שעת דל עסק פלא שוטען, פסק שמה מוב
 :השערי דעה תב כבמסקנתוו. הם לפסק שה מת אקבל להאב מובע תזוג הךא

 ומדנא אתר בזלינן אלא ד)ז  מףד( כתובותב' תוסש ה" מוגמאל ד"וד ה"פענל"
נ "הו.  חרים  אדעת  בוד  עתלוי  שמה  בלאו,  בד  לדעתו  בתלוי  הדבר  בלאא
 ל עתרצה מחתן היה הא  לפסיקה  השעת  בה  זנאי  תטיל  מיה  הם  אפשרד  א"נב
 פסק שה מפי כתת למחויב ותחתונה הל עדו ישנות לבאג ה"ה ככלו. ה זופןא
 ."ד"פענ לרור בה זכלו, זה בנתחייבו

אריך  בהלכה  זו  שאין  אומרים  אומדנא  כשהיא   ה)נזכרה(א  "  הכיה  זהלכותו  מ"פמ  "מלה
ומבואר  במשנה  למלך  שהגם  שאנו  מוצאים  אומדנא  במכר  שיש  בו  שני   ,קיימת  רק  אצל  צד  אחד

אך שם הצד השני , או בכותב תוספת כתובה לארוסה, כגון בזבין ולא איצטריכו ליה זוזא, צדדים
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ג  שהקונה  עדיין  לא "ועיין  בנתיבות  המשפט  שפסק  כן  רק  בכה.  ול  העסקאאינו  מפסיד  כלל  מביט
ש  בנידון  דין  תורה  בעסק "עיי,  ולא  כשכבר  המקח  הגיע  לידו  ועשה  בו  שימוש,  השתמש  במכר

 .נתיבות פסק כןהשל מכירת פשתן ש

וכבר  התקיימו  הנישואין  והמגורים ,  בנידון  זה  שיש  שני  צדדים  לעסק,  התאם  לאמורב
אין  בסיס  לביטול  רכישת  הדירה  בשווה ,  בנכס  וכתוצאה  מהנישואין  נולדה  להם  בתהמשותפים  

 .בטענת אומדנא

 .דיין עלינו להוסיף ולברר סוגיא זו של אומדנא דמוכח במכר שיש בו שני צדדיםע

 .:ז צף דתובות כמסכת בו זוגיא סורשש

... ביני  זדרי  הא  לו  אביני  זדריה,  וזי  זיה  ליצטריכו  אלא  ובין  זהו  ליבעיאא"
 ."ביני זדריה, וזי זיה ליצטריכו אלא וביןז: הלכתאו

 :רש פו זסוגיאי ב"שר

 קנות  לפץ  חהיה  שודעים  יאנו  ודהו  שכרמ,  וזי  זיה  ליצטריכו  אלא  וביןז"
 –  וזי  זיה  ליצטריכו  אלאו.  עות  מאותן  בלונית  פרגמטיא  פו  אלוני  פדהש
 ."מוכרים ההן בחזרוש

 קומות  מיש  דתב  כ)א"ס(  א  פש  כלל"רא  הבתשובות  שביא  הזר'  ימ  ס"ו  חוסף  יבית  הכןו
 טר  שגוןכ,  מוכח  דומדנא  אאיכא  דיון  כבלב  שברים  דחר  אזלינן  אלאא,  עיא  בא  לילוי  גאפילוד
 ."הם בכיוצאו, וזי זיה ליצטריכו אלא וזבין ו:)ח עתובותכ( ברחתמ

 לא  וןבזבי  שתבוכ,  ו  זסוגיא  בפסקיוש  ב"רא  הכןו,  ביןה  ז"  דסוגיא  בם  שתוספות  הךא
 :וזי זיה ליצטריכוא

 תק  שאיד.  הו  לבין  זא  קורי  תליזבן  דאמר  דמכר  השעת  בעתו  דגילה  שגוןכ"
 ."בלב שברים דהו לווה

 :הןו, לוקות חלושה ששש י"הרא ותוספות הדעת לם גךא

 וכר  מיה  הם  אגוןכ,  יתנה  שד  עעת  דילוי  גהם  בועיל  מאינו  שברים  דשי.  "א
 דעתא  אמכור  לגילין  ראין  שבר  דזהו  ד,שראל  יארץ  למיסק  לדעתא  אלבושיומ
 ריך  צין  אעכשיו  מן  כאמר  תא  לאםש,  עת  דילוי  גועיל  מין  אדאי  ותםה,  הכיד
 ד  גני  בתנאי  דומיא  דעינן  בקום  מבכלו,  עלמא  בעת  דילוי  גלאא,  נאי  תשוםל
 ן  כעשות  לגילות  ראין  שמילתא  בעת  דילוי  גדאי  ולאא,  פול  כנאי  תאובן  רבניו
 ."יתנה שד עהני מאל

 יצטריכו  אלא  וזבין  דו  זוגיא  סגוןכ,  עת  דגילוי  מותר  יורך  צאין  שברים  דיש.  ב
 .וזי זיהל

 רק  פלעיל  דברחת  מטר  שגוןכ,  ריך  צין  אעת  דילוי  גאפילו  דברים  דישו.  "ג
 רי  התניא  ד:)קמוו.  לבב  ק"ב(  מת  שי  מבפרק  דהיא  הכןו,  .)ט  עףד(  נפלו  שאישהה
כ "אח  ואחרים  לכסיו  נל  ככתב  ועמד  ונו  במת  ששמע  וים  המדינת  לנו  בהלךש
 ודע  ייה  האם  שידוע  בתנה  מתנתו  מין  אומר  אנסיא  מן  במעון  שביר,  נו  באב
 ."ותב כיה הא ליים קבנוש

 :באר לוסיףה' ט' סיש ב"הראו
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 אפילו  דמוכח  דומדנא  אאיכא  דשוםמ,  צ"  אעת  דילוי  גאפילו  שברים  דישו"
 עת דילוי גבלאו דשוםמ, בלב שברים דוו הא למעשה השעת בעתו דילה גאל
 ."יכוין אלהכי דהדי סנןא

 כתבו  שהמרדכיש  ו"ראה'  תוס  הדברי  מביא  ההל'  י  סשפט  מושן  חלק  חדק  צמחת  צ"שוב
 :בריהם דל עכתבו, לו אילוקים חלושהש

 לל  כחלקים  מין  אבלא,  אומדנות  השיקול  בוא  ההחילוק  דדבריהם  משמענ"
 צטריכו  אלא  ובזביןי  ו"א  למיסק  לדעתא  אבין  זבי  גהאד.  תנה  מבין  וכר  מיןב
. תנה  מנין  עם  העת  דילויצ  ג"א  שהביאו  שנך  הלכ  כ"שאמ,  כר  מוא  הוזי  זיהל
 ומדנא  אליכא  דשום  מקר,  עת  דילוי  גכא  הצריך  דא  העם  טצאו  מאכ  ל"עפא
, תם  הי  כמוכח  דומדנאכ  א"  גאן  כייתה  הם  אבלא,  שמעמ.  אי  הולי  כמוכחד
 ."חרת אעת דאן כיש וכר מןני עהוא שי פל עףא, עת דילוי גריך ציה האל

 פני  העתד.  זה  בות  דעתי  שביאא  ה"  הזכיהמ'    ופרק  במלך  להמשנה,  אמור  לעיל  כמנםא
 משנהל  ה"זו.  מתנה  לכר  מין  בילוק  חאיןו,  עת  דילוי  גריך  צין  אובא  טמוכח  דבאומדנא  ששהמ
 :שה מפני הדעת במלךל

 כאהיד,  אומדנות  השיקול  בהואש  ו"רא  הברי  דיישב  לחרת  ארך  דתבכ"
 עת דם אאףו, מתחייב הבטלנה יא להדי סנן אאד מד עדולה  גיא  ההאומדנאד
 תחייב נלא וכנגדו שדעת לחוש  ילא  דהדי  סנןמ  א"מ,  כך  בתרצה  יא  לכנגדוש
 ."דעתו ללאא

 :תב כםש ש"הר מתשובת באת זעומתל

 ובין  אאני  ולמוד  תנו  לריכיןל  צ"הריב  מברי  דחר  אצדמ,  צעיר  הני  אבלא"
 ימדונול,  ובא  טמוכחי  דתלמוד  בהוזכרו  שאומדנות  בילופ  אהריש,  אדוןו
 לוי  תדבר  האין  שמקום  בלא  אחריהם  אהלך  לאיןל  ד"ז'  תוס  העלי  בבותינור
 דעתא  אתרצה  מיה  הלא  שחרת  אעת  דאיכא  דיכא  הבלא,  נותן  הדעת  בלאא
 לכ,  הכי  דדעתא  אלא  אבד  עלא  דומדנא  איכא  אידך  אגבי  דב  גל  עףא,  הכיד
 ."אומדנא ההני מא לירש פלאש

 .מ"מל הסכים הכןו

 :כתבו, מ"מלש ו"הר משובת תל עמה תדק צצמח הךא

 מוכרחש,  ל"נן  ה"הרש  ו"הרא  ותוספת  הדברי  לטהור  הבם  לתו  שא  ליךא"
 דבר הבד לנותן בהרי שחרת אעת דליכא דתנה מין בחלקים מאין שדבריהםמ
 חמת  מחלק  ללל  כריכים  ציו  האכ  ל"אלד,  חרת  אעת  דאיכא  דכר  מביןו,  לוית
 חילקו  שמו  כפשיטות  בחלקל  ל"הד,  כאן  מפי  טוכח  מאומדנא  ההתםד
 עת  דיש  שאןכ  כ"שא  מלוי  תדבר  הבד  לנותן  בהתם  דנזכרים  הרבניםה
 ."חרתא

 .רוך עשלחן בעיקרית הדעה היא הכך שראה נאמנםו

 :מחבר הרן מתבכ'  דעיף סזר' יע ס"שוב

 ל  עאףו,  וכר  מאו  הכך  וך  כמפני  שלבו  בהיה  שי  פל  עףא,  תם  סמוכר  הבלא"
, וזר  חינוא,  עשה  נלאו,  כך  וך  כעשות  ללא  אכר  מלא  שדברים  הנראים  שיפ
 מר  אכירה  מקודם  שי  פל  עאףו.  ברים  דינם  אבלב  שדבריםו,  ירש  פא  להריש
 ינוא,  מר  אא  למכירה  הבשעת  דיוןכ,  כך  וך  כעשות  לעת  דל  עוכר  מהואש
 ."וזרח

 :תבא כ"הרמו
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 בלב  שברים  דבמתנהא  ד"יו,  מקח  הלתבטנ,  מוכח  דומדנא  איכא  אי  איהומ"
 ."ברים דוייןה

 יכא  איא  "לאא,  מתנה  וקח  מין  בחלק  ליןא,  א"רמ  ההביא  שעיקרית  הדעה  הלפי  שריה
 .א"רמ הל עזה בולקי ח"ב המרן שכרח האיןו". מקח התבטלנ, מוכח דומדנאא

 :'ב' יח ס"ו אלק חילאי עבי דריהת א"ו שספר בתב ככןו

 כתבוד,  שוה  בשניהם  בסקופ'  ד'    גסעיףא  ב"רמה  והמחבר  שה  מיחא  נבזהו"
 הם בוא ההדיןש, הם בכיוצא ויצטריך אלא וזבין בגם ומיסק לדעתא אמוכרב
 עת  דילוי  גריך  צין  אומדנא  איכא  אאיו.  עשה  משעת  בעת  דילוי  גצריךד
 אנו  שכגון  ביא  ההאומדנא  שבאופן  ואומדנא  הועיל  מניינים  עכלב...  שניהםב
 ."לום כמר אלא שף אאומדנא הןכ מ" גודעים יעצמינוב

 :תב כ)' דורט( ד רף דכהק' יא ס"מ ח"ו חב לקרי חספר בכןו

, הני  מניהם  שדעת  בתלוי  הבר  דוי  הי  כםג,  מון  מלגבי  דבאומדנא  דדון  לשי"
 מקח  הבטל  דוזי  זיה  ליצטריכו  אלא  וזביןז  ב"ר'  ימ  ס"ו  חטורל  ב"יי  קהאד
 "ניהם שדעת בתלויג ד"ע אאומדנא הצדמ

 :עלהה ה"ק סוט' יח ס"ו אלקץ ח"מת ר"וש בכןו

 דעת  בתלוי  דף  אהני  מובה  טבאומדנאד,  דינאל  ל"הנ  ממעינןפ  ש"כע"
 ."ניהםש

אך  לדעת .  החזיק  לשהוא  כניהם  שדעת  בתלויה  הומדנא  אדנו  שוסקים  פעתמ  ד"מלע  ב"עו
 י"פ  עניםד"  אד  מד  עדולהג  "יא  האומדנא  הםא,  ניהם  שדעת  בתלוי  הדבר  בגם  ששה  מנית  פ"וש
, ו  זסברה  ככתב  ש)מצאה  נ"ד(  טס'  יד  ס"יו  חמא  קיהודה  בנודע  בעייןו,  חד  אד  צל  שזו  כומדנאא
 פילו  אדולה  גבאומדנאל  ד"  סשלמים  וביםר:  "תבכ'  ג'  יע  ס"אהא  ח"  חיים  חברית  ד"שו  בכןו
 טכ'  ימ  ס"חו  חברהם  אריתת  ב"שו  בסכים  הכןו".  ומדנא  אמרינן  אניהם  שדעת  בתלוי  הדברב
ידון  זה  מסתבר  מאד  שאילו  היו  מעלים  הסתייגות  בקביעת  רישום  הדירה  כרכוש אולם  בנ.  י"קס

וכמו ,  סביר  מאד  שצד  החתן  היה  מתנגד,  אם  יהיו  אלו  נישואין  קצרים,  משותף  בחלקים  שווים
לכן  די  בטעם  זה  כדי  להסיר  את  ההנחה .  שכתב  סברא  זו  בתשובת  שערי  דעה  הנזכרת  בנידון  שם

מאחר  וצד הכלה לא .  על  דעת  כן  ניתן  סכום  הכסף  העודף  לדירהש,  שקיימת  אומדנא  גדולה  מאד
עקב ,  העלו  על  דעתם  לעלות  הסתייגות  זו  זאת  ולקבוע  זאת  תנאי  ברישום  הנכס  כנס  משותף

 .וממילא סברו וקבלו שלא להתנות תנאים כאלו, התנגדות צפויה מצד משפחת החתן

 אומדנא הועיל מניינים עבכל: "י  ההגדרה  שקבע  בתשובת  ארי  דבי  עילאי הנזכרת"פ  עפ"כע
, "לום  כמר  אלא  שף  אאומדנא  הןכ  מ"  גודעים  יעצמינו  באנו  שכגון  ביא  ההאומדנא  שבאופןו

או ,  ונראה  ברור  שבנידון  זה  לא  ניתן  לקבוע  שאנו  בעצמינו.  כגון  האומדנא  של  שטר  מברחת
ה  נרכשה כשהדיר,  כשבעת  ההיא,  כבר  באותה  עת  ידעו  מהאומדנא,  פ  הנוכחים  באותו  מעמד"עכ

 .לא נאמר דבר, ונרשמה על שם שניהם

שהשיב '  ה'  מ  סי"חו  ח)הגאון  רבי  דוד  מאיר  פדרל(  ם"ת  הרד"וד  יצוין  לתשובה  ארוכה  בשוע
, אודות  חותן  שהתחייב  לזון  את  בתו  וחתנו  עניים  לפרק  זמן  בעת  שהחתן  לא  עבד  ועסק  בתורה

יין  אחד  פטר  את  החותן  לזון  את וד,  ובתוך  פרק  הזמן  החתן  עזב  את  לימודו  והחל  לעסוק  במסחר
ם  קבע  שזו "והרד.  הזוג  כפי  שהתחייב  וזאת  על  יסוד  אומדנא  שעל  דעת  כן  לא  התחייב  החותן

ובתוך  דבריו  כתב  לנמק ,  ם  בגדרי  אומדנא"בתשובתו  האריך  הרד.  טעות  בדבר  משנה  ודינו  בטל
 :ל"וז, וחלק מהן נכונים גם לנידון דנן, את דבריו
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 טעם  מהתחייבותכ  ה"  גגובין  דעתו  ד,לוי  הצחק  יבי  רל  עחולקמ  ה"המל"
 בטל  ללא  שענין  ליירי  מאה',  נז  התובותכ'  תוס  בכןו,  מכר  כוי  השידוכיןד
 דבר  ההחזיר  לאין  וזוג  הישאו  נכברד  ש"נו  ב"ק,  ומדנא  אחמת  ממקחה
 יפטר  שומדנא  אחמת  מומר  לאין  ד,הנישואין  ושידוכין  הפני  להיה  שכמותל
 יקרכ  ע"  כה  זאין  שתנות  מחיוב  ביירימ  מ"המלו.  התחייבותו  מישה  האביא
 אוד  מקפידין  מזמננו  בבפרט  ומכר  לדמיד,  זונות  מחיובו  ב"קו,  שידוךב
 חמת  משתדכין  מלפעמים  איןו,  נדן  וזונות  מהתחייבות  בידוכין  שעניניב
' לא  ה"ימ  פ"מל  בובא  הנושאפ  ה"א  ר"יטבכ  ר"כו...  תחייבות  היעוטמ
 י  סתשובהל  ב"רש  ו,לפנינוא  ש"ריטבש  ב"מ  מתוקן  מלשוןז  ב"ט'  ל  הכירהמ
 איר  מהביתט  ו"ס'  יד  ס"יוק  ח"י  מ"נובו'  נזמ  ה"מלא  ו"מ'  י  סבי  צחכםז  ו"ט
 הגםו.  מכר  למי  דנישואין  וידוכין  שחיוביד,  א"קיש  ס"ב  העלד  ש"יק'  יס
' יד  ס"וע  י"בשק  ש"מהריש  ו"ראא  ו"שברגד    נעתו  דבטלה  דםצ  ש"  חכתבד
 דוןח  ל"ג  ס"ע'  ימ  ס"בחה  ו"הגא  ב"נ'  בססיוה  "ס'  נ'  יע  ס"באהז  ו"ט  סלבר
 ומדנות  אהוסיף  ללא  דהבוצ  ד"  חיים  סאמ  ה"מ,  דוכין  שחיובי  בומדנאא
 ."חרותא

 ם"קנת שות

, ם  הכולל  עידור  וקטט"התובעת  ביקשה  שבית  הדין  יפסוק  כבקשתה  על  יסוד  תקנת  שו

והוסיפה . 'נ' סי'   וכן  הוא  בציץ  אליעזר חלק י228–225'  ה  עמ"ר  ח"וציינה  לאסמכתא  מפד

 .אולם אין מקום לטענה זו. מ בזרע של קיימא"לטעון שלענין זה אין נ

 דוניא  נאב  התן  נבר  כם  אאףש,  ם  תבינו  רקנת  תביאו  ה)תבה  כ"ד'    אמוד  עז  מף  דתובותכ('  תוסב
 ו  אאב  לכל  הוזרח,  יימא  קל  שרע  זלא  באשונה  רנה  שוך  תאיש  הו  אאישה  התה  מםא,  חתנול
 ו  אבעל  הת  מםא'  ני  ששנה  באףם  ש"ו  שקנת  תביא  ה)ב"נ'  י  סוףז  ס"העא(א  "וברמ.  אב  היורשיל
אך  כל  זאת  מכח  תקנה .  לו  אמדינות  בפשוט  המנהג  השכןו,  נדוניא  הצי  חהאב  לחזירו  יאישהה

 שר  אם  תבינו  רל  שו  זקנה  תובאת  מ)ח"שפת'  יס(  ם  תרבינו  לישר  העיין  בספר.  וגזרה  שלא  מן  הדין
 גזירתב,  ורה  תבספריו,  ון  נן  בהושע  יגזירת  במורה  חגזירה  בגלילותה  ורפת  צדולי  גתקנו  וזרוג
 :ם שומסיים. תחתוןד ה"ב ועליוןד ה"ב

 היות  מצאת  לזכינו  שמקום  לודאה  הנתתיכ  ו"ת  בשנוי  שה  מזכרתי  נן  כאחרי"
 דם  איש  וחכם  כריק  לתם  ותוכחה  הפרשת  בשנינו  שתוכחות  לראוייםכ
 משתה  המי  יבעת  שספיקו  האל  רבה  המון  מנתן  וה  לפסק  ותו  בת  אמשיאש
 יצאנו  שכשםו.  מונו  מת  אמאבד  ותו  בת  אובר  קמצא  נתו  במתה  שד  עצאתל
 ל  עשלום  ומועות  שובות  טנתבשרו.  עות  רזירות  גכל  מצא  נך  כזאתמ
 ."שראלי

ובנידון  זה  יש  לצדדים  זרע  של  קיימא  וודאי ,  מאחר  ולתקנה  זו  גדרים  ברורים,  אור  האמורל
אדרבה  ממה  שנזקקו  לתקן  זאת .  ואין  מקום  להסתמך  על  התקנה,  נהשאין  נידון  זה  בכלל  התק

, ולכן  אין  לך  בו  אלא  חידושו,  מוכח  שאין  זה  מן  הדין,  כתקנה  בנסיבות  עליהן  התקנה  נתקנה
א "וכמו  שכתב  בתשובת  ר,  חזרנו  לעיקר  הדין,  ובשאר  המקרים  שאינם  עומדים  בגדר  התקנה

 .מזרחי הנזכרת לעיל

. ם  אינה  אלא  כשאין  זרע  של  קיימא"סח  שתקנת  שו'  ת  הגרשוני  סיכן  מבואר  בתשובת  עבודו
 :וכתב, ובתוך דבריו השיב בנידון שנחלקו הצדדים האם היה הזרע של קיימא

 תנאים  הי  כ,וכחא  מאינהל  ש"  צאין  ולל  כומדנא  אאן  כאין  שראהד  נ"לענ"
 תפשרו יאשר כצדדים השני בלא א,ילתא מליא תד צחד באו ליווגים  זענייניב
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 ידן  דנדוןש  ב"כמ',  ידי  דנדוןב'  פי  אלל  כומדנא  אאן  כיןכ  א"  א,ילתא  מליאת
 ...ריק  לתם  ושום  מתקנות  הקנו  תהםם  ו"שו  הקנות  תמתקני  בילתא  מתליאש
 ."לל כומדנא אאן כין אשיטאפ

אין  יסוד  לטענה  זו  מאחר  וקיים  צד  שני  שאצלו ,  יחס  לטענת  אומדנאב  –  עולה  מהאמורה
 . לברר האם לפי גדרי התקנה על הבעל להחזיר את שקיבלונותר, אין את האומדנא

וזאת  בהתאם ,  ם  נקבעה  גם  אם  יש  זרע  של  קיימא"אחר  ואין  יסוד  לטענה  שתקנת  שומ
לפיכך אין מקום להסתמך בנידון , ולא מצינו מי שכתב אחרת,  למבואר  בתשובת  עבודת  הגרשוני

 .ם"זה על תקנת שו

אולם ,  פוסקים  חלוקת  הדירה  בהתאם  להשקעהתובעת  ציינה  למנהג  בתי  דין  פרטיים  שה
שמלכתחילה  נהוג  בהן  שאין  יושבין  לדין  אלא  לאחר ,  טענה  זו  יכולה  להתקבל  באותם  בתי  דין

, פשרה  ודאי  נכון  לפשרוח  לכן  מכ,  שבעלי  הדין  חותמים  על  שטר  בוררות  בין  לדין  ובין  לפשרה
 . וזה טעם ראוי כיסוד לפשרה,מאחר והטעם של התקנה נותר בעינו גם כשיצאנו מגדרי התקנה

 :העולות מכל האמורות סקנהמ

 קח  מטענת  לסוד  ייןאבהתאם  לכך  ו,  קידושין  הביטול  לעות  טקח  מטענת  לסוד  יל  כיןא .א
 .נישואין הלצורך ונישואין לודם קבשווה צדדים הני שש"שנרכשה ע דירה ליחס בעותט

 . משותףין אומדנא היכולה להביא לפסיקה לביטול רכישת הדירה כנכסא .ב

, דירה  הרשומה  על  שם  שני  הצדדים  נותרה  כרכוש  משותף  לצדדים  בחלקים  שוויםה .ג
 .והתביעה לקביעת חלוקת הנכס בדרך שאינה שווה נדחית

 .ד כאן דעת הרובע

 עת המיעוטד

ולאחר  כשישה  חודשים ,  אך  חיי  הנישואין  שלהם  לא  עלו  יפה...  הצדדים  נישאו  ביום

האישה .  והודיע  לאישה  כי  ברצונו  להתגרש  ממנה,  מהנישואין  עזב  הבעל  את  הדירה

 .ד תביעת גירושין"הוציאה נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והגישה לביה

 .נישואיןהצדדים התגרשו בהסכמה לאחר תשעה חודשים מה

לטענת האישה חלוקת הדירה . ש שניהם"נושא הנדון בפנינו הוא דירת הצדדים הרשומה עה
כומי  ההשקעה  פורטו ס(  השקעה  של  כל  אחד  מהצדדים  בדירההייתה  צריכה  להתבצע  בהתאם  ל

דהיינו , טענת האיש לעומת זאת היא כי החלוקה תהיה בהתאם לרישום. )בהקדמת  חבריי לפסק הדין
 .בחלקים שווים

.C.B.T- ו.O.C.D ,דיונים שהתקיימו בנושא הרכוש טענה האישה כי הבעל סבל מכפייתיותב

דבריהם  עולה  כי מהופיעו  לעדות  וש...  ו...  בטיפול  אצל  הרבניםואף  היה  ,  עוד  קודם  הנישואין,  
 וכן  סימנים  של  כפייתיות,  וכפירה  צלב,  מחשבות  של  התנצרות,  לבעל  היו  שאלות  באמונה

O.C.D. .מפורט בפרוטוקול הדיוןכ. 

, הוא  אדם  בריא  מבחינה  נפשית  שבו  הם  קובעים  כי,  גיש  חוות  דעת  של  שני  רופאים  הבעלה
 .ם חווה האיש היו בעטיה של האישהוהקשיים שאות
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 יון והכרעהד

אבל  לעניין ,  גם  אם  יש  הכחשה  בין  העדויות  בעניין  הכפייתיות  של  הבעל  לשעבר,  הנה

 .ל"חלישות האמונה שלו ישנה עדות יציבה וברורה של שני הרבנים הנ

פסיקה  הרווחת  כיום  בבתי  הדין  היא  כי  חלוקת  דירת  הצדדים  תהיה  בהתאם  לרישום ה
 .)ורסם באתרים המשפטייםפ( 956318/1ואף אני העליתי כך בהרחבה בפסק דין בתיק , ובטאב

וכל  פרט  מפרטי ,  אלא  יש  לדון  בכל  מקרה  לגופו,  ך  לדעתי  אין  להכליל  זאת  לכל  המקריםא
 :ל"א וז"סעיף כ' מ סימן ס"כבר כתב ערוך השולחן חו ו,המקרה יכול לשנות את פסק הדין

בערכאותיהם  צריכים   ישהאקע  על  שם  היש  לדקדק  עתה  כשנכתב  קרו
הדיינים  להיות  מתון  בזה  כי  יש  לפעמים  שהבעל  כותב  נכסיו  על  שם  אשתו 
מפני  איזה  טעמים  ולעולם  הנכסים  הם  של  הבעל  לכן  צריכים  לחקור  בזה 

 .הרבה

 :לדעתי הנדון שלפנינו שונה משאר המקרים בשני פרטים, אכןו

 .בי האישה נתן סכום גבוה עבור הדירהא .א

 .)חודשים בלבד 9( יי הנישואין של הצדדים נמשכו זמן קצר מאודח .ב

 יטול הרישום מחמת אומדנאב

יסודה  של  הפסיקה  המקובלת  כי  חלוקת  הדירה  היא  בהתאם  לרישום  בטאבו  מבוסס  על 

הסברה  כי  אנו  אומדים  את  דעתו  של  הצד  המשלם  יותר  שכוונתו  הייתה  לתת  את  היתרה 

 :117' א עמ"ר ח"ל בפד"א גולדשמידט זצ"הגרזה לשונו של . במתנה לצד השני

יש  לקבוע  לפי  הנוהג ,  נה  ברישוםוובשאלת  הכ,  שוט  הדבר  שבכגון  דאפ
, וידוע  שעכשיו  נוהגים  לרשום  רכוש.  והרגיל  בדרך  העולם  בכל  זמן  וזמן

במכוון  שלשניהם  תהיה ,  על  שם  שני  בני  הזוג,  וביחוד  דירה  למגורים
נתן  את ,  שזה  ששילם  או  שילם  יותר,  הרישום  מורה.  הבעלות  על  הרכוש

המקנה ,  רישום,  בזמן  הזה,  לכן  אין  לבטל.  היתרה  בחלקו  במתנה  לשני
נה ווהכ  ייתההלי  לא  ומתוך  ספיקות  א,  ומחזיק  בעלות  לזה  שנרשם  על  שמו

 .למתנה

אלא ,  ך  זהו  דווקא  במקרה  שהצדדים  חיו  זמן  רב  יחד  וזכו  להקים  משפחה  בישראלא
מה  שאין  כן  במקרה  דנן  שהצדדים  חיו  יחד ,    שלהם  עלו  על  שירטוןשלאחר  זמן  חיי  הנישואין

ודאי  אבי  האישה  לא ,  והבעל  עזב  את  הדירה  והביע  את  רצונו  בגירושין,  פחות  מתשעה  חודשים
הדעת .  נתן  סכום  עתק  על  מנת  שלאחר  זמן  יאמר  הבעל  כי  אינו  רוצה  את  בתו  ויצא  ברכוש  גדול

דעל ,  לבו  ולב  על  אדם  שעל  דעת  כן  לא  ניתנה  המתנהויש  אומדנא  גדולה  שב,  אינה  סובלת  זאת
 .דעת למשקל ומיפק לא יהיבו ליה

ד  אדרבה  משם  ראיה "אך  לענ,  ה"חבריי  הביאו  ראיה  מקצות  החושן  סימן  רנ  סק,  הנהו
 :ל"זו, לדברינו

והא  דמהני  אומדן  דעתיה ,  ברים  שבלב  אינן  דברים  ד)א,  דרים  כחנ(  ל"קיד
ל "שום דכיון דאומדנא כך הומהיינו ,  פירששהיה לזה התנאי אף על גב דלא

בי  נדרי   ג)ד"רנ'  תובות  סיכ(  ש  במרדכי"וכמ,  דם  דמהניא  דברים  שבלב  כל
כ  היינו  דוקא "וא,  ש"א  ע"ב  סק"ש  סימן  י"ועיין  מ,  אונסין  באומר  בלבו  היום

אבל  באומדנא  דמספקא  אף ,  ל  דברים  שבלב  כל  אדם"ו  ה)י(  אומדנא  דבריר
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ל  דברים  שבלב  כיון  דאינו  בלב  כל "  היה  לתנאי  הועל  גב  דהנותן  מחשבתו
 :אדם

רי  שמדברי  קצות  החושן  מבואר  שבאומדנא  חזקה  וברורה  שבלבו  ובלב  כל  אדם  המתנה ה
 :ל"א וז"וכן כתב גם בסימן יב סק. בטילה

ה  עמד  בחקירה  של  המחשבה  דכמה  סוגיות "מ'  י  ס)מ"וח(  ב"ט  ח"מוהריב
,   מורות  דלא  מהני  דברים  שבלבמורה  דמהני  דברים  שבלבו  וכמה  סוגיות

היכא  דידוע  לכל  העולם  מה  שבלבו  כגון  שלש  שנים  דחזקה דולזה  העלה  
ל "אבל  היכא  דאינו  ידוע  לכל  מחשבתו  הו,  בלבש  מחיל  לא  הוי  דברים

 )ד"רנ' תובות סיכ( וכן כתב במרדכי. ש והוא אמיתי"דברים  שבלב  ולא  מהני וע
לא  הוי  דברים  שבלב  לפי   ו)א,  ם  כחדרינ(  בי  נדרי  אונסין  דמחשב  בלבו  היוםג

והיינו נמי . ש"שידוע  בלב  כל  אדם  שזה  מחמת אונס הוא נודר ובלבו היום וע
הוא  נמי  ידוע  מחשבתה ד,  ה  שנים  דמחלה  מדלא  תבעה"טעמא  דשהתה  כ

והיינו נמי טעמא . לכל העולם ולא הוי דברים שבלב כיון דידוע בלב כל אדם
  פטור  משעורין  לפי  שמחל  כמבואר דטענו  חיטין  והודה  בשעורין  דהוא

. דהוא נמי בלב כל אדם מדלא תובעו ודאי מחל, )ה"ב בהג"עיף יס( ח"בסימן פ
ק "ג  מועיל  אפילו  בלב  אם  הוא  ידוע  לכל  וכדאיתא  בפ"וכן  גבי  הפקר  כה

בי  גיגית  ונר  לבית  שמאי  דאית  להו  שביתת  כלים  דאפקורי   ג)ב,  חי(  דשבת
ה "ד(  שם'  ש  תוס"פי  שידוע  לכל  וכמאלא  ל,  מפקר  להו  והוא  בלב  בלבד

ואפילו  כתב ,  אבל  זה  שמחל  בלב  ואינו  ידוע  מחשבתו  לשום  אדם.  )דמפקרא
כ  בנתינת "שובר  נמי  לא  מוכח  דמוחל  עכשיו  דאפשר  רוצה  למוחלו  אח

 :כ דברים שבלב בלבד הוי ולא הוי דברים וזה ברור"א, השובר

המתנות  שניתנו  לו   הרי,  שואיןקודם  הני  סרון  בבעלים  היה  החשאחתם  סופר  במצינו  ו
 ,ועל דעת כן לא נתן ,חוזרות

 :ל"וז קמא 'א סי"חבן העזר אלק  חת חתם סופר"וש

כ  נודע  שהיא  אסורה "בחזקת  כשרות  ונותן  לה  מתנות  ואח  ישהאל  בנושא  "נ
או '  לנשואי'  כגון  שזנתה  מרצונה  בין  אירוסי'  עליו  מכבר  קודם  נישואי

ל  שכל "ובעלה  כהן  וכל  כיוצא  בזה  נ'  וישנבעלה  לפסול  כהונה  בהיותה  פנ
ל  דהרי  ודאי  מאן "המתנות  חוזרת  להבעל  דהכא  לא  שייך  סברת  הגאונים  הנ

אוהבו '  דיהיב  מתנה  לחברו  בחזקת  שהוא  אוהבו  ונמצא  דבאותו  שעה  לא  הי
, ל  טעות  אי  לאו  משום  דדברים  שבלב  אינם  דברים"בודאי  חוזרת  המתנה  דה

דיינין  על  דברים '  אבל  אי  הי.  אוהב  שלי'  היעל  מנת  שת'  והרי  לא  פירש  בהדי
המתנה חוזרת בלי ספק והכא הרי אזלינן בתר אומדנא דהרי כל  ייתההשבלב 

ואומדנא ,  ה"ץ  שאביא  לקמן  אי"בתשב'  הדין  בנוי  רק  על  אומדנא  וכמו  שכ
כיון  שנמצא  שגם והוא  שלא  נתן  לה  מתנות  אלא  משום  חיבת  ביאה  שלה  

שיטא פ  ביאה  שלו  ועומדת  להתגרש  ממנוראוי  ל  ייתההבאותה  שעה  לא  
 .ל"עכ, כולם' המתנו' דחוזרי

ח  גדול  יותר  וירא  שמים  יותר  כך "דבר  ידוע  שבחוג  החרדי  הליטאי  ככל  שהבעל  הוא  תה
אין  ספק .  לבעל  את  רוב  כספי  הדירה  במקרה  דנן  אבי  האישה  הביא.  הנדוניה  שיקבל  גדולה  יותר

אך  מעדות  שני  הרבנים .  ח  וירא  שמים  גדול"וא  תל  על  דעת  שה"שהוא  הביא  לו  את  הכספים  הנ
ישנה .  'צריך  חיזוק  גדול  באמונה  ועבודת  ד  ולה  כי  כבר  קודם  הנישואין  היה  הבעלעל  "הנ

אומדנא  גדולה  שאילו  ידע  אבי  האישה  עובדה  זו  לא  היה  מסכים  לשידוך  זה  כלל  ובוודאי  שלא 
 .היה נותן את הסכומים הגדולים שנתן עבור הדירה

 :ח שכתב וזה לשונו"ד ס"ע ח"ם יסוד דברי האגרות משה אה גהוד ז"לענו
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המתנות  שנתנו  להם  מצד  החתונה  לא  ברור  כל  כך  לענין  מתנות  דהאורחים ו
במתנות שנתנו ההורים שנותנים מתנות גדולות הוא ודאי ד, הקרואים נותנים

אבל הוא רק כשבזמן קצר , דעתא דיהיו הנישואין קיימיןא דנתנו לשניהם רק
ש  כשיש  להם  בנים "אבל  כשנתפרדו  בגירושין  אחר  הרבה  שנים  וכ  ,פרדונת

והוי  כספק ,  ובנות  שכבר  יש  להם  התקרבות  עצמי  ליכא  אומדנא  זו  כל  כך
, וטוב  שיקחו  לזה  אינשי  המכירין  אותם  היטב,  השקול  שיש  לחלוק  בינייהו

וגם  לגלות  להם ,  אבל  בכל  דבר  שיהיה  ספק  להם  בהאומדנא  יחלוקו  בינייהו
 .היו דברים שיצטרכו לפשר ביניהם בדרך זהשי

דבמתנות  גדולות  שנתנו  ההורים  ודאי  שנתנו  רק  אדעתא   האגרות  משה  נקט  בפשיטותשרי  ה
 . ודאי על דעת כן לא נתנו–בל אם זמן קצר לאחר הנישואין נפרדו א, שיהיו הנישואין קיימים

ג  ולא  במסגרת מנם  חברי  כתב  שהאגרות  משה  עסק  במקרה  שנתנו  במתנה  בעלמא  לזוא
ד  קשה  לומר  שדיבר  על  מקרה  שנתנו "אך  לענ.  שאז  דינה  כמכר  ואינה  חוזרת,  "עסקת  שידוכין"

כאשר  עינינו  הרואות  שמעשים  שבכל  יום  שהורים  אינם  נותנים  מתנות  בעלמא ,  מתנה  בעלמא
גם  אם  נאמר !  ואם  כן  האגרות  משה  דיבר  על  מקרה  שאינו  מצוי,  מ  עם  הצד  השני"אלא  לאחר  מו

כגון  סכומים  של  עשרות  אלפי ,  יש  לומר  שזהו  רק  ביחס  למתנות  גדולות  ביחס,  רי  חבריכדב
 אינו מסתבר כלל שנתנו על דעת שאם –אבל סכומים של מאות אלפי או מיליוני שקלים , שקלים

וזו  אומדנא  חזקה  וברורה  שבלבו  ובלב  כל  אדם ,  יתגרשו  למחרת  שלא  תחזור  המתנה  בחזרה
ובה  לחתנו  על  דעת  כן  שלאחר  חודשים  ספורים  יצא  הבעל  ברכוש שאין  אדם  נותן  מתנה  מר

 .גדול

 :ל"א וז"קמ' ע סי"ס אה"מה שהביא חברי ראיה מהחת, הנהו

אבל ,  ס  וגאונים"לבעל  לא  הוזכר  בש'  הנה  במתנה  שנתנה  האישה  או  קרוביו
אם  מגרשה  לדעתו  מבלי  שסרחה '  ז  אפי"י'  א  מזרחי  בתשובה  סי"כתב  מהר

ו  דמנותן  לאישה "מק'  ומייתי  לי.    ואינו  מחזיר  כלוםמ  הכל  שלו"עליו  מ
ש  דמתנות  שנתנום "מכ,  ה  זכתה  במתנה"אפ'  למיקם  קמי'  מסתמא  דעתי

והסכימו  כן .  שלו'  מכל  שכן  שיהי,  לחתן  דמשום  אקרובי  דעתיה  הוא
צבי  והרב  המחבר '  ה  הגאון  מה"נ'  ד  ובסי"נ'  א  סי"א  ששון  ח"בתשובת  מהר

ו  כי  פשוט  הוא  מאותו  טעם  שכתבו  הגאונים "קצריך  ל'  ולא  הי,  בלי  פקפוק
, אוהבו  לעולם'  ערבא  שקיל  שיהי'  דאטו  מאן  דיהיב  מתנה  למאן  דרחים  לי

 .נושא היום ומגרש למחר הכל שלו' אפי' נ דכוותי"וה

זהו  באופן  של  מתנות  כגון  בגדים  וסבלונות ,  אפילו  נושא  היום  ומגרש  למחר  הכול  שלוד
בזה  ודאי  לא   ,דירה  בעלת  ערך,  ך  כמו  במקרה  דנןכרובה  כל  אבל  במתנה  מ,  כמבואר  בדבריהם

 .ודאי הוי אומדן דעת גדול שעל דעת כן לא נתן לו. ס"איירי החת

 מכר לא אומרים אומדנאבאם ה

לא  אמרינן ,  הקונה  והמוכר,  ביחס  למה  שכתב  חברי  שבמקום  שהמקח  תלוי  בשני  הצדדים

 :וזה לשונם,  שלא כתב להה"ד: בכתובות מז' ומסתמך על דברי התוס, אומדנא

אם  תאמר  אם  כן  כל  אדם  הלוקח  פרה  מחבירו  ונטרפה  או  מתה  אנן  סהדי ו
ל  דהתם  אנן  סהדי  שבאותו  ספק  היה  רוצה  ליכנס "שלא  על  מנת  כן  לקחה  וי

אם  אומר  לו  אם  תטרף  יש  לך  לקבל  הפסד  היה  לוקחה  אבל  הכא  לא '  ואפי
ס  עצמו  בספק  וכן  ההוא מ  לכונסה  ואין  דעתו  כלל  להכני"כתב  כלל  כי  אם  ע

במה   י):ק  דף  קי"ב(  דזבין  ולא  איצטריכו  ליה  זוזי  והא  דפריך  בסוף  הגוזל  קמא
שנפלה  לפני  מוכה  שחין  תיפוק  בלא  חליצה  דאדעתא  דהכי  לא  קידשה  אף 
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נכנסת  בשעת  קדושין  אומר  רבינו  יצחק   ייתההעל  גב  דבאותו  ספק  מסתמא  
תם  נתן  כסף  לאנשי  משמר דלא  פריך  התם  אלא  משום  דהוי  דומיא  דקאמר  ה

מ  כסף  מכפר  מחצה  דאי  לא  מכפר  לימא "ומת  שהוא  שלהם  ומסיק  התם  ש
דאדעתא  דהכי  לא  יהיב  דהואיל  ואינו  תלוי  אלא  בנותן  יש  לנו  ללכת  אחר 

לא דמי ללוקח חפץ ודעתו וכיון שבו תלוי ודאי אינו רוצה ליכנס בשום ספק 
 ומבטל המקח דאינו תלוי ו אונס דלא אמרינן דאדעתא דהכי לא קנהב ואירע

בדו  דהא  איכא  נמי  דעת  מקנה שלא היה מקנה לו לדעתו אם ל  בדעת  הקונה
להכי  פריך  שפיר  מיבמה  שנפלה  לפני  מוכה  שחין  משום  דבדידה   ,לא  יפרש

תלוין  הקידושין  שברור  לנו  שהוא  לא  יעכב  בשביל  שום  דבר  שאירע  אחר 
שנעשה   ישהאריך  ממיתתו  כי  אינו  חושש  במה  שאירע  אחריו  ולהכי  לא  פ

בעלה  בעל  מום  תיפוק  בלא  גט  דאדעתא  דהכי  לא  קידשה  נפשה  כיון  דתלוי 
 .נמי בדעת המקדש וכן כל הנהו דמייתי התם אין תלוי אלא בדעתו

למכירה  שלא  אמרינן ,  בואר  מדברי  התוספות  שיש  חילוק  בין  מתנה  דאמרינן  אומדנאמ
אבל  בלוקח ,  נו  ללכת  אחר  אומדן  דעתודבמתנה  שאינה  תלויה  אלא  בדעת  הנותן  יש  ל,  אומדנא

, חפץ  ואירע  בו  אונס  הואיל  והמקח  תלוי  גם  בדעת  המוכר  מלבד  דעת  הקונה  לא  אמרינן  אומדנא
 .שהמוכר לא היה מוכר לקונה אם לא יפרש לו את האונס

, שהרי יש שני צדדים שהתחייבו זה לזה, כאורה  מקרה  דנן  הוא כמכר לעניין זו ולא כמתנהל
 .יה מסכים לשידוך על דעת כןוהאיש לא ה

 :ומצאנו חולקים בדבר, ל אינם מוסכמים על כל הראשונים"הנ' ך דברי התוסא

וכתב  דמהמרדכי ,  ל"הנ'  הביא  את  דברי  התוס'  ו  מהלכות  זכייה  הלכה  א"משנה  למלך  בפה
 :ל"וז', פרק החולץ סימן כט נראה שחולק על דברי התוס

ם  שכתב  שיש "למהר'  ו  תשובה  אהחולץ  שהביא'  ן  אמת  שראיתי  במרדכי  פה
להביא  ראיה  לסברת  הגאונים  דאית  להו  דיבמה  דנפלה  לפני  מומר  דאינה 

הגוזל  אלא  מעתה  יבמה  שנפלה  לפני  מוכה  שחין '  זקוקה  כלל  מדאמרינן  פ
תיפוק  בלא  חליצה  ותירצו  טב  למיתב  טן  דו  ולגבי  מומר  דליכא  למימר  הכי 

כ  והרב  בעל "ע'  ה  על  דת  כודאנן  סהדי  דלא  ניחא  לה  להתייבם  כי  יעבירנ
שכתבו  שם  בפרק '  ג  הביא  בשם  אחד  מהגדולים  מדברי  התוס"ה  סימן  רנ"ת

הגוזל  דהא  דפריך  התם  תיפוק  בלא  חליצה  היינו  דוקא  כשנפלה  מן  האירוסין 
אבל  מן  הנשואין  לא  שייכא  אומדנא  משום  חיבת  נשואין  וביאה  גמרה 

יכא  דאיכא  דעת  אחרת ש  דה"ולפי  מ.  כ"ומקנייא  נפשה  לגמרי  בלא  תנאי  ע
ם  דאף  דנימא  דלגבי  דידה  איכא "לא  אמרינן  אומדנא  למה  לא  הקשו  למהר

מ "נשאת  מ  ייתההאומדנא  אף  מן  הנשואין  ואדעתא  דתפול  גבי  מומר  לא  
איכא  דעת  אחרת  דהיינו  הבעל  דבשלמא  מן  האירוסין  לא  איכפת  ליה  לבעל 

שואין  שאם אם  תפול  גבי  יבם  מומר  שיתבטלו  הקדושין  למפרע  אך  מן  הנ
יתבטלו  הקדושין  למפרע  נמצאו  בעילותיו  בעילות  זנות  פשיטא  דאיכא 

כ  הוי דומיא "ב  וא"ש  מרן  הרב  בעל  פני  משה  בהא  סימן  ס"קפידא  דבעל  וכמ
דלוקח  בהמה  ונטרפה  דלא  אמרינן  אדעתא  דהכי  לא  לקח  משום  דאיכא  דעת 

א ל  וראיה  שהבי"אך  ראיתי  בהגהת  מרדכי  דפרק  החולץ  שכתבו  וז.  אחרת
הגוזל  קמא  לא  הוי  ראיה  לגבי  יבמה  מן  הנשואין '  ם  לדברי  הגאונים  מפ"מהר

ומה  שסיימו  דהיכא '  שם  וכתבו  כל  דברי  התוס'  והביאו  ראיה  מדברי  התוס
 :ש"דאיכא דעת אחרת לא אמרינן אדעתא דהכי יע

דמן הנשואין ' חדא  מתחלת  דברי  התוס.  ם"נראה  דתרתי  קשיא  עליה  דהמהרו
ועוד , משום  חיבת נשואין מקנייא נפשה בלתי שום תנאילא  שייכא  אומדנא  ד

דכל  דאיכא  דעת  אחרת  לא  אמרינן '  ם  מסיום  דברי  התוס"קשיא  עליה  דמהר
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כ  מן  הנשואין  איכא  קפידא  דבעל  אי  אמרינן  אדעתא  דהכי "אדעתא  דהכי  וא
ה  תרתי  קשיא  ליה "ואפשר  שאותו  גדול  שהביא  בעת.  לא  קדשה  נפשה

נ  דקשיא  ליה  נמי  מסיום  דברי "והה'  דברי  התוסוהביא  תחלת  '  מדברי  התוס
מ "מוהתוספות  דמן  הנשואין  דאיכא  דעת  אחרת  לא  אמרינן  אדעתא  דהכי  

חרת  אמרינן א  ל  דאף  היכא  דאיכא  דעת"ם  חולק  על  זה  וס"נראה  דמהר
 .אומדנא

ש  בתשובה  במי  שנדר  לנשואי  בתו  סך  מה  ונתקלקלו "נ  קצת  מדברי  הרא"כו
ע  כי  אם  מבית  דירתו  וכלי  תשמישו דאדעתא דהכי חובותיו  שאם  אין  לו  לפרו

והרי  התם  דאיכא  דעת  המשדך  דאפשר  דלא  היה  מתרצה  לשדך .  כ"לא  נדר  ע
בלתי  אם  יקיים  את  נדרו  ואף  אם  יוצרך  למכור  את  ביתו  ואת  כלי  תשמישו 

ם  אזיל  דאית  ליה  דאף  דאיכא "שיטת  רבו  מהרב  ש"לכאורה  נראה  דהראו
ש "כד מעיינינן שפיר נראה דאין מדברי הראאך . דעת אחרת אמרינן אומדנא

ש  דלא  היה  שום  חיוב "אלו  ראיה  שחולק  על  התוספות  דשאני  נדון  דהרא
א  מכח  שבועה  וכיון  שכן  שהם  דברים  שבינו  ובין  קונו  שייך  לומר "בדבר  כ

א  חיוב  שבועה "אדעתא  דהכי  לא  נשבע  והכי  דייקי  דבריו  דלא  היה  שם  כ
ן  אדעתא  דהכי  לא  נשבע  אבל  היכא ה  אף  דאיכא  דעת  אחרת  אמרינ"ומש

ם  דהיינו  לאפקועי "דאיכא  חיוב  כגון  בלוקח  מקח  מחבירו  וכן  באותה  דמהר
ש  דהיכא  דאיכא  דעת  אחרת  לא  אמרינן  אדעתא "קדושין  בזה  יודה  הרא

 :דהכי

ל  שם  שכתב  חילוק  זה  ליישב  דברי "וב  ראיתי  להרב  בעל  פני  משה  זש
. ד"ספיק  לי  ועדיין  לבי  מהסס  עכל  וכתב  בסוף  דבריו  אמנם  אינו  מ"ש  ז"הרא

ל  בזה  ולפי  דעתי  החילוק  הוא "ולא  ידעתי  למה  לא  נחה  דעתו  של  הרב  ז
 .ש"מבואר דהכי דייקי דברי הרא

אבל  על ,  נראה  לבאר  את  דעת  הפני  משה  שאף  שאין  בכח  השבועה  להוציא  ממון  מחברוו
ול  חומר  העובר  על  איסור וגד,  כל  פנים  יש  חיוב  על  הגברא  ליתן  את  הנדוניא  ולקיים  את  שבועתו

דעל  דעת  כן  לא ,  ולכן  דין  שבועה  כדין  ממון  לעניין  אומדנא,  ל"השבועה  כמובא  בדברי  חז
 .'ש החולק על התוס"ממילא שפיר יש ראיה מדברי הרא. נשבע

 .ש חולק על דברי התוספות"בהמשך דברי אביא ראיה מתשובה אחרת שאכן הראו

 :ל"א וז"א סימן תשע"ת הרשב"משו ,'ה לי להביא ראיה כנגד דעת התוסארנ

ך  את  בת  בתו  לבן  שמעון  וחייב  על  עצמו  לתת לו דבר ידוע ובקנס ידאובן  שר
ולאחר  זמן  עמד  וטען  כי  בת  בתו  אינה .  לזמן  פלוני'  ונשבע  להשלים  תנאי

 .רוצה בבן שמעון

לפי  שזה  אונס  גמור  אם  לא  רצתה  הבת  להנשא  לבן .  השיב  שהדין  עמוו
ואפילו תאמר שהיה . ואין  לך  אונס  גדול מזה?  ה  למיעבדומה  הוה  לי.  שמעון

וכדאמרינן .  יכול  לפייסה  במעות  ליתן  אפילו  התנה  שאם  תסרב  שיפייסה
ולא  תשיבוני  שהיה  לו  מתחלה .  בגיטין  אטו  תרקבא  דדינרי  בעי  למתן  לה

דאונסה  דלא  שכיח  הוא .  להתנות  שאם  תסרב  הבת  שיהיה  פטור  דלא  היא
אי  לא ,  ואפילו  שכיח.  שירצה  האב  או  הקרוביםדכל  הבנות  מתרצות  למי  

ומיהו  אין  דברינו  במי .  שכיח  כמת  או  חולה  לית  ליה  לאתנויי  ויש  טענת  אונס
והלב  יודע  אם  לעקל  אם .  שהוא  כן  ודאי  ולא  במסבב  וגורם  האונס

 .ל"עכ. לעקלקלות

וחזר  בו ,  ב  לבן  שמעון  וחייב  את  עצמו  בקנסירי  מבואר  מדבריו  שאף  שראובן  התחיה
ועילה מ,  תחייב  הנוס  בדבר  ועל  דעת  כן  לאאבטענה  שהכלה  אינה  רוצה  את  החתן  ולכן  הוא  
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שאפשר  שלא  היה  מסכים ,  פ  שיש  כאן  דעת  המשודך"פטור  אותו  מהקנס  אעל  אומדנא  גמורה
 .לשידוך אם לא שיקיים את חיובו

 :ל"ש בתשובה כלל לה סימן ח וז"כן נראה מדברי הראו

ן  ופסק  עמו  שיתן  לו  סכום  ידוע  ושיהיו אלה  ראובן  שידך  בתו  לשמעוש
הנישואין  לזמן  ידוע  ומאותו  הסכום  נתן  לו  אלף  זהובים  ושמעון  שלח 

וקודם  שהגיע  זמן  הנישואין .  למשודכת  תכשיטין  העולין  לאלפים  זהובים
הלך  ראובן  ושדך  בתו  לאחר  ובא  ותובע  משמעון  שיחזיר  לו  מעותיו  והוא 

שיב  אתה  פסקת  ליתן  לי  סכום  ידוע ושמעון  מ.  יחזיר  לו  בלאות  התכשיטין
י  זה  לשלוח  תכשיטין  והוצאות  אחרות "וממנו  נתת  אלף  זהובים  והוצרכתי  ע

שהוצרכתי  אתה  חזרת  בך  וביישתני  ואני  עומד  בדיבורי  וכיון  שחזרת  בך  אין 
ומן  התכשיטין  והסבלונות  אני .  לי  להחזיר  לך  האלף  זהובים  דהא  קאימנא

הוצאה  שהוצאתי  בתכשיטין  והבלאות  יהיו אומר  כי  יש  לך  להחזיר  לי  כפי  ה
שלך  כי  לא  שלחתי  לה  אלא  על  דעת  שתהיה  אשתי  וכיון  שחזרת  תחזיר  לי 

עוד  טוען  כי  שלח  לה  טבעות  ולא  היו  שלו  ומבקשים  לו  מהם  סכום .  את  שלי
 .תוושגדול ואומר שתחזיר לו הכל ותפסיד האלף זהובים דמי ב

בים  יותר  על  הסבלונות שובה  יראה  לי  שמה  שנשאר  בידו  מהאלף  זהות
ידוע  הוא  שלא  נתנם  לו  אלא שששלח  למשודכתו  יחזיר  שמעון  לראובן  

כההיא דתניא . תו  וכיון  שנתקדשה  לאחר  צריך להחזירב  אדעתא  שתנשא  לו
תב  לה  פירות  כסות  וכלים  שיבואו  עמה  מבית  אביה  לבית   כ)זמ(  בכתובות

ו  זכה  הבעל נתן  אמר'  משום  ר,  בעלה  ומתה  לא  זכה  הבעל  בדברים  הללו
וטעמא  דרבנן  משום  דאזלינן  בתר  אומדן  דעתו  שלא  כתב  לה .  בדברים  הללו

ת "ר'  ולפי,  י  שמפרש  שמתה  מן  הארוסין"רש'  אלא  על  מנת  שתנשא  לפי
מ  שתהנה  בתו  מן "שמתה  מן  הנשואין  אמדינן  דעתיה  שלא  כתב  לו  אלא  ע

 ):הנ(  יאף  על  פ'  ובפ.  א  בן  עזריה  ורבנן"מדמייתי  עלה  פלוגתא  דר,  הנכסים
נתן  דהלכה  כרבים  ועוד '  ל  כרבנן  דר"פרש  פלוגתייהו  משום  אומדנא  וקיימ

ואף  על  גב ,  ח  בן  עזריה  בפרק  אף  על  פי"דגמרא  מוקי  מילתייהו  דרבנן  כר
א  בן  עזריה  דחייא "נתן  כר'  מוקי  אף  מילתיה  דר  ו)םש(  דדחי  ליה  בגמרא

ומדנא שלא כתב נתן דאזלינן בתר א' ל  כרבנן דר"י  ז"וכן  פסק  ר.  בעלמא  היא
מ "וכן  בנדון  זה  לא  פסק  ליתן  לו  נדוניא  אלא  ע.  לה  אלא  על  מנת  שתנשא

ואין  לחלק  דשאני  התם  שלא  באו  עדיין  ליד  החתן  אבל  הכא .  שישא  בתו
שכבר  באה  מקצת  הנדוניא  ליד  שמעון  לימא  ליה  שמעון  לראובן  נתת  לי 

בתך ולא מעות הללו על מנת שאשא בתך אנא הא קאימנא לקיים תנאי לישא 
 דהא  פסקינן  הלכתא  בפרק  מי  שמת,  הא  ליתא.  אחזיר  לך  מה  שנתתה  לי

אלמא  אף  כשהבעל  חוזר ,  ין  מת  הוא  בין  מתה  היא  מיהו  מוהרי  הדרי  ב)מהק(
להחזיר  הסבלונות  ששלח  לה  ולא  מצי  למימר  הא  קאימנא   ישהאצריכה  ה

לינשא  לך  ולא  אחזיר  לך  הסבלונות  משום  דאדעתא  שתנשא  לו  שלחם  לה 
וכן  בנדון  זה  יחזיר  לו  מותר  דמי  הסבלונות .  שחזר  בו  צריכה  להחזירם  לווכ

ודמי  הסבלונות  יהיו  בחשבון  התשלומין  ולא  מצי  למימר  ראובן  החזיר  לי 
אמדינן  דעתיה  דשמעון דמעותי  משלם  וקח  סבלונות  שלך  כמו  שהם  עתה  

נת שתנשא לו ולא שתכלם ותנשא לאחר ותחזיר לו מ שלא שלח לה אלא על
הילכך  כיון  שחזרה  בה  חשבינן .  מעות  שקבלה  ות  ויחזור  הוא  משלםהבלא

דמי  הסבלונות  מעיקרא  בתורת  פרעון  וישבע  שמעון  כמה  מעות  הוציא 
ואם  הטבעות ,  בקניית  הסבלונות  וכמה  היו  שוין  הטבעות  והמותר  ישלם

 .ישנם בעין תחזירם לו

המשודך  לא  היה ואפשר  ש  ש  מבואר  שאומרים  אומדנא  אף  שיש  שני  צדדים"דברי  הראמ
 .מסכים לקיום השידוך אם לא שהמשדך יקיים את כל חיובו
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כתב  לישב  דברי ,  ל  בפרק  ו  מזכיה  ומתנה  הלכה  א"הובא  במשנה  למלך  הנ,  בספר  פני  משהו
 :ל"וז, ש עם שיטת התוספות"הרא

היכא  דהאומדנא  היא  גדולה  עד  מאד  אנן  סהדי  לא  יבטלנה  המתחייב  ואף ד
מ אנן סהדי דלא יחוש לדעת שכנגדו ולא " בכך מאם דעת שכנגדו לא יתרצה

 .ש שהאריך בזה"נתחייב אלא לדעתו יע

 .התוספות לא דיברו על מקרה שבו יש אומדנא גדולה כל כך, לומרכ

אמרינן  אומדנא  שלא  נתן ,  כן  במקרה  דנן  שאבי  האישה  נתן  לבעל  סכום  עתק  עבור  הדירהל
 . גם לדעת התוספותחצית הדירה מעל דעת שהבעל יתבע גירושין ויטול

שאף  במקום  שיש  דעת ,  א  בתשובות"הרשב  וש"הרא,  ם  במרדכי"דדעת  מהר,  עולה  מן  האמורה
 .שני הצדדים אמרינן אומדנא

 ס  שאם  החיסרון"וכן  דעת  החת,  לדעת  הפוסקים  שהבאנו  דאמרינן  אומדנא,  סקנת  הדבריםמ
רות  משה  דבמתנות  גדולות וכן  דעת  האג,  המתנות  שניתנו  לו  חוזרות,  בעל  היה  קודם  הנישואיןב

 .המתנות שניתנו לחתן חוזרות, ובזמן נישואין קצר

ל   כוהתמורה  תחולק  בהתאם  ליחס  כספי  ההשקעה  של,  דירת  הצדדים  תימכר:  פיכך  יש  לפסוקל
 .אחד מהצדדים בדירה

 .ד כאן דעת המיעוטע

 סקנת הדבריםמ

רה כרכוש משותף דירה  הרשומה  על  שם שני הצדדים נותהרוב  דעות  בית  הדין  פוסק  שב .א
 .והתביעה לקביעת חלוקת הנכס בדרך שאינה שווה נדחית, לצדדים בחלקים שווים

 .אין מניעה שתוגש בקשה לפירוק שיתוף בנכס, אחר והצדדים לאחר גירושיןמ .ב

 .סק הדין ניתן לפרסום באמצעות הנהלת בתי הדין לאחר השמטת כל הפרטים המזהיםפ .ג

 ).12/09/2017 (ז"א באלול התשע"כיתן ביום נ
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