
 היחס הערכי של חז"ל אל קשר הנישואין ומקומה של האישה בו 

  מסכת קידושיןסוגיא ראשונה בלימוד בעומק הפשט של ה

 . יאיר שפיץחשיפת הערכים שבבסיס הסוגיאו

 (''ומאי איריאמדף ב עמוד א עד דף ב עמוד ב )עד 

 

נת בפעמים הרבות בהם למדתי את מסכת קידושין, תמיד חשתי שהסוגיה הפותחת את המסכת טומ

קנין,  –בחובה הרבה מעבר לדיון הלשוני הטכני. עקרונות יסודיים כל כך מופיעים בסוגיא קצרה זו 

נה שגם אם אינם מתבארים לעומק, נוכחותם בסוגיא הראשו –קידושין, דעת, קנין בארץ ישראל ועוד 

ורך מזמינה ניסיון ללמוד אותה כפתיחה של המסכת לא רק בפן של ביסוס השפה שבה נשתמש לא

 המסכת אלא גם בהנחת יסודותיה הערכיים והאמוניים.   

מהלך הסוגיא בנוי מהשוואה בין פתיחת המשנה הראשונה של פרק ראשון )"האשה נקנית"( ופתיחת 

המשנה הראשונה בפרק שני )"האיש מקדש"(. ארבע פעמים במהלך הסוגיא הגמרא תוהה על הבדלי 

 ה אפשרויות ניסוח אחרות. הניסוח בין שתי הסוגיות תוך שהיא מציע

לשוני, בבחינת "הערות לעורך" על חוסר עקביות. –במבט ראשון, הדיון נראה כדיון שכל עניינו טכני 

שהדיון  ונים" המוצעים ושאינם מוצעם, מגליםאך, כשמתבוננים טוב יותר על מהלך הסוגיא, ה"תיק

ואים ויחס חז"ל למקומה של האשה הלשוני טומן בחובו דיון ואמירה עקרוניים על יחס חז"ל לניש

 ביחסים אלו. 

 כאמור, ארבע פעמים הגמרא עומדת על הבדלי הניסוח ומציעה שינוי לנוסח הקיים:

 "מתקדשת"האשה  –" נקניתבמקום "האשה  .1

 "קונה"האיש  –" מקדשבמקום "האיש  .2

 קונה" האיש" –נקנית"  האשהבמקום " .3

 קונה"  ישהא" –" את עצמהנקנית... וקונה  האשהבמקום " .4

( והן בייחוס 1-2הגמרא מנסה להביא לאחידות הן בביטוי בו היא מכנה את מעשה הליקוחין )שלב 

(. ובאמת, אם נשווה בין שני הביטויים הפותחים את 3-4מעשה הליקוחין לצד אחד באופן עקבי )שלב 

ניין וקידושין פרק א ופרק ב נראה ששני ביטויים קצרים אלו כוללים ארבעה רכיבים: איש, אשה, ק

 וכל אחד מהפרקים מכנה את הנישואים בביטוי שונה וכן מייחס את מעשה הנישואים לצד אחר.

האם באמת רק דיון  –נתחיל לעיין בגמרא, שלב אחר שלב, וננסה לפענח מה עומד בבסיס הדברים 

  טכני או שמא דיון עמוק יותר.-עריכתי

 המחייבות הבנה עמוקה יותר של הגמרא.  לאחר הסברת פשט הגמרא, נבחן קושיות בסיסיות

 

 "האיש מקדש ומאי שנא התם דתני האשה נקנית "מאי שנא הכא דתני

למה יש הבדל בין הניסוח פה, בפרק ראשון ושם, בפרק שני בהתחייחס  ניו נראה שהגמרא שואלתעל פ

ת מעשה מה הבעיה בכך שהמשנה תשתמש בביטוי שונה לכנות א –על זה יש לשאול למעשה זהה. 

: "... נתני הכא האשה שאלה זו כנראה עומדת בבסיס דברי רש"יות שונים? הנישואים במקומ

, אלא שיש הבדל ביניהם אינה שאלת תם אודות עצם העובדה גמראששאלת המבין רש"י ". מתקדשת

 '. שתמשת בביטוי שמופיע במשנה בפרק שניאינה מ למה המשנה בפרק ראשוןהגמרא שואלת '



היא זו האמורה לאמץ את הביטוי של המשנה בפרק ראשון שרש"י ברור ללמה , להקשות ישועל כך 

 נה בפרק שני לניסוחמשלהכפיף את ה בחינה עריכתית, יותר הגיונימלכאורה, משנה בפרק שני? ה

 בפרק ראשון!

 שואיםהוא ביטוי מועדף ביחס לני הנחת המוצא של רש"י היא שהביטוי 'קידושין'נראה שויש לומר ש

כאשר ניתן להשתמש  יטוי קנייןמרא כ'למה המשנה שלנו משתמשת בבועל כן הוא מבין את שאלת הג

אמנם הגמרא בשלב זה אינה מסבירה את המשמעות המדוייקת  טוי קידושין, שהינו ביטוי עדיף'.בבי

 –של ביטויים אלו אך נראה שהגמרא מתלבטת פה בשאלת ההתייחסות הבסיסית למעשה הנישואין 

 .שי'הקדכמעשה 'או  'קנייני'עלינו לחשוב עליהם כמעשה האם 

  

"משום דקבעי למתנא כסף וכסף מנלן גמר קיחה קיחה משדה עפרון כתיב הכא כי יקח איש אשה 

  וכתיב התם נתתי כסף השדה קח ממני וקיחה אקרי קנין דכתיב השדה אשר קנה אברהם".

המדויק להשתמש בו כאשר ישנו העברת כסף המושג  –במהותה א היא טכנית על פניו, תשובת הגמר

קניית שדה  ה שווה בין פסוקי הנישואין ופסוקימגזירעבור תמורה כלשהי הוא 'קנין', כפי שנלמד 

את שדה  לקחאברהם ש המכפלה על ידי אברהם. הגמרא מבססת עקרון זה מצירוף הפסוקים

קיחה בנישואין אנו מוצאים שישנה כיוון שגם  .קניןומאוחר יותר התורה מכנה זאת  כסףהמכפלה עם 

  . קנין, הביטוי הנכון להשתמש בו הוא בכסף

בעייה בהשוואה שהגמרא עושה בין  ל תוס' וראשונים אחרים, הוא שישנההקושי המתבקש, כפי ששוא

"נתתי כסף  –, הכסף הוא זה שנלקח כלל לא 'נלקח'קיחת האישה לקיחת השדה. על פי הפסוק, השדה 

ואם כן, איך ניתן ללמוד 'קניין שדה = קיחת שדה בכסף = קיחת אישה בכסף', . השדה קח ממני"

  השדה כלל לא נלקח! כאשר על פי לשון הפסוקים

', שהרי אינו חושש אלא שמוצא לשון קיחהעונה ש'נאמרו על ידי הראשונים. תוס'  מספר תירוצים

ן הנושאים הנידונים אלא רק מילה בלימוד רגיל של גזירה שווה, אין צורך שיהיה דמיון או קשר בי

דומה, ושעל סמך מילה זו נלמד דין ממקום אחד למקום אחר. נראה שתוספות הבין שאין זה גזירה 

 כלל הוצרך להקשות עליו ולומר שזהו גזירה שווה 'רגיל'?למה  –שווה רגיל, דאם לא כן 

אלא גילוי מלתא בעלמא  ""ולאו גזירה שווה ממש היא...דברים מפורשים יותר אומר הריטב"א: 

ר מסתכלים על מקור הלימוד של כאשכן נראים הדברים . ובאמת, וכעין ילמד סתום מן המפורש"

אין קיחה למדני שונה מאד: "הקניין קידושין בכסף של התנא של משנתנו בדף ד ע"ב, שם הניסוח 

 נתתי כסף השדה קח ממני".אלא בכסף וכן הוא אומר 

"גמר קיחה מתעקשת להשתמש בביטוי אצלנו  , למה הגמראלהמשיך ולשאולעל גבי דברים אלו, יש 

ר אין כאש ס על מסורת ושלא ניתן לערער עליוק, המבוסחזלימוד  – לשון של גזירה שווה –קיחה" 

  ?מדובר על גזירה שווה רגיל )תוס'( אם בכלל )ריטב"א(

ויהי מה. בולטת  –הסיפורים בין שני הפסוקים, בין שני קשר הדוק נראה שהגמרא רצתה לקשור 

-, באופן משפטישימוש בכסף על מנת למסדהעובדה שישנו קשר נושאי בין הפסוקים. באחד מדובר על 

 שימוש בכסף על מנת למלא מחוייבות כחלק מסיום הקשר הזוגי.על  ואילו בשני זוגיקשר  הלכתי,

אודות  סיפוררק ין זה תשובה אפשרית טמונה לדעתי במימד הנוסף של קניין שדה המכפלה. א

מחוייבות זוגית של בעל לאשתו, שהרי במעשה זה אברהם ממסד גם את הקשר ההיסטורי, הנצחי, בין 



 –כלומר, מעשה הקניין של אברהם אבינו פועל שתי פעולות בו זמנית עם ישראל וארץ ישראל. 

   מחויבות זוגית לאשתו וכן ביסוס הקשר ה"זוגי" הנצחי של עם ישראל לארצו.

על סמך דברים אלו נראה לי לומר, שבאמצעות גזירת השוויון בין הפסוקים/סיפורים, הגמרא מלמדת 

וס יחסי גומלין סיבשמעותו מ)קניין כסף( הקשר הזוגי מיסוד של  משפטי-עסקי-הצד הטכנישאותנו 

 .ותיוצרים מחוייב -בין השאר-ששל שייכות נצחית ו

 

שמסתבר  למה משנתנו השתמשה דווקא בביטוי "קניין", לאחר שהבנו. "ונתני התם האיש קונה"

  המשנה בפרק ב' צריכה להשתמש בה גם כן! –המתבקשת היא  שהיא מילה מצויינת, הקושיא

 

דאסר לה אכולי עלמא ישנא דרבנן? ומאי לדאורייתא ולבסוף תני לישנא דרבנן. "מעיקרא תני לישנא 

זו אותה מילה, אלא שבמשנה א' היא מופיעה בלשון בו היא מופיעה  –פשט הגמרא ברור  .כהקדש"

 בתורה ובמשנה ב' היא מופיעה בלשון בו משתמשים חכמים לתאר את אותו מעשה. 

גם  –השאלה המתבקשת על דברים אלו היא, למה המשנה הרגישה צורך להשתמש בשתי הלשונות 

למה רבנן שינו מלשון התורה  –ובנוסף לכך ן? לשון דאורייתא של קניין וגם לשון דרבנן של קידושי

 ונתנו למעשה שם אחר? 

 תשהשני אינו. לשון קניין, כפי שראינו, מבטאעל המעשה משהו  כנראה, שכל אחד מהביטויים מגלה

משפטי המבסס יחסי גומלין ומחוייבות. כפי  ו צד של מעשה הנישואין המהווה מעשהאת אות

איסורי שהוא -הצד ההקדשימבססת את 'קידושין', לעומת זאת, ממשיכה ומסבירה, לשון  שהגמרא

ינטימיות הזוגית של האשה לבעלה של הא י ועוד יותר מכך, בלעדיותייחודיות הקשר הזוגבעצם 

 )בודאי שכך משתמע מתוספות(. 

טכני ועכשיו מתווסף אליהם מימד הבלעדיות -אם כן, בשלב הראשון, נישואים הם אקט משפטי

 הזוגית.  

 

 . "ונתני הכא האיש קונה"

על ידי הסברה שמדובר על  –לאחר שהגמרא הצליחה להביא לאחידות בלשון בו מתקרא המעשה 

מנקודת מבטו של מי אנו  –היא עוברת לשוני השני שבין המשניות  –אותה מילה פשט ב"שפות" שונות 

  מייחסים את המעשה, האיש או האישה.

נה אצלינו בפרק א' אינה מייחסת את המעשה אל האיש, כמו למה המש –שאלת גמרא נראית פשוטה 

 שמופיע בפרק ב'?

למה מטריד את הגמרא שאצלנו המשנה מנוסחת מנקודת מבטה של האישה  – על כך יש להקשות

לעומת פרק שני שהדבר הוא מנקודת מבטו של האיש? למה נפק"מ? מילא 'קניין' ו'קידושין', שנשמעו 

מעשה הליקוחין אינו משתנה בעקבות השאלה  חלוטין, אך בעניין זה,רים שונים ללנו כשני דב

זה שעושה מעשה ליקוחין באשה )שתי 'מנקודת מבטו של מי המעשה נעשה'. בכל מקרה, האיש הוא 

ושוב, העובדה שהגמרא מנסה להכפיף את המשנה המוקדמת אל זו בנקודה זו(.  המשניות מסכימות

שלא רק מעשה הליקוחין הוא מעשה של האיש, אלא היא מרא הנחת המוצא של הגהמאוחרת מגלה ש

משום כך( נקודת היחס הבלעדית של הנישואים הוא האיש, והאישה אינה נחשבת כבעלת  –גם )ואולי 

 מעמד עצמאי.  



 "משום דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה בדידה תנא נמי רישא בדידה"

רק א' חייבת להיות מנקודת מבטה של האישה על פשטות הגמרא היא שמעשה הליקוחין במשנה בפ

הדרכים בהם  –מנת לשמור על אחידות עם הסיפא של המשנה שמנוסחת מנקודת מבטה של האישה 

 האשה חוזרת להיות ברשות עצמה. 

העובדה שהסיפא של המשנה היא מנקודת מבטה של האישה אינה צריכה  – יש להקשותעם זאת, 

. אמנם הגמרא מרבה להסביר שחלק אחד ממשנה לפעמים "גוררת" להכריח שגם הרישא תהיה כזו

לדמות את הרישא  זה פה מכיוון שניתן היההאיתה את חלקה האחר אך, לכאורה, אין צורך בתירוץ 

"האיש קונה" ו"האישה קונה את עצמה". האם אין דימיון זה מספיק  –ואת הסיפא באמצעות הקנין 

 "צד"היא נה? אלא, נראה שתירוץ המשנה הוא שכשם שהאישה על מנת לשמור על אחידות לשון המש

כך היא "צד" גם כאשר היא נקנית על  –"קונה את עצמה"  –בעניין כאשר היא חוזרת לרשות עצמה 

ה "צד" ידי האיש. כלומר, רק מכיוון שהאישה היא פסיבית אין משמעות הדבר שהיא בטילה ואיננ

 במעשה הליקוחין.

 

     מקנה""ונתני האיש קונה ו

ממבטו של מנוסחת אין הכי נמי! שגם הסיפא של המשנה בפרק א' תהיה  –קושיית הגמרא מתבקשת 

האיש! ועל פי דברינו נבין שקושיית הגמרא מתבקשת ביותר שהרי, גם חזרה לרשות עצמה אינה 

עוד פחות מכאשר היא נכנסת לרשותו, שכן מדין תורה אישה  –תוצאה של משהו שהיא עושה 

רשת בעל כרחה! לא הגיוני להפוך את האישה ל"צד" עצמאי בייסוד הליקוחין על סמך סיומן, מתג

 כאשר יש לה אפילו פחות מעורבות ופחות שליטה!

אין  –אם כן, יש פה נסיון לחזור להנחה הראשונה שכיוון שהאיש הוא האקטיבי, הוא ה"קונה" 

 האישה צד בענין כלל.  

 

 איהו קא מקני מן שמיא הוא דמקני לה" "משום דאיכא מיתת הבעל דלאו

הגמרא היא שאי אפשר, מבחינה טכנית, ליחס גם את יציאת האישה מרשות בעלה לאיש פשטות 

אלא תוצאת מעשה  מכיוון שאחד משלושת הדרכים בהם היא יוצאת מרשותו אינה תוצאת מעשה שלו

 . הקב"ה שגרם למיתתו, דבר שגורר את חזרתה לרשות עצמה

קשיים בהבנה זו. ראשית, למרות שמיתת הבעל אינו מעשה של ממש של הבעל, נראה שניתן  ישנם שני

היה עדיין ליחס את אירוע המיתה אליו, בודאי מספיק כדי ש"יגרר" אחר שני הדרכים האחרות 

שבודאי מיוחסים לבעל. כמו כן, למה יש צורך בביטוי הנוסף "מן שמיא הוא דמקני לה"? לכאורה, זהו 

מספיק לומר שאיכא מיתת הבעל על מנת להוכיח שהביטוי "האיש מקנה" לא מיותר לחלוטין. ביטוי 

 מכסה את כל הסיטואציות. 

 –נראה שהגמרא רוצה להכניס פה מימד נוסף, שיש "צד" נוסף בכל הסיפור הזה של ליקוחין וזוגיות 

 השמיים, הקב"ה.  

 

 

 



ל כורחה תנא האשה נקנית דמדעתה אין שלא "ואי בעית אימא אי תנא קונה הוא אמינא אפילו בע

 מדעתה לא"

תשובה זו/תירוץ זה יוצא מנקודת הנחה שהמשנה יכלה, תיאורטית, להתנסח ברישא מנקודת מבטו 

עונה שאם מעשה ולעיל(  אישה )אולי על סמך ההיגיון שהובאשל האיש ובסיפא מנקודת מבטה של ה

ין דעתה חשובה כלל והוא יכול לקחתה אפילו בעל האיש היה מיוחס אליו בלבד, היינו חושבים שא

כורחה. ולכאורה, איך יחוס המעשה אליה מלמד אותנו שאי אפשר לקחת אותה ללא דעתה? הרי היא 

 עדיין לא עושה כלום? 

אפילו כנפעלת  –זה מחזק מאד את ההבנה הקודמת שלנו בשלב הזה של הגמרא שיחוס המעשה אליה 

יש  בדעתה. –ואם אין מעשה שהיא עושה, אז במה היא מהווה "צד" בעניין מנכיח אותה כצד בעניין  –

     פאסיביות אינה שווה להתבטלות. פה חיזוק להבנה ש

 

 ביסוס קשר הנישואין:קידושין מבססת את היחס של חז"ל אל סיכום: הסוגיא הראשונה במסכת ל

  מחוייבות הליקוחין הם בראש ובראשונה ביסוס מעשה משפטי המבסס  .1

אם כי ) של האינטימיות הזוגיתייחודיות ובלעדיות התחייבותי ישנה -לאחר הביסוס המשפטי .2

 האשה כלפי האיש( מכיוונה שלקר בעיהיא מגיעה לידי ביטוי 

היא בעלת מעמד עצמאי. )שמא יש להוסיף פה  הקשרבביסוס  למרות הפאסיביות של האישה .3

מעיט בחשיבותה של האישה בקשר שמהגמרא אנו לומדים שישנה נטייה/סכנה טבעית לה

 הזוגי ושעלינו לזכור שפאסיביות אינה התבטלות(

 הקב"ה הינו חלק מן הקשר הזוגי  .4

 

 

 

ועדים ללימוד המיעל הסוגיא )כולל דפי מקורות והנחיה( למעוניינים, יש לי סדרת שיעורים כתובים 

 השיעורים כוללים  .אולפנותבישיבות תיכוניות ו

 והנביאים לנישואין לימוד על יחס התורה -

 קריאת המשנה והבנתו ברובד הפשט -

  גירוי לשאילת שאלות וקושיות לשוניות וערכיות על המשנה -

 זיהוי המבנה הבסיסי של הסוגיאוהסוגיא בחברותות לימוד פשט  -

גירוי לשאלות וקושיות על שלבי הגמרא השונים הפותחים פתח לכך שישנם הנחות נסתרות  -

 בכל הצעת "תיקון" 

נת האופן בו הגמרא עונה על כל אחת מההצעות על ידי שלילת ההנחות העומדות בחי -

 וביסוס עקרונות חדשים מאחוריהם

 סיכום -

 

 

 



 


