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 הגדרת נשואין

ואיתא .  איתא בריש מסכת כתובות בתולה נשאת ליום הרביעי

  ):ה נשאת"ד. ב(' בתוס

הא דלא קתני נושאין את הבתולה כמו האיש מקדש לפי שעתה 
  . . . בעל כרחה ' א אפי"מקצר יותר ועוד  דאי תנא הכי ה

ל שהוא מסביר שבאמת שני "גאון רוגוב זצשמעתי בשם הרב ה

האם נישואין הם .  הגדרה של נישואיןבחולקים ' התירוצים המופיעים בתוס

כפי ההגדרה של הרב "  המונעהסרת"זאת אומרת , גמר קנין של קדושין

התירוץ הראשון סובר שנישואין .  או שהם קנין בפני עצמם, ל"ק זצי'יצסולוב

.  א אין הוה אמינא שהנשואין יחולו בעל כרחההם קנין בפני עצמו וממיל

, שהנשואין הם הסרת המונע וגמר קנין של קדושין, לפי התירוץ השני, אכן

  .וקא משמע לן לא, ממילא יהיה הוה אמינא שנשואין חלין בעל כרחה

ל הביא שתי ראיות שנישואין הם הסרת המונע לחלות "הרב זצ

  :.)נו(איתא בכתובות . א.  אישות לגמרי

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר 
יהודה ' מאיר ר' כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר

  .אומר בדבר שבממון תנאו קיים

ל הקשה שאף שמדאורייתא ארוסה מותרת לבעלה מכל מקום "והרב זצ

כל השעבודים של שאר כסות ועונה אינם מתחילים עד שעת נשואין נמצא ש

איש המקדש אשה אינו משועבד בשאר כסות ועונה עד שעת נישואין ולמה 

הרב הסביר שנשואין אינם קנין ?  תנאו נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה

זאת אומרת שהם הסרת המונע של האישות , אלא רק הכנסה לרשות הבעל

אחר הסרה זו ממילא חלים השיעבודים של שאר כסות ועונה .  מלחול לגמרי
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ולכך שפיר נחלקו התנאים במקדש על מנת שאין לך עלי .  ח קנין קידושיןמכ

  .שאר כסות ועונה בדין מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון

ה כל "ד. י(בקדושין ' ל הביא היא מתוס"הראיה השניה שהרב זצ. ב

שבנשואין , שצטט דברי רב נסים גאון שחילק בין אירוסין לנשואין) הבועל

, והרב מסביר שבנשואין.  קונה ובאירוסין צריכים סוף ביאהתחלת ביאה 

קנין  דעתלא צריכים , מאחר שהם רק הסרת מונע והכנסה לרשות הבעל

כי המניעה מוסרת , וממילא אי אפשר לכוון לדחות את החלות עד גמר ביאה

, וכנים דברים אלו רק אם מבינים שנשואין אינם קנין.  מיד בתחילת המעשה

  .קנין צריכים דעת ואפשר לאחר את החלות עד גמר ביאהכי אם היה 

  .נראה שיש להכריע בחקירה זאת ארבע מחלוקות בענין נישואין

נסתפק האם צריכים עדות לקיום הדבר ) י"אישות פ(האור שמח . א

א "ר הגאון הרב צבי שכטר שליט"מובא בספר בעקבי הצאן ממו.  בנישואין

 נסים גאון שלא צריכים דעת לחופה ל אמר שלפי רב"שהרב זצ) סימן לט(

ם בההגדרה של עדות לקיום הדבר "חיים בשיטת הרמב' בצירוף עם ביאור ר

שבאמת טעון עדות לקיום הדבר רק בגיטין וקידושין שצריכים דעת אלימתא (

לא ) אבל ביבום וחליצה לא צריכים דעת ולכן אינם טעונים עדות לקיום הדבר

  .שואיןצריכים עדות לקיום הדבר בני

שאם החתן היה מכבד להרב ) ד שמב"יו(מובא בדגול מרבבה . ב

ל אמר שלפי "והרב זצ.  לכסות את פני הכלה אפשר דשלוחו של אדם כמותו

ממילא אי אפשר , אלא סגי בכוונה, הרב נסים גאון שנשואין לא צריכים דעת

 אומרת שמילתא דליתא בשליחות ליתא.) עד(בכתובות ' למנות שליח כי הגמ

א לעשות תנאי בנישואין כי היא רק הסרת המונע והכנסה "ומאחר שא.  בתנאי

גם , וכל דבר שאינו תלוי בדעת אינו בפרשת תנאי, לרשות ולא שייך בה דעת

ל הקפיד לומר לאם הכלה שלא "בגלל זה הרב זצ.  אינה בפרשת שליחות

  .תסייע בידיה להחתן בכיסוי ראש הכלה כי זה לא ניתן לשליחות
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פ "תחת החופה אנו מברכים על הכוס של ברכת נישואין אע. ג

א "הרמ.  שכבר ברכנו בורא פרי הגפן לפני כמה דקות על הכוס של אירוסין

י שצריך להפסיק ביניהם בקריאת "מביא בשם תשובת רש) ט:ע סא"אה(

וזה מתאים אם מבינים שנשואין .  הכתובה בכדי שיהיה חייב לברך עוד פעם

נע של אישות לחול שממילא לא יברכו עוד פעם אלא אם היא רק הסרת המו

אכן אם נישואין היא מצוה מפני עצמה וקנין בפני עצמה יהיה .  כן יש הפסק

  .בלי הפסק' שייך לברך עוד פעם אפי

מובא .  יש לדון למה לא מברכין על קידושין ברכת שהחיינו. ד

שבזמן :) ז(א "בספר הערות על כתובות מהרב הגאון רב אלישיב שליט

המשנה והגמרא שהיו מארסין ורק לאחר זמן של שנים עשר חודש היו נושאין 

יתכן שלא היו מברכים בגלל שבשעת קידושין עדיין אינה מותרת לו ודומה 

למי שקונה בית חדש שאינו מברך קודם שקובע בו מזוזה שעדיין אינו ראוי 

מקדשין ונושאין ביחד אכן בזמן הזה ש.  והוא הדין הכא לגבי קידושין, לדירה

אלישיב מתרץ שכיון שאין זה וודאי ' ור.  ע למה לא מברכים שהחיינו"צ

לכן .) ברכות ח(כדאמרי במערבא אמרי מצא או מוצא , שבאמת ישמח בה

אכן לא מופיע שמה הקושיה למה לא מברכים שהחיינו על .  אינו מברך

והכנסה לרשות אז ואפשר לתרץ שאם הנשואין היא רק הסרת מונע .  הנשואין

אם הנישואין היא , אכן.  לא ראוי לברך עליו כיון שהיא רק חלק של הקידושין

אלישיב שאין זה ' מצוה בפני עצמה וקנין בפני עצמה צריכים לתרץ או כמו ר

שרק אומרים שהחיינו על ) ה:ד כח"יו(ך "או כמו הש, וודאי שישמח בה

  .ן קבועה להן זמןמצוה שיש בה זמן קבוע וקידושין ונשואין אי

  ם שחופה היא יחוד"שש קושיות על שיטת הרמב
ם פוסק "הרמב. א.  יש להקשות שש קושיות בדיני חופה ונישואין

א אומר שלפי זה היחוד :והדרישה סא(שחופה היא היחוד ) ב:אישות י' הל(

שהחופה צריכה , ם כותב"הרמב, ממילא).  של החתן בביתוצריך להיות 

ם גם כותב "אבל הרמב.  ה וממילא חופת נידה אינה קונהלהיות ראויה לביא
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שלא צריכים לחזור ולברך שבע ברכות עוד פעם אם היתה חופת ) הלכה ו(

  .הרי חופת נדה לא קונה ולמה לא צריכים לברך עוד פעם, וזה פלא.  נידה

ם פוסק שנשואין היא "יש שתי הלכות שמשם נראה שהרמב. ב

לגבי ירושה אם ) ב:אישות כב' הל(ם פוסק "הרמב.  הכנסה לרשותו ולא יחוד

, אכן.  החתן יורש את אשתו לבד, הבעל כבר הכניס את הכלה לרשותו ומתה

רואים לפי .  אביה וחתנה יורשים אותה ביחד) ואחר אירוסין(לפני נישואין 

כמו (ם שההגדרה של נישואין היא הכנסה לרשות הבעל ולא ייחוד "הרמב

ז "כפי הבנת הרדב, ם"והרמב).  ף בכתובות"בדפי הרי. ן  בדף א"שיטת הר

אומר שאחר מסירה לשלוחי  הבעל אין האב , )נדרים פרק יא' הל(וכסף משנה 

יכול להפר נדריה כי אינה ברשותו אך הבעל יכול להפרם מאחר שנמסרה 

ם סובר שההגדרה של נישואין היא הכנסה "גם כן רואים שהרמב.  יולשלוח

שאמר ) פרק י(ם בהלכות אישות "לרשותו ולא ייחוד וזה סותר לדברי הרמב

  .שהוא ייחוד

המשנה אומרת שנישואין היא הכנסת הכלה .) מח(בכתובות . ג

מביאים כמה דעות ) שם(א "והמחבר ורמ) סימן נה(הטור .  לרשות החתן

ן שהיא "ם שהיא ייחוד ודעת הר"נמצאים שם דעת הרמב.  ת נישואיןבהגדר

שמביא מהירושלמי ) ה לחדא"ד: יג(ביומא ' ונוסף לאלו תוס.  הכנסה לרשות

אחת שהיא פירסת סודר , א מביא עוד שתי שיטות"הרמ.  שהיא הבאדעקען

ושנייה שהיא הכנסת החתן וכלה למקום שיש יריעה , על ראשה בשעת ברכה

 על גבי כלונסות ומכניסין תחתיה החתן והכלה ברבים ומקדשה שם פרוסה

ומברכין שם ברכת אירוסין ונישואין ואחר כך מוליכים אותם לביתם ואוכלים 

ולכאורה הוא פלא איך שייך שיהיה כל כך הרבה .  שם ביחד במקום צנוע

  .דעות בראשונים מה היא הגדרת חופה אם יש משנה מפורשת שמגדרת אותה

ם שסובר שחופה היא ייחוד "מקשה על הרמב.) ב(בית יעקב ה. ד

שאומרת מתקינין לכהן גדול אשה אחרת .) ב(הראויה לביאה מהמשנה ביומא 

שמא תמות אשתו ובירושלמי איתא שאם תמות אשתו הרי הוא מתחתן עמה 
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הרי תשמיש המטה אסורה ביום הכיפורים וממילא .  בביתו ביום הכיפורים

  .ואיך יחול הנשואין, ה לביאהאין ייחוד הראוי

הלכות (ם "מקשה על הרמב) ב:אישות י' הל(הלחם משנה . ה

שיש , :)נז(שפוסק שיש חופה לפסולות כמו שיטת רב ביבמות ) כא:תרומות ז

ם מצריך "הרי הרמב, וזה פלא.  חופה של כהן גדול לאלמנה או כהן לגרושה

  .ייחוד שהיא ראויה לביאה וזה אי אפשר בפסולות

אומרים שהפסוק של ויברכו את ) ה שנאמר"ד: כתובות ז(' תוס. ו

פרשת (ובספר גבורות יצחק .  מדבר בברכת נישואין) ס:בראשית כד(רבקה 

, הרי יצחק לא התייחד עם רבקה עד שלשה ימים אחר כך, מקשה) חיי שרה

  .ואיך מברכים ברכת נישואין כל כך קודם לנישואין

נו אפשר להביא יסוד שייסד כדי לתרץ את כל הקושיות ששאל

הוא מגדיר שבאמת צריכים .  ט בשעורים שלו על מסכת כתובות"הגרנ

הכנסה לרשות פועלת את חלק הקנין .  תרוייהו גם הכנסה לרשותו וגם ייחוד

דהיינו מה שהוא יורשה ומטמא לה ומיפר נדריה וזוכה במעשי ידיה כי כניסה 

ואילו הייחוד פועל את חלק .  לרשות הוי מעניינא דקנין בעלות על החפץ

האישות דהיינו מה שהיא מותרת לו מעתה בביאה וגם מה שהם משועבדים 

וחלק , זה לזה לביאה ואינם יכולים לאסור את עצמם זה על זה על ידי נדר

  .האישות נהיה על ידי ייחוד כי ייחוד הוא מענינא דביאה

נין על ידי ויוצא מזה שעדיין בחופת נידה אפשר לעשות את חלק הק

וזה .  כניסה לרשותו ורק את חלק האישות על ידי ייחוד אי אפשר לעשות

אבל אם היתה נדה אף על פי שנכנסה ) ב:אישות י(ם "מדוייק בלשון הרמב

.  ל"עכ, והרי היא כארוסה עדייןלא גמרו הנישואין לחופה ונתייחד עמה 

לק מהנישואין ט ניחא הלשון של לא גמרו הקידושין כי באמת ח"ולפי הגרנ

ועוד ניחא הלשון של , שהיינו חלק הקנין על ידי כניסה לרשות, כן נעשה

ובזה אפשר .  ולא ארוסה משום שבאמת יצתה מכלל ארוסה גמורה כארוסה

.  ם בהלכה ו למה לא צריכים לברך פעם שניה בחופת נידה"להסביר הרמב
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) ק הקניןחל(ט יש לבאר דכוונת החתן היא להכניסה לרשותו "לפי הגרנ

כששוב עושה , אם עשה ובירך, פ שלכתחלה אין לעשותה עד שתטהר"ואע

כי חלק , חופת ייחוד אחר שהיא טהורה אינו צריך לחזור ולברך פעם שניה

המהלך הזה של .  הקנין כבר חל ובשביל חלק האישות לחוד לא תיקנו ברכה

 כי הם )ע סא"אה(והטור ) ב:אישות י' הל(ט הוא נגד המגיד משנה "הגרנ

ם שלא מהני חופת נידה לשום דבר ואינו יורשה "סוברים בדעת הברמב

  .ולכל ענייני נישואין היא עדיין ארוסה.  ומטמא לה

ובזה אפשר לתרץ את הקושיא השלישית שכולי עלמא מסכימים 

אומרת שחופה היא .) מח(שבכדי להפעיל את חלק הקנין של אישות המשנה 

.  שונים מה נצרכת להפעיל את חלק האישותאכן נחלקו הרא, הכנסה לרשות

ובזה גם אפשר להסביר ).  ע נה"אה(א "וזהו המחלוקת המובאה במחבר ורמ

כדי להקרא ביתו מספיק אם יש הקנין על , את המשנה ביומא וירושלמי שם

וממילא גם אפשר לתרץ את .  ידי הכנסה לרשותו אף על פי שלא היתה ביאה

ם פוסק שיש חופה לפסולות "הרמב.  פסולותהקושיה החמישית שיש חופה ל

כי ההכנסה לרשות מפעילה את חלק הקנין דהיינו דיני ממונות שבתוך 

  .וממילא החופה חלה אפילו בפסולות, האישות

מסביר שלבן ) סא:בראשית כד(הספורנו , הששית' ולענין הקושי

 . היה שליח של אביו ומסר רבקה לשלוחי הבעל שהוא אליעזר עבד אברהם

וממילא אפשר , ולפי הספורנו זהו נישואין ממש וחל חלק הקנין שבו תיכף

וזה .  לברך ברכת נישואין אז ולא היה מוקדם כי כבר היתה חלות חופה

שהפסוק של ויברכו את רבקה מדובר בברכת :) כתובות ז(' הפשט בתוס

  .נישואין ולא בברכת אירוסין


