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  הסבר הגמרא
הגמרא אומרת שהמשנה בכתבה . מדוע לא ניתן לקדש אשה בחליפין: בשאלה, בין השאר, סוגיתנו עוסקת

באה למעט קנינים אחרים , )" דרכיםשלש בהאשה נקנית": בכתבה(את מנין הדרכים בהם האשה נקנית 
הגמרא בהמשך אומרת שלרב הונא הסובר שאשה נקנית . שהיינו עלולים לחשוב שהאשה ִתָקֶּנה בהם

וכך אומרת . באה המשנה למעט חליפין, )שהמשנה באה למעט קנין זה, לא יתכן לשיטתו, ולפיכך(בחופה 
למעוטי ? למעוטי מאי, ו"חופה קונה מק:  דאמר,ולרב הונא. מניינא דרישא למעוטי חופה": הגמרא
סלקא ": ואומרת, מדוע היינו יכולים לחשוב שאשה ִתָקֶּנה בחליפין, הגמרא ממשיכה ומסבירה. "חליפין

אף אשה נמי מקניא , מה שדה מקניא בחליפין, הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון, דעתך אמינא
למדה שאשה נקנית בכסף בגזירה שוה , )ב, ד(רא לעיל הגמ: ופירוש הדברים. "קמשמע לן, בחליפין

וכך למדנו שאשה נקנית , בשדה יש קנין כסף. שהרי בשניהם מוזכרת לשון קיחה, משדה עפרון לאשה
, גם את דרך קנין זו מההיקש לשדה, ולכן עלולים היינו ללמוד. חליפין: היא, דרך קנין נוספת לשדה. בכסף

. ולכן באה המשנה ומיעטה קנין חליפין. כך גם אשה ִתָקֶּנה בחליפין, פיןולומר שכשם ששדה נקנית בחלי
מהי הסיבה אשר מחמתה אין אנו לומדים את קנין , כלומר. ! "ואימא הכי נמי": ממשיכה הגמרא ושואלת

אף אשה , מה שדה נקנית בחליפין: כך שנלמד(? י שימוש באותה גזירה שוה משדה"וזאת ע. חליפין באשה
ואשה בפחות , איתנהו בפחות משוה פרוטה חליפין": עונה על כך במשפט הבא, הגמרא). ליפיןנקנית בח

. ישנה בעיה המונעת את האפשרות של קדושי אשה בחליפין: כלומר. "משוה פרוטה לא מקניא נפשה
ואשה לא מקנה את עצמה בפחות , הבעיה נובעת מהעובדה שקנין חליפין אפשרי גם בפחות משוה פרוטה

, כ להבין"צריך א. שהרי אינו אפשרי בפחות משוה פרוטה, דבר זה אינו שייך בקנין כסף.  פרוטהמשוה
  . כיצד מונעת עובדה זו את האפשרות של קדושי אשה בחליפין

דגנאי הוא לה הלכך בטיל לה  -לא מקניא נפשה ": כותב כך, בפירושו למהלך זה של הגמרא, י"רש
לי שיש בו שוה פרוטה אי יהיב לה בלשון חליפין עד דיהיב לה לתורת חליפין בקידושין ואפילו בכ

י בפירושו היא אך ורק לתת טעם "התוספות הבינו שכוונת רש. "בתורת לשון קנין או קיחה או קידושין
שגנאי הוא לאשה להתקדש בקנין בו קיימת , הטעם הוא. (לאי הסכמתה של האשה להתקדש בחליפין

שהסיבה לכך שאין אשה נקנית בחליפין , על פי פירוש זה יוצא).  פרוטההאפשרות לקנות גם בפחות משוה
אשה לא מסכימה להתקדש בפחות . הקשורה באי הסכמתה של האשה, היא בעיה מציאותית טכנית בעיקרה

סיבה זו . ולכן לא תקנה בקנין חליפין אשר קיימת בו האפשרות לקנות בפחות משוה פרוטה, משוה פרוטה
אם כל הסיבה : ולכן יש מקום לשאול. שהרי הוא אינו אפשרי בפחות משוה פרוטה, ן כסףאינה שייכת בקני

, למה אם כן. היא הסכמתה של האשה להתקדש רק בפרוטה ומעלה, לשוני בין קנין כסף לקנין חליפין
ה "בתוספות ד(ת"מקשה ר, וכך אכן? לא יועיל קנין חליפין, פשטה ידה וקבלהבמקרה בו הסכימה ו

: יש להוסיף ולשאול. "כ פשטה ידה וקבלה תתקדש בפחות משוה פרוטה"דא, ת"וקשה לר": ")ואשה"
, ויש אפשרות של חליפין גם בפחות משוה פרוטה, י אמר שמכיון שגנאי הוא לאשה להתקדש בפרוטה"רש

אמנם יש . משום שהוא אינו שייך בפחות משוה פרוטה, סיבה זו לא שייכת בכסף. קנין זה פסול מלקדש
למה לא נאמר שדבר זה יפסול . הרי ישנם נשים שגם בהרבה מאוד כסף לא מסכימות להתקדש: אוללש

שאלה זו גם היא נובעת . שהרי הוא שייך בסכום שגנאי הוא לנשים אלו להתקדש, לגביהם קנין כסף
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1 .  
י היא שהשוני שבין קנין חליפין לקנין "ת מבוססות על כך שסברת רש"שכל קושיותיו של ר, לסיכום יוצא

 יש מקום לשאול מה יקרה אם סיבה זו היא סיבה מציאותית ולכן. נובע מרצונה של האשה בלבד, כסף
, לחילופין יש להקשות. והאשה תסכים להתקדש בפרוטה וזה לא יהוה גנאי בשבילה, המציאות תהיה אחרת

שהסיבה לשוני , י"בהמשך יוסבר בדעת רש. מה יקרה במצב בו גם בפרוטה לא תסכים האשה להתקדש
כדי להבין . ת"כן אין כל מקום לקושיות רול. אלא מהותית, שבין קנין חליפין לקנין כסף אינה מציאותית

. בעניני קנינים, יש להקדים הקדמה קצרה, י"דברים אלו של רש

  "מעשה קנין"משמעותו של 
שהרי , רצון הצדדים אינו מספיק, אמנם. יש צורך ברצון שני הצדדים, כדי לבצע קנין כלשהו בין בני אדם

מעשה הקנין הוא פעולה . י מעשה קנין"בר זה מתבצע עד. יצא רצון זה אל הפועל, באיזה רגע, יש לקבוע
  . המוכיחה על גמירות דעתם של הצדדים לבצע את הקנין ברגע נתון, מעשית

עיקר החשיבות היא . באמצעותו מתבצע מעשה הקנין, ישנם קנינים בהם אין חשיבות לערכו של החפץ
. דוגמא לכך היא קנין שטר. ם עכשיוביצירת הקשר ביניה, דבר המבטא את רצון הצדדים. בסמליות שבו

. כזה הוא גם קנין חליפין. והוא יכול להיות כתוב גם על עֶלה, אין כלל חשיבות לערכו הכספי של השטר
אמנם חייב הוא להיות , צריך להיות שוה פרוטה, שאין החפץ המשמש לצורך החליפין, דבר זה מתבטא בכך

שאף , יוצא מכך. ולא ערכו הכספי, ין זה היא הסמליות שבומכך שהעיקר בקנ, כאמור, דבר זה נובע. כלי
שהרי הם אינם , למרות שווים הרב, הם לא יועילו לקנין חליפין, אם יתן אדם שקית מלאה יהלומים גלמיים

מי הוא זה אשר ,  מובאת מחלוקת2בגמרא. היא זו, שאין קנין חליפין מהוה תשלום, עוד הוכחה לכך. כלי
מעצם העובדה שיש אפשרות לסבור ולומר שהמוכר . או הקונה, המוכר, של החליפיןעליו לתת את החפץ 

שהרי מי , ברור הדבר שאין החפץ מהוה חלק מהתשלום, הוא זה שיתן את החפץ שבו יעשו החליפין
היא הסמליות , שכל עיקרו של קנין חליפין, כ"ברור א. ולא המוכר, הוא הקונה, שצריך לשלם בעד החפץ

וזאת ": 3הפסוק הוא זה. ניתן ללמוד על מהותו כקנין סמלי, ממנו נלמד דין קנין חליפין,  הפסוקגם מן. שבו
כלומר הקנין בוצע . "לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו

  . כמובן שלא יעלה על הדעת לומר שהנעל באה כתשלום. באמצעות נעל שאחד נתן לשני

   של קנין כסף כתחילת תשלום מהותו
עיקר . אין ערכו של הכסף בסמליות גרידא. משאר הקנינים שהוזכרו לעיל, שונה היא מהותו של קנין כסף

והצד השני , כאשר צד אחד בעסקה משלם לצד השני. הוא בעובדה שמתבצע תשלום, ערכו של קנין כסף
, מתבטא בכךדבר זה .  תחילת ביצוע העסקהאין לך גמירות דעת גדולה מזו על, מקבל ממנו את התשלום

. על מנת שיוכל להוות לכל הפחות את תחילת התשלום, שחייב להיות לכסף ערך מינימלי של פרוטה
כדי לקנות בכסף לא ניתן לתת אותו רק כמעשה קנין . למאפיין זה של קנין כסף ישנה גם השלכה מעשית

  .  כל תוקףלא יהיה לכך, במקרה בו נעשה דבר כזה. כך שאין הוא מהוה חלק מהתשלום, סמלי

                                                 
1

  .ולא נעסוק בכולן,  התוספות שם מוסיף עוד כמה קושיות 
2

, דניחא ליה לקונה דלהוי מקנה קונה, בכליו של קונה: רב אמר? במה קונין": א,  בבבא מציעא מז
וזאת : כתנאי…כדבעינן למימר לקמן, בכליו של מקנה: ולוי אמר. כי היכי דלגמר ולקני ליה
 -גאולה . ה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהולפנים בישראל על הגאול

וכן הוא אומר לא יחליפנו ולא ימיר ,  זו חליפין-תמורה . וכן הוא אומר לא יגאל, זו מכירה
רבי .  בועז נתן לגואל-?  מי נתן למי-. לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, אותו

  "גואל נתן לבועז: יהודה אומר
.ועיין בהערה הקודמת. א,הלימוד מהפסוק  נמצא בבבא מציעא מז. ז, רות ד3
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אבל אין …ואיירי דווקא שנתן לו השוה פרוטה על הפרעון"): ק א"בסימן קצ ס(ע "כך אכן כותב הסמ
שבפרוטה זו נשתעבדו זה , לומר דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל שווי המקח אלא שנותן לו פרוטה

דהא קנין , א"ס דז" וקדומיא דקנין שטר וחזקה, זה לקנות וזה למכור ושאין אחד יכול לחזור בו, לזה
ע מביא הוכחה "הסמ. "ר"וכסף הנזכר בשדה עפרון היה דפי שווי השדה ועפ, כסף נלמד משדה עפרון

  . אלא כתשלום, לא ניתן הכסף כמעשה סמלי, שם. לכך מהעובדה שקנין כסף בשדות נלמד משדה עפרון

  ז"קושיית הט
אם כל מהותו של קנין .  שמקדשים אשה בכסףהוא מקשה עליו מהעובדה. ע"חולק על דברי הסמ, ז שם"הט
, הרי הבעל אינו קונה את האשה קנין הגוף? איך יתכן שיקדשו בו אשה, היא רק כתשלום עבור החפץ, כסף

וכך כותב . אלא רק מעשה סמלי, אינו מהוה תשלום כלל, וממילא הכסף שהוא נותן לה. כמו עבד למשל
  :ז"הט

לא הבנתי , רת שווי מקח אינו קונהא דכל שלא נתן בתו"ע סק"ש סמ"מ "
, כמו דאיתא ריש קידושין, ועוד הא גם דגבי קנין אשה בכסף נלמד מעפרון…דבריו

  ". לא בתורת שיווי מה שהוא שוה, וזה פשוט דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד
פי ל. וטוען שבאמת צריך באשה קנין כסף המהוה תחילת תשלום, ע"מתרץ את הסמ, האבני מלואים4

: וכך הוא כותב. אלא כמעשה סמלי גרידא, אין האשה מתקדשת אם הכסף לא בא בתורת תשלום, דבריו
ה "ומש, ומבואר דקידושי אשה נמי בתורת שיווי הוא…ד אינו השגה דודאי גם באשה שייך שווי"ולענ"

בחינת מ. אמנם אין הוא מביא כלל סברא לדבריו. "…וכמו בשדה…קידושי כסף נמי בתורת שיוי הוא
שהרי אין היא נקנית . אין סיבה לומר שאשה צריכה להתקדש בדבר המהוה תחילת תשלום דווקא, הסברא

ישרים הם ונכונים , ע על מהותו של קנין כסף"מצד שני ברור שדבריו של הסמ. לבעלה בקנין הגוף כחפץ
  . מצד ההגיון

  ע"תירוץ דברי הסמ
אמנם ייתכן עוד מצב בו יש חשיבות לערכו .  לקנין זהשאכן ערכו של הכסף הוא המהותי, נראה להסביר

כמו למשל כאשר . יש והכסף בא להביע הערכה למישהו. למרות שאין הוא מהוה תחילת תשלום, של הכסף
כאשר , דבר זה שייך גם הוא בקנין כסף. בכך רוצה הוא להביע את הערכתו אליה. חתן נותן לכלתו פרחים

בעצם נתינת . כך הוא הדבר גם בקדושי אשה. כמו בקנין שדה, וי ממשייש חשיבות לנתינת דבר בעל שו
בזה תורצה . ובכך נוצרת ביניהם מערכת היחסים של בעל ואשה, הכסף מביע הבעל את הערכתו לאשה

אמנם קדושי אשה . מהווה את תחילת התשלום. קנין כסף, שהרי נכון הדבר שבקנית שדה. ז"קושיית הט
שטר גם הוא . ולא כדי לקנות את האשה באמצעותו,  הכסף בא לבטא הערכהושם ערכו של, שונים הם
הדין הוא . זאת משום שיש בו דין מיוחד המבטא את ההערכה לאשה. למרות שאין שוויו חשוב, קונה אשה

דבר המבטא את . וכך האשה מרגישה שנעשה משהו במיוחד בשבילה. שהשטר צריך להיות כתוב לשמה
  . ההערכה אליה

  י"שיטת רשהסבר 
, קדושי אשה אמורים להביע הערכה. שיש שוני מהותי בין קנין כסף לקנין חליפין, על פי דברים אלו יוצא

אם איש נותן לאשה חפץ כלשהו והוא מדגיש את העובדה שהחפץ . ולכן יש צורך בנתינת דבר בעל שווי
 הרי שבכך אין הוא מביע כלל ,אלא טכנית על מנת לבצע את מעשה הקידושין גרידא, לא ניתן מחמת שויו

כדי להביע , אך אין הוא נותן את החפץ, אלא סתם עושה הוא מעשה טכני על מנת שיווצרו קידושין, הערכה
כ לא ניתן "וא. ההפך מגנאי הוא הערכה, "דגנאי הוא לה": י בכתבו"לזה התכוון רש. את הערכתו לאשה

כי אין הוא מביע את הערכתו ,  שייך כלל באשהמשום שאין הוא,  קנין חליפין-מהותית ללמוד משדה 
הלכך בטיל לה לתורת חליפין בקידושין ואפילו בכלי : י כך"ולכן כותב רש. ובכך גנאי הוא לה, אליה

. "שיש בו שוה פרוטה אי יהיב לה בלשון חליפין עד דיהיב לה בתורת לשון קנין או קיחה או קידושין
ואפילו כאשר יש בהם שוה , כי הם לא נועדו להביע הערכה, דושיןמהותית בטלה תורת חליפין בקי, כלומר
את מהות זו של קנין חליפין כקנין שאין חשיבות לערכו וממילא לא נועד להביע הערכה רואים . פרוטה

  . מהעובדה שניתן לעשות חליפין גם בפחות משוה פרוטה
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.קידושין ג  

, בדף ו(כפי שכותבת הגמרא . חזיראין האשה נקנית במתנה על מנת לה, של אי הבעת הערכה, מאותו טעם
5בט מ " לגבי מתנה עם"ולכן כתב הרמב. "לפי שאין אשה נקנית בחליפין":  שהטעם הוא כמו בחליפין- (

האומר לאשה הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתחזיריהו לי אינה מקודשת בין החזירה ": להחזיר
לא נהנית ולא הגיע לידה ואם החזירתו הרי , נאישאם לא החזירתו הרי לא נתקיים הת, בין לא החזירה

שייך הן בחליפין והן במתנה על מנת , והוא הצורך בהנאה ממשית של האשה, שהרי אותו טעם. "כלום
. להחזיר

  סיכום
איתנהו חליפין": מהי הסיבה אשר מחמתה אין אפשרות לקדש אשה בכסף במשפט הבא, הגמרא הסבירה 

: י כותב על משפט זה כך"רש. "חות משוה פרוטה לא מקניא נפשהואשה בפ, בפחות משוה פרוטה
דגנאי הוא לה הלכך בטיל לה לתורת חליפין בקידושין ואפילו בכלי שיש בו שוה פרוטה אי יהיב לה "

שאין , ת הבין שכוונתו היא לומר"ר. "בלשון חליפין עד דיהיב לה בתורת לשון קנין או קיחה או קידושין
משום שזה ,  מחמת הסיבה הטכנית שאשה לא מסכימה להתקדש בפחות משוה פרוטהאשה נקנית בחליפין

מדוע במקרה בו היא הסכימה , אם כל הבעיה היא אי הסכמת האשה: ולכן הוא הקשה כך ושאל. גנאי לה
  ? אינה מקודשת, להתקדש בחליפין
י התכוון לסיבה "רש. י לא היתה לתת סיבה לאי הסכמתה של האשה להתקדש בחליפין"אמנם כוונת רש

, לא שייך ללמוד קנין חליפין אצל אשה, בגלל סיבה זו. מהותית הקשורה בעצם הגדרתו של קנין חליפין
  . משדה עפרון, כמו שלמדנו קנין כסף באשה

. לכן יש חשיבות לשווי הדבר הניתן. לקידושי אשה יש צורך בנתינה המבטאת הערכה אליה: השוני הוא זה
אלא כדי לבטא את , מטרת הכסף אינה כדי לקנות את האשה. ייך קנין כסף באשהזו גם הסיבה לכך שש

. אלא רק למעשה המבצע את הקנין, בקנין חליפין אין כלל חשיבות לשווי החפץ. הערכתו של האיש אליה
לכן קנין חליפין אינו . דבר זה אנו רואים מהעובדה שקנין חליפין יכול להיעשות גם בפחות משוה פרוטה

כל ענינו הוא רק הבאת מערכת . שהרי אין הוא מבטא כלל הערכה,  מבחינה מהותית אצל אשהשייך
י באמרו את המילים "וזו היתה כוונתו של רש. ללא כל קשר לשוויו של החפץ הניתן, היחסים לידי גמר

ך אין הוא מבטא הערכה שהיא ההפ, כלומר. " לה לתורת חליפין בקידושין בטיל הלכך דגנאי הוא לה"
  . מגנאי
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