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קף  היותו מתו[...]  י  רב  העיר  "ד  ע"לאחר  שהופנתה  לביה,  ]'ש['  הופיעה  המבקשת  הגב

 . לצורך בירור מעמדה האישי, האחראי לרישום הנישואין בעירו

והיום  ברצונה  להינשא  לאדם  שהכירה ,  התגרשה  לפני  כחמש  עשרה  שנה]  'ש['  גבה
נעשו  בה ,  בשתי  הזדמנויות  שונות,  שהמבקשת  מציינת  כי  לפני  מספר  שנים,  דא  עקא.  לאחרונה

 .י שני גברים"כביכול שני מעשי קידושין ע

. הידוע  לשמצה  בהפקרותו,  עשה  הראשון  אירע  לפני  כעשור  במועדון  תל  אביבי  מפורסםמה
. כן:  היא  אמרה  לו.  גבר  יהודי  שמעולם  לא  פגשה  שאל  אותה  אם  ברצונה  להתחתן  אתו,  לדבריה

שאל ,  כשהגיע  הבוקר.  תוך  כדי  ריקוד  נתן  לה  טבעת  ואמר  לה  הרי  את  מקודשת  לי,  ולאחר  מכן
, לטענתה. ובכך הסתיים הקשר ביניהם,  היא  אמרה  שאינה  מעוניינת.  יתואותה  אם  רוצה  לבוא  לב

, סיפרה  כי  את  נתינת  הטבעת  ראו  אולי  ארבעה,  ד"לשאלת  ביה.  היא  אפילו  אינה  יודעת  את  שמו
אני .  ולם  שם  היו  שתויים  ומסוממיםכ.  לא  הבינו  מה  הולך  שם"אשר  ככל  הנראה  ,  גברים  ונשים

ה לא שמע היא, מוזיקההרעש הכבד של בשל ה, לדבריה". םחושבת  שגם  הוא  היה  שיכור  ומסומ
ברור  היה  לה  שהכל ,  טענתה  ל.אך  הבינה  שזה  מה  שאמר,  "הרי  את  מקודשת"ת  המילים  א

ותו ,  וכל  מטרתו  היתה  לקיים  עמה  יחסים  באופן  מזדמן,  וכולם  יודעים  שזה  לא  נישואין,  בצחוק
 .לא
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וסיפרה לו , "פייסבוק"דרך ה, ]'א[שם כאשר  הכירה אדם ב,  מקרה  השני  אירע  מאוחר  יותרה
היא  סיפרה  כי  החליטו  להינשא .  על  כך  שילדיה  מנישואים  קודמים  אינם  נמצאים  במשמורתה

הוא  הכניס  לי  לראש .  "כדי  שגורמי  הרווחה  ייעתרו  לבקשתה  לקבל  את  הילדים,  באופן  פיקטיבי
סיכמתי  איתו  שאלו  יהיו     [...]יביאו  את  הילדים  הביתה,  שאם  נעבוד  על  כולם  שהוא  מקדש  אותי

, תיארה  כי  עשו  מסיבה  בדירה]  'ש[".  נישואין  כאלה  שאם  לא  מסתדרים  כל  אחד  הולך  לדרכו
מתוכם  רק .  חלקם  בני  מיעוטים,  סך  הכל  כעשרה  גברים  ונשים,  הזמינו  כמה  שכנים  ובני  משפחה

חד  מהם שא,  ")היו  עושים  על  האש  ושומעים  מוזיקה  בשבת("מחללי  שבת  ,  שני  גברים  יהודים
אחיו  החרדי  של ".  'הרי  את  מקודשת  לי  וכו:  "ואמר  לה,  נתן  לה  טבעת  זהב]  'א[.  נפטר  בינתיים

כי  ידעה  שהם ,  לא  נפגעה  מאמירתו,  לדבריה".  זו  חתונה  של  כלבים:  "ואמר,  נכח  במקום]  'א[
כי  בעבר  התחתנה  בחופה ,  היא  הוסיפה.  וכל  המטרה  היתה  להחזיר  את  הילדים  הביתה,  משקרים

, הם  התגוררו  יחדיו  כחצי  שנה.  זה  לא  נישואין,  וידעה  שמסיבה  בלי  רב  ועדים,  ושיןוקיד
 .ולאחר מכן נפרדו, שבמהלכה קיימו יחסי אישות פעמיים בלבד

אין  לה  מושג  מיהו ,  לגבי  המקרה  הראשון.  הקידושין  היו  בצחוק,  בשני  המקרים,  דבריהל
גם .  א  ראתה  אותו  מלבד  אותו  הלילהומעולם  ל,  אין  היא  יודעת  את  שמו,  האיש  שנתן  לה  טבעת

אין , טענה שחלפו שנים מאז ניתקה עמו כל קשר, ]'א[בו  התקדשה כביכול ל,  לגבי  המקרה  השני
, היא  חזרה  בתשובה,  כיום.  ואין  לה  כל  דרך  לאתר  אותו,  היא  יודעת  היכן  הוא  נמצא  היום

 . אלד לאפשר לה לפתוח דף חדש בחייה ולהינשא כדת משה וישר"ומבקשת מביה

 אם ניתן ללכת אחר אומדנא בקידושין ה .א

, דהיינו  כאשר  היה  מעשה  קידושין,  עלינו  לדון  בתוקפם  של  קידושי  שחוק,  ראשית

אך  האיש  או  האשה  לא  התכוונו  לשם ',  שקידשה  בטבעת  ואמר  לה  הרי  את  מקודשת  לי  וכו

 . אלא להיתול בעלמא, קידושין

 :ל"וז, )א, ב מע"אה (א"מרתייחסות מפורשת לקידושי שחוק מצויה בדברי הה

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

א  מורה  כי  אין  כל  אפשרות  להתחשב  באומדנות  המורות  על  חוסר "שמעות  לשון  הרממ
ולכאורה  נראה  מכאן  כי  אין  להתחשב  בטענה  כי  מעשה  הקידושין  היה ,  כוונה  במעשה  הקידושין

 ):ע ז"אה, א"ח (ש ומגן"משת "ל בשו"וכן כתב הרב משאש זצ, בצחוק

ל  סגר  עלינו  את  הדרך  שאין  הולכין  אחר  אומדנות  והוכחות  שלא "ם  ז"מור"
מוכח  דבשום  אופן  אין  הולכין  אחר  אומדנא ,  נתכוונה  לשם  קידושין

 ."דמוכח

 :ל"וז, )כב, ד"וכן בח, שם(אף הסיק כן להלכה ו

דאין  שום  אומדנא  בעולם  שתועיל  בענין ,  המורם  מכל  האמור  להלכה"
וגם  אין  אנו ,  משום  חומרא  דאשת  איש,  ן  לומר  שיש  אומדנא  דמוכחקדושי

וכבר  רבותינו  סגרו  את  הדרך  שלא  לסמוך  על  שום ,  אומדנותבבקיאין  
זולת  אם  יש  טעמים  אחרים  לקעקע  עיקר ,  וכן  הלכה,  אומדנא  בענין  זה

אף  שיש  מחמירין ,  מתנאי  הקדושין  הצריכים'  שחסרים  מהם  א,  הקידושין
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בזה  אם  יש ,  ל  להחמיר  בערוה  החמורה"ואנן  קיי',  הנזמהטעמים  '  בכל  א
אומדנא  דמוכח  שהיה  על  דרך  שחוק  וחוכא  ואיטלולא  אזי  כדאי  לטעם  זה 

ם  גופיה "מהר'  וכמו  שנראה  מתשו,  להצטרף  ולהתיר  האשה  מכבלי  עיגונה
ז  שהכל  יודעים "כ  בנד"שוב  הוסיף  כש,  שאחר  שחזר  להתיר  מטעמים  אחרים

 ."'כח שהיה לצחוק וכוואנן סהדי ואומדנא דמו

, א  דבשום  אופן  אין  לילך  אחר  אומדנות  והוכחות"ולה  מדבריו  שפסק  כפשט  דברי  הרמע
 .דאז יועיל טעמא דשחוק להגדיל מידת ההיתר, אלא אם כן יש טעם אחר להתיר

 ימן  ד  סחלק  (רוטנבורגם  מ"הרמת  "א  בשו"מנם  כאשר  נעיין  במקורם  של  דברי  הרמא
ם  לסגור  הדלת  בפני  אומדנות  מוכיחות "אפשר  שאין  כוונת  מהרניתן  להבין  כי  ,  )תקצגת

 :ל"וז, בקידושין

 א  למעולם  ומו  עלהתלוצץ  ושחוק  ללא  איה  הא  ללבי  באמרה  דב  גל  עואף"
 ינהו  נבלב  שברים  ד,עלמא  באטלולא  וחוכא  ללא  או  להתקדש  לתרצתינ
 לא  דהדי  סאנן  דמימר  לאיכא  דב  גל  עאף  ו,ברים  דינםא  בלב  שדבריםו
ב "כיוו  [...]  חשבתה  מתר  בפיר  שזלינן  אכהאי  גוונא  והתלוצץ  ללא  אהתכוננ
 ומרא חשוםמ ידושין  קבי  ג,]דעתא['  עתי  דומדן  אתר  בזלינן  אתלמוד  ברבהה
 ,ודאי בך כלבה  ביה  הומר  ל]דעתא  [עתה  דומדן  אל  עסמוך  נא  לאשת  אישד
 הו דכל בתתא  אמי  נמימר  לאיכא  דיון  כמוכח  ד]דעתא  [עתה  דומדן  אליכאו
הגהות ,  א'  י  סשים  נספר  ליימוני  מוהובאו  הדברים  אף  בתשובת."  (ה  ליחאנ

 ). ס מב"י ר"ס תקמח ובב"מרדכי לקידושין סו

צינו  בדבריו  שני  טעמים  לכך  שאין  להתחשב  באומדנא  ולקבוע  שהקידושין  הינם  קידושי מ
כאשר אף  ,  כמו  כן,  משום  חומרתו  של  איסור  אשת  איש  אין  ללכת  אחר  אומדנא,  ראשית.  שחוק

ולעיתים נוח לאשה , "אתתא בכל דהו ניחא לה"משום ד, האומדנא היא מוכחת אין ללכת אחריה
 ). חד הם, ולהלן נדון אם שני טעמיו(כדי שלא תיוותר בודדה , להינשא לכל אדם

אלא ,  ם  נראה  שאומדנא  מוכחת  מועילה"לכל  הפחות  לטעמו  השני  של  המהר,  כל  מקוםמ
משמע שבמקום בו סברה זו לא תפרוך . גוברת על האומדנא" להאיתתא בכל דהו ניחא "שסברת 

אמנם  עדין  יש  מקום  לבעל  דין  לחלוק  ולומר  שכוונת .  ניתן  יהיה  ללכת  אחריה,  את  האומדנא
 .ל"ד נח"דבריו היא כי אין אומדנא בעולם שתועיל כנגד סברת איתתא בכ

יריעה  מתי  הולכין שפרש  את  ה)  סימן  מא(ל  "ה  קוק  זצ"לגראי  זרת  כהןעעיין  בתשובת  ו
 :וכתב בענין אומדנא בקידושין, אחרי אומדנא ומתי לא

 ל  שרט  פיזהפ  א"  עאל,  ענין  המיתת  אכללב,  הדיין  למתברר  שבמקום"
 ייך שאז ל"עש, רור בנין עהוז, יחד בניינים  עמה  כל  שההיקף  מלאא,  ומדנאא
 דיני  בם  גדין  המצד  שוממילא  [...]  ומדנא  אתר  בזלינןאלא    דומר  לללכ
' יג  ס"  חתשובהא  ב"רשב  הדברינ  מ"כו.  רורה  בומדנא  אתר  בזלינן  אדושיןק
', א' י סשים נספר ליימוני משובת תדבריו,  ו"ט'  ימ  ס"חוי  ב"ב  ההביאש,  ד"ע
 ומכין  סאין  שה  זמר  אחומרא  לרק  שהם  מרור  בראהנ,  ה  זין  דקור  מממנוש
 ." ומדנות אל עקדושיןב

קר  הדין  כשיש  אומדנא  דמוכח  שלא  היתה ם  כי  מעי"המשך  התשובה  דייק  בדברי  המהרב
ם  עצמו  אחר  שהביא  היתר  מצד  חוסר "שאף  המהר,  שפיר  הולכין  אחר  אומדנא,  כוונת  קידושין

 דבריו  מוהוסיף  כי  נראה.  צירף  את  ההיתר  מצד  האומדנא,  ראיית  העדים  את  מעשה  הקידושין
 צה  רדווקא  ש  לומרש  יאדרבהו,  ומדנא  אל  כיתה  הא  למקדש  הלגבי  שנדונו  בי  אם  כחמיר  הלאד
 צד  מם"כן  החמיר  המהרל,  רק  האשה  היא  זו  שטענה  שלא  התכוונה  לשם  קידושיןו,  קדושיןב
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וכיחה  שלא  היתה  כוונת   מו  האומדנא  במקום  בבל  א.יחא  לה  נכל  דהוא  באיתתא  דטעם  הירוףצ
 .יתן לסמוך עליהנ, איש הת אף אוכוללת, קידושין

אין  כל  מקום  ללכת ,  חומרת  איסור  אשת  אישם  כי  בשל  "יש  שלמדו  מדברי  המהר,  ן  אמנםה
) ב"ע,  קטז,  מערכת  קידושי  (חד  יצחקפהביא  ה,  בענין  זה.  אחר  אומדנות  שלא  נתכוונו  לקידושין

דהנה  כתב ,  ם"אשר  ביאר  קושי  העולה  מדברי  המהר,  ר  אליעזר  בריאל"תשובת  הרב  יהודה  בהר
 יחא  נהו  דכל  באתתא  דכיון,  מו  כן  כ,אשת  איש  דומרא  חומדנא  משום  אל  עם  דאין  לסמוך"המהר

האחד  מצד :  אם  כוונתו  להביא  שני  טעמים  נפרדים,  ולכאורה.  וכח  מעת  דומדן  אה  אין  כאןל
ם  להוסיף  טעם  שני  הגרוע "אזי  מה  לו  למהר,  והשני  מצד  שאין  אומדן  דעת,  חומרא  דאשת  איש

ת לכאורה  אין  כל  צד  להקל  אף  באומדנא  מבורר,  א"שהרי  מצד  החומרא  דא,  מן  הראשון
היינו ,  יוצא  כי  אילו  היה  אומדן  דעת  ברור,  ואילו  לטעם  השני  שאין  כאן  אומדן  דעת,  ומוכחת

 . הולכים אחריו

לא  היינו  הולכים  אחריו  משום ,  ואפילו  אם  היה,  שאין  אומדן  דעת,  כן  היה  לו  לשנות  הפוךל
 וכוונתו  לומר  שבעוד  שבשאר,  לכן  ביאר  כי  על  כרחנו  שני  הטעמים  חד  הם.  א"חומרא  דא

הרי  שלגבי  קידושין ,  עניינים  הולכין  אחר  אומדנא  דמוכח  ואין  מבטלין  אותה  בריעותא  כל  דהוא
ואם תאמר , מבטלין  אנו  את  האומדנא  כאשר מתעוררת ריעותא לגביה,  משום  חומרא  דאשת  איש
שאין ,  יוצא  אפוא.  מפני  שאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה,  אין  זה  נכון,  שיש  אומדן  דעת  מוכח

אלא  שכאשר  יש  ריעותא  כל ,  משום  חומרא  דאשת  איש  לא  נלך  אחר  אומדנא  כללכוונתו  לומר  ש
 .דהוא לאומדנא נבטלנה

ם  עצמו  במקום "תשובה  מרב  אחד  שהוכיח  מדברי  המהר)  א"ע,  קלח,  שם  (חד  יצחקפעיין  ו
דאזלינן  בתר  דברי  המקדש  שלא ,  )הובאה  בהגהות  מרדכי  לקידושין  תקמז,  ו"אלף  ט,  ד"ח(אחר  

 ): גרק ו פמעתתאש, מעתתא שבשועיין ב(היכא דלא אתחזק איסורא , יןנתכוון לקידוש

וכאשר  בא  שמה  הושיב  שמעון ,  שנשאל  על  ראובן  ששלח  לקדש  לו  אשה"
ובשעת  הקידושין  כשהיה  לו  לומר  הרי  את  מקודשת   [...]  'השליח  וכו

נשבע  השליח  כסבור  היה .  ואמרו  העדים  לא  אמרת  לראובן,  אמר  לי,  לראובן
ועוד  כי  אשה  יש  לי ,  ו  לא  נתכונתי  לקדשה  אלא  לראובן"ן  וחלומר  לראוב

ם נראה לי שאינה צריכה "והשיב  מוהר  [...]  הזאת  גדולההואיך  אעשה  הרעה  
והמכוין  לומר  מעשר  ואמר ,  ל  הקדש  בטעות  אינו  הקדש"דקי,  גט  מהשליח

לא ,  שלמים  ואמר  עולה,  עולה  ואמר  שלמים,  תרומה  ואמר  מעשר,  תרומה
ומהימן  לומר  שכן  היה  בלבו  להוציא  מפיו ,    חולין  גמוריםאמר  כלום  והוי

 ."והוציא בענין אחר

מצינו  שסובר  כי  יש  וניתן  לסמוך  על  אומדנא )  ג,  ע  נב"אה"  (זון  אישח"ם  בדברי  הג
 :ל"וז, בקידושין

דלא ,  שאין  אומדנא  מועלת  באשת  איש)  ם"המהר(ונראה  דלאו  כללא  כייל  "
אלא  כוונת   [...]  מ"ד  של  מהר"א  בביהושיבו  בית  דין  על  כך  לא  בגמרא  ול

מ  שלא  נסמוך  על  הכרעת  הדעת  להתיר  אשת  איש  לומר  שיש  כאן "מהר
אבל  אם   [...]  דמי  יערב  לבו  לזה  ומנין  לנו  שלא  נתרצו,  אומדנא  דמוכח

דאין  חילוק  קדושין ,  אין  כאן  קידושין,  באמת  הוא  אומדנא  דמוכח  ודאי
 ."א"וזה דלא כמו שראיתי בס, משאר מילי

 :ל"וז, )בפ-פא, ב"ח" (נחת אשרמ"ברים מבוארים היטב בלשונו המאירה של הדה

ולהמנע  מביטול ,  דעד  כאן  לא  כתבו  הפוסקים  להחמיר  בקידושי  שחוק"
אלא  במקום  שיש  צד  כלשהו  שיש  כאן ,  י  אומדנות  והוכחות"קידושין  ע
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אבל  כאשר ברור הדבר ,  י  אומדנא"קידושין  ואנו  באים  לבטל  את  הקידושין  ע
א  שכיונו  לשם  קידושין "עתא  בכותחא  וכשמש  בצהרים  שאין  שום  צד  הוכבי

ואיש  אחד  מאלף  כאשר  היה  רואה  כל  השתלשלות  הענין  לא  היה  מסתפק 
ולפי רוח המקום והזמן ודרכי בני אדם ונימוסיהם , כלל  אם התכונו לקידושין

אין  הנידון  אם  אומדנא ,  אין  כאן  שום  צד  ושיקול  דעת  שיש  כאן  קידושין
ג "ובכה,  אלא  אין  כאן  אפילו  אומדנא  לקיים  את  הקידושין,    קידושיןמבטל

 ."אין כאן קידושין כלל

בהמשך  דבריו  הוסיף  לבאר כי אין אנו נדרשים לאומדנא כאשר אין מתעורר אצלנו כל ספק ו
 :ל"וז, בדבר

דכל  מושג  האומדנא  כל  עיקרו  ומהותו  באומדן  הדעת  בדבר  שיש  לדון  בו "
כ  בדבר "משא,  אומדן  הדעת  נוטה  לפירוש  מסוייםולפרשו  לשני  צדדים  ו

בחור  ונערה  המשתתפים  בהצגה  שבה  הוא ,  הגע  בעצמך.  שאין  בו  ספק  כלל
כאשר  ברור  וידוע ,  ג  נדון  שמא  קידושין  יש  כאן"וכי  גם  בכה,  מקדש  אותה

ג  אין  כלל  צד  להחמיר "ד  נראה  דכל  כה"לענ.  שאין  כאן  אלא  משחק  והצגה
 ." ברורהדאין זה אומדנא אלא ידיעה

 :שכתב בנידון דומה, )ה נס"ו סת"מהדו (יגר אקיבא עבירת "כיוון בדבריו למובא בשוו

 אמעדיע  קדרך  כחוק  שעשו  ילפלונית  ולפלוני  שכל  למודיעים  בימא  נוכי"
 ."כ"ח אדושין קשש חש יכיו, עדים בנשואיםמ דושין קניןע

, )החל  מעמוד  צה,  "םמקיצי  נרדמי"הוצאת  ,  מערכת  קידושי"  (חד  יצחקפ"עיין  בספר  ו
שאדם  נשוי  אשה  ויש  לו  בנים ,  אריכות  עצומה  בענין  מעשה  שארע  בעיר  קאזאל  שבאיטליה

ושניהם  צווחים  ואומרים  שהכל  נעשה  דרך ,  קידש  אלמנה  אחת  דרך  שחוק  במעמד  עד  אחד
והאלמנה  בפרט  טוענת  שאמרה  לו  בעת  ששם  בידה  הטבעת  דברי  שטות  המכחישים ,  צחוק

לא  נפל  ספק  בלבה  במאומה  לחוש  שיהיו  קידושין  מפני  היותו  נשוי  ויש  לו  בנים ו,  מעשיו  ודבריו
והביא .  עד  שכולם  יגידון  שלשטות  נתכוין,  ואיש  זה  בדחן  הוא  וטיבו  לצחק,  וגבה  טורא  בינייהו

, ורוב  רובן  של  התשובות  העלו  להיתרא,  תשובות  מרבני  איטליה  שדנו  בתוקף  מעשה  הקידושין
ל "ר  משולם  הלוי  זצ"וכן  עיין  בתשובת  הרב  נתנאל  בן  מוהר,  לאסוראם  כי  חכמי  העיר  כתבו  

 .כדי שלא ירגילו עצמם לעשות צחוק מהקדושין, שהחמיר למעשה להצריכה גט) א"ע, קא, שם(

נלקט קמעא מסברות הרבנים , מתפרסים  על  פני  עשרות עמודים"  פחד  יצחק"אחר  ודברי  המ
, ם"ובפרט  את  התייחסותם  לתשובת  המהר,  וקמצד  היות  הקידושין  הללו  קידושי  שח,  המתירים

ומתוך  כך  ננסה ,  א  כי  אין  ללכת  בקידושין  אחר  אומדנות  והוכחות"אשר  ממנה  הסיק  רבינו  הרמ
 . ד"להעלות ארוכה לנדו

 ש לחלק בין סתם אומדנא לאומדא דמוכחי .1

סברא  המרכזית  בתשובות  השונות  באה  לחלק  בין  אומדנא  רגילה  לבין  אומדנא  שאין ה
ל  הרב  יצחק  חיים "וז,  ל"א  זצ"ה  קוק  והחזו"וכפי  שהזכרנו  לעיל  מדברי  הגראי,  אחריהלהרהר  

 :אשר חילק אף הוא בין סתם אומדנא לבין אומדנא דמוכח, )צו' עמ, שם(כהן מפאדווה 

, ואף  על  פי  דבענין  קידושין  החמורים  אין  ללכת  אחר  אומדנות  והוכחות"
יה  מהתחלה  דרך  היתול ואיכא  אומדנא  דמוכח  שהכל  ה  איכאדשאני  הכא  

 ".בעלמא

 :וכתב, העלה להתיר) צח' עמ, שם(ל "ר עמנואל אירגאס זצ"ם הרג
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כשהכל  יודעים  והעדים  עצמם  מעידים  שלא  היה  דעתם  להתקדש  אלא "
ובר  מן  דין  אף ,  יודה  דאין  להצריכה  גט)  ם"המהר(הוא    ףאלחוכא  ואטלולא  

א  לכל לה,  וקיןולא  לסמוך  אדי,  אם  נרצה  להחמיר  במקום  ערוה  החמורה
 ."'המדבר אין כאן אלא עד א

 ש לחלק בין אומדנא בשעת מעשה הקידושין לבין אומדנא שנתעוררה לאחר מכןי .2

ם  שביקשה  מאותו  פלוני "כי  שאני  עובדא  דמהר,  כתב)  ב"ע,  צז,  שם(תשובה  נוספת  ב
ש ואפשר  שחזרה  בה  מכוונתה  להתקד,  ורק  אחר  כך  זרקה  קידושיה,  וכן  עשה  ושתקה,  שיקדשה

ר "כ  לחלק  הרב  אליעזר  בן  מהר"וכ,  ולכן  אין  הולכין  אחר  אומדנא  לומר  שלא  חלו  הקידושין,  לו
 ).קי' עמ, שם(יעקב סופינו 

אשר  דן  אף  הוא  באותו  מעשה  שארע ,  )לה  קסימן  (בי  צכםחת  "ברא  דומה  מצינו  בשוס
 :ל"וז, והעלה להחמיר כחכמי העיר, באיטליה

 תינת  נעת  בי  כהם  לנתברר  שאומרים  העיר  הבני  רברי  דת  אני  אואה  ראמנם"
 אמר  שעד  הברי  דת  אמעה  שחר  אם  אי  כלום  כמרה  אא  לאשה  היד  בטבעתה
 קים  דדון  לנו  אריכים  צבריהםפ  ד"ע  וותה  אקידשת  שדים  עניש  אן  כש  יריה
כ "א  ו,מתא  דמילי  ושמיא  דילי  ממיא  רידהו  דעלייהו  דילתא  מך  הפיר  שהול
 וךת'  פי  אורידין  מלא  ועלין  מבעתט  הבלת  קחרי  אבריה  דאין  שרור  בדברה
 ".ד" כחרש א" כיבור דדיכ

י  הבנת  רבני  העיר  שבשעת  נתינת  הטבעת  לא  אמרה "נימוק  העיקרי  להחמיר  הינו  עפה
מבואר  כי  שונים  הם  פני  הדברים  כאשר .  האשה  דבר  שיש  בו  כדי  להרע  את  מעשה  הקידושין

 .האומדנא היתה כבר בזמן מעשה הקידושין

 דנא בדעת האשה לאומדנא בדעת האישש לחלק בין אומי .3

דדוקא , ם"כי יש שדייקו בדעת המהר) א"ע, וכן קלז, ב"ע, קכא, שם(וד הביא הפחד יצחק ע
דלא  שייך ,  אך  לגבי  איש,  משום  דאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה,  באשה  אין  הולכין  אחר  אומדנות

 .שפיר אזלינן בתר אומדנא, טעם זה

 וףצת  "והביא  משו,  שצידד  אף  הוא  בחילוק  זה)  א  כע"ה  אט"ח  (ומר  אביעית  "עיין  בשוו
 .ש"יע. גרשה ליכול שמיגוב, יונתי כשחוק לומר לבחור הנאמןש, )הכ' יס (בשד

 ש לחלק בין היתר המתבסס אך ורק על האומדנא לבין צירוף האומדנא כסניף להיתרי .4

הפחד יצחק הביא , שנעל  את  הדלת  בפני  אומדנות  והוכחות  בקידושין,  א"ביאור  דברי  הרמב
 :שכתבו כי) קיג, שם" (בעלי הפסק"תשובה מ

ולא ,  היינו  גרידא,  בעל  ההגהות  שאין  הולכין  אחר  האומדנות  כתבשמה  "
פ  יש  הפרש  מאומדנות  לאומדנות  כנדון  דידן "ועכ  [...]  לבטלם  מסניף

 ".שהענין מוכיח מתוכו

 .ל שהזכרנו בראשית דברינו"הם הם דברי הרב משאש זצו

שהחמיר  מאוד  והזהיר  שלא  ללכת  אחר ,  )יז-ו,  מב  (שולחן  הרוךעילוק  זה  בהלום  ראיתי  חו
 ):י, שם(ל "וז, ויש להתחשב אך ורק במעשה ולא במחשבת הלב, אומדנות בקידושין
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 הדברים  שמונות  מדיני  לומים  דינן  אקדושין  וגיטין  שפיל  ל"  נדבר  הוטעם"
 יטין  גבל  אשיקרי  ללא  אהדי  סיברי  אלא  וצמם  עבין  לינם  בתקיימיםמ
 משות  מום  שין  אדים  עלתי  בך  אהוגן  כעשה  נהמעשה  שף  אקדושיןו
 אשר  כמעשה  הק  רראות  להם  לין  אעדים  בק  רלוי  תהדבר  שכיון  והמעשהב
 חר  אלך  נאם  ד,מוכח  דאומדנא  בפילו  אבלב  שחשבות  מחרי  אתור  ללא  וואה
 ן  כהיות  לאי  אפשר  ועדים  האיית  רחרי  אלא  וצמם  עחר  אלך  נרי  האומדנאה
 ."קדושין וןגיטיב

 :מנם אף הוא כתב בהמשך דבריו לחלקא

 פי לרגישין מינם אעדים הם אוודאי דדול גדעת היקול שריך  צה  זבר  דאמנם"
 אומדנא  בבירור  בידענו  שף  א,מת  ארך  דל  עאינו  שהקדושין  וגטה  שייתןע
 פי  לם  אבלא  .בלבם  שדברים  לחוש  לנו  לין  אאמת  ללבם  ביונו  כלא  שמוכחד
 וודאי בהיתול וחוק שרך דל עק רלא אאינו שהדיא ליםהעד לראה נשייתםע
, זה  ברבה  ההתיישב  לש  יפק  סקדושי  לאפילו  וודאי  וקדושי  לעשותןא  ל"א
 על  דדשיני  קהיתול  וחוק  שרך  דל  עחלה  תמרה  אתב  כאא  ל"רמ  הבינו  רלכןו
 ."ינו אדושין קפק סגם דאפשר וודאים ודושין קאינן ששיטא פה זרךד

בהם  העלה ,  )ג  לסעיף  (סימן  כז  בם  נוספים  שכתב  ערוך  השולחןאן  המקום  להביא  דבריכ
דכתב  על  סמך ,  להתיר  קידושי  שחוק  במקום  בו  לא  ניתן  לברר  שכוונתם  היתה  אך  ורק  לשחוק

והעיד  שכן ,  אף  שיש  פוסקים  המחמירים  באותם  ספיקות,  ספיקות  נוספים  במעשה  הקידושין
 :ל"וז,  תהיינה בנות ישראל הפקרוכל זאת כדי שלא, דעת כל גדולי הדורות שקדמו לו

 משחקים  הובבים  שבניםב  ירע  אזמנינו  בכן  ועשיות  מובא  השובות  תבכמה"
 יתה  הכוונתם  דבררא  ל"א  וותם  אקדשים  מהיתול  וחוק  שדרך  ותולות  בםע
 ין  אהיא  ועות  מאביה  מלהוציא  וקדשה  לאמת  בוצה  רפעמים  לו  אשחוק  לקר
 מו  כהקדושין  בפיקות  סש  ים  אה  לנתן  שה  מניו  פל  עו  להשליך  לעת  דהל
 ל  כזה  בהחמיר  לין  אזה  העניין  מחר  אדבר  בוא  הספק  הו  אקדשהש  הלשוןב
 ם  אלכן  ופקר  השראל  ינות  בהיו  ילא  שדי  כקדושין  במחמירים  שחומרותה
 הפוסקים  מיעוט  מיש  שי  פל  עף  אופסין  תקדושין  הין  אפוסקים  הוב  רדעתל
 ה  זהתיר  ליןז  א"לפ  וןקדושי  הלפסול  והטות  לבים  רחרי  אזה  במחמיריםש
 הטעמים  ודיעות  הקורי  מידעו  שובהקים  מבנים  רלשהפ  ש"  עלא  אחידפ  י"ע
 ".לפנינו שדורות הדולי גל כהגו נכךו

לבין  אומדנא  מצד ,  ילוק  בין  אומדנא  הנובעת  מפחיתות  מעלת  האיש  המקדש  ביחס  לאשהח .ב

 הענין בכללותו

בררת  כי  הקידושין  נעשו  בדרך אחר  שהראנו  לדעת  כי  פוסקים  רבים  התחשבו  באומדנא  המ

א "שהרי  פשט  לשון  הרמ,  עדיין  לא  מלאני  ליבי  להתיר  מטעם  זה  לחוד,  של  שחוק  והיתול

וכן  מורים  לכאורה  פשטות  דברי ,  מורה  כי  אין  ללכת  כלל  אחר  אומדנות  והוכחות  בקידושין

 . ודבר זה מבטל אומדנות והוכחות, ם לפיהם איתתא בכל דהוא ניחא לה"המהר

, ם  עוסקים  בנדון  בו  האומדנא  לפיה  הקידושין  נעשו  בצחוק"ד  הוא  שדברי  המהר"הנלעו
אלא  האומדן  בדעת  האשה  הינו  מצד ,  אינה  מצד  עצם  רצונה  של  האשה  להתקדש  באותו  המעמד

שהסברא  נותנת  שאותה  אשה  לא  תחפוץ  להינשא  לאדם ,  אופיו  או  מצבו  של  האיש  שמקדשה
ומוכנה להינשא אף ,  ם  דאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה"אומר  המהר,  בהתייחס  לאומדנא  כזאת.  כזה

כך  גם  לגבי  אומדנא .  דטב  למיתב  טן  דו,  ובלבד  שלא  תישאר  גלמודה,  לאדם  פחות  המעלה
, שגם  על  כך  יש  לומר  דבכל  דהוא  ניחא  לה,  כגון  שהוא  כבר  נשוי,  הנובעת  ממצבו  של  המקדש
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מפני  שאפשר ,  ו  בעל  אשהשאין  אומדנא  מכך  שהמקדש  הינ)  לה  קסימן  (בי  צכםחוכבר  כתב  ה
 ת  אגרש  ליבא  שד  עביתו  בטטה  קו  שתכניס  אשתו  אתמות  שד  עשדעת  המתקדשת  היא  להמתין

 .שתוא

או  מצד  המקום  והזמן ,  ך  במקום  בו  האומדנא  מתייחסת  לעצם  רצונה  של  האשה  להתקדשא
 וסברת,  שפיר  אזלינן  אחר  האומדנא,  אשר  כלל  אינם  מתאימים  לנישואין,  בו  נעשו  הקידושין

 .ל אינה סותרת אומדנא זו"איתתא בכל דהוא נח

אף ,  ד  במקרה  הראשון  בו  קיבלה  טבעת  במועדון  הידוע  לשמצה  בהפקרותו"בנדו,  כןל
נראה  דיש  אומדנא  דמוכח  שכל ,  שקודם  מתן  הטבעת  שאל  האיש  את  האשה  אם  היא  מסכימה

כמרחק  שמים "  דת  משה  וישראל"ורחוק  מ,  הנעשה  במקום  כזה  הוא  בגדר  ליצנות  ופריקת  עול
הרי  אין  לנו ולו התחלה או ,  ובכגון  זה  כיצד  שייך  לומר  על  כך  שנוח  לה  לאשה  בכל  דהוא,  מארץ

 . על כן נראה כי ניתן להסתמך על האומדנא, שמץ הוכחה של כוונת קידושין

אלא  בשל ,  ך  גם  לכאורה  במקרה  השני  בו  האומדנא  לא  היתה  מצד  ריעותא  באיש  המקדשכ
רמי  הרווחה  חזות  פיקטיבית  של  תא  משפחתי  הכשיר  לגדל  את  ילדי הרצון  להציג  בפני  גו

, כל  טקס  הנישואין  נעשה  בדרך  הרחוקה  מנישואין  כדת  משה  וישראל,  יתירה  מכך,  המבקשת
א  אינם  מתייחסים "נראה  שדברי  הרמ".  זו  חתונה  של  כלבים":  "המקדש"וכפי  שהתבטא  אחי  

 .למציאות כזאת

שנשאל ,  )ה  פימן  סא"  חעזר  האבן  (ופר  סתםחת  "בשומצאתי  כן  ,  חר  כתבי  הדברים  האלהא
 :וכתב, ם"ובסוף תשובתו דן בדברי המהר, אף הוא בענין קידושי שחוק

 ותוא'  י  האל  נראה  הפי  כלא  אמוכח  דומדנא  אום  שוה  הא  ללאו  הכי  בוהתם"
 לל  כומדנא  אינו  אזה  שעל  זה  כתב  ומותה  כאשה  לנכון  ואוי  רמקדשה
 וכחות  הנו  לש  יםכ  א"א  ו,וונתוכ'  יל  פ"נ  כה  ליחא  נכל  דהוא  באיתתאד
 לא  אאורייתאד'  י  אוב  שיכא  לה  ליחאד  נ"כ  בומר  לייך  שלא  דחר  אמקוםמ
 ."שת איש אומר חשוםמ

ניתן  ללכת  אחר ,  ם  כי  אלמלא  חומרא  דאשת  איש"ורם  מדבריו  שהבין  בדעת  המהרמ
, ומדנא  דמוכחולכן  אין  א,  "דאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה"ם  "ש  המהר"ומ,  אומדנא  בקידושין

 .הרי זה מפני שבאותו מקרה האיש המקדש לא היה ראוי לאותה אשה

ם  לפיהם  אין  הולכין  אחר "ל  שכתבו  כי  דברי  המהר"אפשר  שזו  גם  כוונת  הפוסקים  הנו
דהיינו ,  אומדנות  והוכחות  אינם  שייכים  כאשר  מתחילה  הכל  היה  בדרך  של  היתול  בעלמא

 .אלא מצד הענין בכללותו, ו מצבושהאומדנא אינה רק מצד פחיתות המקדש א

כל  עוד  אינה ,  עולה  מדברינו  כי  גם  בקידושין  ניתן  לסמוך  על  אומדנא  ברורה  ומוכחתה
יש ,  מפאת  חומרת  איסור  אשת  איש,  עם  זאת.  נובעת  מאי  היותו  של  המקדש  ראוי  לאותה  אשה

עוד  בענין  זה ועיין  ,  לתור  אחר  נימוקים  נוספים  שיש  בהם  כדי  להטיל  ריעותא  במעשה  הקידושין
 ).1074259/1' תיק מס(ד הרבני האזורי באשקלון "ד מביה"בפס

 ומדנא מכך שהקידושין לא נעשו כנהוג תחת חופה במעמד הקהל ועל ידי רבא .ג

היא  העובדה  שבשני  המקרים ,  ד  לא  היתה  כוונת  קידושין"אומדנא  נוספת  לכך  שבנדו

 .ובלת והנהוגהוהקידושין לא נעשו בדרך המק, לא הועמדה חופה, שאירעו
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שנחלקו  אף ,  )  בסימן  (רובינציה  פכמיח  בתשובות,  ברא  זו  כבר  הובאה  בדברי  הראשוניםס
, ש  טעם  נוסף  להיתירא  מצד  לשון  המקדש"אמנם  עיי,  ט-סימנים  ב(הם  בענין  קידושי  שחוק  

 :ל"וז, ")הרי את מקודשת לי"שלא אמר בפירוש 

' אפי  ודושין  קאינם  דאש  רקלות  וחוק  שרך  דנתנו  שדושין  קכלל  ד"  נועוד"
 כך  בקודשת  מהיות  לבורה  סינה  אהאשה  שפנימ,  י  לקודשת  מת  ארי  המרא
 נתנו  שדושין  קל  עוד  דר  בברהםא'    ררב  התב  ככןו,  שתקה  ודבר  הבלהק'  פיא
 אמר  שי  פל  עף  אט  גלא  באשה  ההתיר  ופניו  לעשה  מבא  וחוק  שרך  דערמהב
 י  כחוק  שרך  דכך  בקודשת  מהיות  לבורה  סאיןש  פני  מקודשת  מת  ארי  ההל
 א  להיא  שטיפה  חרך  דנתנו  שקידושין  האלו  בכאש  ה"כ,  עדה  והל  קפני  לםא
 ."קודשת מינה אלהכי וכך בקודשת מהיות לבורה סיתהה

, )ק"מסמדובר  ככל  הנראה  ב(בתשובת  הרב  יצחק  בן  הרב  יוסף  ,  מנם  עיין  שם  בסימן  גא
 :ל"וז, יצא כנגד נימוק זהש

 תוב  כאון  גשם  בצאו  מי  כמרו  אשרא  ממתירים  האיות  רחילת  תוהנה"
, עדה  והל  קפני  לם  אי  כאש  רקלות  וחוק  שרך  דתקדשת  משה  אאין  שספריםב
 ישראל  בודע  ננה  הכי,  דה  בלבו  מזה  כק  רדברו,  יגידה  ותהי  ומר  אה  זמיו
 דים  עני  שי  פל  עבתורה  שדות  עכל  דמת  אתורת  בקוק  חי  כביהודהו

 מנםא,  זה  הרע  הדבר  כומר  להתבזה  לאון  גל  שדוש  קפה  לחלילהו,  תקיימתמ
 השכיל  מלבותם  וראות  מיניהם  עטחו  ועו  טמעתיקים  הסופרים  הי  כמרתיא
 ."כליותם מצה עאבדהו

ק  שמע  כי  דעת  המתיר  היתה  שלשם  חלות  הקידושין  בעינן "ד  בהסבר  הדברים  שהסמ"נלעה
אף  בלא  קהל ,  י  שני  עדים"ואמר  שהאשה  מתקדשת  ע,  וכנגד  הבנה  זו  יצא  חוצץ,  קהל  ועדה

ניכר  שכוונתו  היא  מצד  אומדנא  שלא  נתכוונה ,  אמנם  מלשון  המתיר  המצויה  בידינו.  ועדה
 .ע"ועדין צ. לקידושין

, ר  שבא  ליישב  את  סברת  המתיר"בתשובה  נוספת  לרבי  משה  בן  הנ,    ועיין  שם  בסימןו
 :ל"וז, שבמקומו תיקן שלא יקדשו שלא בקהל

 נהגו  ילא  שדים  עניםש  בקדשו  ילא  שדורות  לקן  תדולים  גקנת  תדאי  ואלא"
 לא שתאום פקדש לריצים פמעשה בשפחות מישתבשו וריצות פנהג משראלי
 ד  עיתן  לשיר  על  כריך  ציהיה  וט  גריכה  ציהיה  ודים  עשנים  וקדש  מחד  אהיוי
 קלות  וחוק  שרך  דהמקדש  דלמוד  לש  ישם  מאדרבאו,  מקדש  הצון  רעשהי
 אמרו  ילא  שלא  אהרהר  לא  לף  אכתוב  לריך  צין  אה  זדברו,  ט  גריכה  צאשר
 ."ן כתב כה מל עהתיישב להאריך לוב טעה טגדולה

' יס  (ש"יברובראשם  ה,  שהביא  חבל  פוסקים)    העזר  הבן  אד"ח  (ומר  אביעית  "עיין  בשוו
 אמני  נידיעת  בלא  שיקדש  שי  מכל  שתקן  לקהל  השיכולים)  ו"סימן  אלף  ר  (א"שברהו,  )צטש
) כא,  כח(ע  "א  אה"אמנם  עיין  ברמ[בטלים    וופקעים  מידושיו  קהיו  ישרה  עבפני  ובפניהם  וקהלה

 :ל"וז, )ח יעזר הבן אז"ח (ומר אביעי הל"זו. )]ל"סק(ש "ובפת

 ה  מי  פלע,  קידושין  הביטול  בהקל  לימוק  נוד  עצרף  לשל  י"נ  הל  כל  ענוסף"
 יש  שכל  לנודעש,  )  בימן  סעזר  הבן  אלקח('    גלק  חארץ  הרית  פ"שו  בכתבש
, מה  הארץ  בשר  אקדושים  מוקף  תלבכ  ובנידויים  וחרמות  בדומה  קסכמהה
 קידושיןה,  ה  זל  עעובר  הכלו,  נישואין  השעת  בלא  אשראל  ית  בקדש  ללאש
 בנן  רפקעינהו  אדים  עמאה  בעשו  נאפילוו,  עומדים  וופקעים  מהיו  יהםה
 ד  ענהוג  תנידוי  וחרם  בו  זהסכמהו,  ש"ח  נרשת  בלכד  נהואו,  יניה  מקידושיןל
 עזר  הבן  אלקח('    גלק  חארץ  הדהשת  "שו  בתב  ככןו.  כ"ע.  דק  צורה  מבואי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

10 

 ין  אחופה  השעת  בלא  שקידש  שכל  שאן  כידועה  הההסכמהש,  )  גימןס
 תחדשה  נמקרובו.  יניה  מקידושין  לבנן  ראפקעינהוו,  לל  כידושין  קידושיוק
 ."ל"צ זקדמנו שדור בראשית הרבנות השיאי נדי יל עחרם בו זסכמהה

צד  החרם  האוסר  לקדש  שלא  בשעת כי  ניתן  לצרף  סניף  נוסף  להיתירא  מ,  וצא  אפואי
 .הנישואין

, אומדנא  זו  לפיה  אין  בכוונת  האשה  להתקדש  שלא  כמנהג  ישראל  בקהל  ועדה,  כל  מקוםמ
 :ל"וז, )ד ססימן (לובליןם מ"הרמת "מצינו גם בשו

 ם  אי  כשה  אום  שקדש  לזמנינו  בללו  המדינות  בתה  עהוג  נה  זאין  שמאחר"
 אפילו  שוא  הפשוט  ופורסם  מ,זו  כצינים  קת  בכל  שכן  וחופה  לניסתה  כעתב
 יה  הלאו.  בדיחותא  וחוק  שרך  דכל  היה  העד  ההעיד  שמו  כאמת  היה  הםא
 נן  אאת  זעשות  לנשואה  האחותה  לה  ליה  המה  לכי  ודושין  קוונת  כום  שאןכ
 לל  כדושין  קל  שיחוש  מית  באן  כאין  וחוק  שרך  דם  אי  ככל  היה  הלא  שהדיס
 ."ב"י רימן סדשן הרומת תכתב שתשובה הוגמתד

ם  מלובלין  מציין  שאומדנא  זו  מקבלת  משנה  תוקף  כאשר  מדובר  בבת  למשפחה "מהרה
 .שוודאי לא יעלה על דעתה להתקדש שלא במעמד קהל ועדה ותחת החופה, מפורסמת ונכבדת

ובפרט  כאשר  מדובר ,  מנם  לא  בא  להוציא  מכלל  דבריו  מי  שאינה  נמנית  על  משפחה  כזוא
וסברא זו , ינם יודעים כי די בשני עדים כדי שהקידושין יחולווא, באנשים שאינם בקיאים בהלכה

 :ל"וז, שעסק בקידושי שחוק של בני נוער) סימן פא, ב"ח" (נחת אשרמ"ת "מצאתי בשו

, ד  דכיון  דמדובר  בבני  נוער  שהם  בורים  גמורים  בהלכה"ונראה  עוד  לענ"
ברור  שלהבנתם  המוטעית  פשוט  היה  להם  שאי  אפשר  לקדש  ללא  רב  מסדר 
קידושין  כהשקפה  המוטעית  של  רבים  מהחילוניים  שהרב  הוא  זה  שעושה 

וכחוקות  הגוים  שהכומר  או  הפקיד ,  את  הקידושין  בהסכמת  הבעל  והאשה
ונער  זה  ודאי  לא  העלה ,  בנישואין  אזרחיים  הם  שעושים  את  תוקף  הנישואין

 ."כלל על דעתו שיש תוקף בקידושין שנעשו שלא על ידי רב

) סימן  סד(ת  מנהיר  "שהביאו  משו)  קו'  עמ(מצינו  בפסק  רבני  אנקינה  )  שם  (חד  יצחקפם  בג
מראים  הדברים  שלא  היתה  כל ,  שמאחר  דאין  נהוג  בזמננו  לקדש  אשה  כי  אם  בכניסתה  לחופה

 ) . אות ד, א"א סקי, מב(ועיין עוד באוצר הפוסקים , כוונת קידושין

ניתן  לחזק  את  האומדנא ,  וןבמקרה  הראשון  בו  האישה  קיבלה  טבעת  במועד,  ד"פיכך  בנדול
שהרי  הקידושין  לא  נעשו  במעמד  קהל  שהתכנס  במיוחד  למעמד  חופה ,  שמדובר  בקידושי  שחוק

היה  אירוע  מצומצם  אליו  הוזמנו  כמה ,  אמנם  במקרה  השני.  אף  לא  הועמדה  חופה,  וקידושין
ק  מסוים אם  כי  גם  ביחס  למקרה  השני  יש  חיזו,  ולכן  האומדנא  חלשה  יותר,  שכנים  ובני  משפחה

שהרי  המעמד  לא  כלל ,  לאומדנא  מאחר  והאשה  עצמה  אמרה  כי  התכוונה  לנישואין  פיקטיביים
 . היא יודעת מה זה נישואין כשרים, י"ומאחר ונישאה בעבר כדמו, עדים ורב

 נאמן באיסורין' אמנות האשה מדין עד אנ .ד

 המוכיחות שלא א  לפיהם אין הולכין בקידושין אחר אומדנות והוכחות"על  דברי  הרמ,  והנה

מדוע  שלא  נאמין  לה )  אבן  העזר  נט,  ק"מהדו  (נודע  ביהודההקשה  ה,  כיוונה  לשם  קידושין

ולא  בעינן ,  שנאמן  אפילו  בשלו,  נאמן  באיסורין'  שלא  כיוונה  לשם  קידושין  מדין  עד  א
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ד  בו "כבנדו,  אבל  היכא  דלא  איתחזק  איסורא,  שיהיה  בידו  כי  אם  היכא  דאיתחזק  איסורא

 .ש"עיי, נאמנת אפילו במה שאינו בידה, דון אם הקידושין חלואנו באים ל

 :י לבאר"כתב הנובו

 לא א,הימנא מלא דשוםל מ"נ התשובהם ב"הר מל שעמו טין אאמת במנםא"
 הדברים  והמחשבה  וכוונה  הל  עשגיחין  מנו  אאין  שך  אמהימנא  והימנאמ
 ן  כא  למחשבה  הם  אאפילו  ודיבור  המשמעות  ביש  שה  מפה  החר  אולכיםה
 ."ברים דינן אבלב שברים דואה

אל לנו , מכל מקום, ולה מדבריו כי אף שמאמינים אנו לדבריה שלא נתכוונה לשם קידושיןע
 .להשגיח אחר הכוונה אלא אחר הדיבור

, מנם  נראה  שאין  זה נוגע למקום בו ניכר מתוך המעשה עצמו שכלל לא התכוונה להתקדשא
ם  מדובר  שאמרה  לו  מעיקרא  שיקדשנה  ואף "רי  עצמו  כותב  שמאחר  ובעובדא  דהמה"והנוב

שמהמעשה ,  הרי  שיש  כאן  דברים  שבלב,  ורק  אחר  כך  השליכתם,  שתקה  בשעת  הקידושין
אמנם במקום בו המעשה . ורק אחר כך חזרה בה, ומאופן דיבורה היה נראה שמתכוונת לקידושין

, ה  להתקדש  לויש  להאמינה  על  כך  שלא  התכוונ,  עצמו  מורה  שהכל  נעשה  דרך  צחוק  והיתול
, ל  לגבי  השליח  שבטעות  אמר  לאשה  שהיא  מקודשת  לו"ם  הנ"וכעין  שמצינו  בתשובת  המהר

 .ולא אמר שמקודשת לשולחו

שכתב  לחלק  בין  נדון  דידיה  בו  מוכח ,  )ג  נימן  סא"ח  (אירות  מניםפעין  זה  מובא  בתשובת  כ
 :ל"וז, ם"לבין עובדא דהמהר, מתוך הענין שהקידושין נעשו בצחוק

 להתלוצץ  ושחוק  ללאא'  י  הא  לבלבי)  ם"בעובדא  דהמהר  (אמרהג  ד"דאע"
 יא  הלא  ווא  הא  לעולם  מיבר  דלא  שידן  דנדון  בבל  א.ינהו  נבלב  שברים  דמוע
 שחוק  לודאי  ב,ה  ליתן  להוכרח  שגוזים  אחוק  שבתוך  ודושין  קשוםמ
 ."זה בנאמן ותכון נלהיתולו

שכתבו  כי  ניתן  להתיר  מטעם )  וק'  עמ,  שם(בתשובת  רבני  אנקינה    חד  יצחקפכן  מצאתי  בו
 :ל"וז, א"ספק אם חוששין לקידושין בפני ע, ספק אם כיוונו לשחוק, ספק ספיקא

אלא  שבודאי  אסרוהו  הפוסקים ,  ואל  תטעה  לומר  דשחוק  והיתול  אינו  ספק"
דהא לא אסרוהו אלא משום דלא ברור לן , מטעם דדברים שבלב אינם דברים
אבל  אי  הוה ,  לב  אינם  דברים  לסמוך  עליהםאם  כיוונו  לכך  או  לא  ודברים  שב

הוה ,  ידעינן  ודאי  דלהשטות  נתכונו  והיינו  יכולים  לעמוד  על  זה  בבירור
 ."אמרינן אין האשה מתקדשת אלא לדעתה

ויש  להאמינה ,  די  בדברים  אלו  כדי  להוציא  הדבר  מכלל  דברים  שבלב,  לענייננו,  כל  מקוםמ
ע  למקרה  הראשון  שארע  באותו  המועדון  הפרוץ אמנם  כל  זה  בנוג.  שכלל  לא  נתכוונה  להתקדש

 . ק פרסה מקדושה ומקידושין"הרחוק ת

ונתן  טבעת  תוך  כדי  טקס  במעמד ,  בו  האיש  אמר  לשון  קידושין,  מנם  לגבי  המקרה  השניא
ובכדי  להציג  הדברים ,  וכל  מטרת  הטקס  היתה  כדי  לשוות  מראה  של  תא  משפחתי,  אורחים

הינו  בכלל  דברים ,  ת  נוטה  שבכגון  זה  חוסר  הכוונה  להתקדשהדע,  באופן  זה  בפני  גורמי  הרווחה
 כוונה  החר  אנו  להשגיח  לאין,  ויש  מקום  להחמיר  כדברי  הנודע  ביהודה  שאף  שנאמנת,  שבלב

 .דיבור השמעות מחר אלא אהמחשבהו
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ד  לחלוק  ולומר  שטקס  מצומצם  בהשתתפות  כמה  בני "ם  כי  גם  על  כך  יש  מקום  לבעא
: כאשר  אחיו  הדתי  של  האיש  מפטיר,  בלא  חופה  ורב  מקדש,  בריתאנשים  שאינם  בני  ,  משפחה

 ". דברים שבלב"אינו נכנס בגדר , "זו חתונה של כלבים"

 ישואים פיקטיבייםנ .ה

על  מנת  לזכות  באמונם  של ,  סיפרה  המבקשת  כי  הציגה  חזות  של  נישואין,  במאורע  השני

, לדבריה.  שמורתהכדי  שיאפשרו  לילדיה  מנישואין  קודמים  לשהות  במ,  גורמי  הרווחה

, וסוכם  שככל  שירצו,  המונח  נישואים  פיקטיביים  עלה  בשיחות  ביניהם  קודם  הנישואים

 .יוכלו לעזוב איש את רעהו

 ליהם  ענגזר  שלמנות  אשנשאל  לגבי  נשים)    חס"ו  סב"ח  (ם"הרשמת  "מצינו  בשו,  ענין  זהב
 צה  עהם  למצאו  ו,גבול  לסמוכים  הרסאות  פמרחק  חמשים  בל  ידי  השלטונות  שלא  יתגוררוע
 הם  לם  גהיהז  ת"עי  ו,ממשלה  הרשות  בגבול  התוך  בדרים  הזקנים  לימוסי  הגוייםפ  נ"  עיינשאוש
 לא  ורשותו  לבעל  הכניסה  הא  לבל  א,ממשלה  הבפ  ר"  עקידושין  וופה  חעשו  ו,ם  שדור  לשותר
 זקנים  העליהן  בל  עהתאבל  לחויבות  מאם  ה,פנים  לק  רן  כשו  עי  כלל  כביאה  לאויה  רופה  חיתהה
 .מתוש

 ,ה  עם  זו  זקשרו  נא  למעולם  ו,לפי  חוץ  כק  רקידושין  נעשו  המעיקרא  דהסיק  להלכה  דכיוןו
והוכיח ,  כתב  שדינן  כמקודשות,  עם  זאת.  לא  חל  עליהן  חיוב  אבלות,  ה  זל  עוה  דה  זל  שב  לאיןו

 :ם"ל המהרש"וז, )ב"י היבמותד ד"פ (רושלמייזאת מה

 ערמה  בשים  נאות  משהל  שקידש  ובי  טרפון  רהערים  שאשכחן  בירושלמי"
 דור  ללא  שדעתא  אערמה  בקידשן  דרי  ה,רומה  תהאכילן  לדי  כעבון  רימיב
מכל   דבעל  כרחך  ו,תרומה  באכול  לשות  רוה  ליה  האפילו  הכי  ו,לל  כמהםע

 הרי  ש,שואות  נין  דהוי  להו  שריך  לומר  צגם  ו,מורים  גידושין  קוי  המקום
 ותן  אבעול  לדעתא  אנישואין  היו  הלא  שאף  ו.תרומה  בוכלת  אינה  ארוסהא
 די  כקנה  וקידש  וגמר  ודה  נופת  חיתה  הא  להתם  דש  לומר  ימכל  מקום  דךא
 ודינא  [...]  ופת  נידה  חהיתה  שנדון  דידן  בבל  ארומה  תיסור  אהם  מהפקיעל
 מר  גלא  וממשלה  הק  חפני  מק  ריעשה  שבכהאי  גוונא  דש  לומר  יגם  וארוסהכ
 ."תאבלתמ ינה ארוסה אהרי וארוסה כק רוי הכולי עלמא לקידשו

כדי ,  וכחתו  הינה  מהנהגתו  של  רבי  טרפון  שקידש  בהערמה  שלוש  מאות  נשים  בשנות  רעבה
הדעת  נותנת  כי  לא  קידשן  כדי .  ובתור  נשות  כהן  תוכלנה  לאכול  בתרומה,  שתחשבנה  כנשותיו

אלא  רק  כדי  שתחשבנה  כנשותיו  על  מנת ,  ולא  לחיות  עמהן  חיי  אישות,  לדור  עמהן  כלל
שיש  חלות  לקידושין  אף  היכן  שלא  נועדו  על  מנת  שהאיש ,  יוצא  אפוא.  שתאכלנה  בתרומה

 .אלא נעשו בשל סיבה צדדית, והאשה יחיו כבעל ואשה

נשאל  על  דבר  קידושין  וחופה  שנעשו )  סימן  ה,  ב-א  (פנת  פענחצת  "ובער  בשו'ם  הרוגאצג
עשה והביא  אף  הוא  ראיה  מהמ.  איך  לנהוג  בגט,  רק  לצורך  השגת  תעודה,  שלא  לשם  אישות

אזי  צריך ,  רק  ציין  שאם  ידוע  לנו  בבירור  שלא  נתיחדה  עמו  מעולם,  דרבי  טרפון  דמקודשת
, דגם  ארוסה  יש  עליה  שם  אשתו,  אך  בדיעבד  אינו  מעכב,  "אנתתי"ולא  "  ארוסתי"לכתוב  בגט  

 .א יום"וגם היא תוכל להינשא רק לאחר צ
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ם  פיקטיביים  הינה הסיבה  שיש  תוקף  לנישואי,  ובער'ם  והרוגאצ"כאורה  לדעת  המהרשל
ולכן  אף  אם  ידוע  לנו  שכוונתם  היתה  אך  ורק  להציג  חזות ,  שאין  הולכין  בקידושין  אחר  אומדנות

 . אין להתחשב בכך להלכה, של נישואים

, דיש  מקום  גדול  לחלק  בין  נישואין  שנועדו  לשם  אכילת  תרומה,  מנם  ראייתם  צריכה  עיוןא
אם  כן  אנן  סהדי  שכוונתם  היתה ,  אורייתאשמאחר  ולשם  כך  יש  צורך  שהנישואין  יחולו  מד

מה  שאין  כן  כאשר  הנישואין  נעשו  באופן  פיקטיבי  לשם  מצג  שווא  עבור ,  שיחולו  כדבעי
דבכגון  זה  יש  לנו  אומדן  דעת  ברור  שכלל  לא ,  ואין  צורך  אמיתי  שיחולו  מהתורה,  השלטונות

 .התכוונו לקידושין

שנשאל ,  )וראה  גם  סימן  עב,  ט  כימן  סעזר  האבן  (בי  צרהת  "ילוק  מבואר  זה  הובא  בשוח
 ך  כלשםו,  ארץ  בהישאר  לתוכל  שדי  כהממשלה  משיון  רהשיג  לוכרחת  מהיתה  ששה  אאודות

, הן  כם  עגון  הדוך  שה  לזדמן  נלבסוףו,  ט  גה  לדרו  סך  כאחר  וארץ  התושב  מידושין  קבלהק
 לא  שהממשלה  מישיון  רשם  לק  רעשו  נבעיקר  שקידושין  לט  גריכה  ציתה  הם  אאה  בהשאלהו
ולאחר  שהביא  את  הראיה .  כהן  לאסרה  נם  אגט  הקבלה  שחרי  אעכשיוו,  ארץ  הן  מגרשוהי

 :כתב, מהמעשה דרבי טרפון

, נן  אניחזיד.  רפון  טרבי  דובדא  עההיא  ללל  כומה  דנידון  היןד  א"ענ  לאבל"
 ומר  לריך  צרחך  כלע,  ידושין  קיהוי  לא  לערמה  הקדושי  דסברא  היא  ההמ
 שיון  רקבל  ליה  הוונתם  ככלו,  לל  כקידושיןל  עתם  דיה  הלא  דידעינן  דשוםמ
 זמן  בידושין  קל  עהסכימו  שברא  סום  שיןכ  א"א,  ארץ  בהישאר  ליוכלוש
 לפי  כערמה  הק  רהיה  ילא  שהם  לי  דבודאיו,  קידושין  בצו  רלא  שבשעהו
 אין  שקידושין  לכוונו  ילמהו,  הם  לדרוש  הרשיון  הת  אשיקבלו  וממשלהה
 גד  נעושה  שאדם  בייך  שה  זלכ.  דושיןקי  החלות  לריכים  צאיןו,  הם  בוציםר
 רבי  דעובדא  בן  כאין  שהמ.  זה  לצריך  ווצה  רהוא  שמטרתו  לבוא  לדי  כברוח
 האכילם  לפשר  אאיו,  רעבון  השנות  ברומה  תיאכלו  שצה  רהואש,  רפוןט
 יסתפק  שחשוב  לייך  שהמ,  יניהם  בידושין  קלות  חיהיה  שאופן  בלא  ארומהת
 כיצדו,  לום  כלא  ושה  עא  לן  כאםד,  חולו  יא  להקידושין  ובד  להערמה  בקר
ת "כעין זה עיין גם בשו." (מורים  גידושין  קלות  חאן  כין  אם  אתרומה  באכלוי

 ).ל קימן סא" חעניא דפרקסתאא

, לפיהם  אין  הולכין  בקידושין  אחר  אומדנות  והוכחות,  א"ש  שלאחר  שדן  בדברי  הרמ"ייע
 ייך  שאל,  ישיון  רהשגת  למטרה  לק  רודרו  סהקידושין  שעיקרא  מדוע  יהסיק  דבנדון  דידיה  שהיה

 .עלמא בערמה הלא אלל כידושין קאן כיה הלאד, קידושין בומדנא אתר בולכים הומר דאיןל

 כדי  שחלוצים  הף  הוא  לגבי  אל  נשאל"צ  זוק  קהזכיר  כי  מרן  הרב,  ל"תשובת  הר  צבי  הנב
 אינם  שיםבנ  רישו,  אשה  ואיש  כרשמונ,  שראל  יארץ  לניסה  כזכות  וספורט  פ-  סע  מעודת  תקבלל
 הםו,  ן  כעשו  שובדא  עהוהו.  קידושין  וופה  חיעשו  שתנאי  בק  רישואין  נעודת  תותניםנ
 לל  כעתם  דיתה  הלאו,  ארץ  להיכנס  לדי  כשותף  מספורט  פקבל  לדי  כלא  אינו  אזה  שמחשבתםב
 ופה  חנעשה  שדבר  הודעכ  נ"אחו.  איש  לישאה  נהיאו,  דרכו  ליש  איכף  תתפרדונ,  ישואין  נשםל
 .דת כיטורין פט גנתןו, נמצא ומקדש החרי אחפשוו, ארץ לניסתןכ ודם קקידושיןו

שלאחר  שביאר  שאף  בקידושין  יש ,  )סימן  מא(ל  "נ  ההן  כזרתע  נראה  שכיוון  לתשובתו
 כתב לדון בעצם, בצירופים נוספים, פ בדרבנן"וניתן  להקל עכ,  מצבים  בהם  הולכין  אחר  אומדנא

, דושין  קשם  ללל  כוונו  כלא  שוכחת  מהיות  לספיקה  מיא  הםא,  אומדנא  בנישואין  פיקטיבייםה
 . תגרשו יאזי ו"א ליבאו שד עמניים זדושין קשם לוונו כאוליו
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, סיכמתי  איתו  שזה  יהיו  נישואין:  "ד  בו  האשה  סיפרה  בתחילה"פק  זה  התעורר  גם  בנדוס
. ואם  כן  היה  מקום  להבין  שהתכוונו  לקידושין  זמניים,  "שאם  לא  מסתדרים  כל  אחד  הולך  לדרכו

סיכמנו   [...]  התכוונתי  פיקטיבי:  "השיבה,  אמנם  כשנשאלה  האם  כוונתה  לנישואים  זמניים
 ". מורידים את הטבעת, לא צריך גט, שברגע שנפרדים

וברגע ,  ודאי  אינו  מעלה  ואינו  מוריד,  אין  צורך  בגט,  הנה  מה  שסיכמו  שאם  ייפרדוו
 ): א" עכט (דריםנוכדמצינו ב, לא ניתן להפקיעם בלא גט, שהקידושין חלים

 לא  בפקא  נימ,  שתי  את  אי  אלמחר  ושתי  את  איום  האשה  למר  אילו  אומה"
 " ?טג

 ): שם (אירימביאר הו

 ." פסק ההם לין אלים חהן שאחר מהקדושיןש"

, ולכן  לא  יצטרכו  לגט,  ד  שכוונתם  היתה  לכך  שאין  כאן  כלל  גדר  נישואין"ך  מסתבר  בנדוא
יביאו  את ,  אם  נעבוד  על  כולם  שהוא  מקדש  אותיהוא  הכניס  לי  לראש  ש:  "וכפי  שהאשה  אמרה

לכן  לא ,  כאשר  קיבלתי  את  הטבעת  ידעתי  שאנחנו  משקרים:  "וכן  אמרה".  הילדים  הביתה
 )".זו חתונה של כלבים: שאמר(נפגעתי מאח שלו 

 ):שם(ליבון הדברים כתב העזרת כהן ב

 ,בדברים  שתכלית  החר  אולכים  הנחנו  אומדנא  אבכל  שראים  נדברים  האבל"
 יוונו  כמאל  ש"  יזא,  זמניים  הקדושין  העצם  מתועלת  וכלית  תהם  לש  יאםו
 צד  מם  אבלא,  ט  גצריכה  ועולם  לקדושין  הלין  חממילאו,  זמן  להתקדשל
 אומדנא  שומרים  אנו  אדאי  וזא,  לל  כהקדושין  לריכין  צינם  אלהם  שמטרהה
 הם  שאחר  מהכי  נמיו  [...]  מניים  זקידושין  לפילו  איוונו  כלא  שוא  המוכחד
, לל  כדושין  קלאב,  שוי  נוג  זתור  בלהםפ  ש"פ  הת  ארשום  לתחילה  בתאמצוה
 נתקדשו  שתקא  פביאו  יםא  א"  כו  זעודה  תהם  ליתן  לצה  רא  להרב  שלאא
 ם  עקידושין  הל  שדר  סל  כת  איסדר  שד  עהם  ליתן  לצה  רא  להחזןו,  כתובהו
 פילו  אקידושין  העצם  ללל  כוצרכו  הלא  שודעים  ינו  אמטרה  התוךמ,  ברכותה
נ "  העולם  למורים  גשואין  נאן  כיו  הלא  שועילה  מהאומדנא  שכשםו,  מןזל
 הם  שפתקא  הת  אהשיג  ללאא,  מן  זנשואי  לפילו  אונתם  כיתה  הלא  שוכיחהמ
 אם  שאחר  מלהיפךו,  קידושין  העצם  להם  למהו,  רשיון  הת  אישיגו  שדיכ,  וגז
 רלמח ושתי  את  אהיום  דהאכ,  עולם  לאוגדים  מהיו  יזמן  לקידושין  לכוונו  יקר
 ין  אדאי  ועולם  לקדושין  שמתוךו,  )ט"כ  (נדריםכ,  ט  גצריכה  דשתי  את  איא
 ."מן זל שקדושיןכ ל" גיוונו כא לדאיו, ו בנין עהםל

ל  תולה  את  חלות  הקידושין  בשאלה  האם  סידור  הקידושין  אכן  היה נצרך עבור "ה  זצ"גראיה
פת  מעצם  הקידושין או  שיש  להם  תועלת  נוס,  החזות  החיצונית  שלשמה  מציגים  עצמם  כנשואים

, ד  את  המבקשת"ד  שאל  ביה"והנה  בנדו.  שאינה  נוגעת  לענין  שלשמו  מציגים  עצמם  כנשואים
האם  לא  די  היה  לחיות  עם  בן  הזוג ,  מדוע  כדי  להחזיר  את  ילדיה  לחזקתה  היה  צורך  בקידושין

כך  הסיכויים  היו  גדולים  יותר  שהרווחה ,  בתשובתה  טענה  כי  להבנתה.  מבלי  לסדר  קידושין
. י"קיימת  אומדנא  שלא  נתכוונו  באמת  לקידושין  כדמו,  לכן.  תאשר  החזקת  הילדים  במשמורתה

הרי  לרווחה  אין  זה  משנה  אם  נישאה  כדת ,  אמנם  עדיין  יש  צד  ספק  בדבר  מאחר  שלפי  האמת
לכן  האומדנא ,  או  אפילו  חיה  באופן  יציב  בגפה,  או  שנרשמה  בנישואין  אזרחיים,  משה  וישראל

 . ל"פ פראנק זצ"ה קוק והגרצ"נא בנדונם של הגראיפחותה מאשר האומד

 ופו  סהוכיח"יש  דין  של  ,  כי  גם  כאשר  אין  אומדנא  בעצם  הענין)  שם(וד  כתב  העזרת  כהן  ע
ל "ייק,  מת  ונפל  וגג  הראש  לעלה  ואשתי  לט  גתבו  כאמר  שבריא  בכדמצינוו,  "חילתו  תלע
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יכול "  סופו  של  דבר"כתב  דו.  חילתו  תל  עופו  סהוכיח  דשוםמ,  טז  ג"  הפל  נעצמו  מאםג  ד"רשבכ
 :ל"וז, לשמש כאבן בוחן גם באשר לחלותם של נישואים פיקטיביים

 קידושין  הידור  סל  שענין  הל  כתוך  מסופקים  משאנו  כש  לומר  יוהכי  נמי"
 יוונו  כםא,  רשיון  ההשגת  לממשלה  הכרח  הפני  מק  רעשו  נלכתחילהש,  ללוה
כ "ח  אהנהגתם  מאיםו  ריינו  האם  שותן  נשכלה,  או  לו  אקידושיןכ  ל"ג

 בלא,  הם  לחוש  לנו  ליה  הדאי  וו  אקידושין  למתאים  היחש  האותו  בהתנהגוש
 לאש,  נהגתם  הל  כהוכחה  וה  זאופן  בלל  כתנהגו  הלא  שמעידים  שה  מפיכ
י " עה זהשיג ליחא להםנ' י היותרו, נסיעה השיון רשגת הפני  מי  אם  כה  זשוע
 התנהגו  ון  כשו  עהכרח  הפני  מלאא,  ידושין  קום  שלא  בתעודה  בשימהר
 תכוונו  נא  למעולם  שחילתן  תל  עופן  סוכיח  הריה,  דושין  קסידורב
 נו  לאיןש,  ומדנא  אצד  משחוק  ויתול  הידושי  קכל  בבשלמא  ו...קידושיןל
 מחמרינןל  ד"י,  ידושין  קל  שצורה  בדברים  הת  אשו  עמה  לספיקה  מבהס
 יתמרא  לם  גידושין  קל  שדבר  בדו  יל  עהכנס  לספיק  מינו  אעלמא  בשחוקש
 שתא  הילמא  דוששין  חקידושין  בוצים  ראינם  ותפרדו  נם  אפילוכ  א"ע,  יןע
 חדשים מאנו שלאא, כל לבוררת מיא ההסבה שמקום בבלא, הו בהדרו  דואה
 שם  ליונומ  כ"  מהקידושין  ללל  כריכים  צאינם  שי  פל  עף  אמאש,  פקס
 חמרינן  מלאו,  חילתן  תל  עופן  סוכיח  המרינן  אפירג  ש"בכהל  ד"י,  ידושיןק
 ."לל כזהב

ואף ,  אם  נהגו  כבני  זוג  נשואים  או  לא,  יש  לבחון  את  אופן  הנהגתם  בהמשך,  דבריול
איננו , שבקידושי  שחוק  כאשר אין אומדנא מספקת שתניח דעתנו מדוע פעלו באופן של קידושין

ורק  אנו ,  אבל  במקום  שברור  שהנישואים  הינם  פיקטיביים,  מתחשבים  בכך  שנפרדו  דרכיהם
 .בזה נדון אותם על שם סופם, ונו גם לקידושיןמסופקים אם כיו

אך  נתפרדה  החבילה  עוד  טרם ,  טענה  האשה  שכמעט  קיבלה  חזרה  את  הילדים,  ד"נדוב
אף  שהדברים  נוטים  לקבל ,  מכל  מקום.  ולכן  אין  הוכחה  מסופם  של  דברים  על  תחילתם,  הגעתם

עט ולא היה ביניהם ובפרט לאור דבריה שבמשך החודשים שהתגוררו יחדיו כמ, את  דברי  האשה
בנוסף ,  ז"קשה  לדעת  אם  לא  היתה  להם  תועלת  אמתית  נוספת  מהיותם  נשואים  זל,  קשר  אישות

 . לתועלת הנוגעת להחזרת ילדי האשה לחזקתה

ה  קוק  בכך  שנישואין  פיקטיביים  לצורך  קבלת  אשרת "ציין  סברא  נוספת  שמעלה  הגראינ
, רצונה  ללא  אתקדשת  מאשה  האין  שמא  לןיי  קהריש,  ונס  אכניסה  לארץ  ישראל  דומים  לקידושי

מנמקת  את  אי  חלות  הקידושין ,  )ב,  מח(אף  שהגמרא  בבבא  בתרא  ו,  לום  כינם  אונס  אקידושיו
 זהל  ש"כ  י"א,  הפקיעו  קידושיוו,  הוגן  כלא  שמו  עשו  עפיכך  להוגן  כלא  ששה  עבכך  שהמקדש

 חר  אצד  מא  בסה  שאין  כן  כאן  שהאונמ,  קדשה  לותה  אאונסה'  י  ההוא  שיכא  הוקא  דייךש
. י"א  לבא  לותה  אעיכב  שהאונס  מהוציאה  למה  עסד  חעשה  והוגן  כשה  עמקדש  הרי  האדרבאו
 על  בשה  אהמקדש  ורצונה  ללא  אתקדשת  מאשה  האיןש,  בריהם  דתמו  סאחר  שהפוסקים  ממנםא
ממילא אפשר שהוא . ילוק  חין  אלדינא  שמשמע,  ע"השו  וטור  השוןה  ל"כו,  קודשת  מינה  ארחהכ

 . אונס שנועדו כדי לקבל חזרה את הילדיםהדין לקידושי

 :ל"ה זצ"למסקנה כתב הגראי, כל מקוםמ

 פנימ,  טוב  הרצונם  ביתגרשו  שהם  ללומר  וותם  אפייס  לראויד  ש"לע  נעל  כן"
 רצו  יא  לאםו,  וב  טה  מהתגרש  לתרצו  יאםו,  חד  ישיבתם  יהיתר  לירור  באיןש
 כנס  נא  לללו  הולם  עלי  קל  שקנתם  תמפניו,  לינו  עחריותם  אין  אהתגרשל
א "  אאיסור  בשלון  כלש,  דולה  גששא  חזה  בישש,  מעושה  ווטעה  מט  גספקל
 ."ד"נלעכ. ו" חאורייתאד
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, בלא  סניפי  היתר  נוספים,  ד  אין  די  באומדנא  של  נישואים  פיקטיביים"שגם  בנדואה  כן  נרל
 ).א אות ז"א סקי, מב (וצר הפוסקיםאועיין עוד ב. כדי לפטור את האשה בלא גט

 ליםדים פסוע .ו

בעטיו  ניתן  מעיקר  הדין  להתיר  את  נישואי ,  אמנם  עומד  בפנינו  נימוק  נוסף  ועיקרי

 .בשני המקרים נעשו הקידושין בפני עדים פסולים, הוא בשל העובדה שלדבריה, המבקשת

, בשל  כך(נעשה  במועדון  הידוע  לשמצה  בהפקרות  נוראה  ששררה  בו  ,  מקרה  הראשוןה
, אינם  כשרים  לעדות,  ועל  כן  יש  להניח  כי  הפוקדים  אותו,  )הרשויות  אף  סגרו  אותו  כעבור  זמן

בענין זה עיין (האירוע המדובר אירע ככל הנראה בליל שבת , כי לדברי המבקשת,  נציין.  ל"ואכמ
ש "  עיי963835/1תיק  ,  ד  בבאר  שבע"ד  מביה"א  בפס"א  דרשביץ  שליט"ד  הגר"ש  כבוד  האב"מ

עיין ,  דאסור  לקדש  בשבת,  תול  ושחוקתלינן  בהי,  שהביא  דברי  הפוסקים  שהמקדש  בשבת
יתירה ).  אות  ו,  ק'  אות  ג  והמנחת  יחיאל  סי,  ו  סימן  ל"ש  ענגל  ח"מהר,  א  סימן  קד"ס  ח"בחת
" מעשה  הקידושין"הרי  המבקשת  ציינה  כי  ,  גם  לו  יצויר  כי  באי  המקום  כשרים  לעדות,  מכך

שמעו  מילה ספק  אם  כלל  ,  אך  בשל  המוסיקה  הרועשת,  נעשה  מול  כמה  אנשים  שהסתכלו
דבר  הנכון  אף  לגבי  האיש ,  סביר  להניח  כי  היו  שיכורים  ומסוממים,  בר  מן  דין,  מהדברים

ד  את  שיטות "שצירף  בנימוקיו  לביה,  נציין  לדברי  רב  העיר  שבה  נרשמה  לנישואין.  והאשה
, אזי  אם  יש  שם  קרוב  או  פסול,  הראשונים  הסוברים  כי  כאשר  לא  יוחדו  עדים  למעשה  הקידושין

 ע  יוסף"רגבפסק  דינו  של  מרן  ה)  329'  עמ,  י"ח(ר  "בענין  זה  עיין  בפד.  לם  בטלהעדות  כו
אם  באשה  נמי  אמרינן   ורי  אבןטוה  ומיםתוהזכיר  שם  מחלוקת  ה,  שדן  בקידושי  שחוק,  א"שליט

, )ד  בבאר  שבע"ל  מביה"ד  הנ"וכן  ראה  פס(ש  היטב  "עיי,  נמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול
 .ל"ואכמ

, שני  אחים  שלו:  "אשה  כי  הרכב  המשתתפים  באותו  אירוע  היהם  במקרה  השני  ציינה  הג
היו  שלושה .  שני  שכנים  חילונים  שמחללים  שבת  ומעשנים  בשבת  ועושים  על  האש  בשבת

מדבריה ".  ואחותי  היתה  שם,  ערבים  שני  גברים  ואשה  אחת  והיה  בעלה  של  חברה  שלי  שהוא  גוי
טען ,  לאחר  שאותר  האיש,  וחר  יותראציין  כי  מא[שבמקום  לא  נכחו  עדים  כשרים  ,  יוצא  אפוא

, הודה  שהקידושין  לא  נעשו  באופן  רציני,  עם  זאת,  שהוא  עצמו  חפץ  באשה  ורצה  בנישואין  עמה
 ].כאשר אחד מהם היה אחיו, ולדבריו יוחדו שני עדים

דבדבר  שהוא ):  "סימן  כה,  ב"ח  (חיעזראכבר  כתב  ה,  לגבי  היותם  של  העדים  מחללי  שבתו
א "לגר  זר  משפטעויעויין  ב".  אין  צריך  בזה  קבלת  עדות,    מזהבפרהסיא  והכל  יודעים

 .ל"ואכמ, )ואילך 319 מוד עי"ח (בניים רין דסקיפוכן ב, )סימן ב(גולדשמידט 

, ספק  רב  אם  לראייתם  יש  גדר  של  עדות,  כי  אף  לו  היה  מדובר  בעדים  כשרים,  וסיף  עודנ
אשר ,  )ענף  ג,  ב  פ,א"  חעזר  האבן  (שה  מגרותאוככתוב  ב,  ולכל  הפחות  במקרה  שארע  במועדון

 :ל"וז, אשר אחד מהם לקח יד נערה ונתן עליה טבעת, דן במעשה שאירע בקבוצת נערים פוחזים

 יהיו  שריך  צרי  הקידושין  בקיומא  לדים  עיהיו  שבעינן  שכיוןד  ד"ע  לוהנכון"
 רצון  בהיה  שיעידו  וידעו  שם  גהוא  שהקידושין  לנוגע  שבר  דל  כל  עדיםע
 בר  דואין  רם  אלא  אחשב  נא  לדים  עראייתו.  דין  כשקבלה  וה  לשנתן  וניהםש
, ידושין  קהיו  שאו  רז  ארק  שדינים  הרטי  פכל  וניהם  שרצון  בדאי  והיה  שרורב
 ."דים עאיית רלל כה זוי הא לפק סהוא שבר דאו רם אבלא

 :שכתב, )ענף ט, שם(כן עיין בהמשך דבריו ו
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 ם  אף  אידושין  קדי  עוו  הלא  ולום  כינו  אפק  סראיית  דנתבאר  שה  מפי  לוהנה"
'   אעיףב  ס"  מסימן  באיתא  דהא  בומר  לריךצ,  הקידושין  ברצו  שאמתה
 מוכיחות  ההוכחות  וומדנות  אחר  אידושין  קענין  בולכין  הואין[...]  א  "רמב
 העדים  ליה  הא  לקידושין  הבעת  דשום  מהוא  [...]  ידושין  קשם  ליוונה  כלאש
 קידושין  העשה  מחר  איהה  ֵחיָקּה  ֵמהנעירהו,  צונהפ  ר"  עשה  עהא  דפק  סוםש
[...] ד  "תכ  בףכ  א"ח  אזרה  חקידושין  בועיל  מאיןכ  ו"ח  אחזרה  שאפשרש
 כוונתה  שחשוב  לריכין  צין  אשהעדים  כלא  אה  זוי  הלא  שראהכ  נ"וא
 הסתפק  להם  לין  אלכן  וזה  לתתרצה  שפשר  אעתם  דלפי  ששום  מהתלוצץל
 יא  הכן  שיחשבו  שיודעת  שפניהם  לאמרה  שדבר  בתלוצצת  מיא  המא  שללכ
 עשה  מהיה  והתקדש  לרצונה  שרור  בבר  דאייתם  רהוי  ואמת  בצונהר
 דשני  קאמרה  שעת  בסברו  שומרים  אעדים  הם  אאבל  [...]  עדים  בקידושיןה
 פשר  אאי  שומרים  אותם  אמכירין  שעתם  דלפי  ששום  מהתלוצץ  לק  רהואש
 ."קודשת מהיה תא ל,ו להתקדש לברצונהש

, ר  שהקידושין  נעשו  מתוך  רצון  של  האיש  והאשהכאשר  העדים  אינם  יודעים  בבירו,  דבריול
 .ש שהאריך לבאר יסוד זה"עיי. אין זה בגדר עדות

הסובר  שעל  העדים  לדעת  בשעת ,  )ק  נח"ע  מהדו"אה  (י"ובנעיין  יסוד  דומה  בדברי  הו
ולכן  כתב  שאם  סוברים  שכסף  הקידושין  אינו  שייך ,  שמעשה  הקידושין  מועיל,  הקידושין

  ז שער  (ערי  יושרשועיין  ב.  כ  יתברר  שהיה  שייך  לו"אף  אם  אח,  ושיןלא  יחולו  הקיד,  למקדש
, מ  כאשר  הספק  נוגע  לעצם  רצון  האיש  והאשה  להתקדש"ומ,  שחלק  עליו)  אות  רחצ,  ב  ירקפ

 .ל"ואכמ, ש"עיי, יודה השערי יושר דבעינן ידיעה ברורה מצד העדים

פן  בו  לא  ניתן שלכל  הפחות  במקרה  הראשון  בו  הקידושין  התרחשו  באו,  וצא  אפואי
 .אין לראיית המאורע גדר של עדות קידושין, להתרשם כי אכן קיימת כוונת קידושין

 אמנות האשה מטעם הפה שאסר הוא הפה שהתירנ .ז

לכל  הפחות (יש  להאמינה  שלא  היו  עדים  כשרים  ושלא  נתכוונה  להתקדש  ,  ד"והנה  בנדו

הביא )  א"ע,  קלו,  שם(  פחד  יצחקב.  מטעם  הפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר,  )במקרה  הראשון

 :תשובה

, דהלכה  רווחת  בידן  דבכל  ספקי  דקידושין  אמרינן  אוקי  איתתא  אחזקתה"
ואין  בדברי  העדים  שום  מלתא ,  דא  בחזקת  פנויה  היא  עומדת  אתתאו

הודאתה  שעל ,  אן  קא  מפיק  לה  מחזקתהמ,  דמוכחא  שפיר  דאתרע  חזקתה
ופה  קאמרה  שלא הא  היא  ג,  ידה  אנו  דנין  לעצמנו  לעדות  זה  כעדות  גמור

כ  מהמנינן  לה  באומרה  שלא "וא,  נתכוונה  אלא  לאחוכא  ואטלולא  בעלמא
ודמיא הא לההיא , דהפה שאסר הוא הפה שהתיר, נתכוונה לשם קדושין כלל

שהפה ,  דאמרינן  בעלמא  גבי  אב  שאמר  קדשתי  את  בתי  וגרשתיה  נאמן
 ".ד נמי"אף הכי בנדו, הפה שהתירא שאסר הו

דכלל  אין ,  "הפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר"ד  אין  צורך  להגיע  ל"דואפשר  שבנ,  תירה  מכךי
 :ל"וז, 5719-63-1ד "א בפס"שליט מ נהרי"רגוכפי שכתב ה, כאן הפה שאסר

והיא  עצמה  אומרת  שהיו  אלה  קידושי  שחוק ,  מאחר  ומפיה  לבד  אנו  חיים"
ואפילו ,  אין  כאן  מעשה  קידושין  כלל,  אם  כן,  בטבעת  שהיא  נתנה  לבחור

וכל ,  כי  לא  אסרה  עצמה  כלל,  לא  הגענו"  ה  שאסר  הפה  שהתירהפ  "כללל
ולא לאסור עצמה , דבריה ובקשתה לבית הדין היו לצורך בירור הלכתי בלבד

ה "א  ד"ע,  א  בחדושיו  למסכת  כתובות  דף  כב"ולענין  זה  ראה  רעק.  כלל
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וכל  שכן  כאשר  המבקשת  אומרת  שהדבר  נעשה   [...]  הפה  שאסר'  מתני
וכשנשאל  אחד  העדים  אישר זאת ,  חללי  שבת  בפרהסיאבנוכחות  שני  עדים  מ

 ."במפורש

 : לפיהם, )א" עכב (תובותכא על דברי המשנה ב"דבריו הוא מציין לחידושי רעקב

 וא  האסר  שהפהש,  אמנת  נ-  ני  אגרושה  וייתי  היש  אשת  אאמרה  שהאשה"
 ."התיר שפהה

 ):שם (יגר אקיבא עבירקשה על כך ה

בית   להימנא  מא  ל'ייתי  האשת  איש  'יבורהד  בא  הזה  לריך  צמאי  לקשה  לי"
 נפשהא'  ויי  שדין  מלא  אמת  אאינוש'  מרי  אאנן  ועדות  ואמנות  נדרך  בדיןה
  ."ג"וצלע [...] סרה אא לעולם מני אגרושה וסיימת מהיא דכיוןא ו"דח

הרי ,  א"ורם  מדבריו  שמאחר  שתוקף  אמירתה  שנתקדשה  מועיל  רק  מדין  שויא  אנפשה  חדמ
ואם  כן  אין  צריך  להגיע  לכלל  הפה ,  מעולם  לא  נאסרה,  מרת  שנתגרשהשכאשר  מסיימת  ואו

ד  כשאומרת  שנתקדשה  ומסיימת  שהדבר  נעשה "ממילא  הוא  הדין  בנדו.  שאסר  הוא  הפה  שהתיר
 . הרי שמעולם לא נאסרה, בפני עדים פסולין

אין  לחשוש  לקידושין  מטעם  דאין  אדם  עושה ,  דאף  שחיו  יחדיו  מספר  חודשים,  ציין  עודנ
, שאין  נראה  ממנו  כלל  שחוששין  לבעילת  זנות,  זאת  הן  בשל  אורח  חייהם,  ילתו  בעילת  זנותבע

 : ל"וז, )א, ע כו"אה (א"מרי המבואר ב"הן עפ

אין  כאן  חשש  קידושין ,  כ  נתגיירו"מומר  שנשא  מומרת  בנימוסיהן  ואח"
אינו  אלא ,  פ  ששהה  עמה  כמה  שנים"אע,  ומותרת  לצאת  ממנו  בלא  גט,  כלל

 ."מאבעל זנותכ

ובזה  אין  אומרים  אין ,  דעל  דעת  קידושין  הראשונים  בעל)  ט"סק,  שם  (א"יאור  הגרבכתב  בו
ונראה  דהוא  הדין ).  ע  סימן  עב"ת  הר  צבי  אה"ועיין  שו.  (כ"ע.  אדם  עושה  בעילתו  בעילת  זנות

 .יש לומר שעל דעת אותם קידושין בעל, ד שנעשו קידושין פסולים בכוונה"בנדו

 סקנהמ

, א"ע  יעקב  שליט"וכבוד  עמיתי  הגר,  א  דרשביץ"ד  הגר"דעת  כבוד  האבהריני  מצטרף  ל

הן  מצד  האומדנא ,  אין  ספק  כי  אין  להם  כל  תוקף,  בנוגע  לקידושין  שנעשו  במועדון,  לפיכך

 . הן מצד פסלות העדים, המוכחת שנתכוונו לשחוק

, תוקףאף  בהם  מעיקר  הדין  יש  לומר  כי  אין  להם  כל  ,  אשר  לקידושין  הפיקטיביים  שנעשוב
וכן  נאמנת ,  ונאמנת  האשה  מדין  הפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר  לומר  כי  לא  היתה  כוונת  קידושין

מסיבת "אמנם  מאחר  שחלפו  כמה  שנים  מאז  אותה  .  לומר  שלא  נכחו  במקום  עדים  כשרים
בנוסף  לעובדה ,  ויתכן  שהאשה  אינה  זוכרת  היטב  ואכן  נכחו  במקום  גם  עדים  כשרים,  "נישואין

היתה  מטרה  נוספת  בעצם  היותם ,    לתועלת  הרשמית  בהצגתה  כאשה  נשואהשיתכן  כי  בנוסף
נראה  כי  במידת  האפשר ,  מה  עוד  שהתגוררו  יחדיו  במשך  כמה  חודשים,  חיים  יחדיו  כזוג  נשוי

 . יש מקום לבצע גט לחומרא

, ד  בסיוע  גורמים  נוספים  ממערכת  בתי  הדין"הצליח  ביה,  ציין  כי  לאחר  מאמץ  לא  מבוטלא
, האיש  ניאות  לתת  גט,  י  האשה"ש  שאישר  באופן  כללי  את  העובדות  שנמסרו  עלאתר  את  האי

 .ובכך להביא את הענין לידי גמר
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 יכוםס

כי  אין  הולכים  בקידושין  אחר  אומדנות  והוכחות  המוכיחות  שלא  כיוונה   א"פסק  הרמ.  א

, קדשני:  לפיה  האשה  שאמרה  לאיש,  ם"דבריו  מבוססים  על  תשובת  המהר.  לשם  קדושין

וניערה  בגדיה  תוך  כדי  דיבור ,  הרי  את  מקודשת  לי:  דושין  לתוך  חיקה  ואמר  להוזרק  ק

 .הרי זו מקודשת, ואומרת שלא כיוונה מתחלה רק לשחוק בעלמא, להשליך ממנה הקדושין

א  מורה  כי  אין  כל  אפשרות  להתחשב  באומדנות  המורות  על  חוסר "משמעות  לשון  הרמ.  ב

אן  כי  אין  להתחשב  בטענה  כי  מעשה  הקידושין לכאורה  נראה  מכ,  כוונה  במעשה  הקידושין

ל  סגר  עלינו  את  הדרך  שאין  הולכין "ם  ז"מור:  ל"ש  משאש  זצ"כן  כתב  הגר.  היה  בצחוק

 .אחר אומדנות והוכחות שלא נתכוונה לשם קידושין

ם  מרוטנבורג  ניתן  להבין  כי "ת  מהר"א  בשו"אמנם  כאשר  נעיין  במקורם  של  דברי  הרמ.  ג

בדבריו  מצינו .  ם  לסגור  הדלת  בפני  אומדנות  מוכיחות  בקידושין"אפשר  שאין  כוונת  מהר

, ראשית.  שני  טעמים  לכך  שאין  להתחשב  באומדנא  ולקבוע  שהקידושין  הינם  קידושי  שחוק

אף  כאשר  האומדנא ,  כמו  כן,  משום  חומרתו  של  איסור  אשת  איש  אין  ללכת  אחר  אומדנא

ולעיתים  נוח  לאשה ,  "א  להאתתא  בכל  דהו  ניח"משום  ד,  היא  מוכחת  אין  ללכת  אחריה

ם  נראה "לכל  הפחות  לטעמו  השני  של  המהר.  כדי  שלא  תיוותר  בודדה,  להינשא  לכל  אדם

. גוברת  על  האומדנא"  איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"אלא  שסברת  ,  שאומדנא  מוכחת  מועילה

 .ניתן יהיה ללכת אחריה, משמע שבמקום בו סברה זו לא תפרוך את האומדנא

ם  כי  מעיקר  הדין  כשיש  אומדנא  דמוכח  שלא "  דייק  בדברי  המהרבתשובת  עזרת  כהן.  ד

ם  עצמו  אחר  שהביא  היתר "שאף  המהר,  שפיר  הולכין  אחר  אומדנא,  היתה  כוונת  קידושין

והוסיף  כי .  צירף  את  ההיתר  מצד  האומדנא,  מצד  חוסר  ראיית  העדים  את  מעשה  הקידושין

ואדרבה  יש ,  היתה  כל  אומדנאנראה  מדבריו  דלא  החמיר  כי  אם  בנדונו  שלגבי  המקדש  לא  

לכן ,  ורק  האשה  היא  זו  שטענה  שלא  התכוונה  לשם  קידושין,  לומר  שדווקא  רצה  בקדושין

אבל  במקום  בו  האומדנא .  ם  מצד  צירוף  הטעם  דאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה"החמיר  המהר

א "גם  החזו.  ניתן  לסמוך  עליה,  וכוללת  אף  את  האיש,  מוכיחה  שלא  היתה  כוונת  קידושין

דלא  הושיבו  בית  דין ,  שאין  אומדנא  מועלת  באשת  איש)  ם"המהר(ק  דלאו  כללא  כייל  הסי

 .מ"ד של מהר"על כך לא בגמרא ולא בבי

וכי  נימא :  "שכתב,  ת  רבי  עקיבא  איגר"דוגמא  מובהקת  לאומדנא  דמוכח  מצויה  בשו.  ה

במודיעים  לכל  שלפלוני  ולפלונית  יעשו  שחוק  כדרך  קאמעדיע  ענין  קדושין  מנשואים 

 !".?כ"וכי יש חשש קדושין אח, עדיםב

הנוגעות  למעשה  של ,  והביא  תשובות  מרבני  איטליה,  הפחד  יצחק  דן  באריכות  בענין  זה.  ו

: בדבריו  מצינו  כמה  סברות  בענין  אומדנא  בקידושי  שחוק,  קידושי  שחוק  שאירע  בארצם

נא  בשעת עוד  ציין  כי  יש  הבדל  בין  אומד.  יש  חילוק  בין  סתם  אומדנא  לבין  אומדא  דמוכח

עוד  כתב  לחלק .  מעשה  הקידושין  שיש  ללכת  אחריה  לבין  אומדנא  שנתעוררה  לאחר  מכן

לבין ,  "איתתא  בכל  דהו  ניחא  לה"בין  אומדנא  בדעת  האשה  שניתן  לפורכה  מחמת  הסברא  ד

כמו  כן  כתב  לחלק  בין  היתר  המתבסס  אך  ורק  על  האומדנא  לבין .  אומדנא  בדעת  האיש
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וכן  בתשובת  הרב  משאש ,    וכעין  זה  מצינו  בערוך  השולחן.צירוף  האומדנא  כסניף  להיתר

 .ל"זצ

על  אף  שפוסקים  רבים  התחשבו  באומדנא  המבררת  כי  הקידושין  נעשו  בדרך  של  שחוק .  ז

א  מורה  שאין  ללכת  כלל  אחר  אומדנות "עדיין  יש  להעיר  כי  פשט  לשון  הרמ,  והיתול

פיהם  איתתא  בכל  דהוא ם  ל"וכן  מורים  לכאורה  פשטות  דברי  המהר,  והוכחות  בקידושין

 . ודבר זה מבטל אומדנות והוכחות, ניחא לה

, ם  עוסקים  בנדון  בו  האומדנא  לפיה  הקידושין  נעשו  בצחוק"אמנם  נראה  כי  דברי  המהר.  ח

אלא  האומדן  בדעת  האשה  הינו ,  אינה  מצד  עצם  רצונה  של  האשה  להתקדש  באותו  המעמד

ת  שאותה  אשה  לא  תחפוץ  להינשא שהסברא  נותנ,  מצד  אופיו  או  מצבו  של  האיש  שמקדשה

ומוכנה ,  ם  דאיתתא  בכל  דהוא  ניחא  לה"אומר  המהר,  בהתייחס  לאומדנא  כזאת.  לאדם  כזה

כך  גם .  דטב  למיתב  טן  דו,  ובלבד  שלא  תישאר  גלמודה,  להינשא  אף  לאדם  פחות  המעלה

שגם  על  כך  יש  לומר ,  כגון  שהוא  כבר  נשוי,  לגבי  אומדנא  הנובעת  ממצבו  של  המקדש

 . דהוא ניחא להדבכל 

או  מצד  המקום  והזמן  בו ,  ך  במקום  בו  האומדנא  מתייחסת  לעצם  רצונה  של  האשה  להתקדשא
וסברת  איתתא ,  שפיר  אזלינן  אחר  האומדנא,  אשר  כלל  אינם  מתאימים  לנישואין,  נעשו  הקידושין

 .ס"כ מצאתי כעין סברא זאת בדברי החת"אח. ל אינה סותרת אומדנא זו"בכל דהוא נח

אף שקודם , ד  במקרה  הראשון  בו  קיבלה  טבעת במועדון הידוע לשמצה בהפקרותו"בנדו.  ט

נראה  דיש  אומדנא  דמוכח  שכל ,  מתן  הטבעת  שאל  האיש  את  האשה  אם  היא  מסכימה

כמרחק "  דת  משה  וישראל"ורחוק  מ,  הנעשה  במקום  כזה  הוא  בגדר  ליצנות  ופריקת  עול

הרי  אין  לנו  ולו ,  לה  לאשה  בכל  דהואבכגון  זה  כיצד  שייך  לומר  על  כך  שנוח  ,  שמים  מארץ

 . על כן נראה כי ניתן להסתמך על האומדנא, התחלה או שמץ הוכחה של כוונת קידושין

אלא  בשל ,  ך  גם  לכאורה  במקרה  השני  בו  האומדנא  לא  היתה  מצד  ריעותא  באיש  המקדשכ
לדי הרצון  להציג  בפני  גורמי  הרווחה  חזות  פיקטיבית  של  תא  משפחתי  הכשיר  לגדל  את  י

, כל  טקס  הנישואין  נעשה  בדרך  הרחוקה  מנישואין  כדת  משה  וישראל,  יתירה  מכך,  המבקשת
א  אינם  מתייחסים "נראה  שדברי  הרמ".  זו  חתונה  של  כלבים":  "המקדש"וכפי  שהתבטא  אחי  

 .למציאות כזאת

היא  העובדה  שבשני  המקרים ,  ד  לא  היתה  כוונת  קידושין"אומדנא  נוספת  לכך  שבנדו.  י

סברא  זו  כבר .  והקידושין  לא  נעשו  בדרך  המקובלת  והנהוגה,  א  הועמדה  חופהל,  שאירעו

עוד  ניתן  לצרף  סניף  נוסף  להיתירא .  בתשובות  חכמי  פרובינציה,  הובאה  בדברי  הראשונים

 .מצד החרם האוסר לקדש שלא בשעת הנישואין

נא ניתן  לחזק  את  האומד,  במקרה  הראשון  בו  האישה  קיבלה  טבעת  במועדון,  ד"בנדו.  יא

שהרי  הקידושין  לא  נעשו  במעמד  קהל  שהתכנס  במיוחד  למעמד ,  שמדובר  בקידושי  שחוק

היה  אירוע  מצומצם  אליו ,  אמנם  במקרה  השני.  אף  לא  הועמדה  חופה,  חופה  וקידושין

אם  כי  גם  ביחס  למקרה  השני ,  ולכן  האומדנא  חלשה  יותר,  הוזמנו  כמה  שכנים  ובני  משפחה

, האשה  עצמה  אמרה  כי  התכוונה  לנישואין  פיקטיבייםיש  חיזוק  מסוים  לאומדנא  מאחר  ו
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היא  יודעת  מה  זה  נישואין ,  י"ומאחר  ונישאה  בעבר  כדמו,  שהרי  המעמד  לא  כלל  עדים  ורב

 .כשרים

על  מנת  לזכות  באמונם ,  סיפרה  המבקשת  כי  הציגה  חזות  של  נישואין,  במאורע  השני.  יב

, לדבריה.  ים  לשהות  במשמורתהכדי  שיאפשרו  לילדיה  מנישואין  קודמ,  של  גורמי  הרווחה

, וסוכם  שככל  שירצו,  המונח  נישואים  פיקטיביים  עלה  בשיחות  ביניהם  קודם  הנישואים

 .יוכלו לעזוב איש את רעהו

ל  ידי   עליהם  ענגזר  שלמנות  אנשאל  לגבי  נשיםם  ש"הרשת  מ"מצינו  בשו,  ענין  זהב
 יינשאו  שצה  עהם  לאומצ  ו,גבול  לסמוכים  הרסאות  פמרחק  חמשים  בהשלטונות  שלא  יתגוררו

 שות  רהם  לם  גהיהז  ת"עי  ו,ממשלה  הרשות  בגבול  התוך  בדרים  הזקנים  לימוסי  הגוייםפ  נ"ע
 יתה  הלא  ורשותו  לבעל  הכניסה  הא  לבל  א,ממשלה  הבפ  ר"  עקידושין  וופה  חעשו  ו,ם  שדורל
 זקנים  העליהן  בל  עהתאבל  לחויבות  מאם  ה,פנים  לק  רן  כשו  עי  כלל  כביאה  לאויה  רופהח
 .ומתש

 ,ה  עם  זו  זקשרו  נא  למעולם  ו,לפי  חוץ  כק  רקידושין  נעשו  המעיקרא  דהסיק  להלכה  דכיוןו
 . לא חל עליהן חיוב אבלות, ה זל עוה דה זל שב לאיןו

והוכיח  זאת  מהנהגתו  של  רבי  טרפון ,  ם  שדינן  כמקודשות"כתב  המהרש,  עם  זאת.  יג

ובתור נשות כהן , נשותיוכדי שתחשבנה כ, שקידש בהערמה שלוש מאות נשים בשנות רעב

ולא  לחיות  עמהן ,  הדעת  נותנת  כי  לא  קידשן  כדי  לדור  עמהן  כלל.  תוכלנה  לאכול  בתרומה

שיש ,  יוצא  אפוא.  אלא  רק  כדי  שתחשבנה  כנשותיו  על  מנת  שתאכלנה  בתרומה,  חיי  אישות

אלא  נעשו ,  חלות  לקידושין  אף  היכן  שלא  נועדו  על  מנת  שהאיש  והאשה  יחיו  כבעל  ואשה

 .ת צפנת פענח"כעין דבריו כתב גם בשו.  סיבה צדדיתבשל

דיש  מקום  גדול  לחלק  בין  נישואין  שנועדו ,  ת  הר  צבי  כתב  שראיה  זו  צריכה  עיון"בשו.  יד

אם  כן  אנן ,  שמאחר  ולשם  כך  יש  צורך  שהנישואין  יחולו  מדאורייתא,  לשם  אכילת  תרומה

ואין  נעשו  באופן  פיקטיבי מה  שאין  כן  כאשר  הניש,  סהדי  שכוונתם  היתה  שיחולו  כדבעי

דבכגון  זה  יש  לנו ,  ואין  צורך  אמיתי  שיחולו  מהתורה,  לשם  מצג  שווא  עבור  השלטונות

 .אומדן דעת ברור שכלל לא התכוונו לקידושין

ל  נשאל  לגבי  החלוצים  שכדי  לקבל  תעודת  מסע  וזכות  כניסה  לארץ "ה  קוק  זצ"הגראי.  טו

  נותנים  תעודת  נישואין  רק  בתנאי  שיעשו ויש  רבנים  שאינם,  נרשמו  כאיש  ואשה,  ישראל

והם  במחשבתם  שזה  אינו  אלא  כדי  לקבל  פספורט ,  והוה  עובדא  שעשו  כן,  חופה  וקידושין

 . נתפרדו תיכף איש לדרכו, ולא היתה דעתם כלל לשם נישואין, משותף כדי להיכנס לארץ

כן  היה  נצרך ל  תולה  את  חלות  הקידושין  בשאלה  האם  סידור  הקידושין  א"ה  זצ"הגראי.  טז

או  שיש  להם  תועלת  נוספת  מעצם ,  עבור  החזות  החיצונית  שלשמה  מציגים  עצמם  כנשואים

ד  את "ד  שאל  ביה"בנדו.  הקידושין  שאינה  נוגעת  לענין  שלשמו  מציגים  עצמם  כנשואים

האם  לא  די  היה ,  מדוע  כדי  להחזיר  את  ילדיה  לחזקתה  היה  צורך  בקידושין,  המבקשת

כך  הסיכויים  היו ,  בתשובתה  טענה  כי  להבנתה.  לסדר  קידושיןלחיות  עם  בן  הזוג  מבלי  

קיימת  אומדנא  שלא ,  לכן.  גדולים  יותר  שהרווחה  תאשר  החזקת  הילדים  במשמורתה
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הרי ,  אמנם  עדיין  יש  צד  ספק  בדבר  מאחר  שלפי  האמת.  י"נתכוונו  באמת  לקידושין  כדמו

רשמה  בנישואין או  שנ,  לגורמי  הרווחה  אין  זה  משנה  אם  נישאה  כדת  משה  וישראל

לכן  האומדנא  פחותה  מאשר  האומדנא  בנדונם ,  או  אפילו  חיה  באופן  יציב  בגפה,  אזרחיים

 .ל"פ פראנק זצ"ה קוק והגרצ"של הגראי

". הוכיח  סופו  על  תחילתו"יש  דין  של  ,  עוד  כתב  כי  גם  כאשר  אין  אומדנא  בעצם  הענין.  יז

ואף ,  י  זוג  נשואים  או  לאאם  נהגו  כבנ,  יש  לבחון  את  אופן  הנהגתם  בהמשך,  לדבריו

, שבקידושי  שחוק  כאשר  אין  אומדנא  מספקת  שתניח  דעתנו  מדוע  פעלו  באופן  של  קידושין

, אבל  במקום  שברור  שהנישואים  הינם  פיקטיביים,  איננו  מתחשבים  בכך  שנפרדו  דרכיהם

 .בזה נדון אותם על שם סופם, ורק אנו מסופקים אם כיוונו גם לקידושין

אך  נתפרדה  החבילה  עוד  טרם ,  ה  שכמעט  קיבלה  חזרה  את  הילדיםטענה  האש,  ד"נדוב
אף  שהדברים  נוטים  לקבל ,  מכל  מקום.  ולכן  אין  הוכחה  מסופם  של  דברים  על  תחילתם,  הגעתם

ובפרט לאור דבריה שבמשך החודשים שהתגוררו יחדיו כמעט ולא היה ביניהם , את  דברי  האשה
חוץ ,  ז"אמתית  נוספת  מהיותם  נשואים  זללדעת  אם  לא  היתה  להם  תועלת    שהק,  קשר  אישות

 . מהתועלת הנוגעת להחזרת ילדי האשה לחזקתה

ה  קוק  בכך  שנישואין  פיקטיביים  לצורך  קבלת "נציין  סברא  נוספת  שמעלה  הגראי.  יח

שהרי  קיימא  לן  שאין  האשה  מתקדשת ,  אשרת  כניסה  לארץ  ישראל  דומים  לקידושי  אונס

מנמקת  את  אי ,  )מח(ואף  שהגמרא  בבבא  בתרא  ,  םוקידושי  אונס  אינם  כלו,  אלא  לרצונה

והפקיעו ,  חלות  הקידושין  בכך  שהמקדש  עשה  שלא  כהוגן  לפיכך  עשו  עמו  שלא  כהוגן

מה  שאין  כן  כאן ,  האונס  אותה  לקדשה'  ל  שזה  שייך  דוקא  היכא  שהוא  הי"כ  י"א,  קידושיו

ה  מהאונס שהאונס  בא  מצד  אחר  ואדרבא  הרי  המקדש  עשה  כהוגן  ועשה  חסד  עמה  להוציא

שאין  האשה  מתקדשת ,  אמנם  מאחר  שהפוסקים  סתמו  דבריהם.  י"שעיכב  אותה  לבא  לא

משמע ,  ע"ה  לשון  הטור  והשו"וכ,  אלא  לרצונה  והמקדש  אשה  בעל  כרחה  אינה  מקודשת

ממילא  אפשר  שהוא  הדין  לקידושי  אונס  שנועדו  כדי  לקבל  חזרה  את .  שלדינא  אין  חילוק

 .הילדים

ד  שראוי  לפייס  אותם  ולומר "על  כן  נלע:  "ל"ה  זצ"כתב  הגראילמסקנה  ,  מכל  מקום.  יט

ואם  יתרצו  להתגרש ,  מפני  שאין  בירור  להיתר  ישיבתם  יחד,  להם  שיתגרשו  ברצונם  הטוב

ומפני  תקנתם  של  קלי  עולם  הללו  לא ,  ואם  לא  ירצו  להתגרש  אין  אחריותם  עלינו,  מה  טוב

א  דאורייתא "ל  כשלון  באיסור  אש,  שיש  בזה  חששא  גדולה,  נכנס  לספק  גט  מוטעה  ומעושה

 ".ד"כנלע. ו"ח

, בעטיו  ניתן  מעיקר  הדין  להתיר  את  נישואי  המבקשת,  עומד  בפנינו  נימוק  נוסף  ועיקרי.  כ

 .בשני המקרים נעשו הקידושין בפני עדים פסולים, הוא בשל העובדה שלדבריה

,   כךבשל(נעשה  במועדון  הידוע  לשמצה  בהפקרות  נוראה  ששררה  בו  ,  מקרה  הראשוןה
, אינם  כשרים  לעדות,  ועל  כן  יש  להניח  כי  הפוקדים  אותו,  )הרשויות  אף  סגרו  אותו  כעבור  זמן

, יתירה  מכך.  האירוע  המדובר  אירע  ככל  הנראה  בליל  שבת,  כי  לדברי  המבקשת,  נציין.  ל"ואכמ
נעשה מול " מעשה הקידושין"הרי המבקשת ציינה כי , גם  לו  יצויר  כי  באי  המקום כשרים לעדות
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בר  מן ,  ספק  אם  כלל  שמעו  מילה  מהדברים,  אך  בשל  המוסיקה  הרועשת,  הסתכלושה  אנשים  כמ
 . דבר הנכון אף לגבי האיש והאשה, סביר להניח כי היו שיכורים ומסוממים, דין

אציין  כי  מאוחר [א  נכחו  במקום  עדים  כשרים  לם  במקרה  השני  עולה  מדברי  האשה  כי  ג
הודה ,  עם  זאת,  מו  חפץ  באשה  ורצה  בנישואין  עמהטען  שהוא  עצ,  לאחר  שאותר  האיש,  יותר

 .]כאשר אחד מהם היה אחיו, ולדבריו יוחדו שני עדים, שהקידושין לא נעשו באופן רציני

דבדבר  שהוא :  "כבר  כתב  האחיעזר,  נציין  כי  לגבי  היותם  של  העדים  מחללי  שבת.  כא

 ". אין צריך בזה קבלת עדות, מזהבפרהסיא והכל יודעים 

ספק  רב  אם  לראייתם  יש  גדר  של ,  כי  אף  לו  היה  מדובר  בעדים  כשרים,  ף  עודנוסי.  כב

, וככתוב  באגרות  משה  לגבי  קידושי  שחוק,  ולכל  הפחות  במקרה  שארע  במועדון,  עדות

שכאשר  העדים  אינם  יודעים  בבירור  שהקידושין  נעשו  מתוך  רצון  וכוונה אמתית של האיש 

 .באר יסוד זהש שהאריך ל"עיי. אין זה בגדר עדות, והאשה

שלכל  הפחות  במקרה  הראשון  בו  הקידושין  התרחשו  באופן  בו  לא  ניתן ,  וצא  אפואי
 .אין לראיית המאורע גדר של עדות קידושין, להתרשם כי אכן קיימת כוונת קידושין

מטעם  הפה ,  יש  להאמינה  שלא  היו  עדים  כשרים  ושלא  נתכוונה  להתקדש,  ד"בנדו.  כג

וכפי ,  ד  כלל  אין  כאן  הפה  שאסר"אפשר  שבנדו,  מכךיתירה  .  שאסר  הוא  הפה  שהתיר

שהפה ,    נאמנת-האשה  שאמרה  אשת  איש  הייתי  וגרושה  אני  "א  לגבי  "שכתב  הגרעק

והקשה  שמאחר  שתוקף  אמירתה  שנתקדשה  מועיל  רק  מדין ,  "שאסר  הוא  הפה  שהתיר

ואם  כן ,  מעולם  לא  נאסרה,  הרי  שכאשר  מסיימת  ואומרת  שנתגרשה,  א"שויא  אנפשה  חד

 .ין צריך להגיע לכלל הפה שאסר הוא הפה שהתירא

אין  לחשוש  לקידושין  מטעם  דאין  אדם ,  דאף  שחיו  יחדיו  מספר  חודשים,  נציין  עוד.  כד

שאין  נראה  ממנו  כלל  שחוששין ,  זאת  הן  בשל  אורח  חייהם,  עושה  בעילתו  בעילת  זנות

כ "סיהן  ואחא  שכתב  כי  מומר  שנשא  מומרת  בנימו"י  המבואר  ברמ"הן  עפ,  לבעילת  זנות

א  דעל  דעת "וביאר  הגר.  שאינו  אלא  כזנות  בעלמא,  אין  כאן  חשש  קידושין  כלל,  נתגיירו

, ד  שנעשו  קידושין  פסולים  בכוונה"ונראה  דהוא  הדין  בנדו.  כ"ע.  קידושין  הראשונים  בעל

 .יש לומר שעל דעת אותם קידושין בעל

הן  מצד ,  הם  כל  תוקףאין  ספק  כי  אין  ל,  בנוגע  לקידושין  שנעשו  במועדון,  לכן.  כה

 . הן מצד פסלות העדים, האומדנא המוכחת שנתכוונו לשחוק

, אף  בהם  מעיקר  הדין  יש  לומר  כי  אין  להם  כל  תוקף,  אשר  לקידושין  הפיקטיביים  שנעשוב
וכן  נאמנת ,  ונאמנת  האשה  מדין  הפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר  לומר  כי  לא  היתה  כוונת  קידושין

מסיבת "אמנם  מאחר  שחלפו  כמה  שנים  מאז  אותה  .  שריםלומר  שלא  נכחו  במקום  עדים  כ
בנוסף  לעובדה ,  שהאשה  אינה  זוכרת  היטב  ואכן  נכחו  במקום  גם  עדים  כשרים  יתכןו,  "נישואין

היתה  מטרה  נוספת  בעצם  היותם ,  שה  נשואהשיתכן  כי  בנוסף  לתועלת  הרשמית  בהצגתה  כא
נראה  כי  במידת  האפשר ,  יחדיו  במשך  כמה  חודשיםמה  עוד  שהתגוררו  ,  חיים  יחדיו  כזוג  נשוי

 .יש מקום לבצע גט לחומרא

 .הזיהוי של המבקשת ותר לפרסום לאחר השמטת פרטימ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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