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והעלו קווי� שוני� של מבני� , רבי� עסקו בסדרו של הפרק הראשו� במסכת קידושי�

 השאירו מקו� להתגדר בו ולומר דומה שמ� השמי�,  א� על פי כ�1.והקבלות בפרק זה

ואשתדל שלא , אמקד את דבריי בנקודות שהתחדשו, כיוו� שכ�. דבר שיש בו מ� החידוש

 .לחזור על דברי� שכבר עמדו עליה� קודמיי

ומפורטות בו דרכי ,  הקוב� הראשו� עוסק בקנייני�2:פרק זה בנוי משני קבצי�

ומרוכזי� בו , הקוב� השני עוסק במצוות. בקניי� עבדי� ובקניי� נכסי�, הקניי� במשפחה

�בסיומו של הקוב� הזה מופיעה משנה רעיונית. דיני� הנוגעי� לחיוב ופטור ממצוות

 .המהווה משנת חיתו� לפרק, אגדתית

כאשר עיקר הניתוח , בדברי� שלהל� אתייחס למבנה שני החלקי� וליחס ביניה�

 .מסקנות הפרשניות והמהותיותומתוכו אנסה לדלות את ה, סטרוקטורלי�יהיה ספרותי

 ‰�·Ó'ÌÈ�ÈÈ�˜‰ ı·Â˜' 

  3.ו�קוב� הקנייני� בפרקנו כולל את משניות א

 

' בינה לעיתי'ובמכו� ' שיח יצחק'מדרש של ישיבת הדברי ה פרי הלימוד המשות� בבית ה *

 . תודה לכול. ומשוקעי בה דברי של רבותיי ושל חבריי הלומדי, שבִצדה

˙Ô˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰�˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯ÙÒ ˙ÂÚÙÂ , וולפיש' את העבודה המקיפה ביותר בנושא זה עשה א .1

˙È�ÂÈÚ¯‰Â ˙È˙ÎÈ¯Ú‰ ,תשנ, תהאוניברסיטה העברי, עבודת גמר לתואר מוסמ� , ד"ירושלי

א� אי� בהכרח סתירה , המבנה שאציע להל� שונה מזה שהוא מציע. ובמקורותיו הסתייעתי רבות

, א� ע זאת, השתדלתי להימנע מלחזור על דבריו. נית� לראות כמשלימי זה לזה, אדרבא; ביניה

 .  שבניתוח הפרקונשנו כא� מחמת ההבדלי הכלליי, חלק מהדברי שלקמ� כבר מופיעי בעבודתו

נ אפשטיי� "י. שאלת תיארוכ של הקבצי וזמ� עריכת היא שאלה רחבה שלא נדו� בה במסגרת זו .2

)‰�˘Ó‰ ÁÒÂ�Ï ‡Â·Ó ,תש ס"ירושלי
3

, קבע שהפרק מורכב משני קבצי קדומי) 132' עמ, 

ערער באופ� מ) 14�13ובהערות , 45' עמ, ש(הרב וולפיש בהערותיו . החזיקו אחריו�ואחרי החרו

 .מסוי על ההוכחות שהובאו לכ�

ויוכיחו הפרטי ,  הפרק היא מאוחרת דווקאÎÈ¯Ú˙, ג א הקבצי עצמ ה קדומי, לעניות דעתי

' נ. שהפרק עבר לכל הפחות עיבוד מאוחר) מאיר במשנה ג' כמו דברי ר(המאוחרי המשוקעי בו 

שאלת עריכת� ועיצוב�  – ..."שלוש דרכיהאישה נקנית ב", 'לדרברג עוסק בכ� בהרחבה במאמרו

41�25' עמ, �ÌÈÚÂËבגיליו� זה של ', של המשניות בפרק הראשו� של מסכת קידושי�. 

על כ� שמשנה ו היא משנת מעבר בי� שני ) 47' עמ, ]1הערה , לעיל[וולפיש ' א: ראה(כבר עמדו  .3

 א� מבחינה ספרותית היא דומה למשניות , עוסקת עדיי� בקנייני מבחינת התכני היא –הקבצי
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עבד ואמה . 3; יבמה. 2; אישה. 1: הקוב� מתייחס לשמונה אובייקטי� העומדי� לקניי�

; )קרקעות(נכסי� שיש לה� אחריות . 7; בהמות. 6; עבד כנעני. 5; עבד נרצע. 4; עבריי�

. הסברי� שוני� נתנו למבנה של הקוב� הזה). מיטלטלי�(אי� לה� אחריות נכסי� ש. 8

או ברמת השייכות , ההסבר המתקבל ביותר על הדעת הוא שיש בו הדרגה ברמת הקניי�

ולעומת , אישה היא קניי� העומד כמעט לחלוטי� ברשות עצמו: של הדבר הנקנה לבעליו

על א� ,  ג� ההסבר הזה4.י שה� בידיולמ' משויכי� ביותר'זאת המיטלטלי� ה� הנכסי� ה

הא� הבעלות על בהמות קטנה מ� : מעלה מספר קשיי�, שבס� הכול הוא עולה יפה

באיזה מה� גדולה ? מה היחס ג� בי� קרקעות למיטלטלי�? הבעלות על קרקעות

  5?השליטה יותר

שיש בה כדי לפתור את הקשיי� שבסידורו , להל� אנסה להציע תבנית אחרת לפרק

ולאחריה אנסה , אציג בתחילה את החלוקה הפורמלית תבניתית. ופ� משביע רצו�בא

 ה� ברמה –לעמוד על הרווחי� הנלווי� הצומחי� מחלוקת הפרק על פי התבנית הזו 

 .הלמדנית ה� ברמה הדידקטית

 המובאי� , יש לחלק את הקוב� הזה לארבעה זוגות מקבילי�, לעניות דעתי

 ; עבד נרצע�עבד ואמה עבריי�. 2.2�2.1; יבמה�אישה. 1.2�1.1: באופ� עוקב במשנה

3.1� .מיטלטלי��קרקעות. 4.2�4.1; בהמה�עבד כנעני. 3.2

כאשר הוא , נביא את נוסח המשנה. חלוקת הזוגות נוצרת על ידי חלוקת אופני הקניי�

כאשר , הזוגות יוצגו במקביל. ומודגשי� אופני הקניי� השוני�, מחולק לפי החלוקה הזו

 : בצד שמאל– והשנייה,  בצד ימי�– לע הראשונה בכל זוגהצ

1.2 

 

 ··È‡‰ היבמה נקנית 

 

 

 

 

 

 

1.1 

‡ ‰�˘Ó 

 את וקונההאשה נקנית בשלש דרכי� 

 עצמה בשתי דרכי� 

 ·È··Â ¯Ë˘· ÛÒÎ‡‰ נקנית 

 בכס� 

  שמאי אומרי� בדינר ובשוה דינר בית

 ובשוה פרוטה בפרוטהובית הלל אומרי� 

 היא פרוטה אחד משמנה באיסר וכמה

 

, כיוו
 שמבחינת התוכ
 היא מתאימה יותר לחלק הראשו
. 'כל'הפותחות כול
 במילה , שלאחריה


ג� מבחינת התוכ
 מהווה משנה ו , לדעתי, ע� זאת. הצגנו את ניתוחה כחלק מניתוח החלק הראשו

 .ועוד נעסוק בכ� בהמש�, משנת מעבר

 Â˘ÚÏ ˙Ú˙, ''עריכה וערכי� במשנת קידושי
 פרק א: מה בי
 איש לאשה, 'זהר במאמרו' כ� העלה נ .4

 .104�105' עמ, ח"תשמ, 1

על פי , וולפיש פתר את הקשיי� לשיטתו. 48�49' עמ, )1הערה , לעיל(על הקשיי� עמד וולפיש  .5

 לא בהכרח – וכנזכר לעיל, יתבארו הדברי� קצת אחרת, דבריילפי . המבנה שהוא הציג בפרק

 . בסתירה
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 וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היב� 

 האיטלקי 

 

 וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל 

2.2 

 

  ·¯ˆÚÈ‰הנרצע נקנה 

 

 וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדו� 

2.1 

‰�˘Ó·  

  ·Ë˘·Â ÛÒÎ¯עבד עברי נקנה 

 

וקונה את עצמו בשני� וביובל ובגרעו� 
 כס� 

ה את  עליו אמה העבריה שקוניתירה
 עצמה בסימני� 

3.2 

‰�˘Ó„  

והדקה ·ÈÒÓ¯‰ בהמה גסה נקנית 
  מאיר' רדברי ·‰‚·‰‰ 

 בהמה דקה אומרי� וחכמי�אליעזר ' ור
  ·ÎÈ˘Ó‰ נקנית

3.1 

‰�˘Ó‚  

 ·ÊÁ·Â ¯Ë˘·Â ÛÒÎ˜‰ עבד כנעני נקנה 

 

וקונה את עצמו בכס� על ידי אחרי� 
  È·¯ ¯È‡Ó עצמו דברי ידיובשטר על 

� על ידי עצמו  בכסאומרי� ÌÈÓÎÁו
  אחרי� ידיובשטר על 

  שיהא הכס� משל אחרי� ובלבד

4.2 

 

 נקני� אלא אי�ושאי� לה� אחריות 
 ‰ÎÈ˘Ó· 

4.1 

‰�˘Ó‰  

·ÛÒÎ נכסי� שיש לה� אחריות נקני� 

 ‰˜ÊÁ·Â ¯Ë˘·Â 

הראשו� בזוג נקנה בשלושה : שבכל אחד מ� הזוגות קיימת החלוקה הבאה, נקל להיווכח
שטר , כ� אישה נקנית בכס�. והשני בזוג נקנה במעשה בלבד, ומעשהשטר , כס�: אופני�
שטר וחזקה , עבד כנעני נקנה בכס�; ולעומתה היבמה נקנית בביאה בלבד, וביאה

החריג היחיד במערכת זו הוא העבד . משיכה/הגבהה/ולעומתו בהמה נקנית במסירה
 .ראה להל�ועל כ� , הנקנה רק בכס� ושטר ואינו נקנה על ידי מעשה, העברי

קנייני אישה ויבמה ה� קנייני : שיש שייכות פנימית ג� בתו� הזוגות עצמ�, נראה
עבד כנעני ובהמות ה� נכסיו החיי� , עבד עברי והנרצע ה� למעשה אותו אד�, המשפחה

 . של האד� והקרקעות והמיטלטלי� ה� נכסיו הדוממי�

וד שהאחרוני� קנויי� בע: נית� לחלק בי� שני הזוגות הראשוני� לשני האחרוני�
 אי� לקונה קניי� הגו� – קניינ� של הראשוני� הוא קניי� מסוג שונה, לאד� קניי� הגו�
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בשני הזוגות הראשוני� דנה ,  כיוו� שכ�6.והקניי� הוא ביטוי של שייכות, במה שנקנה
בעוד שבאחרוני� שאלה זו כלל אינה , המשנה ג� בשאלה כיצד ה� קוני� את עצמ�

שעל א� שהוא קנוי קניי� הגו� יש בו דעת לקנות , ג בנושא זה הוא עבד כנעניהחרי. עולה
הדיו� של המשנה בשאלה כיצד העבד הכנעני קונה את עצמו , א� על פי כ�. את עצמו

כיצד העבד הכנעני קונה את עצמו על א� שגופו קנוי לאדונו : עוסק בדיוק בנקודה הזו
 בשניה� –  ברור ג� בי� שני הזוגות האחרוני� יש קשר7!ואי� לו יד לשחרר בה את עצמו

 . שטר וחזקה מול קניי� משיכה, מופיעי� קנייני כס�

,  עברי וכנעני– במרכז מופיעי� העבדי�: סידור הזוגות הוא במבנה כיאסטי ומקביל
וא� , אישה ושדה מקבילי� זה לזה במקומות רבי� במקרא. ובמסגרת האישה והשדה
קיחה קיחה משדה  "– בפתיחת הבבלי בקידושי� מקניי� השדהקניי� הכס� באישה נלמד 

  8".עפרו�

‰�·Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó 

עולה כא� חלוקה ברורה בי� ,  ראשית9.פורמלי זה משמעויות רבות�שלניתוח מבני, נראה
 :נציג בטבלה את מבנה הקנייני� בפרק. שתי מערכות שונות של קנייני�

 )אישה(שטר וביאה , כס� )יבמה(ביאה 

 )עבד ואמה עבריי�(כס� ושטר  )עבד נרצע(ה רציע

 )עבד כנעני(שטר וחזקה , כס� )בהמות(מסירה /הגבהה/משיכה

 )קרקעות(שטר וחזקה , כס� )מיטלטלי�(משיכה 

בטור השמאלי שבטבלה . בטבלה נית� לראות שהמשנה מחלקת בי� שני סוגי קנייני�
, ודי שבה� הוא קניי� המשיכהשהיס, נראה. מופיעי� קנייני� שה� כול� קנייני מעשה

שעניינו ביטוי בעלות על האובייקט הנרכש באמצעות מעשה סמלי של העברתו לרשותו 
הביאה . ג� קניי� היבמה וקניינו של העבד הנרצע, א� כ�,  כ� יתפרשו10.של הקונה

 

א� כיוו� , חילק באופ� דומה, )59�61' עמ, 1הערה , לעיל(וולפיש ; א" ראה גיטי� מ ע– גבי עבדל .6

  .71�72ראה בעיקר דבריו ש� בהערות .  א� חלוקתו ש� שונה– שראה אחרת את מבנה הפרק

חריגותו של עבד כנעני מתבטאת ג� בכ� שיש הקבלה כמעט מושלמת בי� האופ� שבו הוא נקנה  .7

אלא , הדבר מעיד על כ� שאי� השחרור ביטול של הקניי� הקיי�. לאופ� שבו הוא קונה את עצמו

 . יצירה מחודשת של קניי� לאד� אחר

מקורות תנאיי� רבי� קושרי� ג� . 153�154' הופמ� עמ' מהד, ד ו"מדרש תנאי� דברי� כ: כ� ג�ו .8

 . 57�58' עמ, )1הערה , לעיל(ראה על כ� אצל וולפיש . אמה/בי� אישה לעבד

, ג� א� לא כל האמור להל� הכרחי. ספקולטיבי�האמור להל� הוא במהותו פרשני, מטבע הדברי� .9

את שאלות התשתית של , בר בשלב לימוד המשניותכ, ודאי שהמבנה שהוצג לעיל מעלה לדיו�

מה היחס בי� : שה� ג� השאלות הלמדניות שנידונות ה� בגמרא וה� בראשוני� ובאחרוני�, הפרק

מהי משמעותו של הקניי� , מה היחס בי� אופ� הקניי� לבי� האובייקט הנקנה, הקנייני� השוני�

 .  והיה זה שכרנו– העלאת השאלות לדיו�ג� א� התועלת שבמבנה היא בעצ� . באישה ובעבד ועוד

ה נקנית "ב ד"י קידושי� כה ע"ראה רש. מה עדי� ממה – נחלקו הראשוני� ברמות הקניי� השונות .10

דברינו כא� . ה בהמה גסה"ד, �"א בדפי הרי"� ד� ט ע"ור; ה בהמה"ובתוספות ש� ד; במסירה
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ורציעת העבד העברי מבטאת את , מסמלת את מעברה של היבמה לרשותו של היב�
 . ו העז לבית שֶאל מזוזתו הוא נרצעמחויבותו ואת קשר

המרכזיי� . בטור הימני שבטבלה מופיעה קבוצת קנייני� שלה מרכיבי� שוני�
 בניגוד לקניי� 11.חברתית יותר�שה� קנייני� שמשמעות� הסכמית, שבה� ה� כס� ושטר

קנייני הכס� והשטר יוצרי� , שבו מועבר החפ� הנקנה לרשותו של הקונה, המשיכה
שיסוד� בהסכמה החברתית הנותנת ער� לכס� , טיות באופ� עקי� יותרחלויות משפ

ואי� , במהל� הקניי� בדרכי� אלו לא מתרחש שו� דבר בחפ� הנקנה. ולמילי� שבשטר
 .יחס ישיר בי� פעולת הקניי� לבי� התוצאה שלה

הקונה  – וחזקה, הקונה באישה – ביאה: שני קנייני� נוספי� מופיעי� בטור הזה
 .קרקעותבעבדי� וב

לראות בחזקה ובביאה קנייני  – הראשונה: כא� אפשריות שתי דרכי� פרשניות
: הנימוק המרכזי התומ� בדר� זו הוא לשוני. דומי� לאלו שבקבוצה השנייה, מעשה

בהתייחסה לאופני הקניי� , "רשות ההדיוט בחזקה"במשנה ו משתמשת המשנה בביטוי 
 בכ� 12.כול� קנייני מעשה – ה ומסירהמשיכ, הגבהה: השוני� הפועלי� במיטלטלי�

 . יוצרת המשנה קשר לשוני וענייני בי� קניי� החזקה וקנייני המעשה

שחזקה בעבד ובקרקעות וביאה באישה ה� , אפשרות פרשנית שנייה היא לטעו�
. השוני הוא ברמת הסמליות וההסכמיות שבקניי�. קנייני� שאינ� קנייני מעשה רגילי�

קניי� החזקה הוא מעשה , הוא מעשה ממשי של הכנסה לרשותבעוד שקניי� משיכה 
,  בדר� זו13.האד� עובד בקרקע ובכ� מבטא את שייכותה לו באופ� סמלי: סמלי יותר

אלא , אי� כא� מעשה של שליטה והכנסה לרשות: יתפרש כ� ג� קניי� הביאה באישה
 את יתרונה של הדר� הזו בכ� שהיא מקרבת. מעשה סמלי של ביטוי לשייכות

עבד וקרקע , ורואה את כל שלושת הקנייני� באישה, חזקה אל הכס� והשטר/הביאה
14.ולא כשני סוגי קנייני� השוני� זה מזה באופ� מהותי, כמערכת אחת

 

 

אי נמי משו� ... ות מטלטלי� במשיכהכיוו� דרוב קני, נקט משיכה: "שקבע, �"קרובי� לדברי הר

 ...". דמשיכה עיקר

˜ÈÒ¯Ë�Â , יש זיקה רבה בי� דברינו כא� לבי� הבחנותיו של הרב גוסטמ� בי� הקנייני� השוני� .11

ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ,28הערה , ראה בהרחבה להל�. ה�דפי� ג, מסכת קידושי�. 

, ורהפטיג' ז: לדוגמה(ובעקבותיו ג� חלק מ� האחרוני� , "משיכה – בחזקה"פירש ) ב"כח ע(י "רש .12

È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ‰˜ÊÁ‰ ,(וייס ' אמנ� א). 13' עמ, ד"ירושלי� תשכ‰�˘Ó‰ ÏÚ , עמ, 1969תל אביב '

הערה , לעיל(וולפיש ' א: וראה, כש� כולל לכל סוגי קניי� המיטלטלי�' חזקה'רואה את המונח ) 147

 .37הערה , 50' עמ, )1

, שבו מוסר המוכר לקונה את הרס� של הבהמה, בהקשר זה יש לעיי� במשמעותו של קניי� המסירה .13

שהגור� , עוד נית� לטעו�. ייתכ� שבכ� דומה יותר בהמה גסה לעבד. והמעשה הוא סמלי בלבד

 .חוסר היכולת למשו� בהמה גסה: להבדל הוא עניי� טכני בעיקרו

כס� ושטר צור� "יש להעיר שהגמרא מחלקת חלוקה מהותית בי� סוגי הקנייני� בקביעתה , א� כי .14

 . מימרה זו בגמרא תומכת לכאורה בדר� הפרשנות הראשונה שהצענו). ב"ב ע" (ביאה נינהו
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, בדר� זו נצטר� לטעו� שיש הבדל מהותי בי� קניי� הביאה באישה, כאמור לעיל
שהוא ביטוי ממשי יותר , מהלקניי� הביאה ביב, הדומה לחזקה, שהוא מעשה סמלי יותר

:  הזכרנו ג� את העובדה שבעבד ואמה עבריי� מוזכרי� רק שני קנייני�15.של שייכות
 . כס� ושטר

: שיש כא� הבדל נוס� בי� שני הזוגות הראשוני� לשניי� האחרוני�, נית� לטעו�
המבטא , נוס� לכס� ולשטר קניי� החזקה, שקניינ� קניי� הגו�, בשניי� האחרוני�

אי� קניי� נוס� על כס� , שאי� קניינ� קניי� הגו�, בשניי� הראשוני�. כות ובעלותשיי
לאור . כיוו� שחסר בקניינ� ממד הבעלות המוחלטת הקיי� בעבד כנעני ובנכסי�, ושטר

. ואינה סוג של חזקה, נטע� שביאה באישה שייכת לעול� קנייני אחר לחלוטי�, הסבר זה
מית והפנימית שבי� בעל לאשתו ולמעשה איננה הביאה מבטאת את השייכות האינטי
16.שייכת כלל לרובד הקנייני הסטנדרטי

 

מדוע נקנית אישה בכס� ובשטר ? מה משמעות החלוקה בי� שני סוגי הקנייני�
 ? מדוע נקנית הקרקע בכס� ובשטר ומיטלטלי� אינ� נקני� כ�? ויבמה לא

, כאמור לעיל.  האחרוני�ששוב יש לחלק בי� שני הזוגות הראשוני� לשניי�, נראה
תפקיד� הוא ליצור , קנייני אישה ועבד. הסכמיי��קנייני כס� ושטר ה� קנייני� חברתיי�

יצירת . את המסגרת החברתית לחיי� המשותפי� של האישה ובעלה ושל העבד ואדונו
, כלכלית�הקשר בי� אישה לבעלה ובי� עבד לאדונו היא בעלת משמעות חברתית

 . טר יוצר את הקשר דר� המעטפת החברתית שלווהשימוש בכס� ובש

הקשר של היבמה ליב� הוא למעשה : המעטפת הזו כבר קיימת, ביבמה ובעבד נרצע
, חברתית של הקשר כבר קיימת�התשתית הכלכלית. המש� הקשר שהיה בינה לבי� הבעל

, מעבר זה מתבצע על ידי הביאה. ולא נותר אלא ליצור את המעבר מ� הבעל אל היב�

 

הדוחה את האפשרות ללמוד קניי� ביאה באישה מזה , חיזוק לכ� נית� למצוא בדברי הגמרא .15

 .17להל� הערה וראה , שביבמה

ביאה וחזקה פועלות על פי עקרו� " – וקיבל את עמדת הביניי� של שלו� אלבק, וולפיש עסק בנושא .16

בבבלי קידושי� טז ). 63' עמ, ]1הערה , לעיל[וולפיש ' א" (א� אינ� בעלת אופי שווה לכל דבר, דומה

מחלק בי� קניי� החזקה לבי� קנייני , א� כ�, הבבלי; "מיהא באישות לא אשכח�"א מצאנו שחזקה "ע

 ובעלה: "מצאנו הבחנה בי� ביאה לחזקה) ב"נח ע, א"א ה"פ(ג� בירושלמי בריש המסכת . האישות

 ". בביאה היא נקנית ואינה נקנית בחזקה –

ג "ג מ"משנה בבא בתרא פ: לדוגמה(תנאיי� במקורות ה. שג� בקניי� חזקה בקרקע כמה פני�, ייתכ�

מעשי� הקשורי� כול�  – "גדר נעל ופר�"מוגדר קניי� חזקה כ) ה"א ה"ובתוספתא כא� בקידושי� פ

בבבא (בתורת� של האמוראי� . הגבהה/ודומי� בכ� לקניי� המשיכה, לביטוי השליטה על הנכס

ניי� הוא מעשה שבו עושה הקונה ומעשה הק, מתווספת הדרישה לשיפור בנכס) נד�בתרא דפי� נג

גדר נעל "נית� להשוות את , א� כ�". רפק ביה פורתא: " דוגמת עדירה–פעולה של שיפור בקרקע 

�, לקניי� ביאה כפי שהוצג כא� בדברינו" רפק ביה פורתא"ואת , לקנייני המעשה הרגילי�" ופר

וצר על ידי מעשה של ניכוס והבעת הקניי� אינו נ. שהוא קניי� שיש בו ממד אישי יותר של יצירת קשר

מעתה אי� : שיוצר קשר בי� האד� לבי� שדהו, אלא דווקא על ידי מעשה של שיפור ועילוי, בעלות

 . ובכ� בא לידי ביטוי הקשר של השדה אליו, אלא הוא מקו� עבודתו, השדה הזה זר לו
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הקשר :  כ� ג� בנרצע17.מסמלת את השייכות האינטימית שבי� בני זוג ספציפיי� אלוה
ולהוציאו , ולא נותר אלא לקבע את הקשר הזה, בי� האדו� לבי� העבד כבר קיי� ועומד
, כיוו� שהמעטפת החברתית כבר קיימת,  א� כ�18.ממסגרת שש השני� אל מסגרת היובל

 . הכס� והשטרברור מדוע אי� מקו� להשתמש בקנייני 

בעוד שביבמה ובנרצע אי� צור� : שבשני הזוגות האחרוני� הטע� הוא הפו�, דומה
, נראה. בבהמה ובמיטלטלי� אי� אפשרות ליצור אותה, כלכלית�במעטפת החברתית

 �שבמיטלטלי� ובבהמה אי� משמעות לקניי� מעבר לאחיזה ולאפשרות להשתמש בחפ
במשיכה או  – בלבד' מיד ליד'ות ה� דבר הנקנה מיטלטלי� ובהמ, כיוו� שכ�. או בבהמה

, בקרקעות ובעבדי� יש לקניי� משמעות חברתית שהיא מעבר לשימוש עצמו. בהגבהה
שלמעשה שמו של אד� , משמעות הדברי� היא. 'קרקע בחזקת בעליה קיימא'שהרי 

בעוד , נקרא על הקרקע מכוח בעלותו ג� בשעה שאד� אחר נמצא בה בפועל
ג� במקו� שבו ידועי� , האחיזה עצמה נותנת לאוחז חזקה במה שתחת ידושבמיטלטלי� 

המבטא את היחס ', ש�'הדברי� מזכירי� ג� את המונח המקראי . לנו בעלי� קודמי�
 19.כאשר בניו של האד� מקימי� את שמו על נחלתו, שבי� האד� ומשפחתו לבי� נחלתו

. ולכ� הוא מתקיי� בכל מקו�, יחס האדו� לקרקע ולעבד הוא יחס מהותי שמעבר לאחיזה
 . הסכמיי��שה� כאמור קנייני� חברתיי�, יחס שכזה ייווצר על ידי קנייני כס� ושטר

הזכרנו לעיל . הדרכי� שבה� קוני� האישה והעבד את עצמ�: נעיי� עתה בצד ההפו�
שאינ� , לבי� האחרוני�, היכולי� לקנות את עצמ�, את החלוקה בי� הזוגות הראשוני�

כול� נקני� לעצמ� במיתת  – בשני הזוגות הראשוני�. � לקנות את עצמ�יכולי
כש� שאישה קנויה לבעל זה : בכ� בא לידי ביטוי הממד האישי שבקשר. הבעל/האדו�

ואי� הוא , כ� ג� קשרו של עבד עברי הוא לאדונו בלבד, הקשר בטל – בלבד ובמותו
 !).ובר בירושההע, בניגוד לעבד כנעני(כשאר נכסי� העוברי� בירושה 

כש� שיבמה קונה את , אישה קונה את עצמה בגט: ישנו דמיו� ג� בתו� הזוגות
דיני הוא �בשתיה� מעשה משפטי: קיי� דמיו� בי� שתי דרכי� אלו. עצמה בחליצה

 – ‰ÔÓÊג� העבד וג� הנרצע קוני� את עצמ� בתו� : כ� ג� בעבדי�. המנתק את הקשר
 .העבד בתו� שש שני� והנרצע ביובל

 

ת ללמוד קניי� ביאה באישה הדוחה את האפשרו) ב"קידושי� ט ע(שלכ� מכווני� דברי הגמרא , נראה .17

והביאה רק , מסגרת הנישואי� ביבמה כבר קיימת – "זקוקה ועומדת"בטענה שיבמה , מזה שביבמה

, לא נית� ללמוד קניי� ביאה מיבמה לאישה, כיוו� שכ�. משלימה את הקישור בי� היב� והיבמה

 ‡˜„ÂÓ˙', קנייני קידושי�צורה ותוכ� ב, 'ברנדס' י: ראה ג�! שהרי באישה המסגרת הזו אינה קיימת

 .29�45' עמ, ט"תשנ, ו

שרציעת העבד אל הבית מוציאה את מערכת היחסי� שבי� האדו� לעבדו מ� , בהקשר זה נראה לומר .18

ומחברת , שבה קשר האדו� ועבדו אינו יכול להימש� יותר משש שני�, המערכת האנושית הרגילה

שבו יוצאת הקרקע וחוזרת  – זמ� היובלהקשר לקרקע הוא קשר שזמנו הוא . את העבד לבית

 . משמעות רציעתו של העבד לבית והעברתו מעול� השמיטה לעול� היובל, א� כ�, זוהי. לבעליה

 ".והחוסה בי ינחל אר�"ולהל� בפסקה , ב"ראה בבא מציעא קב ע .19
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ÌÈ�ÈÈ�˜‰ ˜¯Ù ˙ÓÈ˙Á 

 :המובאות בזו אחר זו, חתימת פרק הקנייני� מורכבת משלוש הלכות קצרות

 .א

‰ ‰�˘Ó 

נכסי� שאי� לה� אחריות נקני� ע� נכסי� שיש לה� אחריות בכס� ובשטר 
 . ובחזקה

 . וזוקקי� נכסי� שאי� לה� אחריות את הנכסי� שיש לה� אחריות לישבע עליה�

  .ב

Â ‰�˘Ó 

ÏÎ דמי� באחר כיו� שזכה זה נתחייב בחליפיו הנעשה , 

 . כיו� שזכה זה נתחייב זה בחליפיו, החלי� שור בפרה או חמור בשור: כיצד

  . ג

 . רשות הגבוה בכס� ורשות ההדיוט בחזקה

 .אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

ההלכה הראשונה עוסקת ביחסי� שבי� נכסי� שיש לה� אחריות לנכסי� שאי� לה� 
וה� ג� , בקניי� אגב, ה� יכולי� להיקנות יחד: היא יוצרת ביניה� זיקה הדדית. אחריות

 . ומגלגלי� שבועה מזה על זה, נידוני� יחד במערכת הדינית

 לדי� שהוזכר בתחילתה, המסיימת את משנה ה, מתייחסת ההלכה הזו, באופ� פשוט
עוד שבחלק ב. שהדי� בה רחב מעט יותר, ע� זאת נראה. די� קרקעות ומיטלטלי� –

, הראשו� של המשנה מובחני� זה מזה הקרקעות והעבדי� וכ� ג� המיטלטלי� והבהמות
הרי שדי� קניי� אגב קיי� ג� , שהרי העבדי� והבהמות נשנו כבר במשנה הקודמת

ההלכה הזו מתייחסת למעשה לכל הקנייני� שנשנו בחצי ,  א� כ�20.בעבדי� ובבהמות
�והיא מערבת אות� אלו ע� , קרקעות ומיטלטלי�, מותבה, קנייני עבדי�: השני של הקוב

יש זיקה הדוקה , על א� ההפרדה שמצאנו במשניות הקודמות בי� הקנייני� השוני�. אלו
ויוצרת אפשרויות , המאפשרת שבירה של המערכת שהוצגה במשניות הקודמות, ביניה�

 . קנייניות ומשפטיות מעורבות

 

 המקורות א כי לא בכל, מתייחס בעיקר לקרקעות" נכסי שיש לה אחריות"הביטוי , באופ� פשוט .20

טלית , פרה"המונה יחד , 92' ליברמ� עמ' מהד, ו"ה הכ"מ פ"ובעיקר בתוספתא ב, הדברי פשוטי

, א"ירושלי תשס�ניו יורק, נזיקי�, ˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰, ליברמ�' ש: וראה, "וכל דבר שיש בו אחריות

לא לומר ו, לא ברור מדוע בחרה המשנה להשתמש כא� דווקא בביטוי הזה – בכל מקרה. 231' עמ

וברור שהלכת קניי� אגב איננה מצומצמת בהכרח רק לקרקעות ומיטלטלי� ', קרקעות'בפשטות 

ועוסק , ב"המובא בקידושי� כו ע" מעשה במרוני אחד"הדברי מפורשי ב – לגבי בהמות. דוממי

א מחלוקת תנאי בשאלה א "ק יב ע"מצאנו בב, לגבי עבדי. בקניית� של בהמות אגב קרקע

 . שהיא למעשה מחלוקת בשאלה עד כמה דומה עבד לקרקע, לי� נקני ע העבדימיטלט
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, יחסת למעשה לכל החצי השני של הפרקמתי, הלכת החליפי�, ג� ההלכה השנייה
,  ואיננה מתייחסת לחלק הראשו�21,ואפילו זה כנגד זה, שכל מרכיביו נקני� בחליפי�

 בכ� חוזרת הלכה זו 22.אינ� נקני� בחליפי� – יבמה ועבד עברי, אישה – שהנשני� בו
ה� את , ומחזקת ה� את ההקשרי� הפנימיי� שבתו� החלק השני של קוב� הקנייני�

 .בחנה שבינו לבי� החלק הראשו� של הקוב�הה

שהעיסוק בנושא החליפי� נוגע למחצית השנייה של קוב� הקנייני� ג� באופ� , נראה
 הוא למעשה הרמה הקניינית 23,כפי שהתנהל באופ� ראשוני, קניי� החליפי�. עמוק יותר

מלית פור�אי� בה כלל פעולה משפטית. יש בו רק החלפה של חפ� בחפ�: הנמוכה ביותר
, אלא רק פעולה אישית בי� שניי�, דוגמת הכס�, המבוססת על מוסדות חברתיי� רחבי�

או אולי בפעולה הממשית של , שיסודה רק בהתחייבות ההדדית שלה� זה כלפי זה
הדבר מובע ג� בלשונה של . החלפת החפצי� היוצרת באופ� ממשי את החיוב ההדדי

 'חובה'וה' זכות'שתמשה עד כא� במושגי השבו ה' קניי�'שהחליפה את מושג ה, המשנה
24".בחליפיו�˙ÈÈÁ·  זה ˘ÎÊ‰כיוו� " –

 

הקנייני� שבמחצית : בכ� מתחילה המשנה ליצור את הסדר שבתו� מערכת הקנייני�
 – ה� ג� הנקני� בחליפי�, כנזכר לעיל, שה� אלו שקניינ� קניי� הגו�, השנייה של הפרק

שפותחת את הדיו� , מכא� ברורי� דברי הגמרא. הנמו� ביותר) או התמורה(אופי הקניי� 
קניי� החליפי� ). א"ג ע(בקנייני אישה באמירה שלא ראוי לאישה להיקנות בחליפי� 

וכל , מבטא את המערכת הממונית שבה לא נוצרת זיקה ממשית בי� האד� לבי� קניינו
25.ערכו הוא רק ערכו בשוק החליפי�

 

משווה בי� קנייני ההדיוט לקנייני , ני�החותמת את קוב� הקניי, ההלכה השלישית
 : ההקדש–הגבוה 

 

החלי� עמו קרקעות בקרקעות מטלטלי� : "279' ליברמ� עמ' מהד, ט"כ� בתוספתא כא� ה .21

 ". במטלטלי� קרקעות במטלטלי� מטלטלי� בקרקעות כיו� שזכה זה נתחייב בחליפיו

22. . א"ראה ש ח ע – ולגבי עבד, א"ראה בבלי קידושי� ג ע – לגבי אישה: כ� מצאנו בדברי האמוראי

א� עצ העובדה שהמשנה והתוספתא מתייחסות במפורש , אי� לדברי מקור מפורש בדברי התנאי

ייתכ� שיש בה , יבמה ועבד עברי, אישה – ואינ� מתייחסות למקרי שברישא, לקרקעות ולמיטלטלי�

 . ני הללו לא נקנו בחליפי�כדי ללמד שג במשנת של התנאי הקניי

, א"כח ע(המוסבר בבבלי , "כל הנעשה דמי באחר"את הטיעו� הזה נית� לתמו� ג מ� הביטוי 

, )13הערה , 921' עמ, ו"ירושלי תשנ�ניו יורק, קידושי�, ˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰, ליברמ�' ש: וראה ג

שהרי קניינה איננו , ה הזונראה שאיננה שייכת לקטגורי, לגבי אישה לפחות". כל הנישו באחר"

 .ל"ואכמ, קניי� בשווייה

ברור , מכל מקו. התפתחותו של קניי� החליפי� היא עניי� רחב. קוד המרתו בקניי� הסודר המורכב .23

�כלשו� המשנה בראש פרק רביעי בבבא , שראשיתו של הקניי� היא בהמרה הפשוטה של חפ� בחפ

לא מוצה , שנושא התפתחותו של קניי� החליפי�,  נראה לי".כל המטלטלי� קוני� זה את זה "–מציעא 

, גולאק' א; 153�155' עמ, 1983תל אביב , „ÂÓÏ˙· ˙Â�ÂÓÓ‰ È�È„, אלבק' ש: ראה. עדיי� במחקר

È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ È„ÂÒÈ ,121�124' עמ, ז"תל אביב תשכ. 

 .'נתחייב זה בחליפיו'ושלא כבדפוס , כ� בכתבי היד הטובי וברוב הנוסחות .24

 .שבסו� המאמר' והחוסה בי ינחל אר�'ראה להל� בפסקה  – להעמקת אמירה זו ולהשלמתה .25
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 . ·ÊÁ˜‰ורשות ההדיוט ·ÛÒÎ רשות הגבוה 

 Â˙¯ÈÓ‡ לגבוה Â˙¯ÈÒÓÎלהדיוט. 

חלק� קנייני גבוה וחלק�  – ההלכה הזו יוצרת למעשה את ההייררכיה שבי� אופני הקניי�
מסירה שה� קנייני בניגוד לחזקה ול, הכס� והאמירה ה� קנייני ההקדש: קנייני ההדיוט

 . ההדיוט

כס� ,  שני הקנייני� הגבוהי�26.בחלוקה זו חוזרי� ומהדהדי� הדברי� שעלו לעיל
, הכס� והשטר – מזכירי� מאוד את שני הקנייני� החברתיי� שהוזכרו לעיל, ואמירה

קניי� ההדיוט שמוזכר . והוא למעשה המחשה של האמירה, שא� הוא קונה בדברי� שבו
 .  הוא ג� הבסיסי בקנייני המעשה שהוזכרו לעיל בקוב� הקנייני�27,שיכהקניי� המ, כא�

בכ� , הברייתא בירושלמי מנמקת את האפשרות של ההקדש לקנות בכס� ובאמירה
ועל , ה"שהאר� כולה שייכת בעצ� לקב, משמעות הדברי� היא". האר� ומלואה' לה"ש

. לא די באמירה או בכס�א, כ� אי� צור� בפעולה ממשית של העברת החפ� לידי ההקדש
שה� קנייני� , הכס� והאמירה: לאור הדברי� שאמרנו לעיל הדברי� מובני� א� יותר

כיוו� שהכול כבר שיי� . יוצרי� את המסגרת הקניינית ולא את עצ� השייכות, חברתיי�
די ביצירת המסגרת על מנת ליצור את השייכות הממונית , שהרי לו אר� ומלואה, ה"לקב

 . להקדש

� א� ברמה המשפטית מוסברת הזיקה בי� כס� ושטר לבי� הקודש כפי שהסברנו ג
היא מעמידה את קניי� הכס� : ברמה הספרותית יוצרת הזיקה הזו חלוקה נוספת, לעיל

ולעומת� קנייני המעשה נתפסי� , קנייני ההקדש – 'גבוהי�'והשטר כאופני הקניי� ה
  28.צר מדרג אנכי ברמת הקנייני�בכ� נו. קניי� ההדיוט – 'נמו�'כאופ� קניי� 

בי� קוב� הקנייני� לבי� , מבחינת מיקומה בפרק, ההלכה הזו היא ג� המחברת
אזרחי �קוב� הקנייני� המשפטי: ובכ� מחברת נמו� וגבוה, קוב� המצוות – הקוב� הבא

 .השיי� לתחומו של הקודש, וקוב� המצוות

ÌÈ�ÈÈ�˜‰ ı·Â˜ ÌÂÎÈÒ 

 :מ� המבנה שהוצג לעילמספר מסקנות מרכזיות עולות 

 

 .תודה לאביתר אלטשולר שהעמידני על כ� .26

 .10הערה , ראה לעיל .27

המעלה את , ה�שקיימת זיקה בי� החלוקה הזו לבי� מהל� הסוגיה בבבלי קידושי� דפי ד, דומה .28

קניי� כס� מובח� משני האחרי בכ� שבו פודי הקדש ומעשר : בחנות שבי� הקנייני השוניהה

קניי� שטר מובח� מ� השני האחרי בכ� שאי� בו . בכ� שיש לו יחס למערכת הקודש: כלומר – שני

ואי� בו הנאה ממשית , הסכמית�זהו קניי� המתבסס על המערכת הפורמלית – הנאה מרובה

זיקתו של קניי� השטר לעול הקדושה בולטת בכ� שהוא הקניי� המקביל . המשמשת כתמורה

תפיסה מהותית של . 'הקדשות וכד, נדרי – שהיא הפועלת בתחומי רבי של קודש, לאמירה

,  אישהבדבריו על סוגיית קנייני) 11הערה , לעיל(הקנייני השוני נית� למצוא בדברי הרב גוסטמ� 

ברנדס ש מבי� את כס� ושטר הפו� מ� האופ� ; 17הערה , לעיל(ברנדס ' בדבריו של י – ובהמש�

 ).א� דומה שיש בדברי שכא� כדי להשלי את דבריו ש, שבו הוצגו הדברי כא�
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הכס� והשטר ה� המרכזיי�  – ישנה הבדלה בי� שתי מערכות קנייני� שונות, ראשית
, המשיכה, הביאה – בעוד שבקבוצה השנייה נמצאי� קנייני המעשה, בקבוצה הראשונה

, הסכמיי��הצעתי לראות את קנייני הכס� והשטר כקנייני� חברתיי�. 'ההגבהה וכד
כס� ושטר יוצרי� את  – כיוו� שכ�. המעשה כקנייני� ישירי� יותרולעומת� את קנייני 

בי� שתי . בעוד שקנייני המעשה יוצרי� זיקה ישירה, המסגרת החברתית לקשר הקנייני
, שנית� לשיי� אות� לשתי הקבוצות, הקבוצות קיימי� קניי� החזקה וקניי� הביאה באשה

 . ובמוב� מסוי� ה� מכילי� את שני הצדדי�

יבמה ועבד : ערכת הקנייני� מסביר את ההבדלי� ג� בי� הנקני� השוני�מבנה מ
כ� . חברתית כבר קיימת בה��כיוו� שמסגרת הקניינית, נרצע מובחני� מאישה ועבד רגיל

 . ג� ההבחנה בי� בהמות ומיטלטלי� לבי� עבדי� וקרקעות

נעני עבד כ – החלוקה הספרותית יוצרת ג� הפרדה בי� אלו שקניינ� קניי� הגו�
ההבחנה . אישה ועבד עברי – לבי� אלו שאי� קניינ� קניי� הגו�, ושאר נכסיו של האד�

�שהוא קניי� נמו� והוא מתקיי� רק , הדנה בקניי� החליפי�, הזו מתחזקת בחתימת הקוב
בכ� , החתימה משלימה ג� את המדרג בי� סוגי הקנייני�. באלו שקניינ� קניי� הגו�

אל מול קנייני החזקה השייכי� ' גבוה'ס� והאמירה לשהיא משייכת את קניי� הכ
אלא ג� , בכ� הודגש מקומ� של קנייני הכס� והשטר לא רק כקנייני� חברתיי�. 'הדיוט'ל

 .כאלו שמהווי� שער ופתח לעול� הקדושה

סטרוקטורלי של קוב� הקנייני� מעלה תובנות �שהניתוח הפורמלי, דומה א� כ�
 .ניי� והבעלותעומק משמעותיות לגבי דרכי הק

˙ÂÂˆÓ‰ ı·Â˜ 

ויש הקבלה מעניינת מאוד , שג� לחלק השני של הפרק יש מבנה מדויק ומוגדר, נראה
 .בינו לבי� החלק הראשו�

ויוצרת , החוזרת בו עשר פעמי�' כל'הקוב� השני כולו מחובר על ידי מילת הפתיחה 
� קוב� זה נחלק ג. כנזכר לעיל, המהווה משנת מעבר, רציפות סגנונית ג� ע� משנה ו

עוסק בחילוקי דיני� בשאלת ) ט�משניות ו(כאשר החלק הראשו� , באופ� ברור לשניי�
והחלק השני הוא מעי� חתימה אגדתית העוסקת בשכר� של המצוות , חיוב במצוות

ונספח , מוקד הדיו� בחלק הראשו� הוא ביחס בי� חיובי גברי� ונשי� במצוות). משנה י(
 .ל"י� חיובי מצוות באר� ובחולו דיו� בשאלת היחס ב

כמו תחילת , ג� חלק זה. העוסק בחיובי המצוות, נעסוק קוד� כול בחצי הראשו�
 :זוגות של הלכות�בנוי מזוגות, הפרק
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1.2 

 

ÏÎÂ מצות האב על הב� אחד אנשי� 
 ואחד נשי� חייבי� 

1.1 

Ê ‰�˘Ó 

ÏÎאנשי� חייבי� 29 מצות הב� על האב 
 ונשי� פטורות

2.2 

ÏÎÂות עשה שלא הזמ� גרמה אחד  מצ
 אנשי� ואחד נשי� חייבי� 

2.1 

ÏÎÂ מצות עשה שהזמ� גרמה אנשי� 
 חייבי� ונשי� פטורות 

3.2 

Á ‰�˘Ó 

הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות 
וההקטרות והמליקות וההזאות והקבלות 

 נוהגי� באנשי� ולא בנשי� 

 : חו� ממנחת סוטה ונזירה שה� מניפות

3.1 

 

ÏÎÂת לא תעשה בי� שהזמ� גרמה בי�  מצו
שלא הזמ� גרמה אחד אנשי� ואחד נשי� 

 חייבי� 

חו� מבל תשחית ובל תקי� ובל תטמא 
 : למתי�

4.2 

 

ושאינה תלויה באר� נוהגת בי� באר� בי� 
 � בחוצה לאר

 חו� מ� הערלה וכלאי� 

 : רבי אליעזר אומר א� מ� החדש

4.1 

Ë ‰�˘Ó 

ÏÎ אינה �נוהגת  מצוה שהיא תלויה באר
 � אלא באר

 

ומופיעה בו הלכה אחת שהיא חובה , בכל אחד מ� הזוגות שלעיל הנושא הכללי משות�
ובמצוות , במצוות האב על הב� חייבי� ג� האנשי� וג� הנשי�: כללית ואחת מצמצמת

משתי , הזוג החריג הוא הזוג השלישי. הב� על האב האנשי� חייבי� והנשי� פטורות
הסדר בו הוא  – שנית; הצדדי� בו אינ� עוסקי� באותו נושאשני  – ראשית: סיבות
ורק לאחר מכ� , ג� לאנשי� וג� לנשי� – קוד� המצווה שבה החיוב הוא כללי: הפו�

ברצוננו לטעו� שיש , א� על פי כ�. שאינ� נוהגות אלא באנשי�, המצוות המצומצמות
� של מצווה כוללתולו רק בגלל העובדה שכ� מושל� המבנה, להתייחס לצמד זה כזוג

 .סיבות נוספות תומכות בטיעו� הזה, כפי שנראה להל�. מצווה מצמצמת

יחסי הורי� : הזוג הראשו� עוסק במצוות המשפחה. נבח� כעת את הזוגות ביתר עיו�
שיש בה� כאלה , מצוות העשה – הנושא של הזוג השני הוא המצוות שתחת הזמ�. וילדי�

 מצוות שאינ� תחת הזמ�: שני נושאי� – זוג השלישיב. שהזמ� גרמ� ויש בה� כאלה שלא
הזוג הרביעי עוסק . מצוות הקרב� – ומצוות שמושא� הוא הבהמה, הלאווי� שבתורה –

 . התלויות באר� ושאינ� תלויות בה: בשני סוגי מצוות

 

זה איננו משמעותי לניתוח כיוו� שההבדל בי� הנוסחי� במשפט , בחרנו כא� בנוסח הדפוס והבבלי .29

 .342' עמ, )2הערה , לעיל(נ אפשטיי� "י: ראה, לדיו� בהבדלי הנוסח כא�. שנציע להל�
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שעולה כא� הקבלה מדויקת ומעניינת בי� החלק הראשו� של הפרק לחלק , נראה
 :הנציג אותה בטבל. השני

˙ÂÂˆÓ‰ ˜¯Ù ÌÈ�ÈÈ�˜‰ ˜¯Ù 

 אישה ויבמה מצוות המשפחה

 נרצע, עבד ואמה עבריי� התלויות בזמ� ושאינ� תלויות בו – מצוות עשה

 בהמות, עבד כנעני מצוות בבהמה, מצוות לא תעשה

 קרקע ומיטלטלי� מצוות התלויות בקרקע ושאינ� תלויות בה

, הפותחות את פרק המצוות, פחהמצוות המש: נפתח בשני הזוגות הברורי� יותר
 30.ועוסקי� בענייני המשפחה, מקבילות לקנייני אישה ויבמה הפותחי� את פרק הקנייני�

מקבילות , החותמות את פרק המצוות, כ� ג� מצוות התלויות בקרקע ושאינ� תלויות בה
 .לקנייני הקרקע והמיטלטלי� החותמי� את פרק הקנייני�

מצוות : ה שכ� יש לפרש ג� בשני הזוגות האמצעיי�מתחזקת הסבר, לאור הקבלה זו
. מקבילות במבנה הזה לקנייניו של העבד העברי, שה� מצוות הנתונות תחת הזמ�, העשה

הקבלה זו ממקדת מיד את תשומת הלב בכ� שייחודו של עבד עברי הוא בכ� שקניינו 
שש שני� או עד  – ג� במשנה כא� מוזכרי� זמני הקניי� של העבד העברי. ÔÓÊקצוב ל

ודאי שיש לאדו� , מצד שני. שעבד עברי אי� גופו קנוי, הזכרנו לעיל. לעולמו של יובל
של ‰ÔÓÊ שהמשנה באה לומר שהאדו� הוא הבעלי� על , ייתכ�. בעלות מסוימת על העבד

 .קניינו של עבד עברי הוא למעשה קניי� הזמ�. העבד

, � המצוות הנעשות בבהמהשה, כל מצוות הקרב�: כ� נסביר ג� את הזוג השלישי
, שה� מצוות שאי� לזמ� משמעות בה�, תעשה�מצוות הלא. מקבילות לדי� קניי� הבהמה

 .שאינו תחת הזמ� וקניינו קניי� הגו�, מקבילות לקניינו של העבד הכנעני

אנסה ? הא� יש כא� עיצוב ספרותי נאה ותו לא? מהי משמעות ההקבלה הזאת
 . וח חתימת פרק המצוותלענות על השאלה הזו מתו� נית

˙ÂÂˆÓ‰ ˜¯Ù ˙ÓÈ˙Á 

הממשיכה את המבנה הספרותי שהוזכר , המשנה החותמת את הפרק היא משנה אגדתית
ג� בתוכ� יש רציפות בי� . החוזרת בה ארבע פעמי�', כל'לעיל בשימוש במילת הפתיחה 

�לבי� משנה זו העוסקת בנחלת האר, ·‡¯ıהעוסקת במצוות התלויות , המשנה הקודמת: 

 

 – הראשו�: יש ביניה� הבדל, יש לשי� לב לכ� שעל א� ששני הקטעי� עוסקי� אמנ� במשפחה .30

המעבר . עוסק ביחסי הורי� וילדי� – המצוותי – בעוד השני, עוסק ביחסי אישה ובעלה – הקנייני

והציר האנכי , אישה�הציר האופקי איש – בי� המערכות יוצר שילוב ומפגש בי� שני צירי� במשפחה

ששלושת הפרקי� , יש בכ� הקבלה מסוימת ג� למבנה הכללי של מסכת קידושי�. ב��אבא

יוחסי� ומצוות : ביחסי הורי� וילדי� – והרביעי, הראשוני� שלה עוסקי� ביחסי� שבי� איש לאשתו

 . חינו�
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È ‰�˘Ó 

ÏÎ�  31 העושה מצוה אחת מטיבי� לו ומאריכי� לו ימיו ונוחל את האר

ÏÎÂ שאינו עושה מצוה אחת אי� מטיבי� לו ואי� מאריכי� לו ימיו ואינו נוחל את 
 � האר

ÏÎ לא במהרה הוא חוטא �  שישנו במקרא ובמשנה ובדר� אר

 )'קהלת ד(שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק 

ÏÎÂאינו מ� הישוב שאינו לא �32. במקרא ולא במשנה ולא בדר� אר
 

ג� . שלא רק הקשרי� הספרותיי� גרמו להצבתה של המשנה הזו בסופו של הפרק, נראה
�ı¯‡‰ ˙ÏÁ : ברמה העניינית המשנה הזו יוצרת קשר עמוק בי� שני חלקיו של הפרק

 ‰˙ÈÈ�˜Âב, על פי משנת הסיו�, תלויי�˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ . המצוות לנחלת הקישור שבי� קיו�
 – מי שלא יקיי� מצוות יאבד את נחלתו – האר� אינו רק קישור טכני של שכר ועונש

וכל שאינו לא " – הקישור הזה בולט בדברי הסיו� של המשנה. אלא קישור מהותי יותר
המשנה מציגה לנגד עינינו את ". במקרא ולא במשנה ולא בדר� אר� אינו מ� הישוב

 . 'לא במהרה ינתק'ש' חוט המשולש' – כדמות הוליסטית' אד� מ� הישוב'דמותו של 

היחס : ובכ� מושלמת התמונה כולה, שפה נחשפת תודעת התשתית של הפרק, נראה
אלא הוא יחס הנוגע והתלוי , ארצי גרדא�בי� האד� לבי� רכושו אינו יחס כלכלי

 . בתשתיות רוחניות עמוקות

 לבי� החפ� שאותו הוא קונה כיחס תפיסת הקניי� הרגילה רואה את היחס בי� האד�
של ' דתי'בעלותו של האד� על נכסיו איננה נתפסת כשייכת לתחו� ה. חיצוני�שימושי

הקשר בי� האד� ובי� נחלתו : הניתוח שהצענו לעיל מציע תמונה שונה לחלוטי�. החיי�
הוא אד� שחייו שלמי� שלמות ' אד� מ� הישוב'. קשר של קדושה, הוא קשר מהותי

ı¯‡.33בלימוד תורה ובדר�  – הבאה לידי ביטוי בשני הצדדי�, תרוחני
 

"ı¯‡ ÏÁ�È È· ‰ÒÂÁ‰Â" 

 הבל יקח רוח ישא ל��� ואת: "מקור קרוב לדברי המשנה נמצא בדברי הנביא ישעיהו
‰ÒÂÁ‰Â È· ÏÁ�È ı¯‡ וקיו� , ה בדברי הנביא"החסות בקב). יג, ז"נ" (קדשי הר ויירש

הלשו� המבטאת .  שמושיבי� את האד� על אדמתוה� ה� אלו – המצוות בפרק שלנו
, מעבר לקניי� הפשוט, הנחלה. 'נחלה'בשני המקומות את היחס בי� האד� לארצו היא 
היחס המהותי הזה בא לידי ביטוי בכ� . מבטאת את העובדה שהקניי� נתפס כקשר מהותי

יקי� '� שתינשא אשתו ליב – ובמקרה שימות ללא ילדי�, של אד� חל על נחלתו' שמו'ש
 . 'ש� המת על נחלתו

 

, לעיל(נ אפשטיי� "י: ראה. ולא עול� הבא, כא� היא אר
 ישראל כפשוטו' האר
'נראה שמשמעות  .31

 .1133' עמ, )2הערה 

, )22הערה , ללעי(ליברמ� : לדיו� בהבדלי� ראה. בחלק מכתבי היד נוסח שונה. כ� הנוסח בדפוסי� .32

 .47הערה , 52' עמ, )1הערה , לעיל(וולפיש ; 929' עמ

 .שהופיע בראשית המשנה ביחס לנחלה' אר
'לא בכדי חוזר כא� שוב המונח  .33
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וג� את רות : "במגילת רות אנו למדי� שקניית האישה והשדה נעשות בפעולה אחת
התורה רואה ). י', ד" (המֹאביה אשת מחלו� קניתי לי לאשה להקי� ש� המת על נחלתו
הנוצרת על ידי בניית , חשיבות ביצירת ההמשכיות לזיקה הזו שבי� אד� למקומו ולארצו

מערכת הקנייני� העוטפת את האד� איננה רק מערכת , א� כ�. שפחתי שלוהתא המ
של ' הרחבה'והיא הופכת להיות מעי� , אלא היא מערכת ששמו חל עליה, שימושית
 . אישיותו

שקניינ� ', נמוכי�'הזכרנו לעיל את קניי� החליפי� ואת השיו� שבינו לבי� הקנייני� ה
 ביטוי בצורה הקיצונית את התפיסה שאיננה קניי� החליפי� מביא לידי. קניי� הגו�

אי� למעשה הבדל בי� הפרה שלי לחמור של  –מתייחסת לקנייני האד� באופ� מהותי 
מבטאות , כמו כס� ושטר, פעולות הקניי� המורכבות. חברי ונית� פשוט להמיר� זה בזה

 – 'צהקצ' – הקשר הזה בא לידי ביטוי יפה בדר� קניי� קדומה. כול� קשר עמוק יותר
 :המוזכרת בירושלמי

בשעה שהיה אד� מוכר שדה אחוזתו היו קרוביו מביאי� חביות  – ?מה בקצצה
וממלי� אות� קליות ואגוזי� ושוברי� לפני התינוקות והתינוקות מלקטי� ואומר 

ובשעה שהיה מחזירה לו היו עושי� כ� ואמר חזר פלוני . נקצ� פלוני מאחוזתו
א� מי שהוא נושא אשה שאינה הוגנת לו היו :  בו�'יוסה בי ר' אמר ר. לאחוזתו

קרוביו מביאי� חביות וממלי� אות� קליות ואגוזי� ושוברי� לפני התינוקות 
 ).ג"ס ע, א"קידושי� פ( ...והתינוקות מלקטי� ואומרי� נקצ� פלוני ממשפחתו

 – דר� הקניי� הקדומה הזו מביאה לידי ביטוי את הקניי� כהתרחשות אישית וקהילתית
הברייתא מדמה את האד� לענ� . אד� מאחוזתו' נקצ�'הקהילה כולה מגיבה למצב שבו 

� – ובשעה שמכר� והתנתק מה�, כביכול הוא נטוע במקומו ובמשפחתו כאיל� – שנקצ
ודאי שהקשר בי� האד� לקנייניו כפי שהוא מוצג כא� שונה לחלוטי� מ� . נקצ� מה�

 .כסיוהדר� שבה רגיל האד� המודרני להתייחס לנ

היחס המהותי : החיבור בי� קוב� הקנייני� וקוב� המצוות בונה את הקומה הנוספת
אד� שלומד תורה ומקיי� : הזה שבי� אד� ונכסיו קשור לעולמו הרוחני והדתי של האד�

יזכה באמת להינטע בה נטיעת  – מצוות הוא ג� זה שיזכה לנחול את האר� במוב� המלא
34.אמת

 

 

וראה בייחוד מקורותיו ש� בהערה , 63�66' עמ, )1הערה , לעיל(דברינו כא� קרובי� לדברי וולפיש  .34

90. 




