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הקידושין ולשונותיהם

שמא יהודה פרידמן

כל הנכנס למזכירות המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר־אילן מרגיש מיד בבית, 
בית חם וידידותי. הכול יודעים שמצב זה קיים זה עשרות בשנים בזכותה של 
רבקה דגן, כישרונותיה, ומידותיה הטובות כלפי כל האדם. אין זאת כי אם 
עשתה את עבודתה עבודת קודש. כבוד הוא לי להקדיש את השורות דלהלן 

כאות להערכה זו.

משפט המקראי ניכר המדרג של אירוסין ונישואין. שיטה דו־קומתית זו או ב
הדומה לה מתועדת היטב בעולם העתיק. כבר בבבל הקדומה אנו עדים לאירוסין 
ונישואין כשני מעמדות נפרדים, הבאים זה אחר זה, כש׳מאורסת׳ נחשבת אשת איש 
לאיסור ניאוף ועונשיו.1 אופיים של האירוסין כמעמד שבו כבר חל על האישה איסור 
אשת איש גרם לקשיים בתרגום המונח לשפות מודרניות, שאין ברקען התרבותי 
מושג מקביל. המילה betroth שאנו מוצאים בתפקיד זה אינה תואמת כל צורכה, כשם 
שהשימוש במונח ׳אירוסין׳ בשפה הרווחת בארץ היום )כשהכוונה היא ל׳שידוכין׳( 

 ”As soon as the gifts have been brought, an inchoate marriage is contracted which  .1
 remains inchoate until completed by the delivery of the bride to the bridegroom, and
 in the meantime the bridegroom is called ‘the owner of the wife’ )Bab. bêl aššatim(”
)דרייבר ומיילס, החוקים הבבליים, א, עמ׳ 249–250; וראה שם עמ׳ 245–246; 262–263(. 
והשווה עתה סאטלו, נישואין, עמ׳ 69. ראובן ירון )חוקי אשנונה, עמ׳ 109–110( תיאר את 

הנאמר בחוקי אשנונה כך:
The first step toward marriage consisted of informal negotiations: the young man 
)or someone in his behalf, e.g. his father( “asked” )šalum ]…[( for the consent of 
the father of the bride. As a rule there followed the payment of “bride money” 
)terḫatum ]…[(, effecting betrothal )or “inchoate marriage”(. Some mishap might 
occur, to upset plans: death might intervene ]…[, or the father of the bride might 
have second thoughts ]…[. But, although prominent in the Laws, these were certainly 
rare exceptions. In the normal course of events, the bridegroom would formally 
claim consummation )ana bit emim šasum ]…[(; a marriage contract )riksatum ]…[( 
was entered upon; certain ceremonies took place )kirrum — “marriage feast” ]…[(. 
Finally, the marriage was completed by the “taking” )aḫazum ]…[( of the bride, and 
by her entry into the house )ana bitim erebum ]…[( of the husband.
riksatum — נערכה בין  ועיין היטב בסעיפים 25–27 שם )עמ׳ 32–33(. הרי ה׳כתובה׳ — 
 ana bitim kirrum — שאחריו ׳חופה׳ = הכניסה לבית —  ה׳אירוסין׳ ל׳)בית( המשתה׳ — 

erebum. מכל מקום, בבבל העתיקה המצב מורכב יותר, ויש לדקדק בו עוד.
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איננו תואם את המושג ׳אירוסין׳ המקראי וההלכתי.2 אצל דרייבר ומיילס נטבע מונח 
 I propose inchoate wife;3 ראובן ירון ביקש לשפר, וכתב:  שיועד למלא חסר זה: 
”destinare, destinatio for “perform)ance of( inchoate marriage.4 כלומר, לייעד, 

ייעוד.
יש חוקרים ששיערו שההוראה היסודית של אר״ׂש היא ׳לשלם מחיר׳, ׳לקנות׳.5 
ִוד ַמְלָאִכים ֶאל ִאיׁש  ַלח ּדָ ׁשְ סגנונות הטבועים בביטויי תמורה שקועים במקראות: ַוּיִ
ים  ּתִ ִלׁשְ ֵמָאה ָעְרלֹות ּפְ י ִלי ּבְ ּתִ ר ֵאַרׂשְ י ֶאת ִמיַכל ֲאׁשֶ ּתִ ָנה ֶאת ִאׁשְ אּול ֵלאמֹר ּתְ ן ׁשָ ת ּבֶ ּבֹׁשֶ
ט  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ ּתִ )שמואל ב ג, יד( — בבי״ת התמורה; ְוֵאַרׂשְ
ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים )הושע ב, כא( — אפשר לפרש, הצדק והמשפט והחסד והרחמים 
הם מידות שהקב״ה מעניק לישראל, ובתמורה להם בוצעו האירוסין ביניהם.6 שימוש 
ה  ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ לשוני נוסף במקרא לפעולת האירוסין הוא בשורש מה״ר: ָמהֹר ִיְמָהֶרּנָ

)שמות כב, טו(.7
ת ַמְחלֹון  ה ֵאׁשֶ הקבלה ברורה היא לשון קניין במגילת רות: ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִבּיָ
ה  ָ ָהִאׁשּ י(, והמינוח שבראש פרק א ואילך במסכת קידושין:  ה )ד,  ָ ְלִאׁשּ ִלי  ָקִניִתי 
ׁש, ושם העצם המופשט: קידושין. מאמר  ִניְקֵנת.8 ואילו בפרק השני שם: ָהִאיׁש ְמַקּדֵ
זה יעסוק בהוראה היסודית של קד״ש כלשון אירוסין, ובמונחים נוספים החלים על 

האירוסין.

אצל השומרונים השידוכין נקראים ׳קידושין׳, ואחריהם באים ׳האירוסין׳ )ראה צדקה,   .2
טקסים, עמ׳ 731(. בדומה, אף מינוח משורש אר״ס פלש לתוך תחום השידוכין אצל יהודים 

דוברי ערבית, ראה מ״ע פרידמן, שידוכין ואירוסין, עמ׳ 157–158.
דרייבר ומיילס, החוקים הבבליים, א, עמ׳ 318.  .3

ירון, נישואים שניים, עמ׳ 208, הע׳ 19.  .4
HALOT, עמ׳ 91 )יחס שתי הגישות ראוי לבירור נוסף(.  BDB, עמ׳ 76–77; וראה  מילון   .5
 ‘to do business, to use הנושא את המשמע makāru סורית ܡܟܪ )=ארׂש( מקביל לאכדית
’M/1 ,CAD( )silver, etc.( in business transactions, עמ׳ 126–127; וראה סוקולוף, סורית, 

עמ׳ 761(.
.l-l עמ׳ 768, הע׳ ,JPS ;21 ראה גינזברג, מחקרים בהושע, עמ׳ 56, הע׳  .6

מה״ר = ״רכש כלה תמורת מוהר״ )קדרי, מילון, עמ׳ 586(; ״to betroth״ )גינזברג, מחקרים   .7
ֶרָה )וכך אף בקומראן, 4Q82: ״ואכרה״(  ָוֶאּכְ בהושע, עמ׳ 57(. אשר לכתוב בהושע ג ב: 
לי  ״רוצה לומר קניתיה  עִֹרים, פירש רד״ק:  ׂשְ ְוֵלֶתְך  עִֹרים  ׂשְ ְוחֶֹמר  ֶסף  ּכָ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ י  ּלִ
לאשה״ )והשווה ראב״ע(; וראה גורדיס, נישואי הושע, עמ׳ 25–26, שאימץ שיטה זו. וראה 
 גינזברג שם, עמ׳ 52 הע׳ 8 ועמ׳ 56–57, שעל פי פרשנותו הגדיר את משמע הפועל הנידון:

”he acquired ]…[ the privileges of a souteneur“. עוד לפתרון הדקדוקי של מילה זו ראה 
גורדיס, מתודולוגיה, עמ׳ 114; מורג, לשונו של הושע, עמ׳ 498–499 ]91–92[.

השווה ספרי דברים, פיסקא רסח )מהדורת פינקלשטיין, עמ׳ 287(: ״כי יקח איש אשה   .8
)דברים כב יג(, מלמד שהאשה נקנית בכסף״ וכו׳; ספרי במדבר, פיסקא פח )מהדורת כהנא, 

עמ׳ 223, וראה בפירושים שם, כרך ג, עמ׳ 611–612(.
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קד״ש

בדיני אישות, המתבטא בעיקר  ה׳קידושין׳ מכניסים את האישה למעמד מוגדר 
באיסורה על אחרים ובייעודה למקדשה בשלב השני, הנישואין. בבבלי ריש קידושין: 
״מאי שנא הכא דתני האשה נקנית ומאי שנא התם דתני האיש מקדש… מעיקרא 
תני לישנא דאורייתא ולבסוף תני לישנא דרבנן. ומאי לישנא דרבנן? דאסר לה 
אכולי עלמא כהקדש״. דרשה אטימולוגית זו9 תופסת את הצד הראשון, ׳איסור׳, 
ובתוספות שם, שכתבו: ״ופשטא דמילתא מקודשת לי מיוחדת לי ומזומנת לי״, 
תפסו את הצד השני, ׳ייעוד׳.10 התוספות עצמם מציינים שדברי הגמרא הם הסבר 

דרשני ולא פשוטו של מונח.11 אכן פירושם הוא שקלע לעומק הפשט.
בטענתם שאין  אישה,12  אירוסי  במובן  קד״ש  שורש  בביאור  נבוכו  החוקרים 
האירוסין שייכים לתחום הקדושה, ויש שהשאירו את ביאורו ללא פתרון מכריע.13 

מ׳ סאטלו כתב:

The root qdš, widely used in the Bible, does mean “to set aside, sanctify,” 

הבאה בסוגיית רבנן סבוראי )ראה לוין, רבנן סבוראי ותלמודם, עמ׳ 17; אוצר הגאונים,   .9
קידושין, עמ׳ 2; אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 95; רוזנטל, לשמועת הפתיחה, 
עמ׳ 241–242, הע׳ 16; מ״ע פרידמן, נישואין, א, עמ׳ 192, הע׳ 1(. כדרכם של רבנן סבוראי 
לעסוק בענייני לשון )ראה אלמן, סבוראים, עמ׳ 384–388( כך עשו גם כאן, ואף התמקדו 

בהפרש הניבים בשפה העברית, ובקביעת קד״ש כ״לישנא דרבנן״.
בזה נוקטים התוספות את לשון הגמרא להלן ו ע״ב: ״איבעיא להו: מיוחדת לי, מהו? מיועדת   .10
לי, מהו?״. אמנם לפי ההלכה אינה מקודשת בלשון זה אלא מספק )השווה רמב״ם, הלכות 
אישות ג ז(, ככל בעיא דלא איפשטא. אולם לפי התוספות, באשר לקביעת מושג זה כהוראת 

היסוד של קד״ש בהקשר של אירוסין, איפשטא ואיפשטא.
על דגם הסגנון ״פשטיה דקרא״ הבא בבבלי בכמה מקומות, מרבים בעלי התוספות לדבר על   .11
פשטיה/פשטא דקרא, וכן פשטיה/פשטא דמתניתין, ואף העלו ״פשטא דמילתא״ כבכאן. על 
בעלי התוספות כשוחרי הפשט הפילולוגי והשלכותיו, ראה מה שכתבתי במאמרי ׳האשה 

רבה׳, עמ׳ 290 והנסמן שם; וראה פרידמן, המגרש, הסוגיא השנייה, ליד הע׳ 105.
אשר להסברים ה׳בלתי מוצלחים׳ של ראשוני החוקרים, ראה נויבאור, דיני הנישואין, עמ׳   .12

139, הע׳ 3.
זאב פלק הציע שתי אפשרויות: )א( המונח נוסד על פי ברכת אירוסין, שנאמר בחתימתה   .13
״מקדש ישראל״ בכל הנוסחאות )פלק, נישואין וגירושין, עמ׳ 37(. הסבר זה נדחה כבר על 
ידי גפני, מוסד הנישואין, עמ׳ 26–27, הע׳ 13. על המוסיפים ׳על ידי חופה וקידושין׳ בחתימה 
כתב רב האי גאון בתשובתו: ״ותוספות זו שאתם מוסיפים גריעותא היא שאין קדוש׳ ישראל 
תלויה בכך״ )אוצר הגאונים, כתובות, התשובות, סימן עא, עמ׳ 23, וראה הע׳ י שם על פי 
מגן אבות למאירי; גפני שם, עמ׳ 14. לֵסדר מילות ׳חופה וקידושין׳ בברכה זו ראה פרידמן, 
כל הקצר קודם; הנ״ל, חופה בקידושין(. אכן קשה להקדים את זמן הברכה ליצירת המונח 
׳קידושין׳, ושמא איפכא מסתברא — הברכה עצמה נוסחה כפירוש לשימוש קד״ש כלשון 
אירוסין! )ב( בהע׳ 16 שם )ויש לתקן ההפניה שם ל׳ש״ב׳ ]שמואל ב[ במקום ׳ש״א׳(: לשון 
טהרה )השייכת אמנם לשורש קד״ש, ראה להלן(. פלק חזר והציע את שתי האפשרויות 
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but is used exclusively to refer to things set aside for God as holy )or having 
some connection to these sanctified things(. The “sanctified” thing is never 
set aside solely for human use ]…[ root )qdš( ]…[ had a clear semantic field 
that should not include marriage.14

תרגום: השורש קד״ש, השכיח במקרא, אכן משמעו ׳לייעד, לקדש׳, אבל הוא 
אל  לדברים הקשורים  )או  לאל  ה׳מוקדשים׳  לדברים  ביחס  ורק  אך  משמש 
הדברים המוקדשים לו(. הדבר ה׳מוקדש׳ לעולם אינו מיועד אך ורק לשימוש 

אדם ]…[ לשורש )קד״ש( ]…[ היה שדה סמנטי ברור שאינו כולל נישואין.

שתי ההגדרות אצלו משמשות כגיוונים של משמע אחד, אשר לדבריו כולו בתחום 
ה׳קדושה׳. לאחרונה מסר ברוך שורץ ניתוח מדויק ומפורט של השורש קד״ש במקרא 
בדבריו  הנקבעות  ההוראות  שתי  קודמים.15  מחקרים  עם  בהידברות  לו,  ומעבר 

מובדלות זו מזו בהבחנה נקייה וברורה:

 ,qadāšu/quddušu האחת, התואמת גם את מובנו של שורש זה בפועל האכדי
עניינו ניקיון, היטהרות.16

ההוראה השנייה, המתבטאת ברוב הופעותיו של קד״ש במקרא, בין בספרות 
הכוהנית ובין מחוצה לה, היא ׳הבדיל׳, ׳ייעד׳, ׳ייחד׳, ׳זימן׳. שימוש זה מורה על 
דבר מובדל, מופרש ומוקצה לייעוד מסוים. יש שקד״ש מופיע בהוראה זו ללא 

קשר עם תחום האל ועבודתו.17

בספרו מבוא לדיני ישראל, עמ׳ 271. אשר לשיטת התוספות כתב )בהערה הנ״ל(: ״אינו 
נראה לי״. אולם המחקר הלשוני נטה לכשיטת התוספות, ראה להלן.

סאטלו, נישואין, עמ׳ 76–77, וראה שם כל דבריו בפרוטרוט. לא אאריך בתשובה לפרטי   .14
דבריו, שכן כל זה יובן מדבריי דלהלן. סאטלו אמר את דבריו בהתייחסות להסבר שבבבלי 
״כהקדש״, ואילו דברינו עולים בקנה אחד עם דברי התוספות, אשר כבר דחו את ההסבר 

שבגמרא כהסבר שאינו תואם את ה׳פשט׳.
שורץ, תורת הקדושה, עמ׳ 251–266, ושם ציוני ספרות.  .15

עמ׳ 251, וראה שם עמ׳ 251–253, ושם צוין השימוש בלשון חז״ל. השווה יומא ג ב: ִקיּדּוׁש   .16
ָיַדִיים ְוַרְגָלִים.

 “the basic meaning of עמ׳ 1072: קדׁש ,HALOT עמ׳ 253, עיין שם; ההדגשה משלי. במילון  .17
”’would be ‘to set apart. על הפרדתן המוחלטת של שתי ההוראות כתב שורץ:

“The root qdš in the Hebrew Bible has two distinct meanings ]…purification[ is 
completely unrelated to the idea of designation, separation, belonging ])note:( 
Many attempts have been made to associate the two with each other, but there is no 
plausible semantic development that can be posited…[”

)שורץ, קדושת ישראל, עמ׳ 47–48, והנסמן שם(.
במילון CAD לשפה האכדית הובאו שתי ההוראות בתת־עיולים ממוספרים שונים בערך 
 ,qadištu שם, עמ׳ 48–50, ערך CAD עמ׳ 46(: היטהרות )5,3,2(; ייעוד )4(. ועיין ,Q( QDŠ
qašdūtu. גוון זה של ייעוד, ואף  ”a woman of special status“; עמ׳ 147, ערך  שמשמעו 
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אמור אפוא, ׳קד״ש אישה׳ בלשון חז״ל, בבניין פיעל, אינו סותר שימושי פועל 
זה בלשון המקרא,18 וכל חידושו בלשון חכמים אינו אלא שימושו לאירוסי אישה,19 
שימוש שיש לו ערך מוסף על אר״ס/מה״ר/קנ״ה. באשר לאנשים שעליהם נאמר 
שהם ׳קדושים לה״, ״עשויה המלה ׳קדוש׳ להורות על שייכות או מסירות מיוחדת 
לרשות האלוהית ]… קדושה זו[ היא לעולם תכונה נרכשת, על ידי ייעוד, הימסרות 
או השתייכות לאלוהים או כתוצאה מן המגע עם האלוהי״.20 כך גם אצל אישה, 

שיועדה לבעלה באחת הדרכים שנקבעו, נעשית היא מקודשת לו.
הרי שאין קושי בגזירת המינוח הנידון משורש קד״ש המקראי, והוא שימוש עברי 

טבעי,21 דרך פיתוח השפה.22

ה, שפירש:  ֵדׁשָ בניתוק מכל נגיעה בטהור ובטוב, בולט בפירוש רש״י לבראשית לח, כא ַהּקְ
ה פירש רש״י: ״מופקרת,  ְקֵדׁשָ ״מקודשת ומזומנת לזנות״; וכן לדברים כג, יח לֹא ִתְהֶיה 
מקודשת ומזומנת לזנות״; הרי אין ׳מקודשת׳ שכתב רש״י כאן אלא ׳מזומנת׳. אבן ג׳נאח, 
ספר השרשים, ערך קד״ש )עמ׳ 443( כתב: ״לקיחה לזמן שירצה״; רד״ק, ספר השרשים, ערך 
ֵדׁש, עמ׳ 174–176 ]הזכירני מאמר זה  ָקֵדׁש )עמ׳ 323(: ״מזומנים למשכב״ )וראה גרובר, הּקָ

פרופ׳ שלום פאול[(.
השווה שורץ, קדושת ישראל, עמ׳ 49; הנ״ל, תורת הקדושה, עמ׳ 253, והנסמן בהע׳ 39   .18
שם. וכבר פסק ר״ל גינצבורג: ״ומי שאומר שקדושין הוא על שם קדושה אינו אלא טועה״ 

)גינצבורג, שיעורים, עמ׳ 17(.
:)196 עמ׳  גרמנית,  הנישואין,  )דיני  ׳קידושין׳  במונח  קד״ש  משמע  בעניין  נויבאור   .19 
דיני  )תולדות  לעברית  הספר  בתרגום   .“sich verbereiten, widmen, bestimmt sein”
הנישואין, עמ׳ 140(: ״להכין את עצמו למשהו, לייחד את עצמו״. זהו תרגום שגוי של המקור 
הגרמני, וצריך להיות ״להכין עבור עצמו )או: לעצמו(, לייעד עבור עצמו, לקבוע עבור עצמו״. 
 ;for oneself צ״ל ,“to select or separate to oneself a wife” :)97 אצל קוהן, קדּושה )עמ׳
 .)für sich אף זו בעקבות תרגום לאנגלית של המקור הכתוב גרמנית )עמ׳ 98, שבו נאמר
מכל מקום, נויבאור לא שלט ברוחו עד שהכיל ״גם את מרכיב הקדושה״ במונח ׳קידושין׳ 

)שם בהרחבה(.
שורץ, תורת הקדושה, עמ׳ 258, בסיכומו, עיין שם. מבחינה לשונית, קדושתו של האלוקים   .20
היא ייחודו והיבדלותו. ״האל הוא מובדל, פרוש, מיוחד במינו, שונה מכל הבריות ]… ומכך[ 
׳ֲאֵחרּותֹו הטוטלית׳״ )שם, עמ׳ 257(. התכונות שאנחנו רגילים למצוא בקדושה הן בעצם 
תכונות של האל עצמו, כלומר, תכונותיו האלוקיות. לפי זאת, סבורני שאין הניתוח הלשוני 
מחייבך לנטוש מושגים כמו ׳הקדושה המידבקת׳ )כפי שאכן ביקש לעשות ברוך לוין, לשון 
הקדושה, עמ׳ 245–274; לפסוקי חגי הנזכרים שם והנושא כולו, ראה מאמרי ׳כתבי הקודש׳; 
א׳ באומגרטן, במאמרו מן הזמן האחרון ]׳כתבי הקודש׳[, פתח בהסתייגות, אבל ׳בשורה 

התחתונה׳ הסכים להצעתי בעיקרם של דברים(, וכגון ה-numinous של רודולף אוטו.
 “The word might have been derived from the Greek term הצעתו של סאטלו משלו:   .21
”ekdosis, one of the standard terms for the ‘handing over’ of the bride )נישואין, עמ׳ 77, 
עיין שם. וראה הסתייגויותיו הוא בעמ׳ 297, הע׳ 56(. אין צורך לשלול קשר אסוציאטיבי 

כל שהוא, אבל אשר לגיזרון, ההסבר הפשוט משורש קד״ש עומד איתן.
ֶרין ְוֵקּדִֹשין )קליין, תרגום ירושלמי, א, עמ׳ 69(, בתרגום ַהְרּבּו  מצינו: ֶאְסּגֹון ַעַלי ַלחדא ּפְ  .22
ן )בראשית לד, יב(, עניין שנוכל לכנותו בלשוננו ׳כסף קידושין׳, דהיינו  ָעַלי ְמאֹד מַֹהר ּוַמּתָ
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יע״ד, זמ״ן, קו״ם

האמירה ״הרי את מיועדת לי״, שדינה נידון בבבלי קידושין ו ע״ב,23 גזורה מלשון 
ה״ )שמות כא, ח–ט(.  ר לא ]לֹו קרי[ ְיָעָדּה… ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ הכתוב בדין ָאָמה: ״…ֲאׁשֶ
כ״מזומנת״ שאמרו בתוספות יש בתרגומים לפסוק זה. במיוחס ליונתן שם: ״דזמין 

יתיה… זמין יתה״; ניאופיטי: ״דלא זמן יתה… יזמן יתה״.
יש שורש נוסף אשר ממנו מונח שפירושו קרוב לתחום הנידון. בין קטעי קומראן 

המשמרים שרידים מן הנוסח הארמי המקורי של ספר טוביה, אנו קוראים:

3 ׇנמלל ׄבׄעׄל]מ[תא דא בליליא דן ׇנקימנה ותסבנה לך לאנׇת]ה[ ]…[
6 ] נמלל בעלי[ׄמׇת]א [דא ליליא דן ונקׇימנה

7 ]לך24

בספר טוביה ו, יג אומר המלאך רפאל לטוביה שיש לבקש מאביה של שרה לתת את 
 בתו לטוביה לאישה. הוזכרו שלושה שלבים: )א( ל׳דבר בנערה׳ )ׇנמלל ׄבׄעׄל]מ[תא(;25
קניין  הנראה מעשה  ככל  היא  ׳נקימנה׳  )״ותסבנה״(.  נישואין  )ג(  ״נקימנה״;  )ב( 
)ז יב–יד, שלא שרד בארמית( תואר רק טקס  המבצע הסכם אירוסין. להלן שם 
הנישואין בלבד.26 מונח זה בא גם בתרגום אונקלוס, מול יע״ד שבשמות כא, ח–ט 
הנ״ל: ״ִדיַקְייַמה ֵליה… ְיַקְיִמיַנה״, ומול מה״ר שבשמות כב, טו )הנידון לעיל(: ַקָייָמא 
ְיַקְייִמיַנה.27 משמע זה של אירוסין שרד בתרגום ליוונית של ההיקרות השנייה כאן, 
וממנו זכה לתרגום מוצלח בעברית: ״ונקדש אותה לך״!28 דומה שיש לשייך שימוש 
עֵّל לקבוצה של משמעויות לפועל זה בעלות גוון משפטי, אשר  זה של קו״ם בבניין ּפַ
ביניהן לאשר, להיות תקף, לקבל כחובה משפטית, לכרות ברית, ובאחת הצורות 

האחרות, להיות מקובל משפטית.29

תשלום המוהר במקרא הוא המבצע את הקניין לאירוסין )והשווה נויפלד, חוקי נישואין, עמ׳ 
142; מורגנשטרן, שפה וספרות, עמ׳ 134, למטה(. כמעבר סמנטי זה בין ׳קידושין׳ לבין ׳כסף 
הקידושין׳ ידוע במקומות אחרים. טול לדוגמה ׳כתובה׳, שמצינו משמעה שטר נישואין, 
ומצינו משמעה כסף, תשלום המוהר המאוחר )ראה סיכום וספרות במאמרי ׳מעשה הלל׳(.

ראה לעיל, הע׳ 10.  .23
)והשווה סאטלו,   135–134 עמ׳  וספרות,  מורגנשטרן, שפה  של  דיונו  ראה   .4Q197 4 ii  .24

נישואין, עמ׳ 71(. הצעתי את הדברים דלהלן על פי הנראה לעניות דעתי.
ה )שמואל א כה, לט(; ראה מורגנשטרן  ָ ּה לֹו ְלִאׁשּ ֲאִביַגִיל ְלַקְחּתָ ר ּבַ ִוד ַוְיַדּבֵ ַלח ּדָ ׁשְ השווה: ַוּיִ  .25

שם, עמ׳ 134.
עניין הקידושין לא הוזכר שם בתרגום היווני )על הקשיים שהציב מונח זה למתרגם ליוונית   .26

ראה קוק, תרגום טוביה, עמ׳ 158–159(.
כפי שהעלה מורגנשטרן שם, עמ׳ 139 )אינני סבור שיש לדיבור זה בתרגום אונקלוס זיקה   .27

לנאמר במכילתא, נזיקין, עמ׳ 308: ״שאם רצה האב יקיים״(.
כהנא, הספרים החיצונים, עמ׳ שכח.  .28

מילון, הופטיז׳ר,  וראה  קיומו.  פרידמן,   ;144–142 עמ׳  ארמית,  השתקפות  פאול,  ראה   .29 
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עֵّל, את ההוראה  ּפַ אם צדקנו בזו, יש להוסיף למילונאות הארמית, ערך קו״ם, 
׳לארס׳.

לשם סיום נחזור ל׳קידושין׳. מה יאה ומה נאה מונח זה משאר המונחים. לשונות 
הקנייה שועבדו אצל חז״ל ל״מעשה קניין״, המבצע הסכם מחייב, ואילו השימוש 
בשורש קד״ש נשאב ממשמעויות הייעוד. ואם לפי הפשט אין עניינו קדושה ממש, 
הֹור ָטהֹור וכל המחובר לקדושה קדוש. אין זה  ר ַלּטָ מכל מקום רמז יש בו, כל ַהְמחּוּבַ

כי אם החכמה הפנימית של הלשון עשתה זאת.
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היהדות  במדעי  עיונים  מ״ד  כולל  יוצאת׳  רבקה  ׳והנה  הספר 
המוגשים לכבודה של רבקה דגן, מרכזת המחלקה לתלמוד ותורה 
שבעל פה באוניברסיטת בר־אילן, מתוך הערכה לפועלה המסור 
בעת ששימשה מרכזת המחלקה במשך כשלושים שנה. המאמרים 
המכונסים בספר הם פרי עטם של מורי ובוגרי המחלקה לתלמוד, 
תכני  דגן.  רבקה  של  ידידותיה  מאת  מאמרים  נוספו  ואליהם 
המאמרים שבספר מייצגים מגוון רחב של נושאים המקובצים 
בשישה שערים: מקרא ופירושיו, משנה ותלמודים, המדרש, עולם 

התפילה ובית הכנסת, הלכה ומנהג, ראשונים ואחרונים.
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עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן
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