
 הרב רפאל קרויזר

 'לפי שאין האשה ממונו של בעל' 

 חילוקי דינים בין מקח לקידושין

שנינו במשנה בתחילת מסכת קידושין, 'האשה נקנית בשלושה דרכים.. בכסף ובשטר  .א

שנזכר בה לשון קיחה  2מילפותא משדה עפרון 1ובביאה' ומקור קנין כסף נלמד

 .ור השדהבעב3ואברהם נתן כסף 

( 'תני לישנא דרבנן דאסר לה לכולי עלמא כהקדש'  כלומר שלשון קידושין :קידושין )ב'ובגמ' 

 וכן הוא שם המסכתא ובזה נתייחד דרכי האירוסין באשה מדרכי הקניינים. 4הוא לשון חכמים

אם והנה ידוע דקדוק לשונותם של רבותינו הראשונים בכמה דוכתין בגדר קנין איש באשתו 

. ובאמת שמלשון קנין 6או שאין האשה ממונו של בעל 5נחשבת קנינו כשורו וחמורו האשה

ומתנות משמש בלשון משנה גם לדיני המלך ששנינו במתני' עדיין אין להוכיח, שהרי שם קנין 

 .והשאלה במקומה עומדת מהו תוכנו של אותו קנין הנזכר במשנה 7הכהונה

להבנת דרכי קנין כסף בכל התורה כולה, שדעת נוגעת ומחלוקת זו בגדרי קנין הקידושין 

שקנין כסף הוא שיווי המקח והט"ז שם כתב להוכיח מקניין קידושין 'וזה פשוט  8הסמ"ע

 .9דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד לא בתורת שיווי מה שהוא שווה'

ף בין אמנם נראה להתבונן בכמה חילוקי דינים שמצינו ברמב"ם ובשולחן ערוך בדיני קנין כס

, ין כסף במקחיקנשקניין כסף בקידושין ו נראה להוכיחמתוך זה ידושין, ודיני מקח ובין דיני ק

 .חלוקים מיסודם

המקדש במלוה "10. כתב הרמב"םנפנה תחילה לשיטת הרמב"ם בקידושין במלוה .ב

אפילו היתה בשטר אינה מקודשת... מפני שהמלוה להוצאה ניתנה ואין כאן דבר קיים 

                                                           
שיטת הבבלי, אולם בירושלמי ריש קידושין נראה שהוא ילפותא מ'כי יקח מגיד שנקנית בכסף' ללא היקש  זו 1
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 "ש כתובות ב':תוספות הרא 5
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 חושן משפט סימן ק"צ סק"א. 8
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 11אולם בהלכות מכירהליהנות בו מעתה שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנאתו" 

מי שהיה לו חוב אצל חבירו ואמר לו מכור לי חבית של יין בחוב שיש כתב הרמב"ם "

לי אצלך ורצה המוכר הרי זה כמי שנתן הדמים עתה וכל החוזר בו מקבל מי שפרע, 

ול לחזור בו אף על פי שאין מעות לפיכך אם מכר לו קרקע בחובו אין אחד מהן יכ

ומבואר להדיא בדבריו שניתן לקנות מקח בהלוואה. המלוה מצויות בשעת הממכר" 

"לא ידעתי זה למה שהרי הושוו הגאונים כלם מלוה והראב"ד על אתר תמה עליו 

וביותר תמוה שהרי הרמב"ם עצמו בהלכות  להוצאה ניתנה ואינה כנתינת מעות כלל"

מה תמוהה שיטתו של הרמב"ם דושין במלווה אינה מקודשת ואם כן אישות פוסק שקי

 הטעם לחילוק זה בין מקח ובין קידושין. 

חילוק דין נוסף בין דיני כסף קידושין ובין דיני כסף במקח, מצינו בדין 'אדם חשוב'.  .ג

בגמ' קידושין )ז.( ישנם שלוש מימרות של רבא על קידושין מדין ערב, מדין עבד 

באשה שנתנה כסף לאיש אם מקודשת  ן שניהם ואחר כך רבא מסתפקכנעני ומדי

ופשט מר זוטרא שמקודשת והעמידו בגמ' באדם חשוב שמקודשת באותה הנאה 

שנהנית בקבלתו. לאחר מכן אתמר משמיה דרבא 'וכן לענין ממונא' ופירש רש"י 

אה שבכל שלושת המימרות של רבא הוא הדין  לענין מקח. אולם דין אדם חשוב נר

מרש"י שאינו נוהג במקח. וכן כתב הריטב"א שם 'שלא אמרו כן אלא בקידושי אשה 

שהיא רוצה בנישואי אדם חשוב ויש לה שתי הנאות הנאת קבלת מתנה והנאת 

נישואין אבל בעלמא לא' ודברי הריטב"א צריכים ביאור שהרי אין בהנאת נישואין 

טרכו מאומה אלא אותה ההנאה סיבה לחלות קידושין שאם לא כן כל קידושין לא יצ

של הנישואין ואם כן מהו צירוף זה שנצטרפו יחדיו בדין אדם חשוב. אבל מכל מקום 

נמצינו למדים שדין 'אדם חשוב' לשיטת רש"י אינו אלא בקידושין ולא בממון. ויש 

להוסיף סעד לשיטתו וליסוד החילוק בין מקח לקידושין מעצם מה שהיה צריך מימרא 

 דנו שהוא הדין לעניין ממון ולא למדנוהו מזה שקנין כסף אחד הוא.מיוחדת ללמ

אמנם שיטת הרמב"ם בזה מחודשת יותר ולא די שלא הביא לדינא ד'אדם חשוב'  .ד

וכבר תמהו  בדיני מקח, גם את דין 'עבד כנעני' ודין 'שניהם' לא הביא כלל בדיני מקח.

 גדלנו שנים כמה יוהר האמת להוצאת מספיק הזמן" 12התשב"ץ בזה רבים וכתב

( ו"ה' מכיר' מה א"פ) שפסק במה ל"ז ם"הרמב של טעמו לנו נגלה ולא בבית המדרש

 דין כתב לא וגם שניהם מדין ולא כנעני עבד מדין פסק ולא' ממונו בדיני ערב מדין

 . "חשוב אדם

וכדי להבין שיטת הרמב"ם בזה יש לחזור ולדקדק לשונו בקידושין מדין ערב 

 הרי לה ואמר ונתן לך אני ואתקדש מתנה לפלוני דינר תן שאמרה האשה"13שכתב
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 רג סימן ב חלק 12
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 שלא פי על אף, מקודשת זו הרי פיך על שנתתי זו מתנה בהנאת לי מקודשת את

והרשב"א בחידושיו " בגללה פלוני ונהנה שנעשה ברצונה נהנית הרי כלום לה הגיע

שנתקדשה לו הרי לקידושין תמה על דברי הרמב"ם למה הוצרך לפרשה בשאמר מי 

 יש ולכאורה". ובפני יהושע הקשה 14את מקודשת בהנאת מתנה זו שקבלתי ברצונך

 דהנאה דהיכא סוגיין בכולה דפשיטא ערב מדין להביא צריך היה לא זה דעל לתמוה

שאף בתן מנה מאוד וסבירא ליה " אכן הרמב"ם מדוקדק 15מקודשת פרוטה שוה

שהרי נהנית ברצונה שנעשה 'לפלוני ואקדש אני לך אינו דין ערב אלא מקודשת 

וכל הלימוד מערב הוא שחשיב ' כלומר קידושי הנאה יש כאן ונהנה פלוני בגללה

 הנאה של האשה כשנהנה פלוני בגללה.

ואם כן שיטת הרמב"ם שכל  שלוש המימרות של רבא בקידושין מדין ערב ועבד 

, אינו אלא קידושין שבהן קבלה האשה הנאה ומכוח זה חלו קידושיה. ומכאן כנעני

השמטתו של מימרות אלו בדיני מקח. משום שלא מצינו קנין כסף בקבלת הנאה אלא 

הוא דין מיוחד ייתכן ששנפדה בנתינת אחרים גופיה  עבד כנעני באף )בתורת מקח. 

 כחפצים בעלמא(בשחרור עבדים ואינו קנין 

וחזינן שמועלת נתינת , דבר נוסף 16של הערבההנאה מרב גופיה יש לבד אלא דבע

 17וזה מש"כ הרמב"ם גבי מכירהלשעבדו בסכום המעות שניתן בהלוואה מעות לאחר 

 ."ערב מדין הבית קנה שנתן כיון, לך ביתי ויקנה לפלוני מנה תן לחבירו האומר"

ברי הגמ' וכן ואולי למד כן פשט בד ומקורו ממימרת רבא במס' עבודה זרה )ס"ג:(

 לענין ממונא שמכוון למימרא דרבא גבי מקח במס' עבודה זרה שם.

נמצא אם כן שהרמב"ם פסק לכל הנך מימרות דרבא וס"ל שדין עבד כנעני ומדין 

אלא בקידושין ומתורת הנאה שקבלה  וכן דינא ד'אדם חשוב' אינם נוהגיםשניהם 

 .אלא בדין ערב לבד במקח האשה ולא מהני כהאי גוונא

בקידושין )ו:( מקור שיטתו המחודשת של הרמב"ם נמצא בהבנתו את סוגיית הגמ'  .ה

 גבי מתנה על מנת להחזיר. 

 אינה - באשה, קנה לא - במכר, לי שתחזירהו מנת על מנה הילך: רבא אמר'

 אפילו, מתנה שמה להחזיר מנת על מתנה קסבר אי? רבא קסבר מאי. וכו' ,מקודשת

 הוא רבא הא, ועוד! לא נמי תרומה אפילו, מתנה שמה לא קסבר ואי! נמי כולהו

 מנת על זה אתרוג הילך: רבא דאמר, מתנה שמה להחזיר מנת על מתנה דאמר
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, קני בכולהו: אשי רב אמר אלא! יצא לא - לאו ואם, יצא - והחזירו נטלו, לי שתחזירהו

 .בחליפין נקנית אשה שאין לפי 18,מאשה לבר

בביאור טעמא דאין אשה נקנית במתנה  שנתחבטו רבותינו הראשוניםומצאנו שם ל

שם שחז"ל הפקיעו  20והרא"ש 19וכתבו התוס' .ובמאי דמיא לחליפין על מנת להחזיר

לקידושין במתנה על מנת להחזיר מטעם דילמא אתי למימר אשה מתקדשת 

שין שמבטלים צורה בחליפין. והוא דבר מחודש שלא מצינו כמותו בשאר הלכות קידו

מדרכי הקניינים משום שיבואו לטעות שדבר אחר מועיל והוא גזירה מחודשת מאד 

 .21לפי פירוש התוס' והרא"ש

אמנם הרמב"ם רוח אחרת לו בביאור דינא דאין אשה מתקדשת במתנה על מנת 

 לי שתחזיריהו מנת על זה בדינר לי מקודשת את הרי לאשה האומר" 22להחזיר וז"ל

 נתקיים לא הרי החזירתו לא שאם, החזירה לא בין החזירה בין מקודשת אינה

ולכאורה דבריו תמוהים  כלום" לידה הגיע ולא נהנית לא הרי החזירתו ואם, התנאי

וכתב  שנתעלם מטעמו של רב אשי שאינה מקודשת משום שאין אשה נקנית חליפין

 רי לא נהנית ולא הגיע לידה כלום'.טעם חדש 'ה

נובע לרמב"ם שהא דאין אשה נקנית בחליפין אינו דין מחודש אלא הוא  אלא דס"ל

במה שנהנית והגיע ליד האשה, וכל  מיסוד הבנת מהות קנין כסף בקידושין שעניינו

. והא דאינה מקודשת 23כסף קידושין שאין האשה נהנית בקבלתו אינה מקודשת

שת בחליפין אלא במתנה על מנת להחזיר אינו משום גזירה שמא יאמרו אשה מתקד

היא היא חליפין, קבלת כסף ללא הנאה. ובזה מבואר היטב השמטת הרמב"ם לדינא 

דאין אשה מתקדשת בחליפין משום שאינו דרך קנין מחודשת שלא למדוה 

ובקידושין לא זה הכסף המבוקש, שאין  25, אלא הוא מפרטי קנין כסף24בקידושין

בהן הנאה  לא בנתינת מעות שישהקידושין מסתיימים בהעברת מעות מידו לידה א

 לאשה המתקדשת.

ולפי זה מובנת היטב שיטתו של הרמב"ם בקידשה במלווה שאינה מקודשת למרות 

בעינן נתינה שיש בה הנאה שבמכר מועיל בכי האי גוונא, זאת משום שבקידושין 
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בקבלת תמורת החפץ  ומלווה להוצאה ניתנה מה שאין כן במקח שלא באנו לדון אלא

 .26לנו אלא מעשה קנין כסף ולא צריכים לנתינה שיש בה הנאהואין 

נראה עוד שלפי הבנה זו בדין קנין כסף הנדרש בקידושין, יבוארו דברי התוס'  .ו

שנה שכהן המקדש בחלקו בבשר הקרבן למדנו במ. )נ"ב:(  27המוקשים בקידושין

לכאורה אינו מובן הטעם שאינה מקודשת שהרי נתן לה הקשו תוס' שאינה מקודשת, ו

הנאה בשווי פרוטה ותירצו תוס' שטובת ההנאה אינה משלו שהרי ממון גבוה הוא. 

והוסיפו בתוספות ישנים על המקום והקשו 'אע"ג דאית ביה שוה פרוטה שיכול 

ת . כלומר למרו28למוכרה לכהן' ותירצו 'מ"מ כיון שהוא ממון גבוה אינה מקודשת'

שהאיש המקדש יכול למכור לכהן אחר את זכות אכילתו בבשר הקדשים, נתינת זכות 

אכילת הבשר לאשה אינה יכולה לשמש ככסף קידושין. ולכאורה אינו מובן כלל 

החילוק בין מכר לקידושין שאם יכול לקבוע ולקצוץ תמורת זכות אכילתו בבשר 

ים אנו בזה שכסף הקידושין אולם אם כנ הקדשים, מה טעם אין האשה מקודשת בזה.

אינו כסף תמורת חפץ אלא נתינה שיש בה הנאה מהאיש לאשה, אם כן ניתן לומר 

שאף על פי שבשר הקדשים יש לאיש לעכבו ולא לתת אותו לאיש אלא אם כן יקבל 

כסף תמורתו, מכל מקום טובת הנאה אינה שלו וממון גבוה הוא ואכילתו והנאתו 

וה ולכן אין נחשב שנותן לאשה דבר שיש בו הנאה שכן זו אינם משלו אלא משולחן גב

 אינה שלו ואין דנים על קבלתה גרידא אלא על קבלתה ממנו.

שהסתפק בדין מקדש באיסורי הנאה,  29ספקו הידוע של בעל משנה למלךוזה שורש 

וכל הרואה ייפלא האסור לבעל בהנאה והמותר לה. דבר  מקבלתשה מה הדין כשהאי

סוגיה כעין זו בקניינים ודין מקח באיסורי הנאה הוא סוגיה לעצמה  שלא מצינו כלל

סף קנין שהקונה נהנה בקבלתו, אלא יש כאן הבנה מחודשת בנדרש בקנין ולא דנו בכ

לבד מדין ממון. שבקידושין בעינן שייתן לה דבר ממנו כיון שאין הנידון  כסף בקידושין

ינת כסף שיש בו הנאה מהאיש על קבלת כסף גרידא ומעשה קנין כסף אלא על נת

לאשתו ודבר שאין הנאתו שלו אף שמקבל תמורתו מכל מקום לא נחשב שנותן לה 

 . הנאה משלו

 מובנים מאד,לפשוט ספקו  שהביא שם המשנה למלך 30דברי הריטב"אלפי זה ו

ואפילו היא חולה שראויה ליהנות בה אינה מקודשת דלאו ' שכתב הריטב"א וז"ל

א אם כן אומר לה הרי את מקודשת לי באותה הנאה שיש לך ממונא יהיב לה אל

                                                           
יסוד זה נמצא במפורש בדברי אבני מילואים סימן כ"ח ס"ק ט"ז ובאור שמח פרק ה' הלכה כ"ד מאישות  26

 הרחיב בזה לבאר שיטת הרמב"ם המחודשת בגדר קנין כסף.
 בחלקוד"ה המקדש  27
ועי"ש ברש"ש שלמד שהוא מחלוקת בין תוס' לתוספות ישנים. וכן נראה מדקדוק דברי תוס' הרא"ש שם.  28

וכתב הרש"ש להוכיח מכאן לפשוט ספקו של המשנה למלך האם באיסורי הנאה הולכים אחר הנותן או המקבל 
י"ל. וראה בשיעורי ר' שמואל ומכאן רואים שאף שהיא קבלה מכל מקום אינה מקודשת כיוון שהאיש לא נתן. ו

 .ובאר שהתוס' ותוספות ישנים שם אינם חולקים.  רוזובסקי שהאריך בביאור דברי התוס'
 פרק ה' הלכה א' מהלכות אישות 29
 קידושין נ"ו: 30



ולכאורה אינו מובן אם  שנתתי לך דבר שתתרפאי בו ויש באותה הנאה שוה פרוטה'

יכול לקדשה בהנאה זו למה לא נחשב שיש לו ממון, והרי נותן לה דבר שיש לה בה 

אלא שבקידושין ובסוכה ל"ה.,  ואין דעת הריטב"א שאיסורי הנאה אינם ממון כמבואר בדבריו שםהנאה. 

באנו לדון על נתינת דבר מהאיש לאשה וכל שאין קבלתה ממנו אין כאן קבלת כסף 

 קידושין. 

יסוד זה שלמדנו בחילוק בין קנין כסף בקידושין לבין קנין כסף בכל מקח, פותח פתח  .ז

יש להוכיח שהדיבור בקידושין  31שמכמה סוגיות ,להבין את סוגיית אמירה בקידושין

והביאור בזה  .32אינו כגילוי על דעת בעלמא אלא הוא חלק ממעשה הקידושין

שבקידושין נאמרה פרשת קיחה שיהיה האיש לוקח, וקיחה זו עניינה בנתינת כסף 

שיש בו הנאה לאשה יחד עם דיבור האיש לאשה וזהו צורת הלקיחה של קידושין. 

רון שאשה כקרקע ויועילו בה קנייני קרקע, אלא ענין ואין כאן ילפותא משדה עפ

לקיחתה נלמד מלשון קיחה האמורה במקום אחר, וקיחת קידושין סתימת עניינה הוא 

 בדיבור האיש ונתינת כסף שיש בו הנאה מידו לידה. 

שאין  ויש ליתן בזה טעם לפי מה שייסדנו רבינו הגאון ר' חזקיה יוסף שרייבר שליט"א

פעולת הקניין סיבה לבעלות אלא היא הבעלות בעצמה והקניין הוא תחילת ניהוג זה. 

וייתכן דקנין קידושין הוא צורת לקיחה ותחילת צורת חיי אישות שייתן האיש הנאה 

לאשה וידבר עמה על עסקי קידושיה. וקנין קידושין אינו כשורו וחמורו כלל לפי שאין 

ן הנדרש הוא תחילת הניהוג האמור בו. וזהו סברת האשה ממונו של בעל וכל קני

שה ויינתן לה הרמב"ם בגדרי הכסף הנדרש בקידושין שיהיה כסף שיש בו הנאה לא

 ממנו הנאה זו. 'וכן נוהגין לקדש בטבעת' )רמ"א סימן כ"ז סעיף א'(.
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א במקום שיש משמעות לדיבור. ובפרט לדברים הנפלאים בתשובות חכמי פרובינציה סימן א' ב', ידים שהו
שבדיבור הרי את מקודשת בלי לומר לי חסר בכל דיבור הקידושין שעניינו בייחוד לבעל ומחמת זה איסורה 

ז אות כ"ה ובהבנת לעולם ולא רק מדין בירור למי הקידושין )וכן נראה מדקדוק דברי הגר"א בביאורו בסימן כ
 דברי הריב"ש שם(

. "דבקידושין בעינן סימן א' ב' בשם הגר"ח, ספרו ברכת שמואל קידושיןתחילת כן ייסד הגאון ר' ברוך בער ב 32

 אמירה מגזרת הכתוב דכי יקח דבעינן נתן הוא ואמר הוא" עי"ש.


