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 כי בועליך עושייך 
 שמחת העקרה

נדבר הפעם בעיקר על חתונה. כל המצוות של חתונה 

ומשפחה נמצאות בפרשה שלנו אבל נתחיל דווקא בהפטרה 

עשרה פסוקים בלבד,  -שהיא ההפטרה הכי קצרה בשנה 

המס' המינימלי של פסוקים להפטרה ע"פ ההלכה, ואמנם 

היא אכן אחת מההפטרות הנחמה אבל תמיד היא ההפטרה 

ההפטרה מוכרות לנו קודם כל של פרשת כי תצא. מילות 

מהפיוט 'לכה דודי' המושר בליל כל שבת, שכן הרבה 

'לא תבושי ולא  -מהמוטיבים שבפיוט לקוחים מהפסוקים הללו 

תכלמי', 'ימין ושמאל תפרוצי' ועוד, אבל בואו ונתבונן בפסוק 

  - ולא ברור הראשון שהוא די מוזר

ָדה פ    א ָיָלָ֑ ה ל ֹ֣ י ֲעָקָרָ֖ ִּ֥ ה וְ ָרנ   ָּ֤ נ ָ י ר  ֙י ל אְצח ִ֨ י ַצֲהל  ִּֽ ָלה כ   ֵני ָחָ֔ ִּֽ ים ב ְ ִּ֧  ַרב  

ה ָאַמִּ֥ר  ָלָ֖ י ְבעו  ֵנִּ֥ ב ְ ה מ  ֵמָמָ֛  )ישעיהו נ"ד א'( .ה'ׁשו 

חלה זה לשון לידה. היולדת עוברת חבלי לידה, 'חיל כיולדה' 

'רני' זה לשון שמחה,  -. מה כתוב בפסוק הזה? )תהילים מ"ח, ז'(

ואם כן למה שהעקרה תשמח? מדוע זו שלא יולדת, לא חלה, 

תפצח ברינה? את השאלה הזו שאל צדוקי אחד את ברוריה 

  -אשתו של רבי מאיר, והיא ענתה לו תשובה ניצחת כהרגלה 

אמר לה ההוא מינא לברוריא: כתיב: רני עקרה לא ילדה, 

רני? אמרה ליה: שטיא! שפיל לסיפיה  -משום דלא ילדה 

בים בני דכתיב: "כי ר ,את סופו של הפסוק[ (קרא]רד ) דקרא

 -"; אלא מאי עקרה לא ילדה שוממה מבני בעולה אמר ה'

רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים 

 )ברכות י'.( .לגיהנם כוותייכו

ל זו נשמעת תשובה של אשת האדמו"ר כשהיא מתעצבנת ע

חסיד שוטה... אבל מה באמת כתוב פה? ואיך זה שבני שוממה 

רבים מבני בעולה? כל המפרשים עוסקים בזה ואני מבקש 

 ללמוד את זה, יש כאן מהפכת עולם. 

 קיבוץ גלויות

  -ההמשך דווקא ברור 

י יב  ֹ֣ ת ַהְרח  ו  יעִּ֧ יר  ְך ו  ם ָאֳהֵלֵ֗ ו  ו  ַאל ְמקֹ֣ ָ֖ ְך ַיט  תַָ֛י  נו  כ ְ ׁשְ י  מ  כ  ְחש  ָ֑ ַ ת 

֙י  יכ  ֙ יַהֲאר  ק  ִּֽ ְך ַחז ֵ ָ֖י  יֵתד תַ ְך ו  י  יָתַרָ֔  )ישעיהו שם ב'(. ֵמִּֽ

תסגרי אלא תרחיבי כלומר יהיו לך כל כך הרבה ילדים אז אל 

 את האהל, תגדילי את החדרים, את היתדות. למה?

י ת  כ   ו  ָ֖ מ  ים ְנׁשַ ִּ֥ ׁש ְוָער  יָרָ֔ ם י  ֹ֣ י  ו  י ְוַזְרֵעְך֙ ג  צ  ְפר ָ֑ אול ת   מ ָ֖ ִּ֥ין ו ש ְ ָימ 

ִּֽיבו   ׁש   )שם ג'( .יו 

לא יהיה מקום אז תצטרכי לשבת בערים שפעם ישבו שם גויים 

 וכעת הן שוממות, נשמות.

י ַאל ֙י כ   י ְוַאל ת  ִּֽיְרא  ׁש  ו  א ֵתבָ֔ ת  ל ֹ֣ ׁשֶׁ י ב ָּ֤ ֹ֣ י כ   יר  ָ֑ א ַתְחפ   י ל ֹ֣ ֹ֣ י כ   ָ֖ ְלמ  ָ כ  ת  

ת אַ  ִּ֥ ְרפ ַ י ְוחֶׁ ח  ָָ֔ כ  ׁשְ ְך֙ ת   י  ַמ֙ יֲעלו  ר  ְזכ ְ א ת  ְך ל ִּ֥ ָ֖י  ד ְלְמנו תַ ו   )ד'( .עִּֽ

את זוכרת את הבושת שהיה בימי עלומיך, כשגלית מהארץ 

 -בימי בית ראשון ושני? ואת החרפה כשהיית בגלות כאלמנה 

 לא תזכרי עוד. למה?

ְך  י  ְך֙ ע ש ַָ֔ י ב ֲעַל֙י  ָּ֤ ש ְ  ה'כ   ׁש י  ו  ֲאֵלְך֙ ְקדֹ֣ ו  ְוג ִּֽ מָ֑ ת ׁשְ ו  ל ֱאל ֵהִּ֥י ְצָבאָ֖ ָרֵאָ֔

א ָכל ֵרִּֽ ק ָ ץ י   )שם ה'( .ָהָאָ֖רֶׁ

זו הפטרה מדהימה שמתארת את קיבוץ הגלויות הכי גדול, 

 -שאין מקום כשכולם באים, אבל אני לא מבין את ההתחלה 

רני עקרה לא ילדה ורבים בני שוממה? נלמד את הדברים לפי 

פירוש המלבי"ם אבל האמת היא שכל אחד מאיתנו צריך לומר 

אותם, כי יש דבר שרואים בעיניים הפשוטות של כל אחד 

אין כיום בינינו שני אנשים מאותה  -עולם אם הוא איננו עיוור ב

ארץ ואפילו מאותה יבשת. זו תופעה שאין לה אח ורע בשום 

מקום בעולם. הקיבוץ גלויות המופלא שלנו. הנביא מדבר על 

כך לא רק פה אלא גם במקומות אחרים, כמו בהפטרות 

י" -הנחמה הבאות  ִֽ א  ךַ֙ ּורְׂ  שְׂ י  יב ֵעינ ַ֙ ִ֤ אּוא   ָסב  ֣צּו ָבִֽ בְׂ קְׂ ָלָּ֖ם נ  ך י כֻּ  "...ָלָ֑

מין גאווה לנו , אבל בואו נראה את המלבי"ם. יש ועוד )מ"ט י"ח(

  - כזו של 'להיות ישראלי', צבר, מול 'העולה החדש', נכון?

 ארצי-הריון חוץ

היולדת עוברת חבלי לידה. זה חלק מהתהליך, התמודדויות, 

צירים וכו' ובסוף באה הלידה. אומר המלבי"ם כי ציון היא 

 -המדינה המשולה לאם היולדת, ובני המדינה הם ילדיה 

המליצה תדמה את המדינה כאם היולדת, ואת בני המדינה 

מה את ציון כאשה עקרה כי אינה יולדת ילילדיה, עפ"ז ד

]אין לה ילדים, היא מתבוננת סביב לאורך השנים  ם ויושבת שוממהבני

 פ"אתש כי תצא פר' "קש
 שליט"א מרדכי אלון הרב

  לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  



 

אשור, מצרים, אירופה אפילו יבשות חדשות שזה מקרוב  -ולכולם יש ילדים 

, ואחר מלאות ילדים והיא שוממה[ ןכול ,התגלו כמו אמריקה ואוסטרליה

]בנים שלה שלא נולדו  כי בכל זאת יבואו לה בנים רבים מרחוק

ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה,  (למעלה מ"ט) , כמ"שבה[

תרון העקרה הזאת הגם שלא ילדה כי לא הפסידה מאומה 

]פתאום כל האומות שהזכרנו לעיל הן  שוממהכי מ"מ רבים בני 

'פצחי  - והיא המציאה המצאה חדשה ,מעלי אבק במוזיאון ימי העולם םמדפי

כי כמו אבל עוד יהיה לה ריוח מזה,  רנה וצהלי לא חלה'[

שהאשה קודם לדתה תחיל תזעק בחבליה, כן המדינה טרם 

לדתה, והוא טרם תהיה לגוי וממלכה, יעברו עליה מלחמות 

רבות ומהומות גדולות בהכרח, שהם חבלי יולדה לה, אבל 

ציון שיבואו אליה גוי גדול ועצום פתאום בלא חבלים 

לקנות  -קלות ]כל יהודי שרוצה לעלות לארץ יכול לעשות את זה ב וצירים

, כרטיס טיסה ולהתקבל פה בארץ כמו תושב ותיק של חמשת אלפים שנה[

תדמה כאשה שילדה בנים רבים ולא חלה בחבלי יולדה, 

עוד יותר על מה שלא ילדת, במה " פצחי רנה וצהלי" וז"ש

בחבלי יולדה, ובכ"ז רבים " שלא חלה" שאת דומה כאשה

ה שהיה לה בני שוממה מבני מדינה אחרת שהיתה בעול

 .בעל וילדה לו בנים

אם תגידו לאשה 'לידה זה קשה,  -מה שאומר המלבי"ם הוא 

אולי תוותרי ותאמצי ילד'? ברור שאף אשה לא תוותר על 

ההריון והלידה שלה מעצמה, נכון? בפסוק כתוב 'רני עקרה' 

שכל ילדיה באים מכל רחבי העולם במטוסים, בלי לידה, אבל 

פצחי רינה, כי  -, שלא יולדת בעצמך הם ילדיה. את שלא חלה

שנה. כשצילמו  3000כל ילדיך באים! ההריון נעשה במשך 

אותה היית שוממה, ופתאום רבים בני השוממה הזו מכל בני 

העולם. רואים את הריבוי הזה בעיניים שלנו, ריבוי שאין בשום 

מקום בעולם. ולכן את תבני שכונות ותגיעי למקומות שמעולם 

אום רשרש, ערים -חיו שם לפני כן. תבני את אילת יהודים לא

והפאר הגדול  -נשמות, תפרצי ימין ושמאל וזרעך גויים יירש 

 -שלך יהיה לא שנולדת פה אלא שבאת הנה ולך את מפה 

ֹון" יּ֨ צ  לְׂ ֻּ  ּוּ֥ יׁש י א  יׁש וְְׂ֭ ֣ ר א  דֵיָאמ ַ֗ ּה ל  . אני נולדתי ה'( )תהילים פ"ז,..." ָבָ֑

אלף שנה דרך רוסיה, תימן או  פה למרות שטכנית עברתי

 מרוקו. זה דבר שלא נתפס. 

 רבים בני שוממה מבני בעולה

אנחנו בסוף השבוע של השרפות שהוצתו בהרי ירושלים ע"י 

בני בליעל ימ"ש. כולנו מכירים את המשל של שתי הנשים 

הזונות עם שלמה המלך. איך מכירים ויודעים של מי הילד 

זו שהדבר היחיד שהיא רוצה לעשות הוא  -ומיהי המתחזה? 

לשרוף את הילד, ברור שהוא לא שלה. אין לה שום קשר אליו. 

וכן,  –ולמה היא שורפת? כי זה מתסכל שאתה ישראלי 

ופתאום בני  -הפלסטינים האלה גם הם אזרחים ישראלים 

השוממה רבים מבני הבעולה. זה תסכול ברור. לכן ילד גזלן 

הוא  -שנמצא במקום שאיננו שלו והוא לא יודע מה לעשות 

שורף. כמו ילד שלוקחים לו צעצוע שהוא מגלה שמלכתחילה 

 -ומרים לו אז הוא הורס אותו ושורף אותו. אז א -לא היה שלו 

                                                           
 'השפחה'שהיא הנצרות ו 'הגברת'בתיאולוגיה הנוצרית מדובר רבות על 1 

 .היא היהדות, שנזרקה ע"י האל

'אל תתעצבן, ילד, תתנהג יפה ותהיה גם אתה חלק מבית 

תפילה לכל העמים, רק תזכור מי הם בעלי הבית, של מי 

 המקום'. 'רני עקרה לא ילדה'. זה געוואלד.

ראיתם פעם לידה בלי צירים? ראיתם  -ואז נשאלת השאלה 

פעם מישהי שיכולה לשמוח שמרגישה כמו עקרה אבל יולדת 

? נתאר לעצמנו שהיו אומרים לכל היולדות שהן יכולות בלי סוף

להרגיש עקרות אבל ללדת עוד ועוד? זה יכול לקרות כמו 

'כי בועליך עושייך ה' צבאות שמו וגואלך  -שמתואר בפסוק 

כשהבעל הוא  -קדוש ישראל...". מה ענין ה' צבאות לכאן? 

בשר ודם וכן האישה אז הפלא של הלידה חייב לבוא בדרך 

בעית של הריון וצירים וקשיים, אבל כש'בועליך עושייך' אז הט

'ה' צבאות שמו', הוא מביא צבאות רבים. זוכרים את הנשים 

שהביאו את 'המראות הצובאות' ובזכותן נגאלו ישראל 

הבעילה איננה פעולה אלא  -ממצרים? 'כי בועליך עושייך' 

א המהות שלך. לכן 'אל תראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי ל

כל  -תשכחי, וחרפת אלמנותיך'  -תחפירי, כי בשת עלומיך 

החרפה שחרפו אותך לאורך כל השנים ודיברו על 'הגברת' ועל 

פתאום את תהיי יולדת יותר מכל עקרה בעולם,  - 1'השפחה'

  -עקרה בלי צירים, כמו שנגיד בהפטרה של הפרשה הבאה 

י י מ  ָ֖ נ  יָנה ְוַכי ו  ָ֑ עו פֶׁ ב ת ְ ָעֹ֣ ָ ה כ  ֶׁ לֵאָ֖ל  ם ם אֶׁ  ס', ח'(ישעיהו ) .ֲאֻרב  ֵתיהִֶּֽׁ

שאומר הקב"ה על עצמו ועל כנסת דברים ה לאוהכל הכנה 

  -ישראל 

י ִּֽ ש  ָחָת֙ן ַעל כ   ו  ְך ו ְמש ָּ֤ י  ָנָ֑ ו ְך ב ָ ְבָעלָ֖ ה י  ָלָ֔ תו  חו ֙ר ב ְ ל ב ָ ְבַעָּ֤ ה  י  ָָ֔ ל  ַ כ 

ךְ  י  ְך ֱאל ָהִּֽ י  ִּ֥יש  ָעַלָ֖  ס"ב, ה'(שם ) .ָיש  

 העולם לא מובן אז צוחקים

צריך עוד להמשיך ולדרוש הפטרה הזו בלי סוף אבל הפשט 

הוא שאנחנו צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות עד כמה 

השמחה להיות יולדת  -'רני עקרה לא ילדה'. כמה שזה פשט 

בלי שום חבלים, קיבוץ הגלויות הופך להיות המציאות 

שבלעדיה אי אפשר להבין מה הולך פה בכלל. זכריה הנביא 

  -ר במקום אחר אומ

ה ָאַמ֙ר  ם  ה'כ  ָּ֤ ית֙ ָהָעֹ֣ ֵאר  ֵעיֵנ֙י ׁשְ א ב ְ ֵלֵ֗ ָ פ  י י  ֹ֣ ת כ   ו  ָ֖ים ְצָבאָ֔ מ  י ָ ה ב ַ ַהז ֶָׁ֔

ם א ְנֻאָ֖ם  ָהֵהָ֑ם ג ַ ֵלָ֔ ָ פ  ֵעיַנ֙י י  ת ה'ב ְ ו   )זכריה ח' ו'(  .ְצָבאִּֽ

אתם לא מבינים מה הולך פה? 'גם אני לא מבין את זה', אומר 

הקב"ה כביכול לעם ישראל. זה כל כך יותר גדול מהשחצנות 

אבל מי היה אברהם?  -הצברית שלנו. כן אנחנו בני אברהם 

הוא בא מבגדד, הוא לא נולד פה. אמרתי השבוע לחבר'ה 

בשיעור שהסיבה שאנחנו הישראלים הכי אוהבים לשמוע 

לספר בדיחות על עדות שונות כי כשמשהו הוא מעל כל ו

אז לא נשאר לך שום דבר חוץ מלצחוק על  -ההבנות וההיגיון 

כשאבל מגיע לאיזשהו שיא, אדם  -זה. לא עלינו, גם להיפך 

מקבל התקפת צחוק, וזה נובע מכך שכבר אין לי הסבר, אני 

חיק לא מבין את זה עד שאני מתחיל לצחוק. לאב הכי פחות מצ

משלשת האבות קראו 'יצחק'. כולו דין, גבורה, וקוראים לו 



 

'וואו, איך  -כי כששרה ראתה את זה היא אמרה  -יצחק. למה? 

'גם בעיני יפלא'. העולם לא מובן  -זה יכול להיות?', וענה לה ה' 

אז צוחקים. 'עקרה לא ילדה' זה מצחיק, ואין דבר יותר ריאלי 

. לא צריך מחקרים או את מהצחוק הזה בכל הגלובוס כולו

פשוט לפתוח את העיניים, 'שאי  -הלמ"ס כדי להבין את זה 

סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך'. היום אפשר לראות את 

זה אפילו בתוך הבית בזום... רק לפני מאה שנה בכלל לא ידענו 

על קיומה של המדינות האחת של השני והנה אנחנו הילדים 

לה. למה? "כי בועליך עושיך ה' צבאות של הארץ הזו. לא ח

שמו". אין זו בעילת בשר ודם אלא בעילת בחור בתולה של 

הקב"ה את ישראל. זו חתונה אלוקית שלא נתפסת והיא מגלה 

 את האלוקות, את האינסופיות בעולם.

 עולם האישות

עד כאן הייתה זו הקדמה. כמו שאמרנו, ההפטרה הזו היא 

של פרשת הפטרת נחמה אבל לפני הכל היא ההפטרה 

השבוע 'כי תצא', ובפרשת כי תצא עוסקים יותר מכל פרשה 

אחרת בתורה בחתונה, בבנית המשפחה. כל מצוות האישות 

ייבום, נישואין, קידושין, גירושין,  -לסוגיהן נמצאות בפרשתנו 

מוציא שם רע, אונס,  -וגם התאונות הקשות נמצאות פה 

נו, וזה מפתה, קדשה, יפת תואר. הכל מרוכז בפרשה של

מופיע גם בהקשר היותר רחב, שכל אחד צריך להכיר את 

  -מקומו ותפקידו בעולם 

י ל א ה ְכל  ָּ֤ ְהיֶׁ ִּֽ ֙ר ַעל י  בֶׁ א גִֶׁ֨ ה ְול ִּֽ ָָ֔ ׁש  ה א  ָָ֑ ׁש  ת א  ְמַלֹ֣ ר ש   בֶׁ ָ֖ ִּׁ֥ש ג ֶׁ ְלב ַ  ...י 

 )דברים כ"ב, ה'(

תפיסת עולם האישות היא אולי מרכזה של הפרשה. גם 

המצווה לשמח את אשתו שנה אחת מופיעה בפרשתנו. 

והחתונה שלנו בעם ישראל היא בבואה של החתונה של 

החתונה של ישראל והקב"ה. מי שזוכר את נוסח שבע 

הברכות שנאמרות בחופה זוכר שאנחנו מדברים שם בעצם 

קרה ותגל, משמח ציון בבניה, על הקב"ה ועלינו. שוש תשיש ע

עוד ישמע הערי יהודה, משמח חתן עם הכלה וכו', ודווקא לכן 

אני מבקש לפתוח בשאלת יסוד שהיא פלא אדיר, ובמיוחד על 

רקע ההפטרה כפי שלמדנו שאיננה באה רק על מנת לנחם 

אותנו בנחמה הגדולה של קיבוץ גלויות ולגאולה שלמה אלא 

הפרטית, ולתת חיזוק מתוך  גם באה לנחם אותנו ברמה

הפרשה כמו התפקיד של כל הפטרה בפרשתה. נדמה לנו 

לפעמים שבהפטרות של הפרשיות שמשבעה עשר בתמוז ועד 

שיש שם נושא  -שבת בראשית שאינן ממין הפרשה דווקא 

 אחר, אז לא. בוא ונראה.

היכן מופיעה בתורה מצוות עשה להתחתן, וליתר דיוק מצוות 

ן ונישואין? האם יש בכלל מצווה כזו או שזה עשה של קידושי

  -אופציונלי? בברכת החופה אנחנו אומרים 

ָתיו  ְצו  מ  נו  ב ְ ׁשְ ד ַ ר ק  ָלם ֲאׁשֶׁ ְך ָהעו  לֶׁ ה ה' ֱאל ֵהינו  מֶׁ ְך ַאת ָ רו  ב ָ

ת ְוה   ת ָהֲארו סו  ת, ְוָאַסר ָלנו  אֶׁ נו  ַעל ָהֲעָריו  ו ָ ת ְוצ  יר ָלנו  אֶׁ ת  
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ת ָלנו   ׁשו או  ין ַהנ ְ ׁש  ו  ד  ה ְוק  ָ ׁש ַעל ְיֵדי ֻחפ  ה ה' ְמַקד ֵ ְך ַאת ָ רו  , ב ָ

ָרֵאל  ש ְ ו  י  יןַעל יְ ַעמ  ׁש  ו  ד  ה ְוק  ָ  .ֵדי ֻחפ 

לכאורה משמע מנוסח הברכה שיש פה מצווה.  -אז ראשית 

מה מקורה? ודבר נוסף, בנוסח סיום הברכה היה לכאורה צריך 

להיות "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקדש אשה" כמו בכל 

ברכה, אבל הנוסח הוא "מקדש עמו ישראל ע"י חופה 

וקידושין". כלומר עם ישראל כולו מתקדש ע"י מציאות כזו של 

 חתן וכלה.

פני שנענה על השאלה, ניזכר בתנא בן עזאי שלא נשא אשה. ל

הוא היה מארבעת אלו שנכנסו לפרדס, וכתבו עליו בגמרא 

שמאז שמת בן עזאי בטלו שקדנים. המושג לשקוד על תורה 

זה הוא. הוא לא נשא אשה ואמר חשקה נפשי בלימוד תורה, 

 -ולא היתה דעת חכמים נוחה הימנו. אני זורק לאויר שאלה 

האם הוא גם לא עשה קידוש בליל שבת כי חשקה נפשו ללמוד 

תורה? האם הוא לא לבש ציצית או לא הניח תפילין כי חשקה 

אז זה חלק מהתורה ואי  -נפשו בתורה? הרי אם זו מצוות עשה 

 אפשר לוותר עליה.

 מקור מצוות קידושי אשה

עכשיו נראה היכן כתובה מצוות קידושי אשה. החינוך במצווה 

רות בפרשה שלנו. בשלשה תקנ"ב מביא את זה משני מקו

מקומות מופיע הביטוי 'כי יקח איש'. אגב, אנחנו כבר מבינים 

'כי יקח' זה לא ציווי אלא סיפור.  -מנוסח הפסוק את הבעיה 

  -הפסוק הראשון שמדבר על זה אומר

י ִּֽ ה   כ   ֵנָאִּֽ יָה ו ש ְ ָ֖ ָבִּ֥א ֵאלֶׁ ה ו  ָָ֑ ׁש  ָ֖יׁש א  ח א  ִּ֥ ק ַ ָ֔ . י  ָבר  ת ד ְ יל ֹ֣ ֙ ֲעל  ִּ֥ם ָלה  ים ְוש ָ

ע ֹ֣ם ָרָ֑ יָה ׁשֵ ָ֖ א ָעלֶׁ ִּ֥ צ   י"ד(-כ"ב י"ג) ְוהו 

תחילת הפסוק טובה אבל ההמשך לא הכי סימפטי. ננסה את 

  -הפסוק השני 

י ִּֽ ה כ   ָָ֖ ׁש  יׁש א  ָ֛ ח א  ִּ֥ ק ַ ם י  ה  ְוָהָיָ֞ה א  ְבָעָלָ֑ ְמָצא ו  א ת  י ל ִּ֧ יו כ   ֵעיָנֵ֗ ן ב ְ  ֵחֹ֣

ר  פֶׁ ה  ֵסָּ֤ ַתב ָלָ֜ ר ְוָכִ֨ ָבָ֔ ת ד ָ ְרַוֹ֣ ֙ עֶׁ ָצא ָבה  ה  ָמָּ֤ ָחָ֖ ל ְ ה  ְוׁש  ָיָדָ֔ יֻתת֙ ְוָנתַֹ֣ן ב ְ ר  כ ְ

ו   יתִּֽ ב ֵ  )כ"ד א'( מ 

גם כאן התחלה נראית טובה, ומכאן לומדים שקידושין צריכים 

להיות בכסף, אבל מהמילה השישית ואילך הכל מתהפך. אין 

איזה פסוק שאפשר לדרוש אותו נורמלי?  יש אמנם עוד פסוק 

  -אחד אבח הוא בכלל לא מדבר בעניין 

י ִּֽ א כ   ָבָ֔ צ ָ א ֵיֵצ֙א ב ַ ה ל ָּ֤ ה ֲחָדׁשָָ֔ ָֹ֣ ׁש  יׁש֙ א  ח א  ִּ֥ ק ַ ה ְלֵביתו ֙  ...י  ָּ֤ ְהיֶׁ י י  ָ֞  ָנק 

ת ָ֖ח אֶׁ מ ַ ת ְוש   ָחָ֔ ה אֶׁ ָנֹ֣ ו   ׁשָ ִּ֥ ת  ׁשְ  )שם ה'( ..א 

  -הרמב"ם מצוטט בספר החינוך 

באחת משלוש דרכים קודם  2לקנות אשה שנצטוינו

שהן בכסף,  .(קידושין ב) , ודרכים אלו ביארו חכמים3הנישואין

כי יקח איש " נאמראו בשטר, או בביאה עליה. ועל זה 

כלומר אם ירצה איש ליקח  (יג, דברים כב)" אשה ובא אליה

, זו אינה חובה, אלא רק אם אדם רוצה בכך[ ]כלומר לו אשה

 .יקנה אותה תחילה בביאה

כלומר מוסד הנישואין הוא מוסד קיים למרות שהוא לא מופיע בשום  3 

מקום. מצוות העשה היא לעשות קידושין לפני הנישואין. ומקור המצווה 
 כדלהלן;
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את הברכה על הקידושין, ושלא כפי שאנו צמו אומר שעהחינוך 

נוהגים, מברכים אחרי הקידושין, אחרי נתינת הטבעת והסיבה 

כי לא בטוח שהאשה רוצה בנישואין ולכן חייבים לברר  -

ראשית שגם היא בעניין לפני הברכה. זה תלוי ברצון שני בני 

הזוג. אגב, מכאן לומדים שאשה נקנית בביאה, אך מאיפה 

לומדים שאשה נקנית בשטר? זה מדהים. בהמשך הפסוק 

 -כתוב 

יָ  .. יֻתת֙ ְוָנתַֹ֣ן ב ְ ר  ר כ ְ פֶׁ ה  ֵסָּ֤ ַתב ָלָ֜ ו  ְוָכִ֨ יתִּֽ ב ֵ ה  מ  ָחָ֖ ל ְ ה  ְוׁש  ְצָאָ֖ה  .ָדָ֔ ִּֽ ְויָ

ו  וְ  יתָ֑ ב ֵ ישׁ מ  ִּֽ ִּ֥ה ְלא  ְיתָ ְלָכָ֖ה ְוָהִּֽ ר ָהִּֽ  )שם( .ַאֵחִּֽ

מה יציאה בשטר אף  -אומרים חז"ל שמקישים הוויה ליציאה 

הוויה, קידושין, בשטר. גם את המקור אני לומר מגירושין וגם 

 את אופן הקידושים לומדים משם. סיפור מוזר. 

האם יש מילה בעברית או  -שאלה מרתקת בעברית אגב 

בשפות אחרות שמתארת את היותך נשוי, את חיי הנישואין? 

הרי הנישואין זה הטקס שתחת חופה, האקט של החתונה, לא 

כל החיים אתה נושא אשה. האם יש למציאות הזו של היותינו 

איש ואשה ושכינה על גביהן יש בכלל מילה? לענ"ד זה מופיע 

 בפרשה וזה יסביר לנו הכל.

 קודם מתן תורה...

רק נתחיל את הכל איך הרמב"ם פותח את הלכות אישות, 

 -פתיחה שאין בשום פתיחות אחרות 

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא 

והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין 

כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל  4עצמו ותהיה לו לאשה.

ה תחלה בפני עדים שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אות

ואח"כ תהיה לו לאשה שנאמר "כי יקח איש אשה ובא 

 )רמב"ם אישות א', א'( .(דברים כב, יג)" אליה

מדוע הוא מתחיל את הספר בסיפור דברים  -ושאלתנו פשוטה 

היסטורי? האם הוא היסטוריון? הרי אין עוד ספר הלכות 

שנפתח ככה. למה את הלכות מעשרות הוא לא פותח במילים 

'קודם מתן תורה אם רצה אדם לאכול את העגבניה וכו''? מה 

הרמב"ם רוצה לומר לנו כאן? הרי כל תרי"ג המצוות התחילו 

ה תורה! הוא גם מדגיש שכל המצווה הזו, רק לאחר שניתנ

צריך את רצון שניהם  -קידושין, בנויה על הרצון של בני הזוג 

  -כדי שהקידושין יתפסו. והרמב"ם ממשיך 

וליקוחין אלו הן  ..וליקוחין אלו מצות עשה של תורה הם.

הנקראין קידושין או אירוסין בכ"מ. ואשה שנקנית באחד 

 .)שם ב'(. את מקודשת או מאורסתמג' דברים אלו היא הנקר

ואחרי שיש את הקידושין אז עושים נישואין. אגב, אנחנו היום, 

לפי כל העדות והמנהגים, מקדשים לא בשטר ולא בביאה אלא 

 -בטבעת. מדוע? אומר החינוך 

ובכן יהיה שבתם וקימתם בשלום לעולם, ויתקיים הישוב ...

 ,מה שזכרתימיסוד המצוה  ומהיות .ברצון האל שחפץ בו
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... נהגו ישראל לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת

 )ספר החנוך, מצוה תקנ"ב(

תגידו, אתם מכירים עוד מצוות עשה שהאדם מתבקש לשאת 

אותו למזכרת כל ימיו? אפילו תפילין, שיש עניין ללכת איתם 

זה רק ביום  -כל היום )למי שיכול להישמר בנקיות וקדושה( 

אז מדוע היא  -אכן זו מצווה כל כך חשובה ולא בלילה. ואם 

 באה בדרך אגב, 'כי ייקח איש אשה'?

 וארשתיך לי לעולם

איך נקראים בעברית חיי  -נתחיל את ביאור כל העניין, בשאלה 

  -נישואין? בואו נראה את הפסוק 

ישׁ  ִּֽ ִּ֥ה ְלא  ְיתָ ְלָכָ֖ה ְוָהִּֽ ו  ְוָהִּֽ יתָ֑ ב ֵ ְצָאָ֖ה מ  ִּֽ ר ְויָ  )דברים כ"ד, ב'( .ַאֵחִּֽ

ואמרו חז"ל 'מקיש הוויה ליציאה', כלומר חיי אישות, נישואין 

זה עצם הלהיות. 'והיתה'. זה לא רק רגע הקידושין אלא עצם 

כל המצאיות. הוויה זה שם הוי"ה. גם בטעמי המקרה של 

הפסוק רואים את זה, שהמילה 'והיתה' מוטעמת בנפרד 

 . 'לאיש...' -מהמילה 'והלכה', ובעצם כבר שייכת להמשך 

צם מוסד קידושין אינם ע -הפשט בזה הוא דבר לא יאמן 

הנישואין. נישואין היו גם קודם מתן תורה. מעצם בריאת האדם 

"על כן יעזב  -הוא שואף לחיי זוגיות. כך ברא אותנו הקב"ה 

איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". זה נאמר 

יון שניתנה תורה, כבר לאדם וחוה, כלומר לכל בני העולם. כ

אמר הקב"ה, כדי שהנישואין האלו יהיו נצחיים, כדי שיתקיימו 

ויופיעו את רצון האל יתברך צריך להקדים להם קידושין. להפוך 

את זה לקדושה. יש חקירה ידועה בפוסקים האם האדם מקיים 

את מצוות 'כי ייקח' ברגע הקידושין או שכל רגע ורגע בזמן 

ת 'כי ייקח', כפי שאומר החינוך שראינו נישואיו מתקיימת מצוו

שהטבעת היא למזכרת הקידושין. כך אף רואה הקב"ה את 

  -הקשר שלו עם עם ישראל 

ד  סֶׁ ָ֖ ט ו ְבחֶׁ ָָ֔ פ  ׁשְ ק ו ְבמ  דֶׁ ֹ֣ צֶׁ ֙י ב ְ ִּ֥יְך ל  ת   ם ְוֵאַרש ְ ָלָ֑ י ְלעו  ָ֖ ִּ֥יְך ל  ת   ְוֵאַרש ְ

ה ְוָיַדָ֖  ָנָ֑ ֱאמו  י ב ֶׁ ָ֖ ִּ֥יְך ל  ת   ים. ְוֵאַרש ְ ִּֽ ְבַרֲחמ  ת ה'.ו ִּֽ -)הושע ב', כ"א ַעת ְ אֶׁ

 כ"ב(

האירושין הם אינם הזמן שהאיש והאשה מותרים זה לזה אבל 

הם מייצרים את המציאות של הקודש בקשר הזה וקובעים את 

המציאות הקשה שהיא ההתקשרות האינסופית בין שני 

הפכים גמורים, מקבלים על עצמם את רעיון הקשר. מציאות 

בעולמנו כיום מוסד  -שבדור שלנו הפכה לקשה אף יותר 

מצא תחת מתקפות שונות ומשונות מצד כל מיני המשפחה נ

אידיאולוגיות שמערערות על עצם קיומו, נכונותו ונחיצותו, 

ומנסות לרוקן אותו מתוכן ולהפוך כל סוג שהוא של קשר 

ללגיטימי. משפחת 'כל אזרחיה'. הקידושין הם בעצם נס גדול 

אין שום הגיון לכאורה, ששני יצורים, שני בעלי חיים  -ונפלא 

וגם המשוכללים שבהם, יחיו יחד שבעים שנה. זה לא קיים 

אצל אף בעל חיים אחר, למרות שיש קשר של הורים וילדים 

הרי זה משהו שקיים זמן מוגבל.  -בעולם בעלי החיים, קשר זוגי 

הכח לדבקות, להתקשרות של איש ואשה, להפוך את זה 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%92


 

רבי  לאלוקי, למציאות אינסופית הוא נס שאין לו שום תפיסה.

  -נחמן מברסלב זיע"א אומר שזה הפשט בפסוק 

ם ... ת ל אה'  א  י  ה ַבֵ֗ ְבנֶֶׁ֬ ו   י  יו ב ָ֑ ָנֹ֣ ו  בו  ְָּ֤וא ָעְמלֹ֣ ם ׁשָ מ ל א ה' א  ׁשְ ר ׇי 

יר ִֵ֗֝֗ ְָּ֤וא ע  ר ׁשָ ֵמִּֽ ד ׁשו  ַקֶ֬  )תהילים קכ"ז, א'( .ׁשָ

 שהקב"ה הוא זה שבונה את הבית בפועל. 

קודם מתן תורה רצה הוא והיא, אומר הרמב"ם, מכניסה לתוך 

אין זה קידושין, זה עצם  -עצמו, בצניעות  ןביתו בינו לבי

השאיפה של האדם לדבקות זוגית. התורה באה לחדש איך 

יכול האדם להיות, איך נוצרת הוויה, איך נוצרת אלוקות דרך 

נהגו מציאות אנושית, איך נוצרת קדושה מציאותית, ולכן '

מזכרת  -ישראל שתהא הטבעת על ידם למזכרת כל ימיהם' 

-משפטית-לקידושין, לא לנישואין. הנישואין הם פעולה חוזית

 טכנית שהיתה קיימת גם קודם מתן תורה. 

 קניין הקידושין

יקנה. בואו  -אבל משניתנה תורה היא צוותה שאם ירצה האדם 

נסביר פעם אחת לעומק את עניין הקניין בקידושין. גם הקב"ה 

  -ול לחתן מש

ְך  י  ְך֙ ע ש ַָ֔ י  י ב ֲעַלִ֨ ָּ֤ ו   ה'כ   מָ֑ ת ׁשְ ו   )ישעיהו נ"ד ה'(  ...ְצָבאָ֖

ש  ָחָת֙ן ַעל ו  ךְ  ו ְמש ָּ֤ י  ְך ֱאל ָהִּֽ י  ִּ֥יש  ָעַלָ֖ ה ָיש   ָָ֔ ל  ַ  )שם ס"ב, ה'(. ..כ 

המשנה באבות מדברת על חמישה קניינים שקנה הקב"ה 

  -בעולמו 

ים ָקָנה לו   ְנָינ  ה ק  ׁשָ ו  ֵהן, ֲחמ  , ְוֵאל  ָלמו  עו  רו ְך הו א ב ָ ׁש ב ָ דו  ַהק ָ

ָחד,  ְנָין אֶׁ ָחד, ַאְבָרָהם ק  ְנָין אֶׁ ץ ק  ם ָוָארֶׁ ַמי  ָחד, ׁשָ ְנָין אֶׁ ָרה ק  ו  ת 

יב,  ְכת  ן, ד   י  נ ַ ָרה מ  ו  ָחד. ת  ְנָין אֶׁ ׁש ק  ְקד ָ ית ַהמ   ָחד, ב ֵ ְנָין אֶׁ ָרֵאל ק  ש ְ י 

דֶׁ  , קֶׁ ו  ְרכ  ית ד ַ י ֵראׁש  ן "ה' ָקָננ  י  נ ַ ץ מ  ם ָוָארֶׁ ַמי  ְפָעָליו ֵמָאז". ׁשָ ם מ 

ץ ֲהד ם ַרְגָלי, ֵאי זֶׁה  י ְוָהָארֶׁ ְסא  ם כ   ַמי  ָ יב "כ  ה ָאַמר ה', ַהׁש  ְכת  ד  

ו   ֵמר, "ָמה ַרב  י", ְואו  ם ְמנו ָחת  י ְוֵאי זֶׁה ָמקו  ְבנו  ל  ר ת   ת ֲאׁשֶׁ ַבי 

יָת, ָמְלאָ  ָחְכָמה ָעש   ם ב ְ ָ ל  ֻ יָך ה', כ  ָך". ַמֲעש ֶׁ ְנָינֶׁ ץ ק  ה ָהָארֶׁ

ן  ְליו  ְך ַאְבָרם ְלֵאל עֶׁ רו  יב ַוְיָבְרֵכהו  ַוי  אַמר ב ָ ְכת  ן, ד   י  נ ַ ַאְבָרָהם מ 

ָך ה',  יב, "ַעד ַיֲעב ר ַעמ ְ ְכת  ן, ד   י  נ ַ ָרֵאל מ  ש ְ ץ. י  ם ָוָארֶׁ ַמי  נֶׁה ׁשָ קו 

אָ  ר ב ָ ים ֲאׁשֶׁ ׁש  ְקדו  ֵמר "ל  יָת", ְואו  ר ַעם זו  ָקנ  ה, ַעד ַיֲעבו  ָ ץ ֵהמ  רֶׁ

ן  יב, "ָמכו  ְכת  ן, ד   י  נ ַ ׁש מ  ְקד ָ ית ַהמ   י ָבם". ב ֵ ְפצ  ל חֶׁ ָ יֵרי כ  ְוַאד  

יֵאם  ֵמר "ַוְיב  יָך", ְואו  ְננו  ָידֶׁ ו  ָדׁש ֲאד ָני כ  ק ְ ָ ה', מ  ַעְלת  ָ ָך פ  ְבת ְ ְלׁש 

ינו   , ַהר זֶׁה ָקְנָתה ְימ  בו ל ָקְדׁשו  ל ג ְ  )אבות ו', י'(". אֶׁ

ך לקנות? הרי הכל שלו! ואגב, חס ושלום מדוע הקב"ה צרי

שנחשוב שהמושג קידושין בענייני קידושין הוא כמו בעניני 

קנין רגילים. בקנין רגיל, אדם קונה את החפץ מדעתו ובגלל 

שלחפץ אין דעת, לעומת זאת הקידושין באין איש ואשה 

חייבים להיות לדעת שניהם ולרצונם. קניין בקידושין הוא 

ר לאינסופי. שאלנו הרי הקב"ה כל העולם שלו, להפוך את הדב

קנין הוא שהחפץ הנקנה  -ומדוע הוא צריך לקנות את ישראל? 

נשאר כפי שהיה רק שעבר מרשות אדם אחד לרעהו. עם הזמן 

אבל זה כבר לא קשור למוכר. גם אצל הקב"ה  -יש בלאי בחפץ 

אשור, רומי, בבל, "כי ההרים  -כל העולם שלו אבל יש בלאי 

מושו והגבעות תמוטינה..." וכו', רק קנייני הקב"ה כמו ישראל י

בדיוק כפי  -נשארים בניצחיותם, והתורה נשארת בניצחיותה 

שהקב"ה נתן בהר סיני לפני אלפי שנים. 'חדש מהניילונים'. 

 -נצח, אינסוף, טבעת שמזכרת לעולם. כך גם בית המקדש 

ייכנס לתוכו אדם ש -למרות שהוא בחורבנו כבר כאלפיים שנה 

כיום, לאדמת קדש הקדשים החרבה והמחוללת, הרי הוא 

מתחייב כרת, בדיוק כפי שהיה קורה אם היה עושה כן כאשר 

 הבניין בנוי וכהן גדול משמש לפני ולפנים ביום הכיפורים. 

זה נשאר אותו דבר, בלי שינוי, זה אינסופי.  -ישראל קנין אחד 

דומין, אבל בפנימיות זה כלפי חוץ זה אולי נראה לך שונה, מ

הופך  -נצחי.  קידושין זה הדבר הכי טבעי, "ובעלה", הכי חייתי 

לקודש. זו העבודה הכי קשה בעולם, ולכן כיום הרייטינג של 

המוסד הזה נמוך. זה עיסוק באינסופיות. המילה 'משפחה' 

באה מהשורש של המילה שפחה. השתעבדות אינסופית, 

 שלי לנצח. שיעבוד של החשקים והיצרים

"ותהיה לה הטבעת למזכרת" החינוך מסביר שם את הכח 

להמשיך את האינסופיות אל הדבר הכי טבעי, לכן ההלכות 

היחידות ברמב"ם שהוא פותח בתיאור מה היה לפני מתן תורה 

אלו הלכות קידושין. ברור שלפי מתן תורה לא היו מעשרות ולא 

להיות נשוי היה  -היה חיוב לשמור שבת וכו', אבל אל נתבלבל 

 -טבעו של האדם גם קודם מתן תורה, והחידוש הוא 'כי יקח' 

וזה לא מופיע כמצווה בפני עצמה אלא רק כבדרך אגב, כפי 

ששאלנו, בגלל שאני מעורב בזה יחד עם הקב"ה ולכן זו מצווה 

שיכולה להתקיים רק כאשר אני רוצה, אני עושה כאן הוויה. 

 'כי ייקח'. 

עזאי ששוחחנו בו? זה נפלא. מה הוא אמר בעצם זוכרים את בן 

הוא שאף אחד לא יכול להבין אותו, 'כי החשק שלי ללמוד תורה 

הוא כל כך חזק עד שלא נשא בי  )'משמת בן עזאי בטלו שקדנים'(

 שום חשק לשום דבר אחר ולכן אני לא יכול להתחתן'. אנוס.

ראיתי במפרשים ששואלים מה עושה בפרשת כי תצא ענין 

לשון הרע והאיזכור של מרים. לכאורה זה לא קשור לא 

לפסוקים שלפני כן ולא לאלו שלאחר מכן. ולענ"ד הקשר ברור 

מרים דיברה עם אהרון ואמרה 'איך יכול להיות שמשה  -וחזק 

פורש מציפורה?'. זה הנושא, שצריך להיזהר מלשון הרע גם 

אלה והיא צדקה מאה אחוז. היא ש -בדבר הכי מקודש בעולם 

איך יתכן שיש זמן שבו משה פורש מאשתו, כי אם הוא פורש 

איך הוא יתהווה? איך תהיה הוויה? איך תהיה אינסופיות  -

אלא הפגם שלה היה בדקות שבדקות לפי מדרגתה,  -בעולם? 

שגם בקודש הקודשים הזה של מרים שדברה אל קדש קדשים 

למדנו של אהרן, צריך לדעת איך לדבר. זה מה שבאה התורה ל

 שם. 

 הוויה משותפת

נחזור להתחלה להפטרה בה פתחתנו. ההפטרה היא 'כי 

בועליך עושייך'. בעילה היא מעשה פיזי, אין זו מצוות פריה 

ורביה. פרו ורבו לשיטת הרא"ש ואחרים איננה קשורה בכלל 

הוויה  -למצוות קידושין. יש כאן מצוה של 'בועליך עושייך' 

מהווה את  זה -משותפת. איש ואשה ושכינה על גביהם 

 העולם, זו ההויה. זה געוואלד.



 

ומהיכן מגיע הכח של שני בני תמותה, שני גופים, של שני 

רק אם אני תופס  -הפכים, ליצור הוויה שמהווה את העולם? 

שבעצם כל מקור המערכת שיחסי איש ואשה זה אלוקות, זה 

'וארשתיך לי לעולם', שהקב"ה נותן לי כח והוא זה שמקדש 

ראל ע"י חופה וקידושין". שאלנו לגבי נוסח "את עמו יש

 , והתשובה היאהברכה, מדוע לא מברכים 'אקב"ו לקדש אשה'

שהקב"ה מקדש את עמו ישראל  כי המצווה היא להיכנס לכך -

 ע"י הקידושין שבאים לפני החופה. 

 הכחתן יכהן פאר וככלה תעדה כלי

ההפטרה איננה רק עוד שלב בנחמה אלא כעת אנו נכנסים 

ישית, ליישורת האחרונה בהפטרות הנחמה, זו ההפטרה החמ

מתחילה החתונה  עברנו את האמצע. החל מהשבת הזו

השביעית והאחרונה, אותה נקרא  הגדולה, כשההפטרה

  -בשבת ערב ראש השנה תהיה 

ש   ו  ִּֽ ש ִּ֧ ֹ֣יש  ב ַ י  'ה-ָאש   אל ַהָ֔ ִּֽ ֙י ב ֵ ל ַנְפׁש  ֵגָּ֤ ָ ְגֵדית  ֙י ב   ֙נ  יׁשַ ְלב   י ה  ָּ֤ ע  כ   ׁשַ יֶָׁ֔

ָחָתן֙  ִּֽ י כ ֶׁ נ  ה ְיָעָטָ֑ יל ְצָדָקָ֖ ִּ֥ יהָ  ְמע  ִּֽ ה ֵכלֶׁ ִּ֥ ְעד ֶׁ ַ ה ת  ָ֖ ל ָ ַ ר ְוַככ  ֵאָ֔ ְ ן פ   .ְיַכֵהֹ֣
 )ישעיהו ס"א, י'(

התחלת הבנת החתונה של ישראל והקב"ה. איך הוא מתחתן 

איתנו? בקנין, הוא קנה אותנו. קנין שהופך לנצחי לא משתנה 

במעבר מהמוכר לקונה. ישראל נשארים אינסוף גם אם הם 

אלפיים שנה בגלות. בני השוממה יהיו רבים מכל בני 

הבעולות, ושעל כל בני הבעולות יחול 'חוק בלאי החומר' 

כי 'בועליך עושייך'. הפטרת כי תצא בדבר החיזוק  יתגלה

בפרשה זה לא עטוף  -למצוות 'כי ייקח' של הפרשה 

ירות ורומנטיקה, אלא הוא בא לומר לנו שיש כאן יבבונבונ

עבודה קשה ושוחקת, להצליח להיות אלוקי בתוך מציאות 

אנושית. זו כל עבודת המידות, זו כל עבודת העולם, ובעבודה 

זוק שעבורו באה ההפטרה ואומרת שמקור הכח זו נקבל חי

'כי ייקח איש אשה' בנגלה, -לעבודה הזו שאנו מקיימים פה ב

 'כי בועליך עשיך ה' צבאות שמו'.-בא מ
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