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הקדמת העורך
עשרים וששה השיעורים שלפניכם ,נערכו על ידי תלמידי הישיבה מתוך שיעוריו
של מו"ר הרב רא"ם הכהן שליט"א ראש ישיבת בית ועד הר חברון .כל השיעורים
שנערכו חזרו ולובנו ביחד עם מו"ר הרב רא"ם ,מתוך משא ומתן של תורה כדרכו
של בית המדרש.
הספר מחולק לארבעה שערים :השער הראשון עוסק במבואות למסכת ,ובמרכזו
עומדת שאלת היחס שבין מושג הקניין ומושג הקידושין ,ומתבהרת בו מכמה
כיוונים ההבחנה בין היחס העמוק בקשר של הקניין לבין התפיסה שהקניין הוא
שיעבוד .שאלות אלה מבוררות מתוך המקורות הראשוניים והמבואיים של המסכת:
מבנה המשנה ,פתיחת הבבלי ופתיחת הירושלמי .השער השני עוסק במכלול
הסוגיות הראשונות שעוסקות בקידושין בכסף ,תוך בחינת מקור קידושי כסף,
ובסוגיות המשוות בין קניין כסף בקידושין לבין קנייני כסף אחרים .זאת לאור
המשמעות של הקניין שנבחנה בשער הראשון .השער השלישי עוסק ביחס שבין
מעשה הקניין שיוצר את מעמד האירוסין ,לבין החופה שיוצרת את הנישואים.
בשער זה נבחנת השאלה מה משמעות ההפרדה בין הנישואים לאירוסין ,לאור
דברי הרמב"ם שהאירוסין והקניין הם חידושה המרכזי של התורה בעניין קשרי
נישואים ,שעניינה הקדמת יצירת הברית לחיים הטבעיים .שאלה זאת מתרחבת
גם למקומם של קידושי חופה וקידושי ביאה ,אשר לכאורה מערערים על הפיצול
המהותי שבין אירוסין לבין נישואים .השער הרביעי עוסק במחשבה ובדיבור –
ביצירת חלות הקידושין .כאן נידונים חובת האמירה על ידי האיש היוצרת את
חלות הקניין ,והניגוד בינה לבין שאר תחום הקניינים ,שבהם מספיק גילוי דעת.
מהצד השני נבחנות משמעות הדרישה לגילוי דעת האישה ,ומשמעות תפקידה
של האישה ביצירת חלות הקידושין.
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בהעברת השיעורים מתורה שבעל פה לתורה שבכתב יש עמל רב וגם תהליך של
יצירה וליקוט :הבנת הדברים הנאמרים בעל פה ,הדיון בהם ,ולצידם התביעה
לערוך את הדברים לפי הסדר ומתוך המקורות .השיעורים מבוססים על עיון
מעמיק במקורות מתוך התורה שבכתב ,דרשות הכתוב בחז"ל ,ועיצוב הדינים
במקורות התנאיים והאמוראיים ,דיוני הראשונים והאחרונים ופסיקת ההלכה .כל
זאת בשיפולי גלימתם של גדולי ישראל שדנו וביארו סוגיות אלו ,בדרכי הלימוד
המקובלות ,דור ודור ודורשיו ,דור דור ודרכי לימודו.
השיעורים בספר מבוססים בעיקר על שעורים שנמסרו בישיבה בשנת תשע"ו,
ובמקום שהשיגה ידינו הוכנסו גם נושאים ממחזורים קודמים של לימוד המסכת
בישיבה .במלאכת הוצאת הספר עמלו תלמידים רבים בבית הועד ומחוצה לו,
החל ממלקטי השיעורים בחבורות הקרובות לרב רא"ם שבמחזורים השונים ,דרך
התלמידים הרבים שתימללו את הקלטות השיעורים ,וכלה ברבנים ובתלמידים
הבוגרים שערכו אותם ו"מיני ומיניה יתקלס עילאה".
בראש העמלים על הוצאת הספר עמד הרב אלחנן שרלו שיגע רבות על העריכה
הראשונית של כלל המאמרים בספר .כמו כן תודה גדולה מסורה לתלמידים שטרחו
על תמלול השיעורים ועל עיבודם המקורי ובראשם ר' אברהם צוראל .עבודתם
הייתה הבסיס לספר זה .תודה לר' דוד צרי שעסק בעריכת הלשון ובהגהה .בנוסף
אליהם תודה לכל התלמידים שעסקו במלאכה לשם שמים .ויהי רצון שכל העמלים
במלאכה יזכו להמשיך להרביץ תורה ולהאדירה ,וה' יברך אותם בכל.
ספר זה לא היה בא לעולם ללא חזונו ,יוזמתו של ר' אריה ליבוביץ ותמיכתו הרבה.
ר' אריה המריץ את ידי העושים במלאכה ללא לאות ,מתוך חזון ששיעורי מו"ר
הרב רא"ם יהיו מונגשים בטוב טעם ודעת לכלל לומדי התורה .יהי רצון שהלימוד
בספר יעמוד לו ולזכות צאצאיו ,ויזכה להמשיך לעשות חסד ולפעול להרבצת תורה.
תודה אחרונה לר' רונן כץ מנהל הישיבה ,שאהבתו והשקעתו הרבה במכון התורני
בישיבה היא הבסיס האיתן למלאכת שמים זו .יהי רצון שיזכה לאריכות ימים ושנים
וימשיך בעשייתו הרבה במרץ ובשמחה .ספר זה לא היה יוצא ללא הקמת המכון
התורני ע"י מנהלי הישיבה בעבר ותלמידיה שמחוץ לכתלים ,ושמורה להם תודה
גודלה על ההקמה והביסוס של מפעל זה.
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אני מתפלל שספר זה יעמוד על שלחנם של מלכים" ,מאן מלכי? רבנן" ,ותעמוד
לדורות עומק תורתו של מו"ר הרב רא"ם שליט"א ,ויהי רצון שה' יברכהו בשנים
מרובות וטובות; שאזכה להמשיך ללמוד מתורתו ,וה' יהיה בעזרי ובעזר ביתי
להוציא שיעורים ,ספרים ומהדורות נוספות.
אלעזר גולדשטיין
סיוון תשע"ט
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הקדמת הרב רא"ם שליט"א
ברוך ה' שזכיתי לשבת בבתי מדרש כמעט יובל שנים ,וזכיתי להסתופף ולינוק
תורה מרבותי ,ללמדה לתלמידי ,ולזכות היום לאור חוזר מביתא דרבנן.
בתקופה האחרונה זכינו שתלמידי היקר ר' אריה ליבוביץ יצ"ו דחף לעריכה והוצאת
השיעורים שהתגלו בבית מדרשינו .תלמידי היקרים הרב אלחנן שרלו והרב אלעזר
גולדשטיין שליט"א כתבו ערכו ועיבדו את השיעורים על מסכת קידושין בעיון.
מסכת קידושין עוסקת ביצירת התא המשפחתי .הרמב"ם פותח את תחילת הלכות
אישות בחידוש התורה בקנין האשה:
קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק ,אם רצה הוא והיא לישא אותה
מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה .כיון שנתנה תורה,
נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים
ואחר כך תהיה לו לאשה ,שנאמר" :כי יקח איש אשה ובא אליה" (דברים כב ,יג).
רמב"ם הלכות אישות פרק א ה"א

כלומר ,החידוש של התורה בבניית התא המשפחתי מעבר להתרחשות הטבעית
הוא במעשה הקיחה" :כי יקח ."...פעולת הקיחה שבתורה מתורגמת לשני מושגים
מקבילים :קידושין וקניין .רבי פותח את הפרק הראשון בלשון הקניני" :האשה
נקנית" ואילו בפרק השני רבי משתמש בלשון קידושין "האיש מקדש .הניגוד בין
שני המושגים עורר דיון רחב.
בשיעורים על קידושין זכינו בסיעתא דשמיא לבחון לעומק את מושג הקנין ,והראנו
מתוך סוגיות רבות שקנין איננו מבטא חס וחלילה את השלטון של האיש על האישה,
אלא משמעותו העמוקה היא יצירת קשר יסודי קמאי ,כפי שניתן ללמוד מהמדרש
הפותח את פרק קניין תורה" :חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו
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הן :תורה קנין אחד ,שמים וארץ קנין אחד ,אברהם קנין אחד ,ישראל קנין אחד,
בית המקדש קנין אחד" .1בברייתא שם מתוארים הדברים בעלי המשמעות הגדולה
ביותר ,עם השייכות העמוקה ביותר לקב"ה ,כנובעים מזיקה של "קניין" .מעבר
לעומק הקשר שמבטא הקניין במדרש ,אפשר ללמוד ממנו שהקניין קדם לבריאת
אשית דַּ ְר ּכוֹ " (משלי ח ,כב) .על כך יש להוסיף שגם הילד הראשון
העולם" :ה' ָקנָ נִ י ֵר ׁ ִ
יש ֶאת ה'" (בראשית ד ,א) .מתוך
יתי ִא ׁ
ֹאמר ָקנִ ִ
"ו ֵּת ֶלד ֶאת ַק ִין ַו ּת ֶ
שנולד מכונה קנייןַ :
הכרה זאת ,הלכנו בדרכו של הרב הנזיר זצ"ל שהסביר שמונח הקנין הינו "מונח
פיוטי" המבטא את עוצמת הקשר בין האיש והאשה.
הדיון בספר מתחיל מתוך ניתוח הסוגיות ושיטות הראשונים וגדולי האחרונים ,אך
יש בו גם חותם חדש ,הנובע מחיפוש המשמעות העמוקה של היצירה המופלאה
של הקניין המוליד חיי קדושה ,מתוך התבוננות בלמדנות.
רבי יהודה הנשיא ,חותם התורה שבעל־פה ,המייצג את המסורת מסיני ,אומר
על ידיעותיו" :הרבה תורה למדתי מרבותי ,ומחבירי יותר מהם ,ומתלמידי יותר
מכולן" 2.באופן מפתיע מדגיש רבי שהתורה שבידו נבנתה לא רק מתוך מסירה
מרבותיו ,אלא דווקא מתוך בית המדרש :מרבותיו ,מחבריו ,ומעל לכול – מתלמידיו.
אין ספק שזהו חלק מענוותנותו של רבי המתוארת במשנה" :משמת רבי בטלה
ענוה ויראת חטא" 3.ענווה זאת נובעת מאמירה עמוקה מאוד על הבנתו של רבי
את התפתחותה של תורתו והעמקתה :מתוך בית המדרש ,בדיבוק חברים ,ומתוך
המפגש עם התלמידים.
הרמח"ל הגדיר את השתלשלות העולמות בתור שני מחזורים – "אור ישר" ו"אור
חוזר" (קל"ח פתחי חכמה ,פתח טז) .לאור החוזר שני סוגים :אור חוזר שאין בו יותר מהאור
הישר ואור חוזר שיש בו יותר ממה שיש באור הישר .באותו אופן אפשר לתאר
את עומק אמירתו של רבי :זכיתי להיות צינור הממשיך את גילוי התורה שבעל־
פה שקבלתי מרבותיי ,בבחינת אור ישר ,ולהעביר דרכי את התורה מתלמידיי,
המחזירים לי את האור החוזר מן הסוג השני.

11

פרקי אבות ו ,י .ראו להלן עמ' 6

22

בבלי מכות י ע"א.
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כעין הבנתו העמוקה של רבי יהודה הנשיא על דרכה של התורה שבעל־פה ,עולה
גם מן השיח המופלא של ר' יהושע עם תלמידיו" :מה מסמר זה חסר ולא יתר אף
דברי תורה חסירין ולא יתירין – תלמוד לומר נטועים ,מה נטיעה זו פרה ורבה – אף
דברי תורה פרין ורבין" 4.דברי תורה פרים ורבים מכוחו של בית המדרש .דברי
5

ר' יהושע מתבהרים לאור תפיסתו היסודית את התורה שבעל פה כ"מעיין המתגבר".

בספר תורת־חיים (פרשת ויגש ,ב) מבאר האדמו"ר האמצעי את הדעה ש"ארץ
קדמה לשמים" ומלמד שישנו אור חוזר הקודם לאור ישר – בבחינת הרשימו
בתורת הרמח"ל.
התורות של בית המדרש הן בבחינת תורות המתגלות בבמת ציבור ומתוך עמידה
"לפני ה'" .הגמרא בזבחים 6מדייקת שכל דבר שתלה הכתוב בעמידה לפני ה' אי
אפשר לקיימו בבמת יחיד .וביאר הרב הוטנר 7ש"אף על פי שבמקומות עבודה של
הקרבת קרבנות הן ,מכל מקום דרגא זו דלפני השם משוללת היא מהן" .זיקקנו כבר
בעבר 8,שהעובדה שעמידה לפני ה' אינה קיימת בבמת יחיד ,נובעת מכך שאחד
מיסודות התגלות השכינה הוא שמעולם לא התגלתה שכינה ליחידים .במת יחיד
היא פעולה מנקודת הרצון מול הא־להים הנמצא בשמים ,ואילו בבמת ציבור,
באמצעות הקורבנות ,ניתנת לאדם היכולת להתקשר ולהתקרב לקב"ה בבחינת
פנים בפנים.
זיכני הקב"ה להיות משמש בקודש בבתי המדרש קרוב לארבעים שנה ,ולנצח על
גילוי דבר ה' ,הן בשיעורים יומיים והן בשיעורים כללים .שיעור כללי שכל רבני
בית הוועד ותלמידיו שותפים בו ,הוא בבחינת גילוי שכינה בעבודת הקודש ,כמעין
במת ציבור .עכשיו זכיתי לגילוי תורה מדיבוק חברים בבחינת אור חוזר ,שכאמור,
פעמים רבות אף קודם לאור ישר ,בבחינת ארץ שקדמה לשמים.

44

בבלי חגיגה ג ע"ב.

55
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66
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לא פשוט להעביר תורה שבעל־פה לכתב .שמחתי שמחה יתירה כשראיתי ועברתי
בעיון על האור החוזר שיש בו יותר ממה שיש באור הישר ,בעריכה ובעיבוד של
הרב אלחנן והרב אלעזר שיש בהם הקשבה והעמקה ,ועבודתם היא בבחינת חכמה
ולא רק מלאכה.
אני מודה מעומק הלב לר' דוד צרי שהשלים את מלאכת ההגהה והעריכה הלשונית
על מנת שהשיעורים יצאו כסולת נקיה.
תודה לתלמידי היקר ר' אריה ליבוביץ ,שבזכותו עתה יוצאים שלושה כרכים,
ובתלתא הווי חזקה.
תודה לר' רונן כץ ,מנהל הישיבה ,שטורח יום ולילה בגשמיות ורוחניות מתוך לב
חם ומתוך שותפות מלאה עם התלמידים והר"מים.
אני מתפלל לריבונו של עולם שיסייע בידינו להוציא לאור את כל התחומים של
ששת הסדרים של התורה שבעל־פה המתגלים בשיעורים בבית הוועד ,כדי שהתורה
שבעל־פה תמשיך לפרות ולרבות .בכך נכין את תורתו של משיח ,כדברי מדרש
קהלת רבה (פרשה יא)" :כי אם שנים הרבה – ישמח בשמחת התורה ,ויזכור את ימי
החשך – אלו ימי הרעה ,כי הרבה יהיו – תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני
תורתו של משיח".
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