
 
 

 
 

  הפקעת קידושין
  

  גיטין דף לג עמוד א
מבוטל, דברי רבי; רשב"ג אומר: אינו יכול לא לבטלו ולא  -ת"ר: בטלו 

 להוסיף על תנאו, שא"כ, מה כח ב"ד יפה. 
  רשב"ג  רבי  

  עבר על התקנה,
  האם הגט בטל?

  לא  כן

כי מדאורייתא הוא ביטל   מה הטעם?
 את הגט

י מה הטעם לתקנה כ
שקבעו בית דין אם אפשר 

  בכל אופן לעבור על זה. 
ההגיון העומד 
  מאחרוי הטעם

מדאורייתא, הוא באמת 
ביטל את הגט ולכן אין 

גט. חכמים יכולים לתקן 
תקנות כדי למנוע מצבים 

מלקרות, אך אם יש 
אנשים שעוברים עליהם, 

הרי יש השלכות 
  הלכתיות.

כי אחרת מה מטרת 
  התקנה!?

צריך לחזק מוסד בית 
אחרת אנשים  –הדין 

  יזלזלו בו

השלכות 
  בעייתיות

ם יסתכלו על יך אנשיא
תקנות אם יראו שאפשר 
לעבור עליהם. ובכלל, זה 

כוחו של בית ממעיט את 
  הדין

 עצוםזה נותן כוח 
לחכמים לתקן דברים 

  תורהשהם נגד ה

  
  

  מקורות מקבילים
  תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

אם בטלו מבוטל דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומ' אין יכול לבטלו 
  ולהוסיף על תנאו

  
 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד הלכה ב

דבר תורה הוא  ?מאי טעמא דרבי .יאות אמר רבן שמעון בן גמליאל
 ביטל. ודבריהן עוקרין דברי תורה  אמרו שלא) חכמים(והן  .שיבטל

  
 

   



 
 

 
 

  המשך הסוגיה גיטין לג.
ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא, ומשום מה כח ב"ד יפה שרינן 

אשת איש לעלמא? אין, כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן 
אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח דקדיש בכספא, קדיש  לקידושין מיניה.

  בביאה מאי איכא למימר? שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.
  

  חלק ב' קדש בביאה  קדיש בכסף –חלק א'   
למה זה 

  מובן/אינו מובן
בית דין יכולים לטעון 

 שכסף קידושין היו מתנה
  (מכח הפקר בית דין הפקר)

איך בית דין יכולים 
לשנות אקט של ביאה 

  למשהו אחר? 
איך מסבירים 

את החלק 
שהיה פחות 

  מובן?

רטרואקטיבית   
אומרים שהבעילה 

היתה בעילת זנות ולא 
  היו באמת נשואים

  
  הפקעת קידושין בסוגיה אחרת

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מח עמוד ב

 -שהכריח האשה להתחתן איתו)  –(פירוש אמר אמימר: תליוה וקדיש ו
  קדושיו קדושין. 

באשה ודאי קדושין לא הוו, הוא עשה שלא כהוגן, מר בר רב אשי אמר: 
לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה. אמר ליה 

רבינא לרב אשי: תינח דקדיש בכספא, קדיש בביאה מאי איכא למימר? 
  אמר ליה: שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.

  מתי ניתן להשתמש במנגנון הזה של הפקעת קידושין?
  חידושי הרשב"א מסכת כתובות דף ג עמוד א 

דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה. וא"ת  כל
טבע במים שאין להם סוף דלא אפקעינהו רבנן לקידושיה -מאי שנא מ

דבכדי לא מפקיעי להו רבנן לקידושי אלא (יש לומר) משום עגינות, י"ל 
בעד אחד אפשרות שנייה)  –(אי נמי היכא דאיכא סרך גיטא כדהכא א"נ 

ועיקר טעמא דכל  ...ה דההיא נמי משום תקנת עגונות היאמעיד שמת בעל
דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה, ... ומ"מ 

מעיקרא לא אפקעינהו רבנן לקידושיה אלא משום סרך דעד אחד אבל בכדי 
בטבע במים שאין להם סוף לא תקינו, וההיא ... בתלוהו וקדיש דאפקעינהו 

כדאיתא התם בפ' חזקת הבתים (מ"ח ב'), התם משום  רבנן לקידושיה
דעיקר הקידושין שלא ברצון חכמים היו דהוא עשה שלא כהוגן אבל במקום 



 
 

 
 

אי איכא סרך  שחלו הקידושין ברצון חכמים והשתא הוא דאפקעינהו להו
  גיטא אין אי לא לא...

  

  הבנת כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש
  תוספות גיטין ד"ה כל דמקדש

ולכך אומר בשעת קידושין כדת משה  -כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 
  אל.וישר

  
  חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף ג עמוד א

לה כדת משה כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. פירוש ואף על פי שאומר 
וישראל הרי הוא כאילו התנה עמה על מנת שירצו חכמים וסתמו כפירושו, 

דברים כדמפרשינן במסכת  שהם דברים שבלבו ובלב כל אדם שהם
  .קידושין

כאומר הרי את (דהוה ליה) ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה. פירוש דהו"ל 
  מקודשת אם ירצה אבא שאם לא רצה אינה מקודשת.

  
  

 או מכאן ולהבא(משעת קידושין) האם הפקעת קידושין למפרע 
 ? (משעת ביטול הגט)

היה . בוהמיהמ  רבינו יצחק "הלבן" בן יעקב  י הלבן כתובות ג ע"א"ר
 ריב"א משפייראוה רבינו תם  מתלמידי ,12-מאה הב בעלי התוספותאחד מ

לא נהירא פירוש הקונטרס, דפירש הכא נעקריה למפרע משעת קידושין 
אדם שזינתה אשתו בבירור ]...[ והוליד ממנה הבועל  ]...[ דאם כן כל

ממזרים, ישלח גט לאשתו על ידי שליח ויבטלנו ]...[ אלא ליתא, דאין 
הפקעת קידושין למפרע אלא בעושה שלא כהוגן, אבל בכי האי גוונא 

בגירושי הגט ]כלומר באותן סוגיות שבהן נעשתה הפקעה אחר שניתן גט 
ה[ אינה מגורשת אלא מנתינת הגט ואילך שלכאורה הוא פסול מן התור

]...[ אדעתא דרבנן מקיים קידושיו ומפקעינן בגט ]...[ וכי היכי דבשעת 
קידושין על דעת דרבנן מקדש, הכי נמי בשעת גירושיה נמי מגרש אדעתא 

דרבנן ]...[ כל המגרשין כאילו מפרשים בשעת נתינת הגט בפירוש, שאפילו 
שליח ]...[ לא יהא אונס מבטל הגט ]...[ והוי ארע אונס או יבטל שליחות ה

  גט מדאורייתא ]...[ ורבנן בתקנתן העמידו כשרותו מן התורה.
  
 

   



 
 

 
 

 –ע קידושין יהפקהאפשרות לשיכול להיגרם מניצול המצב 
  ? זה בעייתי או לאהאם 

  
  

  תוספות מסכת גיטין דף לג עמוד א
הקשה ה"ר שמואל אם כן יחפה  -ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה 

על בת אחותו וכשיבואו עדים שזינתה ישלח לה גט ויבטל שלא 
  בפני שליח ופקעי קידושין ונמצא שהיא פנויה

  ואומר ר"י דלא קשה דאין לחוש אלא כשמחפה עליה שלא
 פה ומן התורה פטורהכדין מחכדין אבל הכא 

  ומה שהקשה אם כן יחפה על בת אחותו  ...ואומר ר"ת
ך מתכוין לא מפקעינן ויכולין ממזרין ליטהר אי ידעינן שלכ

שמתוך כך  דלתקנה עשו חכמים ולא לתקלהקדושין מיניה 
יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות אבל אם ברור לנו שלא 

  נתכוין לכך לא חיישינן אם יכולים ליטהר.
  

  ריטב"א מסכת כתובות דף ג עמוד א 
ויש מקשים א"כ נמצא יכול לחפות על בת אחותו שזינתה שיתן לה גט 

בענין שיהא שם שום אונס ולפקעו קדושין למפרע ויכולים ממזרים 
ליטהר, ותירץ הרמב"ן ז"ל דלא קשיא שאם יחפה על בת אחותו ויצילנה 

  ברכה, וממזרים נמי הלואי שיטהרותבא עליו כדין 
 

  שו"תים בנושא הזה

  או"ח סימן לה-שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא . 1
  שובה לק"ק פלונית להרב המופלא מוהר"ר פלוני נר"ו אב"ד דק"ק הנ"ל, תק"ל: ת

כי כעת טרידנא עדיין בטרדות התלמידים מכתבו על הבי דואר מן ט' דנא הגיעני יום אתמול ואף 
מצורף לזה טרדות זמנים הללו עם כל זה הואיל והדבר נוגע לפתח שבים אמרתי שערי תשובה 

  לעולם פתוחים. ובפרט שמזכיר במכתבו שהוא לצורך בר בי רב. 
והנה שורש השאלה שאחד נכשל באשת איש כמה שנים שלש שנים 

תשובה ואשרי לו שתורתו עמדה רצופות שהיה בביתה, ועתה נתעורר ב
שלא ישתקע בטומאה ונפשו לשאול הגיע שהוא עתה חתן האשה הזאת 

שנשא בתה אם מחויב להודיע לחמיו שיפרוש מאשתו הזונה או שתיקתו 
יפה כי המה אנשי השם ויש להם בנים חשובים בתורה ובמשפחה יקרה 

להיות  ויש לחוש לפגם משפחה ומשום כבוד הבריות רשאי הבעל תשובה
  בשב ואל תעשה שלא להודיע לחמיו כלל. 



 
 

 
 

ושוב שאל אם יתן הדין שמחוייב להודיע אם יודיע לחמיו ולא ישגיח אם מחוייב לבוא לב"ד ואם 
יש כח ביד הב"ד להכריחו לפרוש ע"ח וידוי של חתנו. וגם שאל לסדר לו תשובה לאיש הזה ע"פ 

  כחו כי הוא אדם חלוש מאוד ומתמיד בתורה הרבה:
   

ואומר אני דאשה שזנתה ונאסרה על הבעל איסור זה יש לדמותו ...
, שהרי הטעם שנחשב קולא מה שישנו לאיסורי נזיר שישנו בשאלה

וגם בבעל מצינו כזה והוא . בשאלה הוא משום שבידו לעקור זה האיסור מעיקרו
ע"פ מ"ש התוס' במס' גיטין דף ל"ג ע"א בד"ה ואפקעינהו רבנן וכו'. הקשה הר"ש א"כ יחפה על 

וע"ש בסוף  בת אחותו וכו' ואומר ר"י דאין לחוש אלא כשמחפה שלא כדין אבל הכא בדין יחפה
וא"כ הרי ביד הבעל הדבור שגם הם דימו דבר זה לנזיר השותה יין שישאל על נזירותו. 

  לעקור הקדושין למפרע ותהא מותרת לו 
  

אמנם כל זה לשיטת הר"י אבל ר"ת שמסיק שם דף ל"ג ע"א בסוף ד"ה 
א"כ לא הוה ואפקעינהו דאי ידעינן דלכך נתכווין לא מיעקרו הקדושין כלל 

אבל זה אין בידו לעקור הקדושין ברצונו דנזיר שבידו לעקור הנזירות ברצונו ע"י שאלה דומיא 
ממילא לשיטת הר"י שם בתוס' הוי שפיר דומיא דנזיר וא"כ הדבר תלוי בפלוגתא דרש"י ותוס' שם 

  בברכות בד"ה שב ואל תעשה וכנ"ל... 
  

  ביוגרפיה - נודע ביהודה
) בפולין, שם 1713הנודע ביהודה, נולד בשנת ה"א תע"ג ( רבי יחזקאל בן יהודה לנדא, הוא בעל

) נקרא לשמש רב לקהילת פראג ולכל קהילות 1743למד ואף כיהן ברבנות. בשנת ה"א תק"ג (
בוהמיה. ישיבתו בפראג היתה למרכז תורה גדול, ומכל קצות אירופה פנו אליו בשאלות הלכה. 

  ).1793הוא נפטר בשנת ה"א תקנ"ג (
  
  

 מהרש"ם חלק א סימן טשו"ת  .2
  הרב הגאון חריף ובקי מוה' אברהם יואל אבעלסאהן נ"י רב בק' אדעסא ברוסיא. ל

שאלתו באשה אחת שישבה גלמודה מבעלה י"ב שנים, מכתבו הגיעני. ועל דבר 
ואח"כ בא אחי הבעל והביא מכתב מאמו איך שאחיו, בעל האשה, מת 

לחלוץ ליבמתו, וסמכו עליו וחלץ בלא בנים. וגם הוא שמע כן בבירור, ובא 
לה. וכמ"ש הרשד"ם ובאה"ט ריש סי' קנ"ח, דנאמן לחלוץ. והשיגה 

כתב מרב הממשלה  האשה כתב היתר להנשא. וחוץ לזה השיגה האשה
, איך שמת איש ששמו וכינויו כן. ואח"כ )הרישום(המנהג המעטריקע 

 )דרכוןה(נשאת האשה והיא מעוברת. ועתה נודע שבעלה השאיל הפאס 
שלו לאחר ומת השואל, וסברו שהוא בעלה, והבעל חי. והדין פשוט שתצא 

מזה ומזה. וכבר גירשה בעלה הראשון וגם השני יגרשנה. אולם לענין 
הולד יש חשש גדול. שבאם יהיה דינו כממזר, ימסרוהו לבית ילדי גוים 

ן לגדלו וימירו דתו, או האשה תאבד את עצמה לדעת עם הילד, כי הילד ב
  יחיד הוא לה ולבעלה השני.  

  
  חלק מתשובתו

ולא אכחד כי אם היה כת"ר מתייעץ עמי, טרם שעשו מעשה גירושין של 
ע"פ דברי  להלכה ולא למעשההייתי ממציא עצה ותושיה בעל הראשון, 

התוס' גיטין (ל"ג ע"א) ד"ה ואפקעינהו וכו'. שהקשה הר"ש: א"כ יחפה על 



 
 

 
 

בת אחותו, דכשיבואו עדים שזינתה ישלח לה גט ע"י שליח, ויבטלנו שלא 
וחי הר"י: דכיון דכדין מחפה אין לחוש. ושם עו קידושין? בפני שליח, ופק

מתכוון, לא מפקעינן קידושין, בסוה"ד תי' עוד: דהיכא דידעי' דלכך 
דלתקנה עשו חכמים ולא לתקלה, שמתוך כך יהיו בנות ישראל פרוצין 
 בעריות ע"ש. וא"כ, לא מיבעיא לתי' הראשון, פשיטא שהי' מועיל בנ"ד

להכשיר הממזר למפרע, באופן זה, שישלח לה  במקרה שלנו) –(בנידון דידן 
גט על ידי שליח ויבטלנו בפני ע"א. וגם לתי' ב', י"ל: דבכה"ג שעשתה 

 לה, ושפיר הפקיעו הקידושין למפרע...בטעות על פי ב"ד, אין בזה חשש תק
  אולם בנ"ד שכבר נעשו מעשה הגירושין אין חכמה ואין עצה ותושיה. 

  

  ביוגרפיה - מהרש"ם
) באזור גליציה 1835ום מרדכי הכהן שבדרון, המהרש"ם, נולד בשנת ה"א תקצ"ה (רבי של

). הוא נחשב לגדול הדור בהלכה. שמו התפרסם בכל 1911שבפולין ושם נפטר בשנת ה"א תרע"א (
קהילות ישראל באירופה ובאמריקה, ואליו פנו רבים בשאלות להכרעתו הבלעדית. בקיאותו 

וסקים באה לידי ביטוי בדיוניו בבעיות השעה, אשר הובאו בפניו. הגדולה בכל ספרות הש"ס והפ
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מצויים ומתוארים בתשובותיו הרבות. לאחר פטירתו של ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנה נחשב 
  המהרש"ם פוסק הדור.

  

  יצחק אה"ע ב סימן יזשו"ת היכל  .3
  ראובן כ"ץ הרב הראשי, אב"ד ור"מ לפ"ת והמחוז.

מעשה בא לידי באחד מעולי תימן. האב נסע לאסמרה, ושם קידש אחד 
את בתו על ידו, היינו קידושין על ידי אביה. ובתו היתה קטנה. והדבר 

היה בפני שני עדים כשרים. והמקדש אמר: הרי בתך רבקה מקודשת לי 
בריאל זה כדת משה וישראל. וכאמור, היה הדבר בפני עדים כשרים. 

האשה. ואף נתן את המוהר לאביה, כפי הנהוג. ובתו  והמקדש הכיר את
הקטנה היא האשה שנתקדשה, היתה אז בתימן אצל הסבתא שלה, ולא 

ידעה מהקידושין ולא כלום. ואח"כ הלכה ונתקדשה לאחד, וכשגדלה 
  היתה אתו במשך שש שנים ואף ילדה לו בן. 

זה, עתה עם עלית גולת תימן, שבתוכה נמצאו גם האנשים הנדונים ב
נתגלתה כי למעשה היתה כבר האשה מקודשת לבעל הראשון, על ידי 

הקידושין של אביה, כנ"ל. אביה סיפר בפנינו כי הוא אמנם כתב מכתב 
להסבתא והודיע לה כי אחד קדש את בתו על ידו. והאשה אומרת, כי 

אמנם סיפרה לה הסבתא בשעתו מעניין המכתב, אלא שלא שמה לב לכך 
  , או שלא ידעה שאפשר לקדש אשה שלא בפניה. ולא האמינה בדבר

והנה באו אלינו, במשרד הרבנות, שני הבעלים; הבעל הראשון, 
שהקידושין נעשו על ידי אביה, והבעל השני, שהאשה נתקדשה לו בעצמה 

וילדה לו בן, והביאו אתם העדים כדת וכדין, ושאלו להחלטתנו ופסק 
  דיננו. 

 
  

  
  



 
 

 
 

  סוף תשובותו שם סימן יט 

אמרתי שכנראה אין עצה אלא אם כן (ח) והנה בתחילת השיחה של כ"ג עמי בענין זה, 
היה הבעל הראשון נותן גט ומבטלנו שלא כדין הביטול ואז היו מופקעים 

ידושין למפרע, אך כ"ג לא שם לב לזה, מפני שזה נראה בעיניו כ"כ הק
רחוק. ואולם ראיתי שהמהרש"ם ז"ל ח"א סימן ט' אומר בעובדא דידיה 
שאם היה נשאל קודם שעשו מעשה גירושין של הבעל הראשון היה ממציא 
עצה ותושיה להלכה ולא למעשה (והיינו כעצתי הנ"ל) לשלוח הבעל הראשון 

  בפני אחד וכו', עיי"ש, וייטהר הממזר למפרע, יעויי"ש.  גט ולבטלו
  

והנה אם כי הוא ז"ל כותב להלכה ולא למעשה, אולי כוונתו אלא בהסכמת 
שאם כך כוונתו (יש לומר) עוד גדול א', או שני גדולים, כמובן. ושוב י"ל 

, (נראה לעניות דעתי) למה לא אמר כך בפה מלא? ובנדון שלפנינו נלע"ד
  . במקרה שלו, והיינו בצירוף הספק מפאת הקרוביםעדיף מ

  
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים מטהר ומקדש עמו ישראל שיאיר עינינו במאור תורת אמת ונורה 
כתורה ורוח טהרה ייערה על כל בית ישראל במהרה. כתפלת ידי"ע מכבדו ומוקירו כערכו הנשגב 

  צוג הרב הראשי לישראל מברכו בברכת התורה והארץ יצחק אייזיק הלוי הר

  

  ביוגרפיה - היכל יצחק
) ונפטר בירושלים 1887רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג נולד בלומזה, פולין, בשנת ה"א תרמ"ח (

). הוא היגר עם משפחתו ללידס, אנגליה, בגיל תשע. הוא היה תלמיד 1959בשנת ה"א תשי"ט (
דוקטור מאוניברסיטת לונדון. לאחר  חכם מובהק, שרכש גם השכלה כללית רחבה, וזכה בתואר

ששימש ברבנות בבלפסט, צפון אירלנד, ובדבלין, בירת אירלנד החופשית, נקרא בשנת ה"א תרצ"ו 
לאחר פטירת הראי"ה קוק. הוא לקח  כרבה הראשי האשכנזי השני של ארץ ישראל) לכהן 1936(

הציל יהודים רבים חלק פעיל במבצעי ההצלה באירופה בתקופת השואה ולאחריה והצליח ל
ולהעלותם ארצה. הוא היה פעיל גם בעניני מדינת היהודים שהלכה וקמה ושימש מנהיג רוחני 

בתקופה גורלית בתולדות עם ישראל. בתשובותיו, שנדפסו לאחר פטירתו, מתוארות צרות הרבים 
רום במשך שתי התקופות החשובות הללו, על בעיותיהן ההלכתיות המיוחדות, שנבעו ממצבי הח
ערב מלחמת השחרור ובמלחמה עצמה. הוא התייחס לשאלות ההלכתיות האופייניות לצבא 

  ולמשטרה עבריים.
  


