בס"ד

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו החתן הת' מאיר חיים שי' עב"ג הכלה מרת סימא שתחי'
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו ,ידידנו ומכירנו שבאו מקרוב ומרחוק
להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בבברכת מזל טוב וחיים מאושרים
בגשמיות וברוחניות.
בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת בזה
תשורה מיוחדת – מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שחילק 'תשורה'
בחתונת כ"ק אדמו"ר ,הכוללת:
 (1אגרות-קודש שיש בהם תועלת לרבים שנשלחו :א( להרה"ח ר' יקותיאל זוסמאן ע"ה
ריבקין – סב החתן .ב( הרה"ח ר' מאיר חיים ע"ה חייקין אבי סב החתן .ג( הרה"ח ר'
מנחם שמואל דוד הלוי ע"ה רייטשיק סב הכלה .ד( מרת אסתר לאה ע"ה קליין –
סבתא של הכלה.
 (2תשובה מהרה"ח ר' מאיר חיים ע"ה חייקין .וכמה שיעורים שנאמרו בהיותו ר"מ
בישיבת תות"ל מאנטרעאל.
 (3פאקסימיליא ממגילת י"ט כסלו עם הגהות ותיקונים בכתי"ק אדמו"ר.
הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת
משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם" ,בהתגלותו המיידית של
כ"ק אדמו"ר.
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מכתב מהרבי הריי " צ לזקן החתן
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נתינת צדקה ,כנראה ,בקשר
עם יום הולדת של אבי החתן
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ראשי פרקים מחייו של הרה "ח ר ' מאיר חיים ע "ה חייקין
אבי סב החתן
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שיעורים
מאת הרה"ג מאיר חיים ע"ה חייקין ,ר"מ בישיבת תות"ל מונטריאל.

בדין אסר לה אכולי עלמא כהקדש
בקידושין )דף כ (:בתוספות ד"ה דאסר לה אכולי עלמא כהקדש.
"ופשטא דמלתא ,מקודשת לי מיוחדת לי ומזומנת לי ,ומיהו אם היה אומר "טלית זו מקודש לי"
אין נראה שיועיל ,דגבי אשה במה דמתיחדת להיות לו היא נאסרת לכל ,אבל בככר וטלית לא שייך
למימר הכי עכ"ל".
ולכאורה אינו מובן מה שחלקו בין אשה לככר וטלית ,דהרי גם בככר וטלית במה שנתייחדו
להיות לו נאסרו לכל משום איסור גזל.
וי"ל דהנה ידוע דהקידושין פועלים שני דברים" ,קנין ממון" )שנעשית קנינו של בעל( "וקנין
איסור" )שנאסרת לכ"ע( )כמבואר במקום אחר באריכות(.
ויש לחקור ,אם חלות "האיסור" בא יחד עם "הקנין ממון"' ,והיינו שעל ידי פעולת הקידושין
הוא קונה לה לעצמו וגם אוסרה אכולי עלמא ,או שבתחילה בא הקנין ממון ,ואח"כ חל האיסור
בדרך ממילא ,דכיון שהיא קנינו של בעל זה לאישות ,ממילא היא אסורה לכל העולם.
והנה במסכת גיטין )פ"ב ע"ב( אמר אביי אם תמצא לומר לדרבי אבא) ,דאמר שם אליבא דר'
אלעזר דס"ל גבי גירושין אם אמר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני הרי זו מגורשת - ,משום
שנאמר "ואשה גרושה מאשה" אפילו לא נתגרשה אלא מאישה  -הוא הדין נמי גבי קידושין אם אמר
"התקדשי לי ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני הרי זו מקודשת( "בא ראובן וקדשה חוץ משמעון ,ובא
שמעון וקדשה חוץ מראובן" ומתו שניהם ,מתייבמת ללוי ,ואין אני קורא בה "אשת שני מתים" מ"ט
קידושי דראובן אהני ,קידושי שמעון לא אהני.
ועיין שם ברש"י ז"ל שכתב וז"ל ,דכיון דאמר שמעון חוץ מראובן לא אסרה על שום אדם המותר
שהרי אסורה ועומדת היא על הכל חוץ מראובן עכ"ל.
ועיין שם בחידושי הרשב"א וז"ל ,לאו למימרא דלא מהני כלל ,דהא ודאי אהני למיסרא בביאה
מראובן ,דכיון דתפסי קידושי שמעון לגבי עלמא ,שאם מת ראובן ויש לו בנים ,עדיין היא אסורה
לעלמא מחמת קידושי שמעון ,א"כ אפילו ראובן אסור לבוא עליה משום דמשמש בצד מקודשת
שבה לשמעון ,והלכך אסורה היא לשניהם אלא כהי קאמר" ,לא אהני דבוריה למסרא אראובן"
שהוא לא אסרה אראובן ,דחוץ מראובן קאמר ,והא דאסורה לראובן משום ארי' דאיסורא דרביע
עלה ,דאי אפשר להשתמש בה לאחד מהם אא"כ משתמש בצד אישות שבה לשני ,אבל כי אמר לה
סתם ,אהני קידושיו למיסרה בפירוש מראובן עכ"ל.
ונכל לומר דרש"י והרשב"א ז"ל פליגי בהחקירה הנ"ל.
דהרשב"א ז"ל סבר כהצד הב' דאין הקידושין פועלים תיכף ומיד את האיסור דאשת איש ,רק הם
פועלים הקנין ממון דאישות ,והאיסור בא ממילא אח"כ .והיינו שאין האיסור מעצם הקידושין
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באופן שנאמר ,ובאם אין פועלים עליה שום איסור חדש תיכף ומיד אין חלים כלל ,רק שהאיסור
הוא חלות המסתעף מהקנין דקידושין ,ולכן מהני אף אם האיסור יבוא אחר זמן.
וזה שכתב הרשב"א" ,לאו למימרא דלא מהני כלל" וכו' "דכיון דתפסי קידושי שמעון לגבי
עלמא שאם מת ראובן" וכו' והיינו דהגם דהאיסור אכ"ע יבא אחרי מיתת ראובן ,-דהא ודאי
שעכשיו לא אסרא אכ"ע ,דהא אין לו על מי לאוסרה רק על ראובן ,והא אמר חוץ מראובן ,א"כ לא
פעל עליה עכשיו שום איסור אכ"ע - ,אעפי"כ חלים הקידושין עכשיו ,והיינו כנ"ל דלא בעינן שיבא
הקנין איסור דאישות יחד עם הקנין ממון ולא אכפת לן אם יבא אחר כך.
אבל רש"י סבירא ליה ,כהצד הא' דחקירה הנ"ל ,דחלות האיסור בא יחד עם הקנין ממון ,והיינו
דהאיסור הוא מעצם הקידושין ,ולא יצויר ענין הקידושין אם אינו אוסרה תיכף ומיד בשעת
הקידושין .ולכן כתב "אבל קידושי שמעון לא מהני מידי דכיון וכו' לא אסרה על שום אדם) .והיינו
אע"פ שלר' אבא מקשינן לר"א הוי' ליציאה ,שכשם שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה הווי בכלל
כריתות ,כך גם בקידושין דאם ע"י הקידושין אינה נאסרת אכ"ע נמי הווי קידושין אבל באופן
שהקידושין אינם פועלים איסור אפילו על אדם אחד אינו נכנס זה כלל בגדר קידושין ,ובשביל זה
קידושי שמעון לא מהני מידי(.
ואין להקשות לשיטת הרשב"א ,דאיך יכולין לחול קידושי שמעון הלו הווי קידושין שאין מסורין
לביאה) ,מחמת קידושי שמעון( ונוכל לומר דסובר כשיטת הרמב"ם דחופת נידה קונה ,ולא אמרינן
דהווי קידושין שאין מסורין לביאה ,והיינו משום דאח"כ כשתטהר תהיה ראוי' לביאה ,וכמו כן הכא
לכשימות ראובן הלא תהיה ראויה לביאת שמעון ,ולכן תופסין עכשיו נמי קידושי שמעון.
ב.
ובזה נבאר לביאור דברי התוס' הנ"ל ,די"ל דהתוס' אזלי בזה בשיטת רש"י הנ"ל ,דחלות האיסור
דאישות בא יחד עם הקנין ממון דאישות ,וזה מה שמחלקים בין אשה לככר וטלית ,דגבי "אשה"
"במה שמתייחדת להיות לו היא נאסרת לכל" ,והיינו באתה פעולה עצמה ובאותו רגע שהיא
מתייחדת להיות לו לקניין ממון דאישות ,צריכה היא להיות נאסרת לכל)ובאם לאו אין קידושיו
קידושין כלל( ולכן שייך בה הלשון דהרי את מקודשת לי ,דאסר לה אכולי עלמא כהקדש .מה שאין
כן בככר וטלית שם אין האיסור גזל תלוי בקנין הממון שאין האיסור לכולי עלמא חלק מפעולת של
הקונה ,רק ענין המסתעף ממנו ובא ממילא שתורה אסרה בלא תגזול דבר שמיוחד לבעלים .ולכן אין
שייך שם הלשון דאסר לה אכולי עלמא כהקדש ,ואם יאמר טלית זו מקודש לי לא יועיל.
וההוכחה על זה יש לומר ,דאס נאמר דגבי ככר וטלית הוא גם כן כמו באשה - ,דהאיסור גזל חל
יחד עם הקנין ממון והוא חלק עצמי ממנו  -א"כ נבעי שני עדים בשעת קנין ל"חלות הקנין" ,ולא
יהא סגי בהודאת הבעלי דינין בלבד כמו דבעינן שני עדים בשעת הקידושין לחלות הקידושין.
והיינו דלו דאדם נאמן על עצמו ,אבל לאסור על אחרים הלא הווי חב לאחריני וא"כ נבעי שני
עדים ואם לאו אין חל האיסור שבו ,ומאחר שאין חל האיסור לא יהא חל נמי הקנין ממון שבו ,ולא
יהא קנינו קנין כלל בלא עדים ,אלא ע"כ בכל ממון חלות הקנין הוא רק על הקנין ממון שבו
שמתייחד הדבר אליו ולזה לא בעינן עדים דאדם נאמן על עצמו בשביל עצמו .ומזה מסתעף ממילא
האיסור דכיון שנקנה לו הטלית הוא נאסר לכל העולם משום גזל.
ג.
מורגל הוא הלשון במפרשים ,דעדי הקידושין אינן עדי ראיה לבד - ,לשם בירור הדבר ,כעדי
ממון דלא איברי סהדי אלא לשקרי  -אלא הם עדים לקיום הדבר - ,דהם עושין "חלות הקידושין"-
ומקור דבר זה הוא מחידושי הרשב"א על קידושין בדף ס"ה ע"ב.
דאיתא התם; מאי הוי עלה )היינו אם מקדשה בעד אחד ושניהם מודים( רב כהנה אמר אין
חוששין לקידושין וכו' אמר ליה רב אשי לרב כהנא ,מאי דעתיך דילפת דבר דבר מממון ,אי מה
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להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,אף כאן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,א"ל התם לא קא
חייב לאחריני הכא קא חייב לאחריני.
ומקשה הרשב"א וז"ל ,קשיא מאי מחייבת איכא דמאי אית להו עליה ,דנימא שהיא חובה להן
בהודאתה ,אט מי שהודה שמכר שדהו לחבירו אינו נאמן ,ומי קרינן לי' מחייב לאחרינא? וכו' וי"ל
דגבי ממון דאי לאו דכתב רחמנא "כי הוא זה" - ,דמיניה גמרינן הודאת בעל דין ,הוא אמינא
דלעולם לא מקיימא מלתא אלא בסהדי משום דכתיב עפ"י שנים עדים יקום דבר ,אלא דאתי כי הוא
זה וגלי לן דיקום דבר במקום דאיכא חובא לאחרינא כתיב ,הלכך עריות דכתיב בהו "דבר" על
כרחיך לצד ממון שיש בו חובה הקשו ולומר "דלא מקיימי להו מלתא אלא במקיימי דבר" היינו שני
עדים .ומשום דאית בהו כעין חב לאחרינא אקשינהו לצד ממון דאית בהו חובה ,ולא שתהי' חובתו
של זה כזה ,דזה חב ממש וזה אינו חב ממש .תדע דאילו חב לאחרים ממש אם אמר כזה וכזה הי'
ובפני עדים והלכו להם למדינת הים אינו נאמן ואילו הכא אם אמרה נתקדשי בפני שנים והלכי
למדינת הים או שמתו נאמנת ,דאנן לא קפדינן אלא שתתקדש באפי סהדי .עכ"ל אבל גם לפי ביאורו
של הרשב"א קשה ,מנא לן לומר דבקידושין העדים מקיים את הדבר ועושין "חלות הקידושין",
ובלעדן אף בששניהם מודים אין כאן אף חשש קידושין ,הלא כיון דכל עיקר אנו למדין מממון ,ושם
הלא אין "עדי הלוה פועלים החיוב ,רק מעשה ההלואה פועל החיוב ,ומקום דבהודאתו מחייב
לאחריני אע"ג דב"ד אין יכולין לחוב לאחרינא בשביל הודאתו ,אבל הבע"ד בעצמו שיודע חיובו
האם יפטור בשביל שאין עדים בדבר?
ועיין בפני יהושע שהקשה עוד על הרשב"א דכיון דבקידושין גופא לא כתיב "דבר" רק לענין
עדות דבר ,ושם הלא אפילו כשאחד מהם מודה )שזינתה תחת בעלה( אסור לדידיה מטעם "שויא
אנפשיה חתיכה דאיסורא ,ואיך יכול להיות שבקידושין וגירושין הנלמדין מזה אפילו במקום
ששניהם מודים אין חוששים כלל?
אבל לפי מה שנתבאר לעיל בשיטת רש"י ותוס' יתיישב שפיר ,דלעולם לא ילפינן מדבר דבר
דעדי הקידושין פועלים חלות הקידושין ,רק דחלות האיסור בא יחד עם הקנין ממון ,והאיסור הוא
חלק מעצם הקידושין ,ואי אפשר לקידושין לחול אם לא תאסר לאחרים ,וממילא כיון דילפינן דבר
דבר מממון דכמו גבי ממון אינה מועלת הודאת הבע"ד לחוב לאחרים ,כן אינה מועלת הודאת
הבעל והאשה לאוסרה לאחרים) ,משום דזה נמי מקרי חב לאחריני( ממילא ידעינן נמי דאין בכח
הקידושין הללו לחול כלל וכלל ,אפילו לגבי עצמן ,דבלא איסור לאחרים לא יצויר שום קידושין,
והיא כמו שמקדשה על מנת שתהא מותרת לכל אדם ,דלא הווי קידושין כלל .ולכן לא שייך כאן
לומר "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא.
אבל כשאומר שקדשה בפני פלוני ופלני והלכו למדינת הים לפי דבריו היה כאן קידושין גמורים,
רק שאינו נאמן לאסורה על אחירם מצד הודאת בע"ד כיון דחב לאחרים הוא ,אבל על כל פנים לגבי
עצמו הלא שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורה )כיון דלפי דבריו חלו הקידושין מתחילה גם לאוסרה על
כל העולם מצד שהיו שם עדים נוכחים.
ואפשר דהרשב"א לשיטתו שנתבאר לעיל דאין האיסור חלק עצמי מהקידושין רק דבר המסתעף
ממנו ממילא ,ותכן להיות שיהיו הקידושין חלין עכשיו היינו לשם קנין האישות והאיסור יבא לאחר
זמן כנ"ל גבי בא ראובן וקדשה חוץ משמעון ,ובא שמעון וקדשה חוץ מראובן( ולכן הוכרח
הרשב"א לפרש ,דהטעם לא מהני גבי שניהם מודים הוא מטעם גזירת הכתוב ,גבי קידושין ,דהעדים
הרואים את הקידושים הם הפועלים "חלות הקידושין" .ובלא עדים אין כאן חלות הקידושין.
ואפשר יש לומר דגם לפי הרשב"א אין כונתו שיתכן להיות חלות הקנין דקידושין בלי איסור
לאחרים לעולם ,רק דסבר שאין צריך האיסור לבוא ביחד עם הקנין אלא די לנו אם יחול האיסור
לאחר זמן כמו התם בר"פ המגרש ,גבי ראובן דקדשה חוץ משמעון וכו' דלאחר מיתת ראובן תאסר
אכולי עלמא מחמת קידושי שמעון אבל כאן כששניהם מודים שנתקדשו בלא עדים ,ומחמת הודאת
לבד לעולם לא תאסר לאחרים ,ע"כ אין קידושים קידושין אפילו לגבי עצמם.
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בדין פחות משוה פרוטה
א( בדף ג' ע"א .מניינא דרישא למעוטי מאי כו' למעוטי חליפין ,ס"ד אמינא הואיל וגמר קיחה
קיחה משדי עפרון ,מה שדה מקניא בחליפין אף אשה נמי מקניא בחליפין ,קמ"ל .ואימא הכי נמי,
חליפין אתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה .זהו לפיט גרסת
רש"י ז"ל ומפרש ,משום דגנאי הוא לה הלכך בטל לה לתורת חליפין בקידושין ,ואפילו בכלי שיש
בו שוה פרוטה אי יהיב לה בלשון חליפין ,עכ"ל.
ובתוספות פליגי וגרסי "ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא" ,ומפרשי ,דכיון דחזינן דחליפין
אתנהו בפחות משוה פרוטה ,על כרחך לא מדין כסף הן קונין ,שאין כסף קונה בפחות משוה פרוטה,
משום דלא מקרי "כסף" ,אלא קנין אחרת היא שחדשה תורה ,ולא גמרינן קיחה לעשות אשה ככל
עניני השדה אלא לכסף דוקא.
ומשמע דרש"י ס"ל ,דגם בכסף הטעם דלא מהני בפחות משוה פרוטה הוא משום דגנאי הוא לה,
אבל כיון דגם בקרקע לא מהני פחות משוה פרוטה -בתורת כסף -ילפינן מינה לאשה דפחות משוה
פרוטה לא מהני ובשוה פרוטה מהני ,משא"כ בחליפין דמהני בשדה אפילו בפחות משוה פרוטה,
וכיון דאי אפשר לומר כן באשה -משום דמקפדת מטעם גניא -בע"כ לענין זה לא נתקבלה הגזרה
שוה דקיחה ,וממילא נתבטל כל הקנין חליפין באשה) .כדאיתא ברשב"א ובפנ"י(.
והביאור בזה ,משום דיש לחקור בהחסרון "דפחות משוה פרוטה" ,אם הוא משום דבעצם אין
תורת "כסף" עליו ,או משום דהוי כסף שאין בו הנאה ,ויש
והנה ברמב"ם הלכות גניבה פ"א הלכה א' פוסק וז"ל כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה
עובר על לא תעשה כו' ובהלכה ב' אסור לגנוב כל שהוא ,דין תורה ,ומבאר שם הה"מ טעמו ,דדין
שוה פרוטה בממון כדין "חצי שעור" באיסורין.
וכן מבואר בסמ"ע דכמו דחצי שיעור לענין חלב ודם ,אע"ג דאין לוקין עליו אסור הוא מן
התורה משום דחזי לאצטרופי ,כן נמי בחצי פרוטה אסור משום האי טעמא דחזי לאצטרופי.
חזינן מינייהו דסבירו להו דגם בפחות משוה פרוטה מקרי "כסף" עכ"פ ,רק דלית ביה שעורא,
לחיובי ,והא דאיתה ברמב"ם הלכות גזילה פרק א' ה' ו' וז"ל הגוזל פחות משוה פרוטה אע"פ שעבר
אינו בתורת השבת גזילה ,הוא משום דפמש"פ מחלי אנשי ,כפשטות הגמרא בסנהדרין נ"ז ונ"ט,
ומזה גופא מוכח דלולא המחילה היו צריכים לקיים מצות השבה )וע"כ דתורת ושם כסף יש בו(
אבל הרשב"א כתב בב"ק דף ק"ה ד"ה אע"פ וז"ל ,בשאין שם שוה פרוטה בשעת הגזילה אינו
בר השבה כו' אבל מ"מ אסור הוא דאע"ג דממונא ליכא צערא מיהא איכא עכ"ל משמע מדבריו
דס"ל שכל האיסור בפחות משוה פרוטה הוא משום "צערא" שהוא איסור צדדי ולא משום איסורא
דחצי שיעור )דגזל( והיינו משום דאינו דומה לחצי שיעור דשאר איסורין כמו חלב ודם דהתם בעצם
הוא מציאות של חלב רק שאין בו שיעור לחייבו )דלחייבו בעינן כזית מצד הלכה למשה מסני( אבל
לגבי הכסף היינו דפחות משוה פרוטה אין עליו התאטר ושם דכסף כלל ,והוא משום דגדר ענין
"הכסף" הוא מה שחשוב בעיני אדם לדבר של שוויא ,וכיון דפחות משוה פרוטה אינו חשוב ומחלי
אינשי ,לא נקרא כלל בשום ממון וכסף.
היוצא מדברינו שהחקירה הנ"ל בענין פחות משוה פרוטה תלויה במחלוקת בין הראשונים
להרמב"ם וסייעתו פחות מש"פ מקרי כסף רק שהו כמו חצי שיעור ,ולהרשב"א לא מקרי כסף כלל.
ב( ומדברי רש"י בסנהדרין משמע דס"ל כשיטת הרמב"ם ,דמפרש שם בדף נ"ז על הא דקאמר
בגמרא "נהי דבתר הכי מחיל ליה צערא בשעתיה מי לית ליה" וז"ל; הלכך גקזל הוא )בפחות משוה
פרוטה( אלא שאין ב"ד ישרא נזקקין להשיבו דבתר הכי מחיל ליה ומעבד לא עבד דכתיב לא תגזול
והשיב את הגזילה אמידי דחשבון קרי גזל ואידך לא ע"כ.
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והיינו שמצד עצמו פחות משוה פרוטה הוא מציאות של כסף ויש בו באיסור של גזל ,והא דלא
עבר עליו בלא תגזול משום דלא תגזול הולך ביחד עם והשיב ,וכיון דלא מצי לקיים הכא הוהשיב
משום דמחל לו בתר הכי ,אינו עובר על לא תגזול ,והוא כמו חצי שיעור דאיסורין ,אלא שהשיעור
הכא אינו מצד הלכה למשה מסיני ,גמרינן זאת מקרא גופא.
וממילא אתי שפיר הכא בקידושין מה שהוכרח רש"י לפרש שפחות משוה פרוטה לא מהני ,הוא
משום "דגנאי הוא לה" ,משום דרש"י לשיטתיה דבעצם יש תורת ושם כסף גם על פחות משוה
פרוטה אלא כיון דאין לו בה הנאה גנאי הוא לה להיות מקנה נפשה עבורו.
אבל התוספות סברי כשיטת הרשב"א דפחות משוה פרוטה לא מקרי כסף כלל ,וכיון דילפינן
קיחה קיחה משדה עפרון דכתיב ביה כסף ,לכן לא מהני בקידושין פחות משוה פרוטה ,משום דאין
כאן כסף.
ובזה אתי נמי שפיר מחלוקת רש"י ותוספות בקידושין דף ו' ע"ב ,דאמרינן שם "הילך מנה על
מנת שתחזירהו לי בכולהו קני לבר מאשה לפי שאין אשה נקנית בחליפין" וכתב רש"י ע"ז וז"ל;
והאי לחליפין דמי כקנין בסודר דאינו אלא אוחז בה ומחזירו ,ובתוספות חולקין עליו ומפרשי דלאו
חליפין הוא ומדרבנן הוא דלא הווי קידושין לפי שדרך העולם להחזיר חליפין והני כעין חליפין דמי
ואתו למימר אשה נקנית בחליפין ,הלכך אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה.
ומשמע דלרש"י מדאורייתא לא הוי קידושין ,משום דדמי לחליפין ,ולכאורה למה לא מהני הלא
נתנה לה בתורת כסף ,ולפי הנ"ל ניחא ,דלרש"י לשיטתיה פרוטה לא מקניא נפשה" ,כלומר אף
דנקרא כסף מן התורה מכל מקום לא מהני משום דבקידושין בעינן "כסף שיש בו הנאה" וליכא,
וא"כ הכא נמי אף דמיירי דאמר לה "הילך מנה" והוא כסף בודאי ,אך כיון דאמר לה על מנת
שתחזירהו לי הרי אין בידה להנות ממנו הוי כסף שאין בו הנאה הלכך לא מהני ,וזה שכתב "לפי
שאין אשה נקנית בחליפין" ,היינו שגדר אחד לשניהם.
וכן הסביר ג"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות אישות הל' כ"ד ;,האומר לאשה הרי מקודשת לי
בדינר זה ע"מ שתחזירהו לי אינה מקודשת ,בין החזירה בין לא החזירה ,שאם לא החזירתו לא
נתקיים התנאי ,ואם החזירתו הרי לא נהנית ,ולא הגיע לידה כלום.
אבל התוספות לשיטתייהו אזלי ,דסברי דהחסרון דפחות משוה פרוטה הוא משום דלא מקרי
כסף כלל ,וזהו ג"כ הטעם מה דחליפין לא מהני באשה )משום דהוא קנין אחר מכסף( מה שאין כן
הכא דכיון דאמרינן "מתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה" הרי כסף יש כאן ,לכן מפרשים דהפסול הוא
רק מדרבנן כנ"ל.
ועל פי זה יובן היטב הגמרא דף י"ג ע"א; א"ר אסי א"ר מני כשם שאין אשה נקנית בפחות משוה
פרוטה כך אין קרקע נקנית בפחות משוה פרוטה ,ומקשים בתוס' דה"ל למירק איפכא ,דהא קניני
אשה לא ידעינן אלא משדה ,וע"ש מה שתרצו ,וכ"ז אליבא דשיטתייהו דהפסול דפחות משו"פ
והוא מחמת דלא מקרי כסף ,וכסף הלא עקרו נכתב גבי שדה .אבל לפי שיטת רש"י אין כאן גם סרך
קושי ,משום דלשיטתו מצד "כסף" לא הווי פסלינן פחות משו"פ כנ"ל דגם הוא נקרא כסף ,וכל
פיסולו הוא משום הקפדתה של האשה ,וממילא כיון דרחמנה הרמתה שניהם יחדיו ע"י הגזירה שוה
דקיחה קיחה ,ילפינן שכשם שאי אפשר שאשה תהא נקנית ע"י פחות משוה פרוטה )מצד שמקפדת
על כסף שיש בו הנאה הכא נמי בקרקע אינה נקנית בפחות משוה פרוטה )אע"ג דהתם אין הקפדה
על כסף שיש בו הנאה  -דהא מהני שם מתנה ע"מ להחזיר וחליפין  -מ"מ לא מהני מצד גזירת
הכתוב או איזה טעם אחר שיהיה(
ולכן אתי שפיר מה שמתחיל באשה דכשם שאין אשה נקנית בפחות מש"פ כך אין קרקע נקנית
וכו'.
וכמו כן מצינו דרש"י אזיל לשיטתיה לענין מעשר שני בב"מ דף נ"ג ע"א .דאמרינן שם "לא ס"ד
דתניא בהדיא מעשר שני בטל ברובא ובאיזה מע"ש אמרו ,במעשה שאין בו שוה פרוטה ,ואם איתא
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לדחזקי' לעביד ליה לדחזקי' וניחל לי' על מעות הראשונות ,דלא פריק ,וניתי מעשר דאית ליה
לדחזקי' חצי פרוטה( ונצטרפינהו) ,ויאמר המעורב וזה מחוללים על פרוטה זו ,ואשתכח ריש לו
מתירין ,רש"י( דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי".
ופי' רש"י ז"ל ע"ז ,שמעורב מן התורה בטל ברוב ,דכתיב אחרי רבים להטות ,ורבנן הוא דאמרי
היכא דיש לו מתירין לא לבטיל הלכך אין איסור מעשר בזה אלא מדרבנן ,הלכך אין מצטרף עם זה
לתפוס פדיונו ,נמצא שוה חצי פרוטה שהביא?? בלא חילול .עכ"ל.
אכן בשיטה מקובצת כתוב בשם הראב"ד ז"ל" ,דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי" פי' מעשר שני
שאין בו שוה פרוטה מן התורה אינו צריך פדיון ויכול לאכול חוץ לחומה ,לפי שאין לו כסף וכתיב
וצרת הכסף ,וזה פחות משוה פרוטה הנשאר )מעורב( כיון שהיה בתחילת הפרשתו שוה כסף
דאורייתא הוא ,וזה שלא היה מתחילתו כי אם פחות משוה פרוטה הוא מדרבנן.
ומבואר בזה דשיטת הראב"ד ז"ל הוא כשיטת הרשב"א הנ"ל ,ולכן אפילו במעשר שאינו נוגע
כלל הקפדה והנאת בני אדם מ"מ פחות משוה פרוטה לא מקרי כסף מצד שבעצם אין עליה תורת
כסף כלל.
אבל רש"י ז"ל לשיטתיה אזיל דפחות משוה פרוטה מקרי כסף )כדעת הרמב"ם כנ"ל( רק שאין
בה הנאה ואין בה הקפדת בני אדם ,ממילא לגבי מעשר דלא תלוי בזה חייבת בפדיון ,ורק שאין בה
כח לתפוס פדיונו שיתן פרוטה ויחללנה ,משום דכתיב אם גאל יגאל איש ממעשרו ,ולא כל מעשרו
פרט למעשר שני שאין בו שוה פרוטה) ,שאינו בכלל גאולה ולימדך שאינה תופסת פרוטה) .ע"ש
ברש"י(
ושם דף ח' ע"א רב כהנא שקיל סודרא בפדיון הבן ,אמר ליה לדידי חזי חמש סלעים" ומספק
הר"ן באשה גבי פחות משוה פרוטה אי מצי אמרה "לדידי שוה לי" ותקדש בזה או לא ,נוכל לומר
דיהא תלוי במחלוקת הראשונים הנ"ל ולרשב"א ותוס' ושאר בודאי לא מהני כהסבר הר"ן שם ,דלאו
כל הימנה לתת עליו "תורת כסף" ,והכא שאני דכיון דודאי ממיונא הוא כי אמר לדידי שוה לי מהני
כאילו שוה כל החמש סלעים ,ולשיטת רש"י ורמב"ם ושאר ,אפשר דתתקדש בזה ,ועדיין צ"ע בזה.
ופ"ד מהלכות אישות הל' י"ט כתב הרמב"ם וז"ל וז"ל ,קידשה באוכל או בכלי וכיוצא בו ששוה
פחותך מפרוטה ,הרי זו מקודשת מספק ,וצריכה גט מספק ,שמא דבר זה שוה פרוטה במקום אחר,
הא למדת שכל המקדש בשוה כסף אם הי' באותה המדינה שוה פרוטה הרי אלו קידושי ודאי ,ואם
אינו שוה פרוטה היר לאו קידושי ספק יראה לי ,שאם קידש בתבשיל או בירק שאינו מתקיים וכיצא
בהם אם לא הי' שוה פרוטה באתו מקום אינה מקודשת כלל שהרי דבר זה אינו מגיע למקום אחר עד
שיפסד ויאבד ולא יהיה בו שוה פרוטה עכ"ל.
והקשה עליו הרא"ש ז"ל ,על מה דמשמע מדבריו ,דאם ידיענן בודאי ששוה פרוטה במדי דהרי
זו מקודשת מן התורה ,דבאמת אין כסף אל מקומו ושעתו וכל הדבר הוא רק גזירה דרבנן ,וממילא
אין הבדל בין דבר המתקיים לדבר שאינו מתקיים דלעולם היא מקודשת מדרבנן גזירה אטי מקום
ששוה פרוטה.
ומביא שכן הוא דעת הר"י בעל התוס' והיינו כנ"ל דשיטת התוספות הוא דהחסרון בפחות משוה
פרוטה הוא חסרון עצמי שאין עליו שם כסף ולכן אין בו אלא מקומו ושעתו.
אכן הרמב"ם לשיטתו אזיל דגם פחות משוה פרוטה מקרי כסף ,והטעם דלא עבר על לאו דלא
תגזול משום חצי שיעור והא דליתא בהשבה משום דפחות משוה פרוטה מחלי אינשי ,והא דלא
מהני בקידושין הוא משום דאין בו הנאה.
אם כן אין זה חסרון עצמי ולכן לא שייך לקבוע בו גדרים דאין לך אלא מקומו ושעתו ,אלא
העיקר תלוי אם אפשר להיות בו הנאה או לא ולכן שפיר מחלק בין דבר המתקיים שיכול להביאו
למדי אז מקודשת ,ואם לאו אינה מקודשת.
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 Ì¯Ëפתח את הדרוש "לכה דודי" באולם הישיבה "תומכי-תמימים" בעת הקבלת
 Ì¯Ëפנים אמר כ"ק אדמו"ר בזה"ל:
"ידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נשואין קומען נשמות האבות מן העולם האמת,
ביז ג' דורות למפרע איז בכל ישראל ,און פראַן וואָס מער און מער ,וואָס אין דעם
איז מדריגות שונות ,ובתור הזמנה לנשמות הצדיקים הוד כ"ק אבותינו רבותינו
הק' אשר יבאו אל החופה ולברך את הזוג ,וועט מען איצט ריידין אַ חסידות ,וואָס
אַ חלק איז פון אַלטין רבין אַ חלק פון מיטעלן רבין ,אַ חלק פון עלטער זיידין ,1אַ
חלק פון זיידין 2דער עלטער זיידע של הכלה ,אַ חלק פון עלטער עלטער זיידין של
החתן ,3אַ חלק פון טאַטען 4דעם כלה'ס זיידע ,האומר שמועה בשם אומרו יהא
רואה כאלו בעל השמועה עומד לנגדו".5
.·‰Ê‰ ÂÂ˘Ï Î"Ú
המו"ל.
 (1כ"ק אדמו"ר הצ"צ.
 (2כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
 (3כ"ק הרה"ק ר' ברוך שלום בנו בכורו של הצ"צ )ראה שיחת יום ב' דחגה"ש תשי"ג סי"ח )תו"מ ח"ח ע' .((218
 (4כ"ק אדמו"ר מהורש"ב.
 (5ירושלמי שקלים פ"ב ה"ה.

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' יקותיאל זוסמאן בן הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל ע"ה
וזוגתו מרת רייזל בת הרה"ח ר' אליעזר ע"ה
ריבקין
הרה"ח מנחם שמואל דוד הלוי שד"ר בן הרה"ח ר' שמעון ע"ה
וזוגתו מרת לאה בת אברהם אבלי הכהן ע"ה
רייטשיק
הרה"ח ר' בצלאל בן הרה"ח חיים שניאור זלמן ע"ה
וזוגתו מרת אסתר לאה בת ר' שמואל טובי' ע"ה
קליין

לזכות
החתן הת' מאיר חיים והכלה מרת סימא שיחיו
ריבקין
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
כ"ף אדר שני ה'תשס"ח

«•»
ולזכות הוריהם וזקניהם
הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת חנה העניא שיחיו ריבקין
הרה"ת ר' אברהם פסח וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו קליין
הרה"ת ר' עזריאל וזוגתו מרת שרה שיחיו חייקין

