
 

  

 משמעות הקידושין 
נתעמק יותר ונבחן את הקידושין הנערכים תחת  

חז"ל קבעו שנוסח האמירה של הקידושין    החופה.
הרי את מקודשת לי בטבעת  בשעת החופה יהיה: '

על  מבוססת  החתונה  כל  וישראל'.  משה  כדת  זו 
אחת   מילה  אמר    -אמירת  שלא  חתן  מקודשת. 

מילה זו, נשאר רווק. מקודשת היא המילה שעליה 
 כורתים את ברית הנישואין.

אם תשאלו חתן שזה עתה קידש את כלתו, וירד 
הוא יענה: קידשתי  מהבמה: מה עשית על הבמה?  

אש אמרת לה?  תי.  את  לי.   מה   הרי את מקודשת 
הוא יענה: תשאל את הרב, הוא מה זה מקודשת?  

רב... לא  אני  הלך...  לא  בחור    עוד  כאן?  קרה  מה 
₪ לקייטרינג, הזמין את שלישיית    100,000שילם  

הפריח   הצרודים',  ו  1000'הזמרים    400  -בלונים 
ו כל יונים, הוא וכלתו ירדו בתוך כלוב מהתקרה, 

זה  מה  אותו:  וכששואלים  אותה.   כדי לקדש  זה 
מה   על  אז  לרב...   אותנו  שולח  הוא  'מקודשת', 

 הוא חתם והתחייב בכתובה???  
מתחילה  לא  הגירושין  שתופעת  לדעת  צריך 
הקידושין.   משמעות  בהבנת  נעוצה  אלא  ברבנות, 
את   'הרי  המשפט  משמעות  את  מבינים  כשלא 

'ה כך:  אחר  לומר  קל  אז  את מקודשת',  רי 
מגורשת'. תופעת הגירושין מתחילה בעצם מתחת 
סטיה   כל  חץ,  ליריית  דומים  הקידושין  לחופה. 

 קלה מביאה לפספוס של המטרה. 
לקדש אשה? מה נדרש    מהי אם כן המשמעות של

רווק   של  עולם  מתפיׂשת  לעבור  כדי  לעשות 
לממש   מתחילים  כיצד  נשוי?  של  עולם  לתפיׂשת 

משימה הזו אינה קלה, חיי שותפות? דעו לכם שה
המשמעות של המילה  ודורשת עבודה עצמית רבה.  

היא   לי,    -מקודשת  ומיוחדת  מובדלת  מופרשת, 
ואת   שלך  אני  שבעולם.  הגברים  כל  על  ואסורה 
בגן עדן לא היו עוד   בגן עדן.  שלי, כמו אדם וחוה 
גברים, ולא היו עוד נשים ולא היה מקום לתחרות  

חתונה הפכנו להיות זוג מבחינתנו, מהולהשוואות. 
אחד, אין יותר נשים ואין יותר גברים. רק כך נוכל  
היינו   אם  מושלמת.  בצורה  לגמרי,  להתאחד 
ואין   בעלי,  מלבד  בעולם  אחר  איש  שאין  מבינים 
מוכרחים   היינו  אשתי,  מלבד  בעולם  אחרת  אשה 

 להסתדר! 
רצה  כשהחתן  והקידושין,  החופה  טקס  אחרי 

עצר הרב את החתן ושאל אותו:   ..לרדת מהבמה.
חתן יקר, שמעת מה שאמרנו בברכה האחרונה של  

ברכות?   שמעתי...  השבע  החתן:  הרב:  ענה  שאל 
הבנתי...  הבנת? לא  ענה:  הרב:    והחתן  לו  הסביר 

בברכה   חתן   -אמרנו  ושמחה,  ששון  ברא  "אשר 
אתה יודע מתי   וכלה, גילה רינה, דיצה וחדוה...".  

ושמחה' עם הכלה שלך? שאל הרב, יהיה לך 'ששון 
 ואמר: כשתשכח את גילה, רינה, דיצה וחדוה...  

לנו   שמפריע  מה  לפעמים  נכון.  שזה  כמה 
יותר  לי  היה  'ההוא'  שעם  המחשבה  זו  להתאחד 
אבל   יותר...   מצליח  הייתי  'ההיא'  ועם  טוב...  
בטעות   יותר',  'ירוק  השני  של  שהדשא  ההרגשה 

 יסודה.

 הרופא נתן לפציינט "שלושה חודשים" מקסימום. 
 והנה קרה נס והאיש הבריא. אמר לו הרופא: "תגיד תודה לפחות".

 כי כאשר גססתי  -השיב הפציינט: "דוקטור, תגיד אתה תודה 
ראיתי את המלאכים מכינים את רשימת הרופאים שצריכים למות השנה, 

 . וביניהם היה גם השם שלך
 אז אמרתי להם: "תוציאו אותו מהרשימה. הוא בכלל לא רופא..." 

 
 

 ב הכרת הטו 
ֹּאֶמר ה" ַרִים 'ַוי ָך ַעל ֵמיֵמי ִמצְּ ֵטה ָידְּ ָך ּונְּ  ".ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּר ֶאל ַאֲהרֹּן ַקח ַמטְּ
משה רבינו התבקש מהקב"ה להכות את מימי היאר במכות דם וצפרדע, ולהכות את  

הכרת עפר מצרים במכת כנים. משה רבינו סרב להכות את היאר ואת העפר בטענה של 
 . הטוב

את  מכיון שהם השיטו  את המים של הנילוס  להכות  יכול  לא  ואמר שהוא  טען  הוא 
חדשים. ולא יכול היה להכות את העפר מפני שהכיר לו טובה    3היה בן  התיבה כאשר  

ֵנהּו ַבחֹול: "שכיסה את המצרי שנאמר מְּ ִרי ַוִיטְּ ". ואף על פי שבמכות אלו  ַוַיְך ֶאת ַהִמצְּ
משה לא  עדיין  מארץ מצרים  ישראל  בני  יצאו  ובעזרתם  ועצום  גדול  ה'  קידוש  יהיה 

והקב"ה הסכים עמו. ואמר לו שיאמר לאהרון להכות את    הסכים מגודל הכרת הטוב
 המים והעפר.  

ולכאורה מה הענין להכיר טובה לדומם הרי טבע המים להציף את העץ, וטבע העפר 
כן   פי  על  ואף  או לא לעשות.  בחירה לעשות  אין  ולדוממים הללו  את הגופה?  לכסות 

בדבר למדנו   כיוצא  טובה.  מלמדינו להכיר להם  רבינו  'בור  משה  ממאמר חכמים  גם 
ששתית ממנו מים, אל תשליך לתוכו אבן'. וכל כך למה? מכיון שאתה חייב לו הכרת  

 הטוב ששתית ממנו אף על פי שהוא דומם ואינו מרגיש כלום. 
אדם  אם  שפירושו  האוכלין'  על  מעבירין  'אין  נוסף  ממאמר  למדנו  עקרון  אותו  את 

מעל לעבור  לו  אסור  בדרך,  מושלך  לחם  פי רואה  על  אף  בצד  ולשים  להרימו  אלא  יו 
 שהוא לא השליך את זה. וכל זה מצד הכרת הטוב ללחם שמחייה את האדם. 

הכרת   חייבים  בחירה,  חסר  דומם,  לדבר  שאם  וחומר  קל  למדנו  לעיל  האמור  מכל 
ובן   כי סוף סוף קיבלנו ממנו שירות קל וחומר שצריך להכיר טובה לבעל חיים  הטוב 

 הכיר טובה לאדם שהוא בעל בחירה שברצונו היטיב לנו. בנו של קל וחומר ל
בתורה כתוב  הטוב.  להכרת  גבול  צֹו"  :ואין  ַארְּ בְּ ָהִייָת  ֵגר  ִכי  ִרי  ִמצְּ ַתֵעב  תְּ ֹּא  ּדֹור ...    ל

ַהל ֹּא ָלֶהם ִבקְּ ִליִשי ָיב כתב על פסוק זה וזה לשונו: דבר זה פלא גדול    ". הרב דסלרה'  שְּ
הבנים   שיקוע  הבנים,  שחיטת  הפרך,  עבודת  על  מה?  על  מצריים!  של  טובתם  להכיר 

למים,  ןבבניי זריקתם  ִתֵתנּו,  ֵבִנים  לְּ תֶֹּכן  וְּ ָלֶכם  ִיָנֵתן  ֹּא  ל ֶתֶבן  לשדות  וְּ באו  וכאשר   ,
 כזריות... לאלו חייבים להכיר טובה? ... לקושש קש המצריים היו מכים אותם בא 

הדחק בשעת  אכסניה  לכם  שהיו  שנים  אותם  משום  עליהם  ריחמה  שהתורה  . אלא 
אנו להכיר טובה למצריים על כל השנים שגרנו על    שמחויביםומפשטות הכתוב משמע  

כי סוף סוף "גר היית בארצו".    שהיו אלהאדמתם אף   אינה   ותוכל האכזריחיי צער, 
 . מכבה טובה זו

ומובא   ואם.  אב  מכיבוד  יותר  אותנו  שאירח  האדם  את  לכבד  חייבים  ועוד,  זאת 
בעת    במדרש מוצא  אתה  ואמו.  מאביו  ויותר  בכבודו  חייב  לחברו  פתחו  הפותח  'כל 

ולאמו  לאביו  לילך  לו  היה   ... ברוחו  שניים  פי  ליטול  וזכה  מאלישע  אליהו  שנלקח 
בן אכסניה שלו. וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו כמו בן    אתותם. כמו שהחיה  ולהחי

 . והצרפית אלא שמסר נפשו על אכסניה של
כתוב כאן דבר נפלא שאדם מקבל כח להחיות מתים כמו אליהו ואלישע, בדרך הטבע  

משתמש בכח הזה להחיות    והואהיה צריך לרוץ ולהחיות את הוריו שחייב בכבודם.  
 את בני המארחים שלו. 

דסלר סכנה   הרב  מתים,  כגון להחיות  גלויים  ניסים  בשם המפרשים שעשיית  הסביר 
היא לעושיה. ובשביל אבותיו שדבקותו בהם טבעים אינו רשאי להסתכן. מה שאין כן 
מותר  הטבע  מן  למעלה  הוא  זה  ומעשה  בבחירתו  זאת  שעושה  אורח  מכניס  בשביל 

 הטוב.  להסתכן משום הכרת 
 מבורך ושבת שלום 

 אבנר קוואס 
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