
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   

  

  

  

  

  

  
  
 
  

  
 
 
 

ך לימודתוכנית  - לימודי דעת   השולחן ערו

 הלכות קידושין
2עור יש - סימן כו   

  מקורות

 א"מסכת קידושין ה ע

  ) ריש קידושין סימן א(ש "רא

  )ה חופה"ב ד"ה ע(תוספות 

  )ת חלק א סימן אלף ריט"בשו(א "רשב

  א"קידושין ב ע

  ב"קידושין יב ע

 )כב- הלכות אישות פרק ג הלכות כא(ם "רמב

  )פרק א סימן יח, קידושין(ש "רא

  )חלק א סימן כג(ץ "תשב

  ב"מסכת קידושין דף ה ע

  א"ף שם דף ו ע"רי

  ) ב"ה ע(ברייתא שם 

  ) א"ו ע(גמרא שם 

  )ריש קידושין סימן ב(ש שם "רא

  )הלכות אישות פרק ג הלכה ח(ם "רמב

  

  

 

 
 .הכנה למבחני הסמיכה - תוכניות יחודיות ללימוד ההלכה 

  עירובין  שבת קידושין   נדה מקוואות  אבלות  איסור והתר    לימודי רבנות

  גיטין הלוואה  שותפין  נזקי שכנים  שכירות פועלים  ות עד דיינים   לימודי דיינות

  www.limd.co.il: או באתר  6166340-03: לפרטים נוספים 

 
  

E-mail: limd@limd.co.il   בני ברק 29אלישע ' רח: מרכז למודי דעת  
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  מהותם של קידושי כסף וקידושי ביאה: נושא הסיכום

  ]סימן כז סעיף א. סוף הסימן -סימן כו סעיף ב[

                       

                  

  :תוכן הסיכום

  

  א"ע והרמ"סעיפי השו .1

  האם חופה קונה כקידושין .2

  מהו מעמדה של האשה לאחר הקידושין .3

  מה מקדש את האשהב .4

 על מה היה מלקה רב .5

 ?האם הם מהתורה, קידושי כסף .6

 דין קידושין בלילה .7

 כיצד נעשים קידושי כסף .8

  סיכום .9

 

  

  

 

  ]שלישיתמהדורה [ )דיין(יצחק צבי אושינסקי ' י הר"הסיכום נכתב ע
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 :א"ע והרמ"סעיפי השו
        אם יחדה ' שלא לקדש בביאה ואיסור ביאה על הפנויה אפיסימן כו 

  ובו ד סעיפים 

  . א שהוא ספק"וי. אינה מתקדשת בכך, אם הכניס אשה לחופה .ב

וצריכה גט להתירה , נחשבת כאשת איש לחייב הבא עליה, משנתקדשה .ג
  . לשוק

, מן התורה, בכסף או בשטר או בביאה, האשה מתקדשת בשלשה דרכים .ד
מכין , ואם עבר וקידש בביאה, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה משום פריצות

אם לא , ואפילו קדשה בכסף או בשטר. אותו מכת מרדות והיא מקודשת
  . מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת, או שקידש בשוק, שידך תחלה


 

  

  סעיפים ' ובו ייצד לשון הקידושין ושיאמר הוא ויתן הוא סימן כז  כ

ואומר לה הרי את , נותן לה בפני שנים פרוטה או שוה פרוטה, בכסף כיצד .א
  . מקודשת לי בזה


 

וכן בכל , או הרי את לי לאשה, ה אם אמר לה הרי את מאורסת לי"וה
ובלבד שהיא תבין שהוא , לשון שמשמעותו לשון קדושין ודאי באותו מקום

ונתן לה , ואם היה  מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין. לשון קדושין
וכל שכן אם . והוא שעדיין עסוקין באותו ענין, הוי קדושין, אפילו בשתיקה

  . דהוו קדושין, אלא שאינה מבינה אותו, לשון קדושין ודאי אמר
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  ביאור הסעיפים

  .בסימן זה נעסוק בעוד כמה היבטים בעניני קידושי כסף וקדושי ביאה

  האם חופה קונה כקידושין

שם מובא דינו של רב הונא הסובר שחופה קונה , א"מקורה של הלכה זו הוא במסכת קידושין ה ע

  .ל ואולם אביי יישב את שיטתו"רבא שם הקשה על דברי רב הונא הנ). יןכמו קידוש(את האשה 

  ?מהי ההלכה בדין זה

רוב הראשונים פסקו דלא כרב הונא וסברו שחופה אינה קונה את האשה להיות , למעשה .א

ריש קידושין ( ש"הראכן כתב ). שטר או ביאה, דהיינו כסף(אלא רק קידושין , כאשתו

  .שם ן"הרמבוכן ) ה חופה"ב ד"ה ע( 'התוס וכן כתבו) סימן א

שהרי סוף סוף הוא תירץ , כתב שדינו של רב הונא הוא ספק) רבנו חננאל( ח"הר, ואולם .ב

היא צריכה ) בלא קידושין(ולכן אם הכניס את האשה לחופה . את השאלות ששאלו עליו

  .  גט מספק

שהוא רב , ח"לדברי הר כתב שיש לחוש) ת חלק א סימן אלף ריט"בשו(א "הרשביש לציין כי 

  ).   י"והביאו הב(ש בדבר שבערווה "וכ, ומובהק

וכתב שאם הכניס אשה לחופה אינה , ל"בסעיף זה הביא את מחלוקת הראשונים הנ ע"השו

  . שהוא ספק) ח"שזו שיטת הר(א "וי, מתקדשת בכך

שם שחופה עוד הוסיף . ח וראוי לחוש לכך"י והטור הם כר"מביא שגם דעת רש) ק ג"ס(ש "בפת

שאם היתה רק חופה והאשה היתה באותו , עוד כתב. ח מספק בין בתולה ובין באלמנה"קונה לר

בכגון זה מצרפים את השיטות שחופת נידה . זמן בעת נידתה אין לחוש לזה כלל ואינה מקודשת

וממילא אין כאן קידושין אפילו , לא קונה גם לאחר קידושין יחד עם השיטות שחופה אינה קונה

 .לחומרא

  מהו מעמדה של האשה לאחר הקידושין

בסימן זה שכתב שכאשר היא התקדשה היא נחשבת לאשת איש  בטורמקורה של הלכה זו הוא 

אך אינה חשובה , וכן צריכה גט אם יגרשנה בעלה, )כדין בא על אשת איש(לחייב את הבא עליה 

  .כאשת איש לכל דבר

אך לא כונס אותה עדיין , כאשר בקידושין הבעל קונה אותה, ישנו הבדל בין קידושין לנישואין

  .  הוא כונסה לביתו כאשתו לכל דבר) החופה(ורק לאחר הנישואין , לביתו ולא בא עליה

, נחשבת כאשת איש לחייב הבא עליה, שאשה מרגע שהתקדשה, ל"בסעיף זה פסק את הנ ע"השו

  . וצריכה גט להתירה לשוק

  סעיף ב

 ע"שו

  סעיף ג

  ע"שו
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  במה מקדש את האשה

: דרכים' שם מובא במשנה שהאשה מתקדשת בג, א"מקורה של הלכה זו הוא במסכת קידושין ב ע

  .  בשטר ובביאה, בכסף

ב שרב היה מלקה את מי "משום שמובא בגמרא בקידושין יב ע, למעשה אין לקדש אשה בביאה

  ). משום שהוי כפריצות(שהיה מקדש בביאה 

  על מה היה מלקה רב

מי שהיה : והם, עוד כמה ענינים שהיה מלקה עליהם רב משום פריצותבגמרא שם מובאים 

היה מלקה חתן שהיה דר עם , מי שהיה מבטל גט ששלח עם שליח, מקדש בלא ששידך תחילה

  . כן היה מלקה את מי שהיה מקדש בשוק, אשתו בבית חמיו

י שהיה את מ, והוא, עוד מובא שם בגמרא שנהדרעי אמרו שרב היה מלקה רק על דבר אחד

  .מקדש בביאה

מ "ונפק(ל היה מלקה רב "פסק שעל כל הדברים הנ) כב- הלכות אישות פרק ג הלכות כא( ם"הרמב

  ). שיש להלקות על דברים אלו

  :בזה חלוקים הראשונים? בזה ש"הראמהי שיטת 

מדבריו אלו שהוא  הטורוהבין , כתב שאנו סומכים על נהרדעי) פרק א סימן יח( ש"הרא .א

  .רב אלא רק ביחס למי שמקדש בביאהאינו פוסק כ

ויתכן והוא התכוון , )שהוא חולק על רב(כתב שאין זה מוכרח בדבריו  הבית יוסף, ואולם .ב

  . אלא כרב, אך הוא עצמו אינו סובר כך, שסמכו על נהרדעי

שראוי לייסר אדם זה ) חלק א סימן כג(ץ "בתשבכתב , ביחס לאדם המקדש אשה בלא שידוכין

שכל מה שאמר רב הוא רק , אך ניתן ללמד זכות עליו, פ דינו של רב"ע, וכיןשקידש בלא שיד

לא , אך היכן שהקידושין אינם תופסים כלל, כשהקידושין שלו אכן חלים או לפחות חלים מספק

עקב (אך אם ימשיך אותו אדם להחזיק ברשעותו ויוציא לעז . שהרי לא הועילו מעשיו, ילקו אותו

  . דותו ולהכותו על כךראוי לנ, )קידושין אלו

וכתב תחילה שהאשה מתקדשת בשלשה ) שפסק כרב( ם"הרמבבסעיף זה פסק כשיטת  ע"השו

, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה משום פריצות, זה מן התורה. בכסף או בשטר או בביאה, דרכים

  . והיא מקודשת, מכין אותו מכת מרדות, ואם עבר וקידש בביאה

או שקידש , אם לא שידך תחלה, שאפילו קדשה בכסף או בשטר, דינו של רבעתה מוסיף את 

פ הטור הסובר שרק "ש ע"ולא כרא ם"כרמב(והיא מקודשת , מכין אותו מכת מרדות, בשוק

  ). כמבואר לעיל, ש אינו חולק בכך"י הבין שהרא"שהרי הב, המקדש בביאה ילקו אותו

  יף דסע

 א"ע ורמ"שו
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שיש אומרים שאין מכין אם קידש בכסף או וכתב ) פ הטור"ע( ש"כראבסעיף זה פסק  א"הרמ

ולא ראיתי מימי שהכו מי שקדש בלא : "א"הרמומוסיף על כך . אפילו בשוק ובלא שידוכין, בשטר

  ".שדוכין

מובא שכל דין המלקות הנאמר בסעיף זה הוא דוקא על המקדש שהוא לוקה ולא ) ק ו"ס(ש "בפת

הראיה לכך היא מסימן מט . צורה זופ שגם היא עשתה איסור שהתרצתה להתקדש ב"האשה אע

מניח כתובה ביניהם , שם מבואר שאם קידש אחת מחמש נשים ולא יודע את מי, סעיף א

קנסו , הוכל אחת טוענת שקידש אות, אבל אם קידש בביאה אחת מהן ולא יודע את מי, ומסתלק

שהרי (ראיה מכאן שאת האשה לא קונסים בקידושי ביאה , אותו שנותן כתובה לכל אחת ואחת

  ).היא כן מקבלת

  ?האם הם מהתורה, קידושי כסף

ודנו ". מדברי סופרים"שכתב שקידושי כסף הינם ) בריש הלכות אישות( ם"הרמבידועים דברי 

  . דושי כסף הם מדרבנן או לאהאם כוונתו שקי, למה התכוון, המפרשים בדבריו אלו

שכתב שודאי  המגיד משנהוהביא את דברי , ל"הנ ם"הרמבהביא את דברי ) ק ד"ס( הבית שמואל

ם היא שכל דבר שאינו מפורש בתורה נקרא "ואולם כוונת הרמב, קידושי כסף הינם מהתורה

אבל , )פרוןמשדה ע" קיחה –קיחה "והרי קרנין כסף באשה נלמד מגזירה שווה (דברי סופרים 

  .ודאי שהוי דין תורה ממש

בענין פסולי עדות ) תחילת סימן לג(בחושן משפט  ך"בשראוי לציין כי נידון זה מובא גם 

האם הם פסולים מהתורה או , "מדברי סופרים"ם כתב שהם פסולים "שהרמב, הקרובים מאמא

  .    לא

  דין קידושין בלילה 

. שאשה שהתקדשה בלילה הרי זה ספק קידושין היא ם"הראכתב ששיטת ) ק ד"ס( הבאר היטב

  ".פה היה מנהג קבוע לקדש בלילה ובטלתי המנהג: "וכן מביא את דברי כנסת הגדולה שכתב

שם הביא את . ל"ושם מפרט יותר בנידון הנ, דן בשאלת קידושין בלילה) ק ז"ס( הפתחי תשובה

הואיל ויש , גט הניתן בלילה ם ביתר פירוט שהביא את שיטת האור זרוע שיש לפסול"דברי הרא

ומגמגם אני על הקידושין : "ם"ומסיים שם הרא. ודין תורה חייב להיות ביום" משפט"לגט דין 

דהיינו דיני גט וקידושין מקישים זה , מקישים הויה ליציאה(' ויצאה והיתה'משום דכתיב , )בלילה(

 ".'י על הגט וכוולא אכתוב עד שאראה מה שישיבוני רבות, ויש צדדים בדבר, )לזה

ודאי שאין ספק שניתן לסדר , לדעת המכשירים נתינת גט בלילה, שם שלפי זה ש"הפתומסיק 

ומבאר שכל . ש אחד האחרונים שהוכיח שניתן לסדר קידושין בלילה"ומביא הפת, קידושין בלילה

וכל מה , זה רק אודות קידושי שטר אך לא אודות קידושי כסף' הויה ליציאה'מה שהקישו 

וודאי שניתן לקדש אשה , ם היה רק לגבי קידושי שטר ולא אודות קידושי כסף"שהסתפק הרא

  .בכסף בלילה
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  סימן כז   

  כיצד נעשים קידושי כסף

, ל"בסיכום זה נעסוק בתחילתו של הנושא הנ. סעיף זה קצת ארוך ומורכב מפרטים רבים

  .את כולו' ובסיכום הבא נשלים בעזרת ה

שם מובא שקידושי כסף הן שנותן לאשה , ב"זו הוא במסכת קידושין דף ה ע מקורה של הלכה

פ המובא "ע, והוא לפחות משקל חצי שעורה(בין כסף , בפני שני עדים פרוטה או שווה פרוטה

  .בין כל דבר אחר ששווה פרוטה, )א"שם דף ו ע ף"ברי

ת מקודשת לי או הרי הרי א"שאומר הבעל לאשה בעת הנתינה ) ב"ה ע(עוד מובא בברייתא שם 

  )". לאשה(את מאורסת לי או הרי את לי לאנתו 

כ שיכול לקדשה בכל לשון שמשמעותה היא שהוא רוצה לקדש "מסיקה ג) א"ו ע(הגמרא שם 

הגמרא שם כתבה (ושלשון זו תובן כך באותו מקום שהוא מקדש אותה , אותה שתהיה אשתו

משום שביהודה קוראים , היא מקודשת' הרי את חרופתי'שהאומר בארץ יהודה לאשתו לשון 

  ).לארוסה בלשון חרופה

וכן פסק גם . כתב שהולכים אחר הלשון שבכל מקום) ריש קידושין סימן ב(שם  ש"הראגם 

  . בהלכות אישות פרק ג הלכה ח ם"הרמב

כ מיד נתן "ואח, עוד מובא בגמרא שם שאם היה הבעל מדבר עם האשה בתחילה בעניני קידושין

זאת בתנאי שאכן . אם שתק ולא אמר לה כלום' אפי, הרי היא מקודשת, )או שווה כסףכסף (לה 

  ).עניני הקידושין(הם עדיין עסוקים באותו הענין 

בסעיף זה פסק את ההלכות הללו שבגמרא בדיוק וכתב שכשמקדש אשה נותן לה בפני  ע"השו

והוא הדין אם אמר לה הרי את . ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה, שנים פרוטה או שוה פרוטה

, וכן כל לשון שמשמעותו לשון קדושין ודאי באותו מקום, או הרי את לי לאשה, מאורסת לי

  . ובלבד שהיא תבין שהוא לשון קדושין

ונתן לה אפילו , שאם היה  מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין, ומוסיף גם את שאר דברי הגמרא

  . ן עסוקין באותו עניןוהוא שעדיי, הוי קדושין, בשתיקה

  ". דהוי קדושין, אלא שאינה מבינה אותו, וכל שכן אם אמר לשון קדושין ודאי: "ע"השועוד הוסיף 

ולכן ברור מדוע , מבאר שדין זה האחרון מיוחס למקרה של דברו בעניני הקידושין הבאר הגולה

אם לא הבינה ' אפי, תשהיא מקודש) וגם דבר עמה בלשון קידושין(אם אמר לשון קדושין ודאית 

  . שהרי ידעה שהוא מעוניין לקדש אותה בלשון זו, את הלשון

, הבאר היטב והפתחי תשובה מוסיפים עוד דינים רבים בענין קדושי כסף, הבית שמואל פה

כמו כן יתבאר ביתר . בסיכום הבא, א"כולל התוספת המובאת ברמ, ל"ויובאו כל הדינים הנ

  .עת על כל פרטיואריכות כל דין קידושין בטב

  סעיף א

  ע"שו
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  לסיכום

  .מחלוקת בגמרא האם חופה קונה את האשה כמו קידושין .א

, רוב הראשונים פסקו דלא כרב הונא וסברו שחופה אינה קונה את האשה להיות כאשתו .ב

  .ואולם יש אומרים שזהו ספק קידושין, אלא רק קידושין

יב את הבא היא נחשבת לאשת איש לחי) אירוסים שבזמן הגמרא(כאשר היא התקדשה  .ג

אך אינה חשובה כאשת , וכן צריכה גט אם יגרשנה בעלה, עליה כדין בא על אשת איש

 .איש לכל דבר

 .בשטר ובביאה, בכסף: דרכים' האשה מתקדשת בג, כידוע .ד

 .דהוי פריצותא, למעשה אין לקדש אשה בביאה .ה

 .בגמרא מובאים כמה ענינים שהיה מלקה עליהם רב משום פריצות .ו

 .האם כיום מלקים על כל הדברים הללו או רק למי שקידש בביאה חלוקים הראשונים .ז

 .א"ע והרמ"במחלוקת זו חלוקים גם השו .ח

ואולם המפרשים ביארו בדבריו , ם כתב שקידושי כסף הינם מדברי סופרים"הרמב .ט

 .שקידושי כסף הינם מהתורה

 .יש אומרים שאשה שהתקדשה בלילה הרי זה ספק קידושין .י

וודאי שניתן , א רק לגבי קידושי שטר ולא אודות קידושי כסףיש אומרים שכל הספק הו .יא

 .לקדש אשה בכסף בלילה

בין כסף בין כל , קידושי כסף הם שנותן לאשה בפני שני עדים פרוטה או שווה פרוטה .יב

 .דבר אחר ששווה פרוטה

, יכול לקדש אשה בכל לשון שמשמעותה היא שהוא רוצה לקדש אותה שתהיה אשתו .יג

 .ך באותו מקום שהוא מקדש אותהושלשון זו תובן כ

והוא , הוי קדושין, ונתן לה אפילו בשתיקה, אם היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין .יד

 .שעדיין עסוקין באותו ענין

  

 
 


