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‰ÁÈ˙Ù 

תייגעו ה,  של פרק ראשו� במסכת קידושי� הפנימיתהחלוקהוהבנת הסדר ביאור ב

. קולמוסי� רבי�עליו נשתברו כבר  ו2, כותבי� וחוקרי� רבי�1,רבותינו מפרשי התלמוד

א� כי , סגנונ� ותוכנ� של משניות אלו,  כיוו� שונה בהבהרת סדר�מנסה להציג מאמר זה

, בפתח הדברי� אדגיש בזהירות. הוא מבוסס על גבי השאלות וההבנות של קודמיו

 .הנראית אפשרית במידה זהה לטיעוני� ולהסברי� הקיימי�, שהמאמר הוא בגדר הצעה

חטיבה ה :ות אלו משני גלויה לכל לומד,לשתי חטיבות מרכזיותחלוקת פרק זה 

יה ישנהחטיבה ה. דרכי הקניי� השונותבירור ופירוט  עוסקת ב)ו�משניות א(ראשונה ה

 ליתר דיוק ,השאלה המרכזית. � ושכר�מקומ, �חיוב,  עוסקת בכללי מצוות)י�משניות ז(

 מדוע .מסכת קידושי�בי�  ל� והזיקה בינ,�היא פשר הסמיכות ביניה, החידה המטרידה

שעניינה  ועוד במסכת ,משנה לחבר בי� שני קבצי� שוני�פרק זה של ה מצא לנכו� עור�

 תשובות 3?המסכת קשורה לנושא" האישה נקנית "תרק משנהרי .  קידושי�הלכות

המשות� . המצויה במקומות נוספי� במשנה, שרה של בעיה זווהצעות רבות ניתנו לִפ

לפחות משנת  ו,י�הלכות הקניינשל קוב� הש,  ראשוניתהנחת יסודהוא לפרשני� 

 

 .  על הבבלי ד� כטÚ˘Â‰È È�Ù ; מאירי;ד" תוספות רי;א" ריטב:ראה .1

 כתב על פרק וייס' א.  ואיל�52'  עמ,ז" תשיירושלי�, È‡�˙‰ ˙Â¯ÙÒÏ ˙Â‡Â·ÓÌ ,נ אפשטיי�" י:ראה .2

משנה ותוספתא ובירור הבעיות , מסכת קידושי�הצעת החומר ב ',וייס' א: ראה .זה כמה מאמרי�

˙ÏÚ·˘ ‰¯Â , 'לסדר משנת קידושי�' ,ל" הנ;70�148' עמ, ז"תשט,  יבÂÁ¯·, 'הכרוכות בפרק הקניני�

‰Ùעריכה וערכי� : ה בי� איש לאישהמ', הרז'  נבעניי� הוא שלמאמר נוס� . כב�טז' עמ, א" תשכ, ג

מאמרו מדגיש את הפער בי� מעמד האישה . 103�111' עמ, Ú˙Â˘ÚÏ  1˙, ''במשנת קידושי� פרק א

דבריו אולי נכוני� ביחס למשנה ולתוספתא  .למעמד הגבר בזיקה למידת החירות שיש לכל אחד

עבודה חשובה על פרק זה . דרכי שונה – אבל בהבנת תוכ� פרק זה, בסוטה המובאי� בהמש�

עבודת גמר , ‰Ô˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰�˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯ÙÒ ˙ÂÚÙÂ˙˙È�ÂÈÚ¯‰Â ˙È˙ÎÈ¯Ú ,  וולפיש'אנעשתה בידי 

א� כי , הסתייעתי בעבודתו. 35�62' עמ ,ד" תשנרושלי� י, האוניברסיטה העברית,לתואר מוסמ�

 , ג�ÌÈÚÂË ', סדר ותבנית–קידושי� פרק ראשו� ',  שביב' י הוא של מאמר נוס�.מסקנותיי שונות

 . 39�58'  עמ,ו"תשנ

ות הפרק יאבל מלבדה אי� בכל משנ' האישה נקנית וכו: לכהפרק זה מתחיל בה ": וייס'כלשונו של א .3

לסדר משנת , ' וייס'א(" על קנייני� בכלל ועל סוגי מצוות שוני� בה�. כלו� על ענייני קידושי�

 .)יז'  עמ,]2הערה , לעיל[' קידושי�
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במתכונת המשמרת את ניסוח� ו והובאנמסרו ה� לכ� ו ,הוא � קדו"האישה נקנית"

הסתפק דר המשניות שההסבר לס, הנחת הקדמות של הפרק הביאה לכ� 4.הראשוני

רכי עריכה ו או כמענה לצ6,כלשהיזיקה רעיונית  5,חלקיי� קשרי� לשוניי�במציאה של 

תכ� כיוו� שיי, הקושיה עדיי� בעינה עומדתוני לטעו� ש ברצ, בשונה מגישה זו7.אחרי�

 שאלת הקישור ממילא. רבי עקיבאו של דור תלמידיבכפי הנראה , ועריכת הפרק מאוחרת

ברצוני כמענה לכ� . חוזרת ונשאלת, ומקומ� במסכת קידושי�ניסוח�  ,בי� הקבצי�

 שנה אחדפרק מכדי  המבארת מדוע חוברו שני קבצי� אלו ל,להציע הצעה חדשה

  .בפתיחה למסכת קידושי�

‡ 

 ‰�˘Ó‰ ÔÂ˘Ï"˙È�˜� ‰˘È‡‰" – ˙¯ÁÂ‡Ó Â‡ ‰ÓÂ„˜? 

האיש "כדוגמת משנת  ',האישה מתקדשת'כמצופה ולא " האישה נקנית"לשו� המשנה 

 בתלמוד הבבלי  כמובא,�הייתה תמוהה כבר בעיני הסבוראי, בריש פרק שני" מקדש

 בתורה מקראהלשו� כבר ב ידושי אישהקניי� ביחס לקלשו� אמנ� מצינו . שלפנינו

 על ראיות פילולוגיות �נשעטיעו� זה  9.משנההעל קדימות ויש שלמדו ממנה  8,ובכתובי�

 אבל השימוש בלשו� מקרא איננו .כפי שנציינ� בהמש�,  המשנאיגו� הטקסטבנוספות 

שימוש במשנה מאוחרת מצינו שהרי , בהכרח ראיה מכרעת לקדימות הטקסט המשנאי

תורה נקנית וה ...המלכות נקנית בשלושי� מעלות: "איננו קנייניש בהקשר 'נקנית'ו� בלש

התורה עצמה נקטה לשו� , אמנ� ביחס לקידושי אישה 10."בארבעי� ושמונה דברי�

 

בידי מסדר , היינו. � משנתנו מ� המוכ�ברור איפוא שכא� לפנינו מקור שבא לתו":  וייס כותב'א .4

מכא� כל התכונות המיוחדות . פרק הקנייני�: לקרוא אותו בש� שמקו�, המשנה היה מקור קדו�

,  וייס'א(" ומכא� ג� הלשו� האישה נקנית ולא האישה מתקדשת או האיש קונה. ל שבמשנות אלו"הנ

עתיק ' ואמנ� כ� לשו� פרק א: "נ אפשטיי� כותב"י. )יח'  עמ,]2הערה , לעיל[' לסדר משנת קידושי�'

 .)53'  עמ,]2הערה , לעיל[נ אפשטיי� "י(" …וקצר

 המבאר את ,309' עמ, ו"תשטתל אביב �ירושלי� ',מבוא' ,נשי�, ˘˘‰ Ó È¯„Ò˘�‰ , אלבק'ח: ראה .5

 ".כל" כשרשור משניות הפותחות במילה ,סמיכות המשניות בקוב� השני

 .59'  עמ,)2הערה , לעיל(וולפיש '  א:ראה .6

 יש ומסדרי המשנה ביקשו .'עיבוי' שנית� לכנותה , שלפנינו תופעה,מסתבר: " שביב מוסי� וכותב'י .7

 ,� לענייני המסכת בקשר רחוק והוסיפו לה קובצי משניות הנקשרי,במתכוו� לעבות מסכת מסויימת

לדעתו תופעה זו מצויה . )40' עמ, ]2הערה , לעיל[שביב ' י ("תוכני�א� סגנוני וא� אסוציאיטיבי

,  א�ÌÈÚÂË, ' בעיות ופתרונות–מסכת ראש השנה ' :מאמרוג�  ראה .במסכתות קטנות נוספות

 .זה במסכת ראש השנה ג� ביחס לפרקבדר� אחרת אנו נל� . 2 הערה ,11'  עמ,ד"תשנ

אבל , אמנ� אי� הוא זהה לניסוח המשנה. )ד� א,ד"דברי� כ(" שהכי יקח איש ִא: "התורהלשו�  .8

וג� ... ויאמר בעז לזקני� עדי� את� היו� כי קניתי את כל אשר לאלימל�" : ניסוח זההישנובכתובי� 

 .)י�ט, 'רות ד(" ה להקי� ש� המת על נחלתואת רות המואביה אשת מחלו� קניתי לי לאיש

' עמ, ]2הערה , לעיל[ 'הצעת החומר',  וייס'א(" בזמ� ההוא השתמשו עדיי� לקידושי� בלשו� קניי�" .9

 . 53'  עמ,)2הערה , לעיל(אפשטיי� נ "י: ראה ג�. )81

 . הוא בוודאי מאוחר כרונולוגית',פרק קניי� תורה'פרק זה הנודע בכינויו . ה"מו "פמשנה אבות  .10
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איננה משקפת רובד , התנסחותה למרות ,קידושי�משנת פשרות שאתיתכ� אבל , קניי�

, � לשאר המשניות של הקוב� הראשו�המותא 11,אלא היא ניסוח מאוחר, משנאי קדו�

נקט כא�  "12: הלבני'דכפי שמעיר . 'קונה את עצמו'ו' נקנה'העוסקות בענייני קנייני� 

עבד , יבמה, לשו� קניי� משו� שרצה להשתמש בפועל אחד לכל הנושאי� הנזכרי� כא�

 סמ� לכ� נית� לראות 13".הלשו� הוא תמיד קידושי�, כשמזכיר אישה לבד. ואמה

בעוד סדר הפסוקי� . ביאה, שטר, כס�: שסדר הקנייני� המובא במשנה הוא, דהבעוב

קידושי [איש ִאשה ובעלה ] קידושי כס�[כי יקח : "וצורת הלימוד מה� הוא כדלהל�

, ביאה, כס�: הסדר הוא – )ב�א, ד"דברי� כ" (לאיש אחר] קידושי שטר[והיתה ]... ביאה

 שלשו� התורה הייתה הגור� המכריע  במידה14.סידור שמצוי במדרשי ההלכה, שטר

הרי שנית� לשער שהדבר היה בא לידי ביטוי ג� בסדר הקנייני� , שעיצב את נוסח המשנה

 .בהתא�, המובאי� בה

ÔÈ˘Â„È˜ ˙�˘Ó· ÔÂ˘‡¯‰ ˜¯Ù‰ ·ÂˆÈÚÏ ÌÏ‚ ¯ÓÂÁÂ ˙È˙˘˙Î ‰ËÂÒ· ‡˙ÙÒÂ˙‰ 

,  סוטהההקבלה שבי� המשניות בפרק הראשו� במשנת קידושי� לבי� התוספתא במסכת

כנוסח מאוחר ', האישה נקנית'ובכללה לשו� , מחזקת את הראייה של משנת קידושי�

תוספתא ה .במותהיחס בי� המשנה לתוספתא נידו� בהרחבה בכמה . בעיצובו ועריכתו

קדומי� וג� , עריכות שונותממורכב של חומרי� תנאיי� מתקופות ורחב ומגוו� כוללת 

תוספתא לקוב� הלכות ב הדוגמנידו� יש בידינו ייתכ� שבמקרה ה 15.מאוחרי� למשנה

 

 בי� שני המחברתבעיקר משנה ו .  זהבכ� איננו מבטלי� את קיומ� של חלקי משניות קדומות בפרק .11

אמירתו "והנוסח שיש בה ,  או המצוותאיננה זהה בניסוחה ולשונה לקוב� הקנייני�ש, הקבצי�

מעיר על קדימות ה ,נ אפשטיי�"יראה דברי . הוא קצר וכנראה קדו�, "רתו להדיוטלגבוה כמסי

כל העושה מצווה  ":על מצוות בעול� הזההמשנה האחרונה בפרק המציינת שכר וג� על , הנוסח

 משנה שקשה לראות בה משנת תלמידי רבי ,"אחת מטיבי� לו ומאריכי� לו ימיו ונוחל את האר�

 . 53' עמ, )2הערה , לעיל(נ אפשטיי� " י:ראה. מתוה� בה ששל הדר� עקיבא או רבי ישמעאל ב

 .תריד'  עמ,ח"תשכתל אביב ,  ·Â¯ÂÒÓÂ ˙Â¯Â˜Ó–ÌÈ˘� ¯„ÒÏ „ÂÓÏ˙· ÌÈ¯Â‡È˙  , הלבני'ד .12

, הילאמה העבריו מצוי ג� במדרשי ההלכה המשווי� בי� אישה ליבמה ,ניסוח הקידושי� כקנייה .13

ג� זיקה זו מצויה . ב�משניות אב ',אמה' ו'יבמה' ',אישה' : ששנתה,השוואה המצויה ג� במשנתנו

ספרי דברי�  :ראה.  בי� הלכות גיטי� לשחרורי עבדי�ת המשוו,ו�א משניות ד"פ גיטי� שנהבמ

 .153�154' הופמ� עמ' מהד, ד א"דברי� כתנאי� מדרש ; 287' פינקלשטיי� עמ' מהד, פיסקא רסח

 – ובעלה.  מלמד שהאישה נקנית בכס�–כי יקח איש אישה : "ראה ספרי דברי� על פסוקי� אלו .14

מה יציאתה מזה בשטר א� , מקיש הוויתה ליציאתה מזה – ויצאה והיתה. מלמד שנקנית בבעילה

במקביל זהו הסדר ג� ). 287' פינקלשטיי� עמ' מהד, ספרי דברי� פיסקא רסח" (הוויתה לזה בשטר

בתלמוד הבבלי . 265' רבי� עמ�הורווי�' מהד, דרבי ישמעאל מסכתא דנזיקי� פרשה גבמכילתא 

 .בעוד שבירושלמי הסידור הוא בדומה למדרשי ההלכה, הסדר הוא כס� ולאחר מכ� שטר

בבואנו לברר את היחס בי� טקסט אחד , וכולל כמה שאלות המצריכות מענה, נושא זה נרחב ומורכב .15

 אוס� של הלכות –פ "משורש אס: "הכותב על התוספתא, י פרידמ�"בה שעסק בכ� בהרח. למשנהו

שטר� עברו שינויי , מה� הוספות על המשנה ומה� מקורותיה של המשנה, שיש בה� עני� למשנתנו

„·¯Ò¯‚�Â˜‰ È ', מקבילות המשנה והתוספא, 'י פרידמ�"ש(" שביצע בה� מסדר משנתנו, העריכה
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, על עיצוב פרק משנה, ובנוס� הוא ג� השפיע מבחינה לשונית ותוכנית, שקד� למשניות

ובהערות אציי� , בתחילה אצטט את לשו� התוספתא ממסכת סוטה. המובא במקו� אחר

  16:משנת קידושי�בינה לבי� ש ,קבלות התוכניות והלשוניותהאת ה

 וזכאי במציאתה ובמעשה 17בכס� ובשטר ובביאה בקידושיהו בבתו האיש זכיי

 .ידיה ובהפר נדריה מה שאי� כ� באישה

18.האיש עובר על מצוות עשה שהזמ� גרמא מה שאי� כ� באישה
 

תשחית ועל בל תטמא למתי� מה שאי� כ�  האיש עובר על בל תקי� ועל בל

  19.באישה

20.נת ב� סורר ומורההאיש נידו� ב� סורר ומורה ואי� האישה נידו
 

 

˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ¯˘Ú „Á‡‰ ÈÓÏÂÚ‰ ,תוספתא , 'ל"הנ). 16' עמ, כר� א, חטיבה ג, ד"ירושלי� תשנ

,  סב˙¯·ıÈ', )א, שבת טז(כל כתבי הקדש  – ]א[ליחס מקבילות המשנה והתוספתא : עתיקתא

מעשה  – ]ב[ליחס מקבילות המשנה והתוספתא : תוספתא עתיקתא, 'ל"הנ;  ואיל�313' עמ, ג"תשנ

È˙Ú ‡˙ÙÒÂ –  ÁÒÙ ˙ÎÒÓ˜‡˙, ל"הנ; 277�288' עמ, ה"תשנ, כז� כו·¯ ‡ÔÏÈ', ברב� גמליאל וזקני�

ÔÂ˘‡¯‰ ,גישה שונה ביחס ליכולתנו המוגבלת להשוות בי� מקבילות .15�96'  עמ,ג"רמת ג� תשס 

. 126' לדוגמה עמ, �"ירושלי� תש,  אÔÈ˜ÈÊ� ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ ·Â˘Â ,„ÂÓÏ˙ È¯˜ÁÓ, זוסמ�' י: ראה, שונות

 .  הלכה וירושלמיא� כי הוא עוסק בעיקר ביחסי� בי� מדרשי

כל הנשואות לכה� בי� כהנת בי� לוויה בי� : "בהלכה הקודמת בתוספתא מובאת ההלכה הבאה .16

תוספתא סוטה " (כה� עומד ומקרב על גבי מזבח מה שאי� כ� בכהנת... ישראלית אי� מנחתה נאכלת

שה הובאו שאר ייתכ� שבעקבות הלכה זו המבחינה בי� איש לאי). 157' ליברמ� עמ' מהד, ו"ב ה"פ

. 'בת ישראל שנשאת לכה� מנחתה נשרפת וכו: "ז"ג מ"בדומה למשנה בסוטה פ, הלכות התוספתא

בעקבות משנה זו נשנו במשנה ח ..." מה בי� כה� לכוהנת מנחת כהנת נאכלת מנחת כה� אינה נאכלת

 רשאי שכוה�, אלא שהתוספתא הוסיפה הלכה שלא הובאה במשנה. 'מה בי� איש לאישה'שאר דיני 

הסמיכות : "ח"א מ"הלכה המזכירה בתוכנה את משנת קידושי� פ – לעבוד במקדש וכוהנת אסורה

דבר זה מלמד על עצמאות הקוב� ". נוהגי� באנשי� ולא בנשי�[...] והתנופות וההגשות והקמיצות 

א "פ(אכ� הירושלמי בקידושי� . בתוספתא ביחס למשנה בסוטה והזיקה בינה לבי� המשנה בקידושי�

. מביא את המשנה בסוטה וסוגיה מקבילה זהה) 1158' עמ, האקדמיה ללשו� העברית' מהד, ח"ה

למרות שבתוספתא ה� כלולות , במשנה בסוטה אי� זיקה לשונית ממשית בי� משנה ז למשנה ח

שעסק בשוני שבי� איש , ייתכ� שהתוספתא שימרה את הנוסח של הקוב� הראשוני. בקוב� אחיד

. שימרה התוספתא, בעיקר אלו ששוֵני המשנה השמיטו, שחלק מה�,  דוגמות רבותוהיו בו, לאישה

למרות שחלק , בעוד שהתוספתא שימרה את הניסוח הראשוני, במשנה חלו שינויי ניסוח וסגנו�

 . מהמקרי� לא נשנו בה בגלל היות� כבר שנויי� בגו� המשנה

 . א"א מ"ט פבפר – )חטיבת הקנייני�(הראשו� קוב� מקביל לשונית ל .17

 . ז"א מ"בפרט פ –) חטיבת המצוות( השניקוב� מקביל לשונית ל .18

 .ז"א מ"בפרט פ –) חטיבת המצוות( השניקוב� מקביל לשונית ל .19

סנהדרי� " (הקט� פטור שלא בא לכלל מצוות, ב� ולא איש, ב� ולא בת, כי יהיה לאיש ב�: "...שנינו .20

" נידו� על ש� סופו"ר הבת והאיש וחיוב הנער מצד סברת במשנה זו אנו שוני� את פטו). א"ח מ"פ

ופטרה , הוי אומר הבת? מי בדי� שיהא חייב הבת או הב�: "כמובא בירושלמי. המובאת במשנה ה

ח "ירושלמי סנהדרי� פ" (התורה את הבת וחייבה את הב� ללמד� שכול� אינ� אלא בגזירת מל�

האיש נידו� ב� "א� כ� מדוע שנתה התוספתא . )1307' עמ, האקדמיה ללשו� העברית' מהד, א"ה
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 מעטפת ואי ' אומי�וחכמ. האיש מעט� ומספר ואי האישה מעטפת ומספרת

 . מספרת

 . האיש נמכר ונשנה ואי האישה נמכרת ונשנית

  21.ואי האישה נמכרת עבד עברי, האיש נמכר עבד עברי

 ] האיש נרצע ואי האישה נרצעת[

22.יהאיש קונה עבד עברי ואי האישה קונה עבד עבר
 

וביניה� את חובת , במגוו נושאי�בי האיש לאישה הלכות אלו מדגישות את השוני ש

לצד זה שהאיש נמכר לעבד עברי בעוד שאישה אינה , האיש במצוות שהזמ גרמא

שההלכות בתוספתא כוללות לא מעט פרטי הלכות המופיעות , המפתיע הוא. נמכרת

בתוספתא . נייני והמצוותי כאחדהק – בשני הקבצי�, במהל� פרק א במשנת קידושי

בל "וכ איסור , כבמשנת קידושי" מצוות עשה שהזמ גרמא"מוזכר חיוב האיש ב

...". חו� מבל תשחית ובל תקי�: "השנויי� במשנה בקידושי, "בל תקי�"או " תשחית

האיש : "ובסיומו של הקוב�, "'האיש נמכר עבד עברי וכו"בהמש� ההלכות אנו שוני� 

במשנת . הלכה המסיימת את הלכות התוספתא – "עברי ואי האישה קונהקונה עבד 

, עיו בשני המקורות. ובכלל קידושי אישה, קידושי עוצבו בדומה לה משניות הקנייני�

, מלמד על זיקה תוכנית שמצויה בפרטי ההלכות, המשנה בקידושי והתוספתא בסוטה

 משווה באופ כללי בי האיש משנת קידושי איננה. המובאות תחת כותרות שונות

. אלא כוללת קוב� של קנייני� ובמקביל קוב� של מצוות שמה האישה פטורה, לאישה

 .לעומת זאת בתוספתא סוטה המכנה המשות� של כל ההלכות הוא האיש לעומת האישה

 :השונה, ההלכות בתוספתא מובאות בזיקה למשנה בסוטה

האיש מדיר .  האישה פורעת ופורמת פורע ופור� ואיישהא ?מה בי איש לאישה

האיש מגלח על נזירות אביו ואי . את בנו בנזיר ואי האישה מדרת את בנה בנזיר

 האיש מוכר את בתו ואי האישה מוכרת את, האישה מגלחת על נזירות אביה

האיש נסקל ערו� ואי .  מקדש את בתו ואי האישה מקדשת את בתהיש הא.בתה

בתו ואי יהאיש נמכר בגנ. האיש נתלה ואי האישה נתלית. האישה נסקלת ערומה

 ).ח"ג מ"סוטה פ( בתהיהאישה נמכרת בגנ

, המבחינות בי איש לאישה להלכות בתוספתא, היחס בי ההלכות השנויות במשנה

בעוד , שנוסח המשנה קצר ומדויק, ההבדל ביניה הוא. מלמד על הקבלה ישירה ביניה

, דוגמה בולטת לכ� היא ההבדל הניסוחי המשמעותי. שלשו התוספתא מעט מאריכה

 

אולי עוד לא נעשתה ? "ב� ולא איש"הא� זה שונה מהלכת המשנה המפורשת , "סורר ומורה

א� כי סביר להניח שאי� כא� מחלוקת אלא התוספתא שנתה הלכה זו , ע"צ? ההבחנה בי� הגילאי�

 . בהתאמה לשונית לשאר המקרי� המובאי� בה

 .ב"א מ"בפרט פ – )חטיבת הקנייני�(הראשו� קוב� למקביל לשונית  .21

' ליברמ� עמ' מהד, ט�ז' הל ב"תוספתא סוטה פ .הראשו�קוב� ה מצוי רבות במשניות 'קונה'לשו�  .22

157�158. 
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האיש מקדש " – בעוד שהמשנה מקצרת בפירוט דרכי הקידושי. ביחס לקידושי אישה

האיש זכיי : "התוספתא לעומת זאת מאריכה ושונה, ללא פירוט ג הדרכי�, "את בתו

היא ג� מרחיבה ביחס לבעלות האב על ". בבתו ובקידושיה בכס� בשטר ובביאה

,  קוב� ההלכות בתוספתא23.שלכאורה איננה מההקשר הנידו, הרחבה הלכתית, מציאתה

, בעוד שמשנת סוטה המאוחרת לו, ומכ� נובעת אריכותו, כנראה משמר לשו ראשונית

 האיש : "כנוסח הרגיל כדוגמת משנת קידושי פרק ב" (האיש מקדש"התנסחה בלשו

, רחיב את הדיו ומפרט את דרכי הקנייהמ" האב זכיי"הניסוח "). מקדש בו ובשלוחו

השתמרותו של . ביחס לזכויות הא�, דהיינו זכות האב בבתו, איננו רלוונטי לנושא הנידו

נמנעו מהרחבה , המקצרת כדרכה, בעוד שבמשנה, הביטוי מלמדת על ניסוח ראשוני

24.מיותרת
 

מדת על מל, התאמה בי פרטי ההלכות המובאות בתוספתא דסוטה ומשנת קידושי

מדגיש את , הקדו� ללשו המשנה בסוטה, כאשר הקוב� בסוטה, זיקה ספרותית ביניה

אמנ� ' האישה נקנית'משנת קידושי  25".האב זכיי: "מקומו של האב במעשה הקידושי

אבל היא התנסחה , שימרה את ההלכה הדנה בשלוש דרכי הקידושי והיא מפרטת אות

והשמיטה את , "לוש דרכי� בכס� בשטר ובביאההאישה נקנית בש" – בצורה מחודשת

ביחס , סגנונה הושפע מהלכה המובאת בתוספתא עצמה. מקומו של האב בתהלי� זה

 ובמשנת קידושי מטבע לשו זה הפ� למבנה ספרותי של קוב� , "הקונה עבד"לדי

 הוא היה, היה הקדו�' נקנית'אילו הנוסח . הכולל בתוכו ג� קידושי אישה, הלכתי של�

התנסחות משנת . המשתמשת בלשו דומה ביחס לקונה עבד, נשמר בנוסח התוספתא

,  לידי ביטוי בשרשור לשוניי� בא, המדויק הספרותיהעיצובו, קידושי שהיא מאוחרת

, בתוספתא סוטה על בסיס חומר הגל� הראשוני המובא, אי� מאוחרי�ָנַת עבודתהמהווה 

 

האיש מקדש ' סוטה וכול' וכבר אמרה המשנה במס: "ש ליברמ�"בהקשר לכ� אצטט את דבריו של ר .23

תה ובתוספתא האיש זכאי בביתו בקידושיה בכס� בשטר וביאה את בתו ואי� האישה מקדשת את ב

 ,ו"תשנניו יורק  ,ח ˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰, ליברמ�' ש" (קיצר את לשו� התוספתאמה שאי� כ� באישה ו

בעוד , שהבנתו היא שהתוספתא בסוטה משמרת את הניסוח הראשוני, מדבריו עולה. )633' עמ

 .שהמשנה בסוטה מאוחרת לה

האב זכאי בבתו בקידושיה בכס� בשטר ובביאה וזכאי במציאתה : "וסח זהה במשנהאמנ� מצינו נ .24

משנה זו עוסקת בהבהרת זכויות האב ובפירוט ). ד"ד מ"כתובות פ" (ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה

הדיו� . המתארת את זכות האב על קידושי בתו, והיא זהה לנוסח התוספתא, ההלכות הקשורות לעניי�

ולכ� המשנה משמרת את לשו� התוספתא , יב הלכות אלו ולא ביחס לדיני קידושי�בכתובות נסוב סב

 .בסוטה

הוא סכו� הקידושי� והוא בעל ער� ' המוהר 'ולפיה תואמת את ההלכה הקדומה "האב זכיי"לשו�  .25

בה הכתובה שבמשנה מדובר בתקופה ש בעוד , ולכ� הדגש הוא על רווח האב מקידושי בתו,כלכלי

לכ� הדיו� הוא על מעשה ,  ובכל מקרה אי� כא� רווח כלכלי ניכר לאב,הגירושי�ניתנת בזמ� 

 ,וביתר הרחבה במאמרי, 40הערה , להל�על נושא זה ראה . הקידושי� של הבעל ולא על זכיית האב

, 'קינוי וסתירה הזיקה בי� מחלוקות תנאי� לגבי גירושי אישה כתובה ודיני – משרבו המנאפי�'

ÌÈÏ‚ÚÓ 45�64' עמ, ז" תשס,ה.  
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המבוסס על ההלכה בעניי , ניסוח הקבועה ביחס לדוגמות המובאות בו ה ביחס ל

 .'קונה עבד'

ÔÈ˘Â„È˜ ˙�˘Ó· ÁÒÂ�‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ï ‰È‡¯Î ˙ÂÈÂ„Ú ˙�˘ÓÏ ‰Ï·˜‰ 

בהש ,מקבילותיש שתי ' האישה נקנית'משנת ל המשנה . 'מתקדשת' שנו התנאי� לשו

זו  26". האישה מתקדשת בשווה פרוטה…חמש פרוטות ה ":במסכת בבא מציעא שונה

 .היא כנראה מאוחרתו ,לליבסתמא את שיטת בית המשנה השונה 

 :  חשובהאבל ישנה מקבילה נוספת

ובית הלל אומרי� , האישה מתקדשת בדינר ובשווה דינר כדברי בית שמאי

 .)ז"מד "פ עדויות המשנ( בפרוטה ובשווה פרוטה

אבל בולט הוא ,  במסכת קידושיזהה בתוכנה למשנתנובמשנה זו המחלוקת ההלכתית 

, "האישה נקנית ":הניסוח הואבקידושי בפרק המשניות שלפנינו שבעוד .  בניסוחהשוני

ניסוח המצוי כבר במשנת סוטה  –" האישה מתקדשת ":סח הואהנובמסכת עדויות הרי ש

מדוע משתנה הנוסח ? מהו היחס בי שתי המשניות. ובמשנת קידושי בריש הפרק השני

שיש בה  מאופיינת בכ�מסכת עדויות ? ישבמשנת קידוש' נקנית'ל', מתקדשת'הפשוט 

שנכנסו חכמי� בכר� מ ": כפי ששונה התוספתא בריש עדויות,מותמשניות יחסית קדו

אמרו נתחיל ... איביבנה אמרו עתידה שעה שיהא אד� מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצ

לשו המשנה , בדר� כלל משניותיה קדומותאשר  שבמסכת , העובדה27."שמאיממהילל ו

אי ָנאיננה בהכרח הניסוח הַת, "נקנית"לשו המקרא שמלמדת אותנו , "מתקדשת"א יה

ביחס מסכת עדויות  המשניות של קדימותאמנ� . דווקא המאוחראולי  אלא ,הקדו�

 אבל דומה שנית להוכיח ג� מלשו , באופ גור� איננה ודאית,משנההלשאר קבצי 

 בית .כדברי בית שמאי... האשה ":נינועדויות שמשנת ב 28. הואשניסוחה קדו�, המשנה

 ולאחר מכ , תחילה מובא המקרה הנידוואילו במשנה בקידושי". ...הלל אומרי�

בשונה ". ...בית הלל אומרי�... בית שמאי אומרי� ":הניסוח המשנאי מעוצב היטב

 

 . ז"מד "פמשנה בבא מציעא  .26

נ "י : ראה,ביחס לסידור מסכת עדויות. 454' צוקרמאנדל עמ' מהד, א"א ה"תוספתא עדויות פ .27

 ;82�84'  עמ,ט" תל אביב תשי,ÓÏ ‡Â·Ó˘�‰,  אלבק' ח;422�444'  עמ,)2הערה , לעיל(אפשטיי� 

'  עמ,ט"תל אביב תשי, ˘˘‰ Ï‡ ÍÂ�Á È„È· ÌÈ˘¯ÂÙÓ ‰�˘Ó È¯„Ò·˜', מבוא למסכת עדיות, 'ל"הנ

:  בתו�,' לאחר חורב� בית שנימסכת עדויות כעדות לדרכי השיקו� והתקומה',  אדרת' א;275�276

 ,ג"תשנושלי� יר, ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ È�˘ ˙È· ÈÓÈ· ˙Â„‰ÈÂ ÌÈ„Â‰È„ ,)עורכי�(אופנהיימר ואחרי� ' א

 , ח˙ÂÈÙÏ˙, 'תיאוריות שונות על התהוותה ומטרתה של מסכת עדויות',  שי�' מ;251�265' עמ

 .85�91'  עמ,ו"תשנ�ה"תשנ

משנה בקידושי�  הלשמאוחרת בה גרסה רואה והוא , בסוגיה זו ברורה היא אפשטיי� נ"ידעתו של  .28

 ".ז"שבת פ' יוחנ� בירוש'  כעדותו של רד של עדויות הוא משנת רבי מאיר"ופ"הנוקטת לשו� מקרא 

 ,תרטו' עמ, )12הערה , לעיל( הלבני 'ד: אבל ראה. 52�53' עמ, )2הערה , לעיל(נ אפשטיי� " י:ראה

 . נוקדמה למשנת זו הסבור שמשנוהוא  ,ט"פ'  פי'ה שער ב" המביא את דברי הכריתות ח,15הערה 
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 , ללא ציו אומרה בתחילה מובאת ההלכה:משנה בעדויות המחלוקת איננה סימטריתמה

וכדי להשלי� את התמונה מובאת לבסו� , לשיטת בית שמאיהיא מיוחסת  מכ לאחר

ולכ אולי מאוחרת , נוסח המשנה בקידושי משק� עריכה מוקפדת 29.שיטת בית הילל

העריכה . יחסית לסתמא בעדויות שעל גבה הובאה מחלוקת� של בית שמאי ובית הילל

: וד שבשאר המקרי� הנוסח הואבע: מצויה ג� בהשוואה לשאר משניות קוב� הקנייני�

הרי , "'עבד עברי נקנה בכס� ובשטר וקונה את עצמו בשני� וביובל ובגרעו כס� וכו"

האישה נקנית בשלושה דרכי� וקונה את עצמה : "שביחס לקידושי אישה הפתיחה היא

זו ". וקונה את עצמה בגט ומיתת הבעל', בשתי דרכי� נקנית בכס� בשטר ובביאה וכו

 . בצורה שתקל על לימוד המשנה ושינונה, בארת במה נידו בהמש�פתיחה המ

הוכיחו את קדימותה ממבנה ספרותי , העוסקי� בהסברת המשנה בריש קידושי

ואיננה מפרשת , "האישה נקנית בכס� בשטר וביאה"המשנה שונה : המאפיי אותה

: סכו�ורק לאחר מכ מובאת מחלוקת בית שמאי ובית הילל הדנה ב, בכמה מדובר

' שכבה'א� כ ה". בית הלל אומרי� בפרוטה, בית שמאי אומרי� בדינר – בכס�"

התוספתא בסוטה , אכ(הראשונית המשתמשת בלשו קניי היא קודמת למחלוקת� 

סכו� הידוע , "כס�"אלא שונות , אינ מבארות את סכו� הקידושי, והמשנה בכתובות

המרכיב בצורה , מהווה ניסוח מאוחרשמשנת קידושי , טענת מאמר זה היא). לכול

האב זכיי בבתו "את התוספתא בסוטה שבה שנינו . א: ספרותית שתי הלכות יחדיו

אלא שהניסוח במשנה בקידושי הוא קנייני והותא� , "בקידושיה בכס� שטר וביאה

 

ס"תשירושלי� , Ó‰ ÁÒÂ�Ï ‡Â·Ó˘�‰, נ אפשטיי�"י: ראה .29
3

 לא נמצא במשנה 'כדברי' "– 403'  עמ,

במקו� שההלכה לקוחה ממשנה קודמת ) 2 ...במקו� שהמשנה אוחזת בדעת אותו תנא) 1 :אלא

לימי הוא  מאוחר ,ה"ש וב" סידור מחלוקת ב."התנא של משנתנו הוסי� עליה מחלוקתו, סתמית

" כדברי"לשו� אכ� מצינו ששוני� . �התנא את מחלוקתהוסי�  �כאשר על בסיס סתמא קדו, הדיו�

 " וחכמי� אומרי� לא כדברי זה ולא כדברי זה [...]והלל אומר[...] שמאי אומר " :לשתי דעותביחס 

 שמאי הוולד א� לקיי� דברי בית... יוחנ� ב� נורי' אמר ר"). א"א מ"נידה פ; א"א מ"משנה עדויות פ(

שימושי� נוספי� מצינו ). 2' ליברמ� עמ' מהד, ט"א ה"תוספתא יבמות פ ("ממזר כדברי בית הלל

 "אמר רבי טרפו� אני הייתי בא בדר� והטיתי לקרוא כדברי בית שמאי ":סיפור או מעשהבהקשר ל

מקבילה  ה457' צוקרמאנדל עמ' מהד, ב"ב ה"פתוספתא עדויות ג�  ראה ).ג"א מ"משנה ברכות פ(

ה באביו שצדוק על מע' אלעזר בר' בה מספר רש, 260' ליברמ� עמ' מהד, ג"ב ה"פלתוספתא סוכה 

 את לשו� ויתכ� שמעשי� וסיפורי� שימרי". כדברי בית הלל" ואז הוא שונה ,שהולי� אליו זיתי�

אי� זה מצוי אצל תנניסוח בכל מקרה . סיפור מעשהב בשיחה או בעל פהנוחה לשימוש ה ',כדברי'

אמר רבי יהודה א� כ� למה מזכירי� דברי  ":דברי רבי יהודה� מקבלי� חיזוק מ"דברי רי. מאוחרי�

 " יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת,אד� כ� אני מקובלהשא� יאמר ? היחיד בי� המרובי� לבטלה

 כדי, בציו� אומר�ת ומצוטטמסורות על הלכות שנדחו  ,ועל פי דברי. )ו"א מ"פמשנה עדויות (

 ולאחר מכ� ,מובאת בתחילה דעת יחידאלו  במקורות ,אכ�. שנוכל לייחס מסורת זו למייצגיה

זהה ע� הסתמא שהגיע , דעת היחיד, הדעה הראשונית...". בית הלל אומרי�" או ,"חכמי� אומרי�"

. את הדעות החולקות ולאחר מכ� שנו ,נושאהכאשר רצו חכמי� לנסח מחלוקת ה� הציגו את . לידינו

ודגש שההלכה איננה כ� ה ולאחר מכ� ,"כדברי פלוני "נוס� לו,  שנדחהבה� הגיע סתמאשרי� במק

 ."חכמי� אומרי�"ו
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כחלק מהבהרת , הדגשת הממד הקנייני הצריכה פירוט סכו� כספי. ב; לשאר ההלכות

. ולכ נוספה מחלוקת בית שמאי ובית הילל השנויה במשנת עדויות, אישהדרכי קניי ה

אולי באמת בשל (אמנ� בהלכה המקורית בתוספתא בסוטה כלל לא נידו הסכו� הממוני 

אבל בשעה שהיא הותאמה , )קדימות התוספתא בסוטה ביחס לשאר המקורות התנאיי�

, ) המובאות בתוספתא סוטה,שנבנה במתכונת של הלכות עבד עברי(לקוב� הקנייני� 

. כחלק מעניינו של התנא בפירוט מעשה הקניי, היה צור� בהבהרת הסכו� של הקידושי

הובאה מחלוקת� של בית שמאי ובית הילל והותאמה למבנה הספרותי של , עקב כ�

בעוד שהיא השלמה המרחיבה את , מאוחרת' שכבה'ולכ היא נראית כ, קוב� הקנייני�

  30.העניי

· 

Â˘ÌÈ‡Â˘È�‰ ˙ÒÈÙ˙· ˙Â� – ÌÈ˘Â¯È‚Ï ˙Â˜„ˆÂÓ ˙ÂÏÈÚ ÏÚ ÌÈ‡�˙‰ ˙˜ÂÏÁÓ 

את התפיסה של קידושי אישה כדומי� לשאר ענייני דגישה משנה מעריכת פרק ה

התנא חש צור� להתנסח ביחס לקידושי אישה במינוח חדש בלשו  מדוע 31.הקנייני�

� ה� בגדר אפשרות דבריי הבאי .דאותונני יודע בו אי?הלקוח מהקשר קנייני, ל"חז

 . בלבד

 

ילולוגית את פנית� להוכיח הכותב ש, )2הערה , לעיל (שטיי�נ אפ"מראשי המדברי� בעניי� הוא י .30

. השנייה מימי בית שמאי ובית הילל ו,קדומהאחת  – יהי שכבותתשבקידושי� בשל משנה  הקדימות

. 'קונה את עצמה': וההמש� הוא, וביניה� בכס� סת�' נקנית בשלוש דרכי�'השכבה הראשונית 

שכבה שנייה היא מחלוקת . סת�' כס�'לכ� שנו , בתקופה זו לא התעוררה מחלוקת על גודל הסכו�

 זו ייצא שבית שמאי ובית הילל נחלקי�  אלא שבדר�.ה על גודל הסכו� פרוטה או דינר"ש וב"ב

בעוד שלרוב ה� בעצמ� מהווי� את השכבה , בפירוש שכבה משנאית סתומה שקדמה לה�

עקיבא מסדר הלכות לתלמידי� אמר כל מי ששמע טע� על ' כשהיה ר": כתיאור הבא .הראשונית

 רות מקונ�יש אמנ�. )676' צוקרמאנדל עמ' מהד, ה"א ה"פתוספתא זבי�  ("חברו יבוא ויאמר

 רבי אליעזרו רבי יהושע קתמחלובעצ� זו שתכ� י ויבית שמאי ובית הילל קתמחלו שוני� בה� אנוש

ה "פלות יאו משנה אה. 673' צוקרמאנדל עמ' מהד, ד"א ה"פראה תוספתא מכשירי� . ממשיכיה�

קרמאנדל צו' מהד, יב�יא' ה הל"פובתוספתא ש� " חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. "ד"ה

' חזר ר ": ובמשנה הוא הובא כסת� בית הילל,משמע שרבי יהושע היה זה שהודה. 602�603' עמ

 וא� הייתה זאת הלכה שהודו לה רבותיו חכמי בית הילל ."יהושע להיות שונה כדברי התלמוד

 נו מוצאי�אולי זאת הסיבה שא". בושתי מדבריכ� בית שמאי" הוא לא היה אומר ,בדורות שקדמו לו

 או משנה ,ט"א מ"פ משנה ביצה : ראה,מחלוקת בי� בית שמאי ובית הילל לתנא מדור אושא

אבל במשנתנו בוודאי המחלוקת היא בי� בית הילל לבית שמאי כמקבילה . ה"א מ"פמקוואות 

יכול לעתי� ה, בשל לשו� מקרא או מבנה ספרותיעל קדימותה  ייתכ� שאי� ללמוד, ע� זאת. בעדויות

 . וכי תנא מאוחר איננו יכול להתנסח בצורה הנדמית כקדומה, למרות עיצובווחר להתגלות כמא

הערה , לעיל(הלבני ' ד :ראה.  בניגוד ליבמה ושפחה,לשו� זה מצוי בעוד מקומות בספרות התנאית .31

 .תריד' עמ, )12
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 ובמקבילה במדרש ההלכה ,מחלוקת תנאי� מובאת במשנה האחרונה במסכת גיטי

  32:בספרי

 מר שנאה לא יגרש אד� את אשתו אלא א� כ מצא בה ערוו:בית שמאי אומרי�

כי ' אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר :ובית הלל אומרי�. 'מצא בה ערות דבר'כי 

 .'מצא בה ערות דבר

והיה א� לא תמצא ח ' אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר : עקיבא אומררבי

33).י"מט "פמשנה גיטי ( 'בעיניו
 

ומוסכ� על כל , שזאת איננה מחלוקת מהותית על די התורה, מרבית הפרשני� סבורי�

� הדיו ביניה� הוא מוסרי34.שנית לגרש אישה בכל מצב שהבעל רוצה בכ�, הדעות

או שנצרכת , מת גט בכל מקרה שבו הבעל רוצה לגרש את אשתוהא� לאפשר , ערכי

שאי זה ראוי לאפשר גירושי� ללא עילה של , בית שמאי סבורי�. לכ� עילה מיוחדת

שג� א� אי , ואילו רבי עקיבא סבור. ובית הילל סבורי� שכל עילה מספקת', ערוות דבר'

שא� בעל , השיטות השונותאמנ� מוסכ� על  .יכול לגרש', מצא אחרת נאה'סיבה אלא 

ג� א� אי לכ� הצדקה איסורית כלכלית או , הרי שהיא מגורשת, כותב ונות גט לאשתו

אלא היא מבטאת , ללומד' עצה טובה'אבל מחלוקת משולשת זו איננה רק . חברתית

חכמי� השייכי� לבית שמאי נמנעו מגירושי� ג� א� ישנ . גישה הלכתית מעשית

 

 .288' עמפינקלשטיי� ' מהד, רסטפיסקא ראה ספרי דברי�  .32

למשנת רבי יהודה ', נ אפשטיי�" י: ראה. אפשטיי� שהיא משנת רבי יהודהנ"יביחס למשנה זו סבור  .33

 הלבני סבור שהירושלמי כלל לא הכיר 'ד. 10�11'  עמ,ד" תש, טו˙¯·ıÈ ',)לחקר מקורות המשנה(

, לעיל(הלבני ' ד :ראה. ה"ש וב"ה לפניו רק שיטת בית אלא הי,את הסיומת של דברי רבי עקיבא

 .ובהערה על אתר, תריב' עמ, )12הערה 

: לדוגמה', ערוות דבר'נית� לגרש ללא עילת , לפי שיטת בית שמאי, ישנ� יוצאי דופ� שבה�ע� זאת  .34

 " ובית הלל אומרי� שבת אחת, בית שמאי אומרי� שתי שבתות,המדיר את אשתו מתשמיש המיטה"

אמנ� נחלקי� . )73' ליברמ� עמ' מהד, ו"ה ה"פ תוספתא כתובות :ראה ג�. ו"ה מ" פמשנה כתובות(

אבל , בשלו חייב אד� לגרש את אשתו ולתת לה כתובהש לגבי שיעור הזמ� בית שמאי ובית הילל

: ה הבאהמשניש לעיי� היטב בבנוס� לכ� .  ג� א� לא מצא בה ערוות דברלפי שניה� יש לגרשה

פ שנתנו " בית שמאי אומרי� פסלה מ� הכהונה ובית הלל אומרי� אע,ונמל�כתב לגרש את אשתו "

לדעת בית שמאי . )ח"ח מ"משנה גיטי� פ ("לה על תנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מ� הכהונה

ואפשר שבית שמאי אינ� ? לכאורה עילת הגירושי� היא ערוות דבר וא� כ� מדוע חוות דעתו מכריעה

ולכ� א� הוא נמל� , אלא רק מאפשרי� לבעל לגרש את אשתו, ילה זומחייבי� בהכרח לגרש בשל ע

בנוס� . לכ� האישה נפסלת לכהונה, אבל מכיוו� שיש כא� ג� חשד של ערווה, הוא יכול לחזור בו

רבי , רבי אליעזר אומר כשיגרשנה ידיר הנאה, המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אישה: "ראה

הרי היא , מדוע לדעת רבי אליעזר צרי� להדיר הנאה). א"ו מ"י� פמשנה ערכ" (יהושע אמר אינו צרי�

שג� רבי אליעזר מודה שישנ� , משמע? והוא בכל מקרה איננו רשאי להחזירה, נחשדה בדבר ערווה

', מחזיר גרושתו'וזוהי א� מצוות , עילות קבילות נוספות המאפשרות לו לאחר מכ� להחזירה לביתו

משו� שא� , מצווה זו רלוונטית בעיקר לשיטת� של בית שמאי. והאפשרית רק א� לא נאסרה עלי

מוב� מדוע הבעל , נתגלה שהחשש לגביה היה מוטעה והגירושי� היו על בסיס חשד וחשש מוטעה

 .מצווה להחזירה לביתו
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בעוד שבית . מאפשר זאת' ערוות דבר'� שמבחינת� רק מניע של משו, מריבות וקטטות

רבי , לאחר מכ. א� יש הוכחות המעידות על בעייתיות בזוגיות, הילל אפשרו גירושי�

המחלוקת בי . אלא מאפשר זאת בכל מצב, כלל איננו בודק מה� המניעי�, עקיבא בזמנו

הוראה להימנע .  למעשהאלא מבטאת את המנהג הלכה, איננה דיו מופשט, השיטות

שונה לחלוטי מתפיסה המאפשרת , במישור המעשי' ערוות דבר'מגירושי� ללא עילת 

35.'אפילו מצא אחרת נאה הימנה, 'גירושי� בכל מצב שבו הבעל מעוניי בכ�
 

המקביל בי מחלוקת זו לבי , מובאת בירושלמי, ראיה לכ� שמחלוקת� היא למעשה

36:המחלוקת הבאה המובאת בספרא
 

 ולא תכחול לא בנידתה תהיה :אומרי� היו הראשוני� זקני� 'בנידתה והדוה'

 והוא איבה לידי הדבר נכנס :ולמד עקיבא רבי שבא עד .במי� שתבא עד תפקוס

 שתבוא עד בנדתה תהא 'בנדתה והדוה'מקיי�  אני מה  הא,לגרשה מבקש

37.במי�
 

 ," מצא אחרת נאה הימנהא�"מאפשר לבעל לגרש את אשתו א� הוא : עקביבי עקיבא ר

שהרי בכ� יגרו� לה להיות כעורה  ,בעת נידתהאיננו יכול למנוע ממנה להתקשט הרי ש

לעומת זאת שיטת . 'מצא אחרת נאה הימנה'והוא יוכל לגרשה בשל עילת , בעיני בעלה

 

, "מצא אחרת נאה הימנה"לבי� דברי רבי עקיבא , המובאת בבבלי" מאיס עלי"נית� לקשור בי� טענת  .35

בכל מצב ובשל כל , בעוד שמצד התורה.  טענות שמבחינת הדייני� מאפשרות גירושי�כאשר אלו

 .עילה נית� לגרש אישה

מובא , בית הילל ורבי עקיבא, למחלוקת בית שמאי, הקשר בי� זקני� ורבי עקיבא גבי הדווה בנידתה .36

ראה ".  כבית הללעקיבא'  ודר,ואתייא דזקני� כבית שמיי ":ב"נד ע ,ט"פירושלמי גיטי� במפורש ב

וכ� (א� כי הוא איננו מזכיר את הירושלמי , המבאר זאת, 96' עמ, ס"ש' נדה סי' ג� אור זרוע הל

האור זרוע מוכיח שהלכה ). שכבר הירושלמי מציינו בפירוש, במקומות נוספי� מעירי� על קשר זה

בי� אסור לצאת אמר רב כל שאסרו חכמי� לצאת בו לרשות הר: "ב"כרבי עקיבא מבבלי שבת סד ע

וכותב ". בשביל שלא תתגנה על בעלה... ?מאי שנא הני. 'חו� מכבול ופאה נוכרית וכו, בו לחצר

אמנ� מצינו שקוד� הקידושי� ". עקיבא' מ הלכתא כר"ש, ע"מדמוקי תלמודא דרב כר: "האור זרוע

.  מכ�אבל כא� מדובר לאחר) א"א ע"קידושי� מ" (אסור לאד� שיקדש את האישה עד שיראנה"

ע נכללת "וייתכ� שדעת ר, שהפער בי� רבי עקיבא לבית הילל איננו כה משמעותי, כהערה נציי�

, ב"י הכ"� הלכות גירושי� פ"בשאלה זו עסק בהרחבה המשנה למל� על הרמב. בשיטת בית הילל

 בית שמאי? כיצד מרקדי� לפני הכלה: "ביטוי לכ� נית� לראות במחלוקת הבאה. וראה דבריו בעניי�

: אמרו בית שמאי לבית הלל. כלה נאה וחסודה: ובית הלל אומרי�, כלה כמות שהיא: אומרי�

והתורה אמרה מדבר שקר , לדבריכ� הרי שהייתה חיגרת או סומא אומרי� לה כלה נאה וחסודה

לדבריכ� מי שלקח מקח רע מ� השוק ישבחנו בפניו או : אמרו לה� בית הלל לבית שמאי? תרחק

בית שמאי שסבורי� שלא ). ב"ראה ג� בבלי כתובות טז ע; ד"ד ה"מסכת דר� אר� פ(" ?יגננו בפניו

ואילו בית הילל סבורי� שקידושי� זהי� . מדגישי� את אמירת האמת, נית� לגרש בשל עילות שוליות

ולכ� אי� לגנות את הקונה על , כנוסח משנת קידושי�, "מי שלקח מקח רע מ� השוק: "למקח כלשונ�

, ובית הילל ורבי עקיבא אוחדו לכדי שיטה אחידה, ייתכ� שהלכה זו היא מאוחרת. מעשה הקניי�

 .בעוד שבמשנה בגיטי� נשמרת ההפרדה ביניה�

 .ג"ווייס עט ע' מהד,  יבמצורע ט תורת כוהני� .37
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שא� סבורה , הקרובה לשיטת בית שמאי ומושווית לשיטת� בירושלמי ,זקני� הראשוני�

ולכ אי חשש מכ� שהיא לא תתקשט בעת , יכול לגרשהאיננו  ,ברות דומצא ער

החברה היהודית בימיה הקדומי� נהגה ש, מכ� בהכרחלמוד ל אמנ� אי 38.נידתה

שכבר , העבודות שנכתבו בנושא מלמדות אותנו. בהלכות גירושי� כשיטת בית שמאי

 ת בית הילל הייתה הלכ, ובוודאי בשלהי הבית השני, בימי החשמונאי�ובימי שיבת ציו

 ,דתהיעל האישה להתקשט בימי נ  אסרועדיי זקני� ראשוני� אבל 39. למעשהנהוגה

מחלוקת� איננה בגדר של עצה , א� כ. כחלק משיטה המגבילה את יכולת הבעל לגרש

40.אלא יש לה השלכות מעשיות, טובה בלבד
 

 

וכ� ראה , א" עצ �ב " גיטי� פט ע·ÈÁ·‰ ˙È¯‰,  מאירי:ראה, מחלוקת פרשני� בביאור מחלוקת� .38

הסבורי� שזה , ב"י הכ"� הלכות גירושי� פ"י� זה המובאי� במשנה למל� על הרמבמקורות בעני

, והוא מקשה על תפיסה זו ומוכיח בי� היתר מירושלמי סוטה המובא בהמש�, בגדר עצה טובה

'  חלק ב,ד" חידושי הריצראהוכ� ". ל דאיכא איסורא דאורייתא"מכל הני רבותא מוכח דס"וסבור ש

 . ב"קס' עמ, ד" תשמרושלי�י ,בבלי גיטי�, נשי�

הלכת בית הילל הייתה על מרבית� ש ומקובל ,ביחס לסדרי גירושי� בעת הקדומה רבו הכותבי� .39

·ÓÂ È‡Ó˘ ˙È‡·˜  ,י ב� שלו�"מורי הרהמקורות המובאי� אצל ראה .  ג� בימי� הקדומי�נהוגה

ÌÈÓÂ¯‰ „‚�Î ÌÈ‡�˜‰ ,140, 139 הערות ,217�218'  עמ,ד" תשנירושלי�.  

הרחבת האפשרות . קשורה ישירות למחלוקת זו, זמ� פירעונה וצורת הקידושי�, סוגיית חיוב כתובה .40

מאפשרת את דחיית הפירעו� לזמ� הגירושי� ולא , לגרש בשל עילות נוספות מלבד דבר ערווה

? מדוע לפצותה, שהרי א� נית� לגרש רק בשל עילת ערוות דבר. כמוהר הנית� לאב בשעת קידושיה

בראשונה היו כותבי� לבתולה מאתי� ולאלמנה מנה והיו מזקיני� : אמר רב יהודה: "מוד שנינובתל

). ב"כתובות פב ע" (עד שבא שמעו� ב� שטח ותיק� כל נכסיו אחראי� לכתובתה. ולא נושאי� נשי�

. בראשונה כשהיתה כתובתה אצל אביה היתה קלה בעיניו להוציאה: "מסורת זו מופיעה בתוספתא

 וכותב לה כל נכסי� די איתאי לי אחראי� ומערבי�, שמעו� ב� שטח שתהא כתובתה אצל בעלההתקי� 

שמעו� ב� שטח התקי� בימיו ). 95' ליברמ� עמ' מהד, א"ב ה"תוספתא כתובות פי" (לכתובת� דא

תקנה זו היא בעלת . שכתובה תשול� לאישה לאחר הגירושי� ולא כמוהר לאביה ע� נישואיה

לכ� הוא היה נית� , הר הוא כנראה מעי� קניי� כס� ראשוני של האישה מיד בעלההמו. משמעות רבה

דחיית פירעונו לזמ� נתינת הגט הצרי� לקבוע תחלי� . מיד ע� הקידושי� וסכומו היה גבוה יחסית

כמחלוקת בית שמאי ובית הילל בריש , והוא הועמד על מינימו�, תשלומי הנית� בזמ� הקידושי�

ש "היינו טעמא דב": א מפרש מדוע בית שמאי סבורי� שקידושי אישה בדינררב[משנת קידושי� 

 :ביחס למיאו�סברה המובאת בדבריה� ). ב"בבלי קידושי� יב ע ("שלא יהיו בנות ישראל כהפקר

אמרו לה� בית ... ת ובית הלל אומרי� ארוסות ונשואו,בית שמאי אומרי� אי� ממאני� אלא ארוסות"

 אי� בנות : אמרו לה� בית שמאי.והיא קטנה אפילו ארבעה וחמישה פעמי� ממאנת :הלל לבית שמאי

נגח עבד או אמה נות� שלושי� " ה"ד מ"בבא קמא פמשנה ב� מנא .)א"עיבמות יג (" ישראל הפקר

על פי משנה זו ערכו הנמו� של עבד ו" סלעי� בי� שהוא יפה מנה בי� שאינו שווה אלא דינר אחד

 בית שמאי לקביעת ער� הקידושי� בדינר היא ההשוואה לערכו המינימלי ואולי הסיבה של, הוא דינר

שהמניע הוא , התוספתא מבארת, נחזור לעיקר דברינו]. המתואר במשנה כשווה ער� לדינר, של עבד

ערוות 'לא היה נית� לגרש ללא סיבת ' בראשונה'א� נניח ש. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה

שהרי הוא כלל לא יכול לגרשה אלמלא , מוב� מדוע לא חששו חכמי�, כשיטת חכמי בית שמאי' דבר

המפנה בתקנת . נוצר צור� למנוע מעשי� חפוזי�, אבל א� יכול לגרשה מכל סיבה. מעשיה הכעורי�

אלא הוא מבטא התייחסות שונה לתשלו� ולצורת , שמעו� ב� שטח איננו רק זמ� תשלו� כתובה
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‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‡·È˜Ú È·¯ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡Â˘È�‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ 

ייתכ� שרבי עקיבא ? "מצא אחרת נאה הימנה יכול לגרשה" סבור רבי עקיבא שא� מדוע

המציגות את , משו� שהוא מתמודד ע� תפיסות בנות זמנו, מתנסח בצורה כה חריפה

 לכ� הוא 41.אלא רק להיכנס אליה, הנישואי� כמסגרת שלא נית� כמעט לצאת ממנה

בכל שעה שהוא , י לגרש את אשתושעל פיו כל אחד רשא, מדגיש את די� התורה הבסיסי

בנוס� לכ� הוא מחמיר . והנישואי� אינ� מחייבי� כענייני איסורי� וקדושה, רוצה

מובא בשמו כ, ותובע מהבעל לגרש בכל מקרה בעייתי', דבר ערווה'ומרחיב את הגדרת 

 : לדברי�בספרי זוטא

ה גלויה יצתה אזרוע אכלה בתו� השוק גרגרה בתו� השוק הניקה בנה בתו� השוק

יוחנ� ב� ' אמר לו ר יגרש' בכול� היה רבי עקיבה או וראשה פרוע בתו� השוק

כי מצא בה ' א� אי� את מניח אשה לאבינו אברה� שאי� את מגרשה שנא: נורי

42.מה ערות דבר ברי א� דבר יהא דבר ברי ערוות דבר
 

 

, אלא הכתובה היא פיצוי, קבע על פי ער� האישה בזמ� נישואיהמעשה הקידושי� איננו נ. הקידושי�

בתולה מאתי� "סכו� הכתובה . מענק כספי המאפשר לה להתקיי� במש� שנה לאחר גירושיה

, נקבע על פי ההערכה שאד� שיש לו פחות ממאתיי� זוז הוא עני) ב"א מ"כתובות פ" (ואלמנה מנה

מי שיש לו מאתי� . "ח"ח מ"משנת פאה פ: ראה,  זווחכמי� רצו למנוע מהגרושה קטגוריה חברתית

". היה לו מאתי� חסר דינר אפילו אל� נותני� לו כאחת. זוז לא יטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני

ב "בתולה נותני� לה י" – המקביל אולי לשנת האירוסי�, זהו סכו� המספיק בער� לקיו� של שנה

שלאחר דיו� ', רקי המשנה במסכת כתובות פרק גרמיזה לכ� יש ממבנה פ; משנה כתובות" (חודש

התגבשות , 'גריינימ�' ד: ראה בעניי�. 'על כתובה עוברת להלכות קנס ופיצוי באונס ומפתה וכו

È‡ ˙ÂÈ‰Ï˘‰ , )עורכת(שילה ' מ: בתו�', תשלו� מראש או הבטחה לעתיד, הכתובה בימי התנאי�

‰È„Â‰Èל אפשטיי�"א: גיית הכתובה ראהעל סו; 4הערה , 181' עמ, ג"ירושלי� תשס,  ב , ˙Â„ÏÂ˙

Ï‡¯˘È· ‰·Â˙Î‰ ,מהדורה מתורגמת של ספרו(ד "ניו יורק תשיL.M. Epstein, The Jewish 

Marriage Contract, New York 1927 .( ישראל בעיקר �ספר חשוב נוס� הד� בחקר הכתובה באר

המושבה , ס בייב"ישית לפנהאבל ג� מרחיב ביחס לכתובות קדומות מ� המאה החמ, א"י�'במאות הי

ע "הוא ספרו של מ, כתובות שנמצאו במדבר יהודה וכתובת בבתא מימי בר כוכבא, היהודית במצרי�

  M.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine, A Cairo Geniza Study, Tel:פרידמ�

Aviv-New York 1980-1981. 

כ� כל המגרש את אשתו חו� מאשר על דבר זנות עושה ואני אומר ל: "תפיסה זו באה באוונגליוני� .41

הא� לא קראת� שהבורא עשה אות� זכר [...] והלוקח את הגרושה לאישה נוא� הוא , אותה לנואפת

אי� . וג� אמר על כ� יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ונקבה מבראשית

: ראה ג�; 9, מתי יט" (והי� אל יפריד האד�לכ� מה שחיבר אל. ה� עוד שניי� אלא בשר אחד

אולי דברי רבי עקיבא מהווי� תגובה ). האיגרת הראשונה אל הקורינתי� ז; 18, טז; 11�12, מרקוס י

שמאי בית , 'נע�' ו: ראה ,בית שמאי להלכה הכיתתיתהלכת קרבה בי� על . למנהגיה של הנצרות

 . 45�67' עמ, ב" תשס,Â„‰È‰ ÈÚ„Ó 41˙, 'וההלכה הכיתתית

42. ÌÈ¯·„ ‡ËÂÊ È¯ÙÒ,ט"בבלי מסכת גיטי� פראה מקבילה . 346'  עמ,ג"תשסירושלי� , כהנאי "מ ' מהד 

 . משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה: רבי עקיבא אומר, תצא: רבי מאיר אומר,'אכלה בשוק וכו" א"ע
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ז "ות פמזכיר את המשנה בכתוב, המופיע בניסוח מעט שונה בתלמוד הבבלימקור זה 

רחיב את והוא מלמד על כ� שרבי עקיבא מ, "ואלו יוצאות שלא בכתובה: "ו"מ

, אפילו א� מעשיה היו כדוגמת אלו המוזכרי� במשנת כתובות ,האפשרות לגרש אישה

כנגד שיטה זו טוע� . למרות שה� אינ� דבר ערווה ממש, "עוברת על דת יהודית"בגלל 

 אמנ� יש לגרש אישה א� מצא בה ערוות 43.זמתרבי יוחנ� ב� נורי שיש בכ� הרחבה מוג

מה פשר . אבל לא כל התנהגות שאיננה הולמת היא עילה מספקת לגירושי�, דבר

המדגישה את ,  ייתכ� שתפיסתו44?מדוע מצדיק רבי עקיבא את הבעל המגרש? הדברי�

, שממנו נית� לצאת ג� ללא סיבה המצדיקה זאת' אזרחי'ראיית מערכת הנישואי� כהלי� 

רבי עקיבא מקפיד על נאמנות . יננה באה לעקור את ממד הקדושה בחיי הנישואי�א

החמרת רבי עקיבא . דווקא משו� שקיימת לדידו אפשרות קלה יחסית להיפרד, בזוגיות

היא סימטרית ע� תפיסתו שא� מצא , כעילה לגירושי�, בכל פג� הלכתי וחברתי בזוגיות

 רבי עקיבא מערכת הנישואי� מצריכה  ממבטו של45.אחרת נאה הימנה יכול לגרשה

 

והתורה אמרה כי  ,כ לא הנחת בת לאברה� אבינו שיושבת תחת בעלה" א:אמר לו רבי יוחנ� ב� נורי

מקבילה לדברי רבי יהושע שזה מופיעה שיטת רבי עקיבא בצורה הבנוסח ". מצא בה ערוות דבר

 .מי שקינא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעו� הפורח יוציא וית� כתובה דברי רבי אליעזר: "הבאי�

 , מונח זהבביאור .)א"ו מ"פ סוטה משנה (" עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה:רבי יהושע אומר

 אמנ� שיטת רבי מאיר ורבי עקיבא מופיעות .84�86' עמ, )29הערה , לעיל(נ אפשטיי� " י:ראה

אבל ייתכ� שרבי מאיר שנה . ושיטת רבי מאיר בבבלי זהה לרבי עקיבא בספרי זוטא לדברי�, בנפרד

דוגמה לכ� נית� לראות . בי עקיבאאת הלכת רבי עקיבא במקביל למסורת נוספת בשמו של ר

ל והחי ית� אל ליבו עביד "מה ת: מאיר אומר' היה ר: "ו"ז ה"בהקבלה שבי� תוספתא כתובות פ

ל והחי ית� אל "מה ת: עקיבא' מאיר אמר משו� ר' ר: "ז"ג הט"לבי� תוספתא מגילה פ, "דיעבדו� ל�

כפי , שאצלו הוא ישב ולמד, באכ� שרבי מאיר המובא בסתמא מביא את דעת רבו רבי עקי". לבו

). ג"ב הי"תוספתא ברכות פ" (אמר רבי מאיר פע� אחת היינו יושבי� לפני רבי עקיבא: "ששנינו

תוספתא יבמות , ההלכות המובאות במפורש על ידי רבי מאיר בש� רבי עקיבא שנויות בשני מקורות

ת הוא אולי שונה את שיטתו ללא ובעוד מקורו. ט, ז, ו' ו הל"תוספתא גיטי� פ; ט, ח, ו' א הל"פי

ולאחר מכ� מובאת מסורת נוספת בשיטת רבי , א� כ� ג� כא� הוא מביא את דעת רבו. אזכור ש� רבו

' היה ר: "כפי שנית� להיווכח מהמקור הבא, יחסו של רבי מאיר לגירושי� זהה לשיטת רבו. עקיבא

זבוב עובר על גבי כוסו מניחו יש ל� אד� שה. מאיר אומר כש� שדיעות במאכל כ� דיעות בנשי�

ליברמ� ' מהד, ט"ה ה"תוספתא סוטה פ" (זה חלק רע בנשי� שנת� עיניו באשתו לגרשה, ואי� טועמו

 ). 178�179' עמ

 .קרובה היא ברוחה והלכותיה למשנת� של בית שמאי, משנתו של רבי יוחנ� ב� נורי מחכמי הגליל .43

פותחי� לאד� בכתובת : "של המחיר הכלכלי הנתבע מה�רבי עקיבא ממת� בעל ומונע ממנו לגרש ב .44

ובא לפני רבי עקיבא , ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה והיתה כתובתה ארבע מאות זוז. אשתו

שמונה מאות דינרי� הניח אבא ונטל אחי ארבע מאות ואני : אמר לו רבי. וחייבו לית� לה כתובתה

אמר לו רבי עקיבא אפילו אתה מוכר שער ? י�לא דיה שתיטול היא מאתי� ואני מאת, ארבע מאות

והתירה רבי , אילו הייתי יודע שהוא כ� לא הייתי נודר: אמר לו. ראש� אתה נות� לה כתובתה

 ).ה"ט מ"משנה נדרי� פ" (עקיבא

רבי  על כ� שהוא מעיר. 37, 35 ובהערות ,353'  עמ,)42הערה , לעיל( ÌÈ¯·„ ‡ËÂÊ È¯ÙÒ: ראה .45

 ,יג� יבד משניות"פ יבמות המשנ: ראה .בענייני ממזרותמחמיר , המאפשר גירושי� בכל מצב ,עקיבא
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אלא . הלכתיות וחברתיות, לא נית� לשמרה מסיבות חיצוניות. נאמנות והדדיות רבה

, כל מעידה איסורית או חברתית, לכ�. התקיימותה מותנית בשותפות מלאה בי� בני הזוג

ביכולתו של , א� אי� זה כ�. זוגיות מתרחשת בשלמות. מאפשרת לפרק את הנישואי�

וכאשר הוא מוצא פג� בהתנהגותה הוא יכול , בעל לגרש בכל מצב ובשל כל עילהה

, אמנ� הרחבת האפשרות לגרש מצויה כבר בשיטת בית הילל. לגרשה ללא מת� כתובתה

להידרדר , אבל אצל� היא נובעת מרצונ� למנוע מאישה שאינה רוצה להישאר ע� בעלה

שנועדה , זו גישה פרקטית באופייה. רשהיכול לג' הקדיחה תבשילו'לכ� א� . למעשי זנות

למנוע הידרדרות לעשיית מעשי כיעור בגלל רצונה להיפטר ממערכת הנישואי� שבה 

46.היא נמצאת
 

ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓ· ‡ ˜¯Ù Ï˘ Â¯„Ò : ˙�˘Ó'˙È�˜� ‰˘È‡‰ 'ÌÈˆ·˜‰ È�˘ ÔÈ· ‰È¯ËÓÈÒ‰Â 

מלמדת  ',מצא אחרת נאה הימנה'אפילו  המאפשר גירושי� בכל מצב ,רבי עקיבאשיטת 

מערכת ' מקדש'הוא איננו . על תפיסת הזוגיות כמערכת קניינית בחירית ובת שינוי תמידי

. אלא מותיר אותה ברובד האנושי הבחירי, זו ובכ� הופ� אותה למחייבת באופ� תמידי

עריכת הקוב� הראשוני בתצורה ". האישה נקנית"תפיסתו מסבירה היטב את לשו� משנת 

: ממגמה מובהקת להעביר מסר ברור, ובעת משיקול עור� מכוו�נ, של הלכות קנייני�

השונות במהות� מחובות , מקומ� של הנישואי� הוא בתו� מערכות קנייני� אזרחיות

שבו נידונות  ,קנייני�חלק  : מרכזיי�שני חלקי�בנוי מהפרק . תמידיות' מצוותיות'

של חלק  – אחר מכ�ל. 'אדמה וכו, בהמה, שפחה, עבד עברי, הלכות קניי� של אישה

מצוות התלויות באר� , מצוות שנשי� פטורות, הד� במצוות שהזמ� גרמ�, מצוותחיובי 

מערכת לבי� ה,  התלויה ברצו� הבעלי�ניתייקנהאנושית המערכת הבי� ההנגדה ש. 'וכו

השוני המהותי להדגיש את ה ועדנ,  המחייבת או פוטרת באופ� קבועמצוותיתהאיסורית ה

לבי� מצוות שה� , קניינית שהתממשותה מותנית ברצו� הקונה והמוכרשבי� המערכת ה

הנפתח , הבנייה של קוב� קנייני מובהק. חובת האד� לבוראו ואינ� מותנות ברצו� האד�

נועדה ללמד שזו מערכת , בתיאור של קידושי אישה כמערכת קניינית נורמטיבית

כפי , בכל שעה שהוא רוצהלכ� יכול אד� לגרש את אשתו . 'מצוותית'ולא ' אזרחית'

קידושי אישה הובאו בראש המסכת כיאות . שיכול הוא לקנות ולמכור כל דבר הבא לידיו

 

בואו ונצווח על עקיבא ב� יוס� שהיה אומר כל שאי� לו ביאה ": עד שרבי ישבב הסופר מובא כאומר

באה  ,ממזרותגישת רבי עקיבא המחמירה בדיני . )א" עבבלי קידושי� סח(" בישראל הולד ממזר

 .כונותו להקל בהלכות גירושי�במקביל לנ

, פותחי� לאד� בכבוד עצמו ובכבוד בניו: "קטגוריה של גירושי� איננה רצויה כתיאור המשנה .46

ועל בנותי� , אומרי� לו אילו היית יודע שלמחר אומרי� עלי� כ� היא וסתו של פלוני מגרש את נשיו

ואמר אילו הייתי יודע שכ� לא הייתי ? ה אמ� של אלו להתגרשיהיו אומרי� בנות גרושות ה� מה ראת

 ). ט"ט מ"משנה נדרי� פ" (הרי זה מותר, נודר
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 אבל ה� הותאמו למינוחי� ולדיני� של דרכי 47,למשנת קידושי� העוסקת בהלכות אלו

שעל פיו , על ידי כ� מעביר התנא את המסר החשוב המצוי בדברי רבי עקיבא. הקנייני�

במקו� נוסח הלשו� שבו , לכ�. ישואי� איננה מחייבת בדומה להלכה ולמצוותמערכת הנ

התנסח ', וכו' מקדש', 'מתקדשת', 'האב זכאי בבתו, 'אנו מורגלי� ביחס לקידושי אישה

, לקוב� של קנייני�, מבחינה לשונית וספרותית, וציר� הלכה זו', נקנית'התנא בלשו� 

מצוות הב� ' – כדוגמת כיבוד אב וא� מצוות כאשר הוא מנגיד בי� קוב� זה לקוב� של

וי מלשו� השינ.  קבועה ותמידית החובה�בהש ',מצוות האב על הב�' או 'על האב

 שמערכת נישואי� איננה ,ת רבי עקיבא נועד לבטא את תפיס,לניסוח המחודש 'מתקדשת'

ס אד� להיכנכל יכול ש, כשיטתו ,ני�מונחי קנייבאלא , נמצאת בקטגוריה של מצוות

 .  כפי שיכול אד� לקנות שדה ולאחר מכ� למכור אותו, ממנה כרצונוצאתול

 בכבוד 'זלזול'ה רבי� מקרב לומדי משנה זו חשי� מעט מבוכה בשל תחושת

 שדה ושאר רכושו של , בהמה, הזהה לקניית עבד',נקנית'שימוש בלשו� של ה ב,האישה

 הרואי� בלשו� קניי� ,י� בחלק� משונ,ברי� שוני�קושי זה מתבטא במגוו� הס. אד�

', פנימית'המעטת ערכה של האישה או שלשו� קניי� הופכת להיות בעלת משמעות 

 שמנקודת מבט� של ,דומני. זוגיותלקשר וביחס לרבת השראה , לעתי� א� קבלית

 בטא אמירה לופשוטההשימוש בלשו� קניי� היה דר� יצירתית , י המשנההתנאי� שוֵנ

זו אמירה המתמודדת ע� . הנישואי� באות� ימי�חיי  על מהות� של, משמעותית

בי� היתר בוודאי במתכונת הקיצונית של , תפיסות מנוגדות שהיו בזמנ� ובמקומ�

. שלא נית� לצאת ממנה' איסורית'הרואות בנישואי� מערכת , הנצרות באות� ימי�

הדגיש נועדה לאלא ,  האישהה של לפגוע במעמדלא באההגדרת הקידושי� כקניי� אישה 

להדגיש את כדי  ,המושווית לענייני קנייני� , אופייה האזרחי של מערכת הנישואי�את

 שבו, ביתראיית הנישואי� כ. שנית� לשנותה א� איננה מצליחה, היותה מערכת בחירית

 ה� אינ� קיימי� נלמדת דווקא מכ� שא� , ה� חשובי�הזוגיות וקשרי הרעות והאהבה

עיצובו המאוחר והמכוו� של .  את חייו ולגרש את אשתואד� לשנותתמיד יכול , בפועל

משקפי�  הפרקשל  �חלקיההניגוד בי� שני במשנת קידושי� נוצר במתכונת שבה ' פרק א

  48.זאת היטב

 

הקודמת בסדר , משנת גיטי� בסיו� שיטת רבי עקיבא מובאת יחד ע� מחלוקת בית שמאי ובית הילל .47

כתבי היד אכ� א� כי לא בכל . ולכ� היא מהווה מעי� פתיח למשנת האישה נקנית, למשנת קידושי�

ס"תשירושלי�  , בÓ‰ ÁÒÂ�Ï ‡Â·Ó˘�‰, נ אפשטיי�" י: ראה.ה� סמוכות זו לזו
3

אבל . 984�986'  עמ,

הרי . קשורה להגדרת ההשתייכות עצמההתגרש  האפשרות ל, איננה קיימתוג� א� סמיכות ז

יקח כי : "לשו� התורהכ, ואיסור מחזיר גרושתמקור� ב ,האישהקידושי מה� נלמדי� שהפסוקי� 

 לא ...ת דבר וכתב לה ספר כריתותאיש אישה ובעלה והיה א� לא תמצא ח� בעיניו כי מצא בה ערַו

 הירושלמי על אתר לומד את ).ד� א,ד"דברי� כ(" יוכל בעלה הראשו� אשר שלחה לשוב לקחתה

 . עיקר העניי� הוא די� מחזיר גרושתוכאשר  ,קידושי כס� שטר וביאה מפסוקי� אלו

מעשה קנייה שאי� בו מצווה ה� קידושי� המחלוקת הא� ישנה הראשוני� והאחרוני� תינו רבובספרי  .48

ג היא "והמצוה הרי: "כדבריו, כמצווה� מונה אותה "רמבה. התורה�  או שזאת מצווה מ,כלשהי

 הנה  [...]וזו היא מצות קדושי�. שצונו לבעול בקדושי� ולתת דבר ביד האשה או בשטר או בביאה

: כותבש "רא ואילו ה).ג"מצוות עשה רי, ספר המצוות" (מצות קדושי� דאורייתאכבר התבאר ש
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ÌÂÎÈÒ 

 לכ� שבעיצוב הדוגמבמשנת קידושי� כ' אפרק מטרת מאמר זה היא לנסות להציג את 

 ,ה משפטיהלכספר המשנה איננה . רלוונטית משנה טמונה אמירה בעלת משמעות יפרק

תפיסת עולמ� חייה� ול לי�הנוגעטמוני� בי� שורותיה היגדי� אלא , קודקס של חוקי�

הוא מתחיל במשנת : הפרק הנידו� מציב בעיה בפני לומדיו. של עורכיה ולומדיה

ולאחר מכ� בקוב� של חיובי , ממשי� בקוב� הלכות של דרכי הקנייני�, "האישה נקנית"

התשובה . תמוה, ועוד בתחילת מסכת קידושי�, החיבור ביניה� לכדי פרק אחד. מצוות

בית שמאי . שאותה מציע מאמר זה טמונה במחלוקת מתי יכול אד� לגרש את אשתו

ואילו , "הקדיחה תבשילו"א�  – בית הילל, "ערוות דבר"סבורי� שיכול לגרש א� מצא 

החידוש בתפיסת רבי ".  הימנהא� מצא אחרת נאה"רבי עקיבא מאפשר לגרש אפילו 

נובע מראיית הנישואי� , המאפשרת מת� גט בכל מצב ללא עילות וסיבות כלשה�, עקיבא

. באופייה ובחוקיה' מצוותית'והיא איננה , העומדת בפני עצמה' אזרחית'כמערכת 

. אלא ברצו� הבעל', ערוות דבר'גירושי� אינ� מותני� בעילה הלכתית של , ממילא

אלא , עקיבא מהווה שינוי משמעותי לא רק בפרטי� של הלכות גירושי�תפיסת רבי 

אלא קשורה , בעיניו היא איננה שייכת לענייני איסור או מצוות. בתפיסת הנישואי�

המפרט את , ההנגדה היא בי� קוב� קנייני�. למסגרות אזרחיות כדוגמת קנייה ומכירה

 לעשות בה� ככול העולה על דרכי הקנייה והמכירה ועוסק בנושאי� שבידי כל אד�

שבה� אד� מחויב או פטור כל , לבי� קוב� של מצוות, ברצונו מוכר, ברצונו קונה, דעתו

בא לבטא התפתחות בתפיסת ', קניינית'הניסוח של קידושי אישה במתכונת . חייו

. המתבטאת בדברי רבי עקיבא שנית� לגרש אישה מכל עילה וסיבה שהיא, הנישואי�

', אנושיי�'מערכת הנישואי� והחזרתה למונחי� ' חילו�'ה מדבריו היא המשמעות העול

ללא אפשרות לחרוג , שבה� החיוב הוא תמידי, ולא מונחי� של קדושה או מצוות

 .ולהיפטר ממנו

 

וא� לקח פלגש , כי פריה ורביה היינו קיו� המצוה ,ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה"ונ"

, ואי� חיוב במצוה זו שאי� בה קיו� מצות פריה ורביה... וקיי� פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה

אפשר לקיי� ]ש) [שאי(נתקנה ברכה במצוה זו א� בנושא אשה לש� פריה ורביה כיו� והילכ� לא 

א "ש מסכת כתובות פ"רא ("ה"וברכה זו נתקנה לתת שבח להקב... מצות פריה ורביה בלא קידושי�

.  ועיי� מנחת חינו� על אתר,ת קדושי�ו המונה אותה כמצו,ב" ראה ג� ספר החינו� מצוה תקנ).יב' סי

 סימ� ,אב� העזר חלק ,ת אבני נזר"ושו,  חלק ד סימ� לה,ת משיב דבר" שו,ב"הנצי דבריכ� עיי� ב

 . המוכיח מסוגיות בבבלי שיש לראות בכ� מעשה מצווה,ב"קכ


