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 ד" תשס•בית יצחק לו 

  *בדין צאי וקבלי קדושיך

פ שאין בו שוה "אע' כתב לו על הנייר וכו. קידושין דף ט' איתא בגמ
י עצמה מקודשת מדעתו "י אביה בין ע"בין ע' פרוטה בתך מקודשת לי וכו

בין שעשאה אביה שליח ממש בין , ל"וז' א שם פי"וברשב.  והוא שלא בגרה
לאו מדין שליחות הוא דאין ו' שאמר לה צאי וקבלי קידושיך וכדאמרינן וכו

ל כאומר כל המקדש את בתי מקודשת לו "אלא משום דהו, שליחות לקטנה
הא למה זה דומה לתנם , כאילו נתן כסף קידושיה או שטר קידושיה לידי

בסוגיא דצאי וקבלי ביאר . ולקמן בדף יט.  כ"לפלוני שיקבלם לי דמקודשת ע
לה צאי וקבלי קידושיך הוה אלא כשאומר , ל שם"א ביתר אריכות וז"הרשב
כאלו נותן לה זכותו שנתן וזכה לו התורה עליה שיקבל בה קידושין והיא ' לי

' כ האיך מתקדשת דהא אין זכי"ת א"וא.  'תתקדש לדעתה לכל מי שתרצה וכו
ואכתי לא ניחא דזו זוכה ' ל דדעת אחרת מקנה שאני וכו"וי' לקטן וכו

י שהאב "אעפ' ושמא נאמר וכו'  וכוהוא' לאחרים היא דכסף קידושיה לאבי
נ "א.  'מ זכייתה זכי"חוזר ונוטל ממנה משום שבח נעורים שזכתה לו תורה מ

איכא למימר דידה כיד אביה היא לזכות לו היכא דאיכא דעת אחרת מקנה 
ואיכא למידק בהא משום .  דלא גרע מחצרו דקונה לו בזכות שלא מדעתו

דכתב לו על ' הגמ' א דמפרש סוגי"טבועיין ברי.  כ"דחצר המהלכת היא ע
והדין דצאי , דוקא בנערה ומטעם שליחות אבל קטנה לא דאין לה יד, הנייר

וקבלי הוי מטעם ערב ודוקא בקידושי כסף דלא בעינן דלימטי כסף ליד האב 
ואילו אמר זרוק מנה לים ותתקדש בתי לך מקודשת ולא , ויד שלוחו כלל

כ יהני צאי וקבלי "א, לה יד לקבל' ני דיהיבשטר דאי נימא דבצאי וקבלי מה
  .ש"לה יד עיי' גם בגט ותהי

                                                                                                                        
פולניה נולד בעיירת בערעזה שב )ו"תשכ- ע"תר(ל "הגאון הרב חנוך הענך פישמן זצ  *

אלחנן ווסרמן ' ולמד בישיבת ברנוביץ אצל מורו ורבו הגאון ר, )1910(ע "בשנת תר
משם הלך לישיבת מיר ולשנתיים .  ד שגם למד עמו בחברותא שנה שלמה"ל הי"זצוק

ל "ז זצ"היה מגדולי תלמידי הגרי.   רבה של בריסק,ל"ז סאלאווייציק זצ"אצל הגרי
תיכף עם .  לם השניה נדד עם ישיבת מיר לשנגחאיבמלחמת העו.  ומבחירי ישיבת מיר

י ראש "מ הראשון בישיבת מיר בניו יורק ע"נתמנה להיות ר, ו"בואו לאמריקה בשנת תש
ישראל ' לאחר זמן הרביץ תורה בישיבת ר.  ל"ר אברהם קלמנוביץ זצ"הישיבה הג

 רבינו ג נתמנה להיות ראש ישיבה בישיבת"בשנת תשי.  סאלאנטער וכיהן גם ברבנות
שם העמיד תלמידים הרבה עד שנפטר בחצי ימיו לדאבון לב תלמידיו .  יצחק אלחנן

השאיר אחריו הרבה ).  1965(ו "ג כסלו שנת תשכ"ומוקיריו ומשפחתו הדגולה ביום י
חידוש זה נדפס .  ס שהם באמצע עריכה לדפוס"יד בכל מקצועות הש-חידושים בכתב

וכאן יש כמה הוספות , ד"בשנגחאי שנת תש' אלראשונה בירחון מאור התורה חוברת 
 .י"פ כת"ושינוים קלים ע
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 נערה ):מג(דהנה איתא לקמן , א"ת הרשבוהנראה לבאר שיט
היא ואביה מקבלין את ] י"ה קטנה ואף לפרש"שם דה' בתוס' ועיי[המאורסה 

ונראה .  גיטה ורבי יהודה סובר דאביה ולא היא דאין שתי ידים זוכות כאחת
דהתורה עשתהו בעלים על , ע הבעלים על הגירושין הוה האב"דלכו

אלא , צריך הוא לקבל את הגט' בדין הי, וכיון דהוא הוה הבעלים, הגירושין
דהיינו , עוד נתנה לו התורה יד יתירה, שרבנן סברי דחוץ מזה שהוא הבעלים

ינו הי, י וסובר דאין שתי ידים זוכות כאחת"ז פליג ר"וע, דהתורה זכתה לו ידה
עיין [.  ולכן אביה ולא היא, דהתורה עשתהו לבעלים אבל לא זכתה לו עוד יד

  ].ל"זצ) א"שליט(מ "בדברי רבינו הר" אהל תורה"ב

מ קטנה "ואימא הנ) :ג(בריש מכילתין ' ד תתבאר שפיר הסוגי"ולפי
ואימא ' התוס' י לא רצה לפרש כפי"דרש', הגמ' בפי' י ותוס"ופלוגתת רש' וכו
, הפירוש הוא' התוס' דלשי', ו דנימא דבנערה יקבלו שניהם היא ואביהיינ' וכו

כ תוכל להתקדש היינו דגם היא תהא בעלים לקבלת הקידושין כמו "דנערה ג
י הבעלים הוא האב "דהא בין לרבנן ובין לר, י"מסתבר לרש' וזה לא הי, האב

דגם היא ' הגמ' דקושי' התוס' ושי' ידים וכו' ופלוגתתם הוא רק אם מצינו ב
ותתבאר בזה שפיר מסקנת .  י"ולא שייכא זו לפלוגתת רבנן ור, תהא בעלים

) ה יציאה" ד:כתובות מו(' התוס' ופי, שם דמצינו דהכסף של אביה' הגמ
וקשה דמה היא , ש"א שתקבל קדושין עיי"א דכיון דהכסף של האב א"והרשב
מחלוקת ב כמחלוקת לגירושין כך "ג ע"ל לקמן מ"ל דס"הא לר, ההוכחה
.  כ יסבור דהכסף להאב"ז ג"ובכ', והיא מקבלין קדושי' אבי, לקידושין

היינו דבנערה ' התוס' ה תקשי מאי פריך ואימא הני מילי קטנה ולשי"ובלא
ד "אולם לפי.  ל סובר כן אליבא דאמת דשניהם מקבלים"הא ר, היא ואביה

דמבואר וכ' ל מודה דהבעלים הוא האב אלא דהיא הוה יד אבי"דר, ניחא
גם היא בעלים זה ' אולם שתהי', או כחצר אבי' כיד אבי) שם(' מבעיית הגמ
ד "והס', היא תוכל לקבל קדושי' י דהכסף לאבי"ה אעפ"ומשו', בודאי לית לי

כ רק "דכיון דהכסף של האב ע' ז מתרץ הגמ"דהיא תהא בעלים וע' הי' בגמ
  .הוא הבעלים

ל "יוחנן ור' מחלוקת ר דאיתא :)מג(בהא דלקמן , והנה יש לחקור
יוחנן לא ' אי נימא דר, דילפינן מגרושין או לא' אם נערה יכולה לקבל קדושי

ולא היא הביאור הוא דבקדושין לא זכתה ' ובקדושין דאבי, יליף כלל מגרושין
, כ יש להאב ידה"י מודה דבקידושין ג"או דנאמר דגם ר, לו התורה יד יתירה
ולכן אינה יכולה לקבל , הני במעשה הקדושיןדעתה לא מ, רק כיון דצריך דעת

, והיא מקבלים' כ אבי"בע' ונראה להוכיח מהא דמאמר כיון דאיתי.  קדושין
ואם נאמר , והא ודאי דמאמר לא הוקש לגירושין אלא דדין קדושין הוא
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הרי לא , כ"מאי מהני דמאמר הוה בע, דבקדושין לא זכתה לו התורה ידה
י הוה ידה כידו כמו "כ דבקדושין גם לר"וע.  ללילפינן קדושין מגירושין כ

ובמאמר , אלא דכיון דצריך דעת לא מהני דעתה למעשה הקדושין, בגירושין
  .דאין צריך דעת שפיר מהני קבלתה

ן הפירוש דצאי וקבלי אי, א הוא"ונראה לומר דהביאור בדברי הרשב
דהא על קושיתו איך היא , דהאב מוסר לה זכותו והיא הוה הבעלים בהקדושין

.  כ מוכח דהיא רק כחצרו"וא, א דקונה מטעם חצר"מתרץ הרשב, קונה הכסף
ומוכח מזה דהבעלים .] מקושיתו דאיך קונה האב את הכסף, ל"עוד מוכח כנ[

וצאי וקבלי מהני , וקבלתה מהני משום דידה כידו לקבלת הקדושין, הוא האב
אבל לו יצויר דלא נתנה לו התורה זכות , רק לענין הדעת ולא דמוסר לה ידו

ידה לא הוה מהני צאי וקבלי דתהא לה יד לקידושין דעל זה לא שייך צאי 
  .  וקבלי

ק גם "א שהקשה דלמה לא יהני צו"ז יש ליישב קושית הריטב"ולפי
הוא דלא זכתה לו ' הפי, לדהתם בגט אי אמרינן דאינה יכולה לקב, בגט

י דסובר אין שתי ידים זוכות כאחת וממילא לא שייך בזה "התורה ידה כמו לר
, ז גם בקדושין לא אמרינן צאי וקבלי"וע, א דתהא היא הבעלים"כ, צאי וקבלי

  .  ק מהני רק לענין הדעת"דצו

א דכיצד נבאר דין זכית הכסף ומשני בדין שבח "ושוב מקשה הרשב
כ דבשטר "וע', היא על כסף אבל בשטר ניחא לי' כ דהקושי"יינו דעוה, נעורים

ושפיר ילפינן מגירושין דידה הוי , קדושין סגי בקבלה בעלמא כמו גבי גט
ומשני .  'דצריך שתהא ידו לענין זכיי, אולם קושיתו בכסף.  כידו לענין קבלה

כונתו דאין , ונראה לבאר תירוצו.  א דזוכה הכסף מדין שבח נעורים"הרשב
דהא כסף , כ זוכה האב ממנה מדין שבח נעורים"דזכתה הכסף לעצמה ואח

ל דדין שבח נעורים "וגם דצריך ביאור מנ, קדושין צריך האב לזכות מהמקדש
הוא על כסף קדושין הלא כיון דהוה בעלים על הקידושין ממילא צריך להיות 

דהלא הא , נראה לומר' ולכאורה הי.  הכסף לאב מדין בעלים על הקדושין
דילפינן דהוה האב הבעלים בקדושין הוא מקרא דאין כסף לאדון זה אבל יש 

כ עיקר הילפותא הוא על הכסף וממילא ידעינן דהוה גם "א, כסף לאדון אחר
וכדהבאנו (ואיהו שקיל כספא ' בעלים משום דהשתא איהי מקבלא קידושי

דהא כיון , ך זהמ קשה דאיך שיי"אולם מ.  )א"בכתובות והרשב' לעיל מהתוס
דבדין שבח , ונראה.  דהוה בעלים ממילא צריך לזכות הכסף מדין בעלים

' שלה הוא להאב דידה לענין זכיי' גם יד זכי, נעורים חוץ מזה שהוא בעלים
כן בדין , וכמו גבי גט ובשטר קדושין דזכתה לו התורה יד יתירה, הוי של האב
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וזהו ,  ידה לענין זכיית הכסףשבח נעורים הנאמר לענין כסף רבתה לו התורה
  .מדין שבח נעורים' כ הוה ידו לענין זכי"א דהיא ג"תירוצו של הרשב

א דהיא הוה חצרו ואיכא למידק "ב תירוצו השני של הרשב"והנה צ
.  'ע בדבריו היכן מצינו שהיא חצרו לענין זכי"דצ', משום חצר מהלכת וכו

והנראה .  ית חצר מהלכתבאמת נאמר דהיא ידו ולא תקשי קוש, ואם מצינו
דביד הביאור הוא דמקרי הכנסה לרשותו , דהחילוק בין יד לחצר הוא, בזה
י שקיבל הדבר מיקרי הדבר אצלו וזה מקרי ידו דהיינו שקיבל "י קבלתו שע"ע

שיהא , א דמצינו רק שהתורה זכתה לו ידה והיינו בגט"ומקשה הרשב, הדבר
אבל לא מצינו שיהא , ינה וקבלהקבלתה כמו שקיבל הוא וזהו רק לענין נת

א דלא הוה ידה רק "הרשב' ז תי"וע.  'קבלתה כאילו קבל הוא עצמו לענין זכי
והדין חצר הוא להיפך מדין יד דמקרי דגוף החצר שייך , דהוא מדין חצר

וכמו דמהני לענין קבלה כן תהני לענין , להבעלים וכיון דבא ברשותו קונה
או כחצר ' אי כיד אבי) :מד(' של הגמ' וטריכ השקלא "ובאמת זוהי ג', זכי
הוה אתי שפיר ' א פירושי מפרש דאם היינו אומרים דכחצר אבי"והרשב' אבי

ולא קושית ' וזוהי קושית הגמ, מקשה הא הוה חצר מהלכת' רק דהגמ
 .ק"א מחמת עצמו ודו"הרשב


