חבל נחלתו

סימן כב

קנין חליפין בקידושי אשה
.לבעלה
dy`e" : תוס' )ג ע"א( מקשים אף הם.ב
'it ± dytp `ipwn `l t"yn zegta
liha jklid dl `ed i`pbc meyn qxhpewa
yiy ilka elit`e oiyeciwa oitilg zxez dl
dywe oitilg zxeza dl aidi i` t"y da
ycwzz dlawe dci dhyt k"`c z"xl
meyn `nrh ilzc oeik cere ,t"yn zegta
`xnba jixt `l i`n` k"` dl `ed i`pbc
`le ediiytp` ectwc i`pi iaxc dizpa
ikid ik 'ek ixpicc `awxzn zegta iycwn
cere ,y"ac dizlin` (. )דף יאonwl jixtc
dy` ipipw xnbnl `zyd c"qc oeik dyw
enk dwfga ipwz inp dy` k"` dcy ipipwn
xhya 'nba ira (. )דף הonwlc cere dcy
."dcyn xnbil ira i`ne olpn
 לפי רש"י. א:תוס' שאלו שלש קושיות
 אשה.פשטה וקבלה מדוע לא תתקדש? ב
המקפידה רק על ממון מרובה לא תוכל
 כיון. ג.להתקדש בשו"פ בקידושי כסף
שקניני אשה נלמדים משדה – אשה
תתקדש בחזקה )בקושיה זו לא נעסוק בבירור
.(זה
'iqxbc z"xl d`xp jkl" :עונים תוספות
qxb `le ,`ipwn `l dhext deyn zegta
h"d `l` ,`zlin `ilz `citwa `lc ,dytp
oextr dcyn dgiw dgiw xnbc meyn
`l dhext deyn zegtae sqk dia aizkc
`ni`e dligz dywdy dywnde ,sqk ixwin
`hiyt `dc dywd `l dwfge xhya p"d
ipipr lkk dy` zeyrl dgiw opixnb `lc
olpn xhya onwl ol `iran ikdle dcy
aizkc `wec sqkl `l` dcyn opixnb `lc
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שאלה

,מה הפסול בקידושין בקניין חליפין
?האם הפסול מהתורה או מדרבנן

תשובה
:( נאמר במסכת קידושין )ג ע"א.א
,`ped axle .dteg ihernl `yixc `piipn"
?i`n ihernl ,e"wn dpew dteg :xn`c
xnbe li`ed ,`pin` c"q ,oitilg ihernl
`ipwn dcy dn ,oextr dcyn dgiw dgiw
.l"nw ,oitilga `ipwn inp dy` s` ,oitilga
deyn zegta edpzi` oitilg !inp ikd `ni`e
`l dhext deyn zegta dy`e ,dhext
."dytp `ipwn
`ipwn `l" :(מפרש רש "י )קידושין ג ע"ב
dl liha jkld dl `ed i`pbc ± dytp
yiy ilka elit`e oiyeciwa oitilg zxezl
,oitilg oeyla dl aidi i` dhext dey ea
e` dgiw e` oipw oeyl zxeza dl aidic cr
 עולה מרש "י שהפגם בחליפין."oiyeciw
 כיון שבקנין סודר מקנים,הוא בקנין סודר
 לשונו,אף ע "י כלי שאין בו שוה פרוטה
קשׁה שא "כ
ָ ָ "dl `ed i`pbc" של רש"י
משמע שאם נתרצתה בפחות משו "פ
 וכן משמע מרש "י שאשה לא.נתקדשה
.נקנית בחליפין רק מדרבנן
יש להעיר כי לא בואר בגמרא מה דין
 המחליף אשה, היינו,חליפין כפשוטם
 מה הדין בנותן חמור או.בחמור לדוגמא
כל רכוש אחר על מנת שבקבלת הרכוש
 לכאורה אלה.ַתּקנה את עצמה לבעלה
ממש קידושי כסף וע"כ היא תיקנה בהם

חבל נחלתו
."epyxity enk dzrc dlha
,היינו המאירי מתקן את הבנתנו ברש"י
הגנאי הוא לכל הנשים אפילו זו קפצה
.והסכימה להתקדש בו
' סי, בספר הישר לר "ת )חלק החידושים.ג
`xw xn` ol `pn xhya" :'קמב( כתב כתוס
`l oextr dcyn la` .'ek dzide d`vie
i`c sqk deye `weec sqk `l` opirny
rcz .dwfga ipwiz ok m` `wtp dcy oipwn
`wtp `l sqka dcy oipw ixdy ok `edy
la` .epwi sqka zecyn `l` oextr dcyn
.opitli oextr dcyn dgiw dgiwc dey dxfb
`ni`e oitilg iab `cenlz jixt `wc i`de
`dc sqk dey epiid oitilg meyn inp ikd
yly dia qitzc oeik `rivn `aaa opixn`
opixn` ( )מח ע"בmixcpae .inc wiqtc o`nk
dil liwye dil wiqt diwqtinl ira i`c
ipwizc jixt( )דikd meyne .ied sqkk jklid
ipyne .dhext dey oda yiy oitilga dy`
`ed 'it` dhext deyn zegta oitilg yic
.oipwa wlgl oi`c `ipwin `l dhext dey
miqkp opz ikc sqk llka oitilgy rcze
xhyae sqka oipwp zeixg` odl yiy
sqk llka[c] oitilg ipzw `l dwfgae
`pz iprpk car iabl 'ixn`c i`de .edpzi`
i`n ocic `pze opixn`we .oitilga s`
'hext deyn zegta .dl ipz `l `nrh
."sqk zxezn `le xac lk miiwln xn`w
 קנין כסף דומה לחליפין שכן,היינו
,המוכר נוטל את הכסף ומקנה את הנכס
כשם שבחליפין המקנה מחזיק את הסודר
 ורק באשה בוטל קנין.ומקנה את החפץ
 וכ "כ במרדכי )קידושין רמז.זה מפני גזה "כ
.(תעג
(ובדומה כתב הרמב "ן )קידושין ג ע"א
edpzi` oitilg opixn`c `d oke" :ששואל

meyn `l` oitilgn jixt `le dgiw dia
.dhext dey mda yiy `xwc sqk oirk iedc
dy` dpwzy p"d `ni`e :eyexit ikde
dhext dey oitilg mze`a yiyk oitilga
dey ea yiy xhyn ith `xwc sqk oirk
'ixn`ck dhext xhyd deyiy v"`c dhext
xyk d`pd ixeqi` lr eazk (. )דף כoihib
ipyne sqkl oinec dhext deyc oitilg la`
k"`e dhext deyn zegta edpzi` oitilg
."`ed xg` oipw `l` sqk mrhn mpi`
היינו כל ההוה אמינות באות לברר
שחליפין אינם קנין ככסף והראיה שקונים
 והלימוד הוא מן,אף ע "י פחות משו"פ
."dytp"  ומוחק ר "ת את המילה.התורה
. א( הביא כגירסת רש "י,אמנם הרי "ף )א
לפי זה מחלוקת ראשונים היא האם
איסור חליפין באשה הוא מן התורה או
מדברי חכמים עפ "י אומדנת מחשבת
 לפי, אולם יש כאן מחלוקת נוספת.האשה
רש"י קנין סודר הוא ענף של קנין כסף
 אלא,ומעיקר הדין היה ראוי לקנות באשה
כיון שניתן לקנות אף ע"י כלי שאין בו
שו"פ אף כלי שיש בו שו "פ אינו מקנה
.מצד לא פלוג
:וכך הסביר המאירי ותרץ את רש "י
zegta `zz` exn`y df xe`ia oiprle"
ilecb eyxit dytp `ipwn `l dhextn
cr dl `ed i`pby iptn ( )=רש"יmipaxd
`id m`y mdixacn mdipexg` zvw ecnly
mzrcl oiyecw eidi jka zivxzn
zegta oiqxeby cr jka mdilr midinzne
zivxzp elit` xnelk ,`ipwin `l dhextn
xeack `l` epi`e sqk o`k oi`y iptn
jka zctwn dpi`y driced elit`e `nlra
ilecb zpek s`y ,`qxibd zepyl jxev oi`e
dyxt elit`e miypd lkl `ed i`pby mipaxd
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קנין חליפין בקידושי אשה
e`le ,dytp `ipwn `l dhext deyn zegta
dy` ly dzcitwa `zlin opilzc `xninl
dnl ok m`c ,l"f i"yxn rnynck dzrcae
mda yiyk zdin dy`a oipew oitilg oi`
oitilg oipw lha oi` i`ce `l` ,dhext dey
enk sqk llka mpi`y itl `l` dy`a
md elit`e dvex `id elit` jkitle epxn`y
ikd `l` ,eda `ipwn `l lecb oenn miey
`ipwn `l sqka zipwpd `zz`e :`yexit
,dzrcn elit` dhext deyn zegta dytp
`le sqk aeyg epi` dhext deyn zegtc
dl xyt` i`e rwxwa dpew epi`e oenn
,oenn `le sqk epi`y xaca dnvr zepwdl
b"r`e ,oenne sqk opirac aezkd zxifbe
deyn zegt dil aiygc yipi` `ki`c
lk lv` ezrc dlha oenn e` sqk dhext
."dia opigbyn `le mc`
 הריטב "א מבין כרש"י שקנין סודר,היינו
 בניגוד, פסולו,הוא ענף של קנין כסף
 מפני שאין זה נחשב, מהתורה,לרש"י
 וכנראה.ממון ולכן הוא פסול מן התורה
שכיון שאינו ממון אע"ג שבסודר יש יותר
 לא חילקו באותו קנין בין,משוה פרוטה
.זה לזה
( בחידושי הרשב "א )קידושין ג ע"א.ה
העמקה בבירור מניעת האשה מלהתקדש
.בחליפין עפ"י שיטת ר"ת
בחלק הראשון של דברי הרשב"א הוא
'מבאר כראשונים אחרים שבתחילה הגמ
סברה להשוות בין חליפין וקנין כסף
ודחתה שחליפין אינם כקנין כסף ולמודו
 אולם הוא.'קרוב לשיטת ר"ת בתוס
מקשה על הסבר זה שלא מובן החילוק בין
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`l t"yn zegta dy`e dhext deyn zegta
`nip ,dl `ed i`pbc i"yxte dytp `ipwn
dhexta la` edpzil dhext deyn zegta
lha jkld l"f axd xn`y dne ,edpzi`
,lha dnl rcei ipi` oiyecwa oitilg zxez
elhazp `l dhext deyn zegtay oeik
ly dzcitw zngn `l` oziipw leqt zngn
"?dy`
`xwirn opixn`w ikdc d`xpe" :ומתרץ
`ed sqk oicne md dgiw llka oitilgc
silgny sqk dn aezkd oze` daixy
s` jkld ,oitilga s` dpewe ea rwxwd
oeik opiwxtne ,md dy`ay dgiw llka
e`l dhext deyn zegta oitilg ogky`c
t"y mda yiyk 'it` oipew md sqk zxeza
xnelk ,dxez mda dycgy `ed yecg `l`
,el dey `le sqk llka epi`y `ed xg` oic
sqka `l` diipw dxez da dxn` `l dy`e
`ly mrhd edfe ,da oipew oitilg oi` jkld
dy`a dpew dpi`y dwfg hrnl ekxved
`l` oitilg s` zeaxl zrc lr dlr `ly
dy`e opiqxb ikd df yexit itle ,sqk oicn
zvwn la` .`ipwn `l dhext deyn zegta
zehep dytp `ipwn mda aezky ze`gqepd
il yie ,zekldd zqxb `ide l"f i"yxtl
oitilgk dy` iabl oitilg lkc dayil
n"r dpznc ,edpip dhext deyn zegtc
seqac d`pd xzac dy`a `ipw `l xifgdl
dryc dipwa dytp `ipwn `le `lf`
."onwl xninl opirack
 הריטב"א )קידושין ג ע"א( לכאורה סבר.ד
, אולם כוונתו שונה לענ "ד,כתוס' ורמב "ן
`zz`e mda aezky mixtq yie" :וז "ל

חבל נחלתו
פחות משו "פ ליותר משו"פ שהרי התורה
קבעה בכסף ולא בחליפין .1
ומוסיףitl `iyew i`n n"n z"`e" :
`nip t"eyn zegta edpzi` oitilgy
t"ey itilga dy`a s` edpzi` oitilgc
,dy`a edpzi` dcyay zeipw xwir mlerle
elit` oitilg xwirc oeikc `iyew dpi` ef
ilka edl ciar ik edpzi` t"eyn zegta
t"ey epi`y ilk gkn egk dtii `l dpn dey
oitilg i` `nlyac ,`ed cg oitilg myc
dl aidi ik opixn` ded dxfgl epzp `l
aidi ik la` dytp `ipwn `l t"eyn zegt
oitilg xwir i` p"`e dytp `ipwn t"ey dl
oeik oixn` opied t"eyn zegta llk edpzil
la` ,dytp da `ipwn `id daeyg dipwc
`ed zepwdl n"r ipw oitilgc l"iwc `zyd
oitilg dl aidi ik elit` edpip dcic e`le
`id oteba e`l n"n `d ied i`n dpn dey
t"eyn zegta elit` opice opica `l` zipwp
`zegta 'izi` oitilg oicy oeike 'izi
zepwdl dl `ed i`pbe dl `aiyg `l t"eyn
zegta dxwiry z`fk dzegt diipwa dnvr
eteba e`l xhyc xhyl inc `le ,t"eyn
.1
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aezky dne ea aezky dna `l` zycwzn
."l"pk minc zxeza epi` ea
היינו ,מבאר הרשב "א ,חליפין אינם קנין
כסף ,בגלל אופי הקנין ,בחליפין אין הבדל
מה שווי הכלי בו הוא קונה את האשה,
שכן אין הוא קונה בשוויו של הכלי אלא
בדינו וההקנאה היא קני על מנת להקנות
וזה הגנות לאשה ,ולכן היא אינה
מתקדשת בו.
נראה שבחליפין ממש )כמחליף פרה
בחמור( כפי ששאלנו בתחילת הדיון ,אשה
יכולה להתקדש הן לשיטת רש "י והן
לשיטת ר"ת וסיעתו .נראה שלשתי השיטת
זהו ממש קנין כסף וודאי שבפחות משו"פ
כקידושי כסף אין אשה נקנית .ולפי ביאור
הרשב"א בחליפין ממש מתקדשת בשווי
ולא רק מבחינה דינית אע "פ שיש בכך קני
ע"מ להקנות.
ו .בתוספות רי"ד )קידושין ג ע"א( חלק על
שתי השיטות העיקריות לעיל ,ואלו דבריו:
"ozp m`e `aeh il `iyw .oitilg ihernl
`s` dhext dey ea yiy dy`l xceq mc
dpi` i`n` oitilg zxeza dl epzpy it lr

כך כתב בשו "ת הרשב "א )ח "ד סי' רב(" :ועיקרן של דברים ,כך נראה לי ,שאין החליפין מדין כסף.
ולפיכך א "א לומר לך ,שיהיו כלאחר זמן ,וכדברי רבותינו הצרפתים ז "ל .ומאי דכתב מר ,דאפי'
לרב אשי מי שקונה בסודר שאין בו שוה פרוטה ,ומקנה הסודר קנין גמור ,שקונה ואפי' לאחר
זמן ,ואפילו לא היה הסודר בעולם .מידי דהוה אכסף שקונה לאחר זמן ,ואע "פ שנתאכלו
המעות ,אינו נראה כן בעיני .משום דלרב אשי ,מיחל קנין סודר בלאחר זמן ,אינו קונה משום
חליפין .ואי משום תורת כסף ,אין כסף בפחות משוה פרוטה .ותדע לך ,דהא המקדש בשטר
שהנייר שלה ,ואפ"ה אם לא אמר לה :מעכשיו ולאחר שלשים יום :אם נתקרע השטר ,או נאבד,
אינה מקודשת .אבל בששוה הסודר פרוטה ,הדין דין אמת .וכן הדין במקדש בשטר שיש בו שוה
פרוטה ,וכדמוכח ההיא דשמין את הנייר ,אם יש בו ש "פ ,מקודשת ,דבפרק האיש מקדש )דף
מח( .ומסתברא ,דלא פליג רבי מאיר עלה .ואיתא נמי בהדיא בירושלמי ,דגרסינן התם :בשטר,
הדא דתימא בשטר שאינו יפה שוה פרוטה .אבל בשטר שהוא יפה שוה פרוטה ,ככסף הוה .תני
רבי חייא :לא כן .סוף דבר בשטר שהוא יפה שוה פרוטה ,אפילו כתבו על גבי החרס או על גבי
נייר פסול ,ונתנו לה ,הרי זו מקודשת " .ועי' בשיטת הרי "ד להלן.

קנין חליפין בקידושי אשה
e`pw xceqa dwfg `le xhy `le sqk `l
yxtnck `zlinc `nrhe dy`a k"`yn
`l t"yn zegta edpzi` oitilglc oeikc
xefgl lkez `ly el ycwzdl dytp `ipwin
edpzil zegtac oeike ,t"yn zegta ea
dey dxifb oi`y edpzil inp dhext deyn
."dpnd z` dl oziy cr dvgnl
 עולה.דבריו של הרי"ד מחודשים
מדבריו שאשה נקנית בחליפין אם מקבלת
את הסודר כשו"פ או כל שו"פ בזמן
 היא אינה מקודשת לגמרי אם.החליפין
עשה קנין סודר על מנה ולא נתנו לה
 ברור. ומשמע כשיתן תתקדש לו,עדיין
מדבריו שכל הבעיה בחליפין הוא חוסר
 ולכן.גמירות הדעת של האשה המתקדשת
 הרי"ד.אם נותן לה את המנה – מקודשת
מבין את פסול חליפין בפחות משו"פ
כמקדש במשכון שמשכון אין כאן משום
שחוזר לבעליו ומנה אין כאן שעוד לא
 וכלי פחות משו"פ דמי למשכון וע"כ.נתנו
אף כלי יותר משו "פ שבא להקנות מנה
.אינו מקנה
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oeike dhext dey o`k yi ixde zycewn
2 ewqrl zi`yx `ide 'b lr 'b dia `hiwpc
`idy it lr s`e !?zycewn dpi` i`n`
`id m`e ezxifgn `id dzrcn ,el ezxifgn
k"g`e dpna dyciw m` mbe dly `ed dvex
xnel yi melk dpevxn el ezxifgn `id
dfa m`y xnel il d`xpe .zycewn dpi`y
t"r s` dycwl el zvxzp cal xceqd
`kde ,`id zycewn oitilg my dl xikfdy
dycwl dnr dpzdy oebk opiwqr i`na
`l` eiykr dl epzep did `le dpna
lkez `le el ycwzzy xceqd z` dyitzd
dpnd dl ozil aiigzi `ede da xefgl
dpi` i`ce `peeb i`d ika onf xg`l
`l` el ycwzdl zvxzp `ly oeik zycewn
dcyay it lr s`e o`k oi` dpne ,dpna
`le dpna dcyd el xkn m`y xceqd dpew
z` el ozpe sqka edpwiy dpnd el ozp
dcyd z` dpw ea xefgl lkei `ly xceqd
onf xg`l dpnd z` el ozil aiig `ede
oiniiwne mewn lka oipewy oitilg od dl`e
opixn`e dle`bd lr aizkck dxiknd z`
o`k oi`y t"r` dxikn ef dle`b adfd 'ta

.לשון לא ברורה והכוונה לחתכו
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