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קידושין
אבן העזר סימן כו 

אשה שהתקדשה הרי היא אשת איש מן התורה • הקדמה 

בלשון בזמן  לחופה.  להכניסה  זמן  לאחר  ורק  אשה,  לקדש  נהוג  היה  חז"ל  בזמן 
לחופה  שנכנסה  ואשה  "מאורסת",  נקראת  מקודשת  אשה  והפוסקים  חז"ל 
נקראת "נשואה". מן התורה אשה מאורסת היא אשת איש לכל דבר, אמנם חכמים אסרו על 
הבעל לבוא על ארוסתו עד שתכנס לחופה. באופן כללי חופה היא כניסת האשה לבית בעלה. 
לקמן בדיני חופה יתבאר שישנן שיטות שונות לפיהן אין צורך בכניסה לביתו ממש, אלא 
מספיק כניסה לחדר יחוד או עמידה תחת מה שנקרא בלשוננו "חופה" )שהיא כעין ביתו של 
החתן(. בזמננו עושים את הקידושין )אירוסין( מתחת לחופה, ומיד לאחר מכן )לאחר הפסקה 

קצרה של קריאת הכתובה( ממשיכים לשבע ברכות ונישואין.. 

לאור זאת כתבו רמב"ם טור ושו"ע1 שאשה שהתקדשה נחשבת כאשת איש שאם אדם זר בא 
עליה חייב מיתה, וכדי לבטל הקידושין צריכה לקבל גט כמו בנישואין.

אשה מתקדשת בכסף או בשטר או בביאה, והגבלות חכמים בעניין 
בכסף  דרכים,  בשלש  )מתקדשת(  נקנית  שהאשה  מובא,  קידושין  מסכת  בתחילת  במשנה 
כסף,  שווה  גם  כולל  כסף  ובביאה.  לי"(  מקודשת  את  "הרי  השטר  על  לה  )שכותב  בשטר 

כלומר מטלטלין בעל ערך כספי. 

בגמרא2 מסופר על אדם שקידש אשה בענף של הדס בשוק, והורה רב יוסף להלקותו על 
פי דברי רב שהיה מלקה אדם שקידש בשוק וכן אדם שקידש בביאה וכן אדם שקידש ללא 
שידוכין. הגמרא מביאה שיש הסוברים שרב לא היה מלקה בכל אלו הדברים, אלא רק אדם 
שקידש ללא שידוכין ובביאה )שני הדברים יחד(, ויש סוברים שרב היה מלקה על קידושין 
בביאה אפילו אם היה שידוכין מפני שיש בזה פריצות )אך בקידושין בשוק או קידושין ללא 

שידוכין שאינם בביאה לא היה מלקה(.

הראשונים נחלקו כמי לפסוק

הרמב"ם פסק כרב יוסף שיש להלקות על כל אלו הדברים )בשוק או בביאה או ללא שידוכין(. 

1( סעיף ג.

2( דף יב ב.
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הרא"ש כתב שהעולם נוהג כשיטה השניה בגמרא שהיא השיטה המקילה ביותר, שמלקים 
רק על קידושין שהם גם בביאה וגם ללא שידוכין, מפני שבדין מדברי חכמים יש לפסוק 

כשיטה המקילה.

פסיקת השו"ע והרמ"א

וזה לשונו: "האשה מתקדשת בשלשה דרכים, בכסף או בשטר או  השו"ע3 פסק כרמב"ם, 
בביאה מן התורה, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה משום פריצות. ואם עבר וקידש בביאה 
מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת )שבדיעבד הקידושין תופסים(. ואפילו קידשה בכסף 

או בשטר, אם לא שידך תחילה או שקידש בשוק – מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת".

בפת"ש דייק מלשון השו"ע שמכים מכת מרדות רק את האיש שקידש, אבל לא את האשה 
שהתקדשה אפילו אם הסכימה.  

הרמ"א פסק כרא"ש, וזה לשונו: "ויש אומרים שאין מכין אם קידש בכסף או בשטר אפילו 
בשוק ובלא שידוכין, ולא ראיתי מימי שהכו מי שקידש בלא שידוכין".

קידושי ביאה מן התורה – רק בביאה לשם אישות ובגלוי

כתבו רמב"ם טור ושו"ע4 שביאה דרך זנות שלא לשם קידושין אינה כלום, ואפילו אם בא 
עליה לשם אישות בינו לבינה )ללא עדים( אינה נחשבת כאשתו.

הב"ש ביאר שהכוונה היא למקרה שבא עליה לשם אישות בסתר בלי שיודעים על כך, אך אם 
היה גלוי לכל שנושא אותה לשם אישות – הרי זה כאילו עדים נוכחים בשעת ביאה ומקודשת 

)שאין צורך שעדים יהיו נוכחים בזמן הביאה אלא רק שיהיה ידוע שנושא אותה(. 

חופה כתחליף לקידושי כסף )או שטר או ביאה(
הובא לעיל מהמשנה בתחילת מסכת קידושין, שהאשה נקנית בשלש דרכים בכסף או בשטר 
או בביאה. הגמרא שואלת מדוע המשנה היתה צריכה לומר שהאשה נקנית בשלש דרכים, 
הרי אנחנו יכולים לספור לבד. ומבארת הגמרא שהמשנה רוצה למעט חופה, שאם נכנסה 
לחופה לשם קידושין )במקום קידושין בכסף או בשטר או בביאה( אין זה קידושין. הגמרא 
מוסיפה שרב הונא חולק על כך וסובר שאשה שנכנסה לחופה לשם קידושין הרי היא מקודשת 

)אפילו ללא נתינת כסף או שטר או ביאה(.

עוד מבואר בגמרא שרב הונא לומד את שיטתו בדרך לימוד שנקראת "הצד השווה". לדבריו: 
כסף שטר וביאה דומים זה לזה )יש בהם צד שווה( בכך שמצינו שהם פועלים קניין בדינים 

3( סעיף ד.

4( סעיף א.
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אחרים5 ופועלים קניין בקידושי אשה, ויש ללמוד מכך שגם חופה שפועלת קניין בדין אחר6 
– פועלת קניין בקידושי אשה.

ואביי תירץ את הקושיות. כלומר  בהמשך הסוגיא הקשה רבא שתי קושיות על רב הונא, 
בגמרא אין הכרעה ברורה.

הראשונים נחלקו כמי לפסוק:

רוב הראשונים פסקו שחופה אינה קונה לעניין קידושין. 

ורק  חופה,  בסתם שהמשנה ממעטת  בתחילה  אומרת  הגמרא  א  זו:  לפסיקה  נימוקים  שני 
לאחר מכן מביאה את שיטת רב הונא, ומוכח מכך שאין הלכה כרב הונא. ב משמע מהסוגיא 
שרבא שהקשה על רב הונא חולק עליו, ואף על פי שאביי תירץ את הקושיות – הרי במחלוקת 

אביי ורבא הלכה כרבא.

אמנם יש מן הראשונים שכתבו שיש לחשוש מספק לדברי רב הונא, שאשה שנכנסה לחופה 
לשם קידושין הרי היא מקודשת.

שני נימוקים לחשש זה: א כל הקושיות על שיטת רב הונא תורצו, ויתכן שרבא קיבל את 
התירוצים של אביי. ב איסור אשת איש הוא איסור חמור שצריך לחשוש ולהחמיר בו )אף 

שמעיקר הדין אינה מקודשת(. 

פסיקת האחרונים:

השו"ע7 כתב: "אם הכניס אשה לחופה אינה מתקדשת בכך, ויש אומרים שהוא ספק". כלומר 
לדעת השו"ע מעיקר הדין אינה מקודשת )כשהשו"ע מביא "סתם" ו"יש אומרים" – הלכה 
כסתם(, וציין גם לדעת המחמירים עבור מי שרוצה להחמיר על עצמו. לשיטת המחמירים 
הרי היא ספק מקודשת, כלומר היא צריכה גט מספק )ואם רוצה להתחתן עם אותו אדם צריך 

לקדשה בשנית(.

שער המלך )הובא בפת"ש( כתב בצורה יותר מחמירה. לדבריו: ראוי להורות כדעת הסוברים 
שהיא ספק מקודשת.

זה הוא לגבי בתולה, אבל אם אדם קידש אלמנה  )הובא בפת"ש( כתב שכל  דגול מרבבה 
בחופה – גם לדעת הראשונים המחמירים אינה צריכה גט. 

אמנם שער המלך כתב שגם אלמנה שהתקדשה בחופה צריכה גט מספק.

5( כסף פועל קניין בפדיית הקדשות ובדברים נוספים. שטר פועל קניין בגירושין )שהאשה קונה את 
עצמה(. ביאה פועלת במצות יבום )שהיבם קונה את היבמה בביאה(. 

6( שעל ידי החופה האשה נחשבת נשואה, ויש בזה נפקא מינה לעניין ירושה, שרק לאחר החופה 
הבעל יורש אותה, וכן לעניין הפרת נדריה.   

7( סעיף ב.
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בפת"ש העיר שאם האשה המתקדשת היתה נדה, מסתבר שלא צריך לחשוש לרב הונא כלל, 
מפני שיש סוברים שחופה היא דווקא יחוד שראוי לביאה )יתבאר לקמן( ויחוד הראוי לביאה 

לא שייך בנידה. 

דין פילגש 
בספר שמואל8 נאמר "ויקח דויד עוד פילגשים ונשים מירושלים". בגמרא9 מבואר שההבדל 
לקיחת  ואילו  כתובה,  וכתיבת  בקידושין  כרוכה  אשה  שלקיחת  הוא  לפילגשים  נשים  בין 
פילגש ללא קידושין וללא כתובה. ויש גורסים בגמרא שלקיחת פילגש כרוכה בקידושין אך 

ללא כתובה. 

הראשונים נחלקו בהגדרת פילגש ולמי מותרת

רק  מותרת  היא  כתובה, אך  וללא  קידושין  ללא  היא אשה שנלקחת  פילגש  שיטה אחת10: 
למלך, שאדם שאינו מלך אסור מהתורה לבעול אשה פנויה בלי לקדשה. 

ומותרת לכל אדם שהרי  פילגש היא אשה שנלקחת בקידושין ללא כתובה,  שיטת שניה11: 
מקדש אותה. 

שיטת שלישית12: פילגש היא אשה שנלקחת ללא קידושין ולא כתובה אך האדם שלוקח אותה 
מייחד אותה אליו לשם אישות, ומותר לכל אדם לעשות זאת כיון שזה דרך אישות ולא דרך 

זנות. 

יש ראשונים הסוברים כשיטה השלישית, אך כתבו שלמעשה אין לקחת פילגש, כיון שיש 
חשש סביר שהיא תתבייש לטבול, ונמצא בועל נדה.

פסיקת השו"ע והרמ"א

השו"ע13 כתב שאדם שמייחד לו אשה פנויה – אינה נחשבת כאשתו, וכופים אותו להוציאה 
מביתו )משמע מהשו"ע שגם אם העיקר להלכה כשיטה השלישית, הרי שלמעשה אין לקחת 

פילגש(.

הרמ"א הציג את המחלוקת העקרונית, וזה לשונו: "פנויה המיוחדת לאיש וטובלת אליו – יש 
מתירים )השיטה השלישית(, ויש אוסרים" )השיטה הראשונה שמתירה רק למלך והשיטה 

השניה שמתירה רק בקידושין(.

8( שמואל ב פרק ה.

9( סנהדרין כא א.

10( שיטת הרמב"ם על פי הסבר הכסף משנה בדברי הרמב"ם.

11( שיטת הרמב"ם על פי הסבר המגיד משנה בדברי הרמב"ם.

כך. המחלוקת המשולשת ברמב"ם  סובר  מבין שגם הרמב"ם  )הרמב"ן  ורמב"ן  12( שיטת ראב"ד 
נובעת מכך שישנן שלש הלכות שונות ברמב"ם שקשורות לעניין, וצריך להתאים ביניהן(.

13( סעיף א.



הלכות חופה וקידושין |

קורס הכנה למבחני הרבנות הראשית - מכון "למען ילמדו" - ללמוד. להשפיע. | 9 |

נישואין אזרחיים / אנוסים
הנושא של נישואין אזרחיים אינו מבואר כל כך בחומר הרשמי, אך הבוחנים ברבנות אוהבים 
לשאול עליו. בנישואין אזרחיים כמובן שאין קידושין כדת, אך יש לדון האם הביאה נחשבת 

כקידושין מאחר שהם חיים יחד כדרך איש ואשה. 

אשתו  את  שגירש  אדם  כמותם(  )שהלכה  הלל  בית  שלדעת  מובא  גיטין14  במסכת  במשנה 
ולאחר מכן ישן עמה בפונדק – צריך לתת לה גט נוסף, ומבארת הגמרא שהטעם לכך הוא 
מפני שאנו מניחים שאדם אינו רוצה לבעול בעילת זנות אלא  בעל לשם קידושין. בלשון 

הגמרא: "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולשם קידושין בעל".

יש מן הראשונים שכתבו על פי גמרא זו, שכל פנויה שנבעלה בפני עדים צריכה גט.

אולם לדעת רוב הראשונים, וכן נפסק בשו"ע במקום אחר15, החזקה שאין אדם עושה בעילתו 
בעילת זנות נאמרה רק ביחס לאשתו16 או גרושתו, אבל פנוי שבא על פנויה – אין לחשוש 

שבעל לשם קידושין.

לאור זאת דנו ראשונים ואחרונים לגבי אנוסים

שו"ת הריב"ש שאנוס ואנוסה שמתנהגים כגויים והתחתנו בנישואין  הרמ"א17 כתב על פי 
של גויים, אינם נחשבים כנשואים על פי תורה, ולכן אם האשה רוצה לחזור ליהדותה אינה 
צריכה ממנו גט. בריב"ש מבואר שבמקרה כזה הכל מודים שלא שייך לומר "חזקה אין אדם 
עושה בעילתו בעילת זנות", שהרי התחתנו בחוקות הגויים והרי זה כאילו אמרו במפורש 

שאין דעתם לשם קידושין כדת משה וישראל.

הפת"ש העיר שאם בני הזוג האנוסים חזרו ליהדותם ולאחר שחזרו גרו בבית אחד – בודאי 
נחשבים נשואים, שבמקרה כזה שייך לומר "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", ויש 

להניח שבעל לשם אישות.

אותם  פי שהכריחו  על  אף  בצנעה,  מצוות  אנוסים ששומרים  על  מדובר  כתב שאם  הח"מ 
להינשא בחוקות הגויים – אין להקל להתירה בלא גט, שהרי נתייחדו בפני אנוסים רבים 

לשם נישואין, ואינו עושה בעילתו בעילת זנות, ובפרט אם טבלה לנדתה.

לאור זאת דנו אחרוני האחרונים לגבי נישואין אזרחיים

יש אחרונים הסוברים שאשה הרוצה להפרד מאדם שנישאה לו בנישואין אזרחיים צריכה 
לקבל גט, וכתבו בזה טעמים שונים. יש שכתבו שצריכה גט מחשש שמא יאמרו אשת איש 
הרהר  עליה  שבא  מהביאות  באחת  שמא  מחשש  גט  שצריכה  שכתבו  יש  גט.  בלא  יוצאה 

14( דף פא א.

15( סימן קמט סעיף א.

16( כגון שקידש אשה על תנאי ובעל סתם, שיש להניח שבעל לשם קידושין.

17( סעיף א.
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בתשובה וקידש בביאה. לדעת הגאון הרוגוצ'ובי צריכה גט מפני שעצם המציאות שחיים יחד 
כדרך איש ואשה הרי היא גדר של אישות, ואם כן הבעילות אינן זנות אלא דרך אישות18.  

אולם לדעת רוב האחרונים )יביע אומר, אגרות משה, ציץ אליעזר, ועוד רבים( מעיקר הדין 
אינה צריכה גט כפי שפסק הרמ"א לגבי אנוסים. 

בשו"ת קול מבשר סיכם את הדברים כך: רוב ככל הגדולים בדורות שלפנינו הסכימו שאינה 
צריכה גט כלל, ויש שהצריכו גט לחומרא רק לרווחא דמילתא, וכשיש חשש עיגון )שהבעל 

אינו נמצא או שאינו רוצה לתת גט( בוודאי יש להקל בפשיטות.

קידושין בלילה
במסכת יבמות19 מבואר שחליצה בלילה פסולה מפני שאין דנים בלילה, וביאר רש"י שחליצה 
הרי היא כדיני ממונות בגלל שרק לאחר החליצה יכולה לגבות את כתובתה מהנכסים של 

בעלה שמת. 

הגט  את  שקיבלה  שלאחר  כיון  בלילה,  פסולה  גט  נתינת  שאף  מכך  שלמדו  ראשונים  יש 
יכולה לגבות את כתובתה. בעקבות כך יש שהסתפקו שמא גם קידושין פסולים בלילה, שהרי 

קידושין הוקשו לגט20.

לאור זאת כתב באר היטב שאין לקדש בלילה.

זאת  והוכיחו  כשרים,  בלילה  שקידושין  כתבו  בפת"ש(  )הובאו  אחרים  אחרונים  אולם 
מאוקימתא שמובאת בגמרא21 "כגון שקידשה בלילה". 

בימינו לקדש בטבעת( הכל מודים  כפי שנהוג  )או שווה כסף  יש שביארו שבקידושי כסף 
שכשרים בלילה )כעולה מהאוקימתא של הגמרא(, כיון שקידושי כסף לא הוקשו לגט, ורק 

בקידושי שטר שהוקשו לגט יש שהסתפקו שמא פסולים בלילה. 

נטעי גבריאל סיכמו את הנושא כך: דעת רוב הפוסקים שמותר  ילקוט יוסף ובספר  בספר 
לקדש בלילה, וכן נהגו העולם, ויש מחמירים )לשיטת המחמירים גם קידושי כסף הוקשו לגט 

וממילא גם בזה יש מקום לחשוש לדברי המסתפקים הנ"ל(.

18( ראה בארוכה צפנת פענח סימנים כו-כז.

19( דף קד א. 

)קידושין(  הויה  )קידושין ה א( "מקיש  ואמרו בגמרא  והיתה",  "ויצאה…  כד(  )דברים  20( שנאמר 
ליציאה )גט(".

21( קידושין יא א )האוקימתא נאמרה לדברי בית שמאי הסוברים שלקידושי כסף צריך לפחות דינר(.


