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 בית חינוך ומשפחה
 קיץ תשע"ח פי מיקודרשימת הנושאים ל

 
עמ'  נושאים פרק

 בחוברת
עברתי על 

החומר ואני 
יודע/ת אותו 

 היטב

עניתי על 
שאלות 
 הבגרות

 פרק א'
 "'"טובים השניים מן האחד

   4 זוגיות -ב. "ויקרא את שמם אדם"

   4 הולדת ילדים –ג. "פרו ורבו" 

 
 פרק ב'

 
  יצר ויצירה

   8 ת האדם"א. "ויצר ה' אלוקים א

   8 ב. יצרים ויצירתיות

   9 ג. "ובחרת בחיים"

 
 פרק ג'

 
 מתי להינשא?

   44 א. נישואין ובשלות נפשית

   41 ב. נישואין ולימוד תורה

   41 ג. נישואין ופרנסה

   41 ד. נישואין והרהורי עבירה

 
 
 

 פרק ד'
 

 קידושין ונישואין

   02 א. שידוכין

   04 ב. אירוסין ונישואין

   00 ג. "האישה נקנית"

   00 . קידושין בטבעתד

   00 ה. עדי הקידושין

   02 ו. כתובה

   04 ז. חופה

   01 ח. פסולי חיתון, נישואין אזרחיים וקידושי שחוק

 
 פרק ו'

 
 בניית הבית

   22 א. אהבה וכבוד

   22 ב. שלום בית

   24 ג. מנהגי הבית

 
 פרק ז'

 מצוות עונה
 

   23 ישות בין בני זוגמצוות עונה, חיי א א.

   23 משמעות החיבור הגופני ב.

   23 חיבור מתוך רצון משותף ובשמחהג. 

 
 פרק ח'

 
 טומאה וטהרה

 

   29 מחזור הלבנה והמחזוריות הנשית -מבוא

   42 טומאת הנידה והזבה  א.

   44 משמעותם של דיני טומאה וטהרהב. 

   44 הליכות בני הזוג בימים שהם אסורים זה לזוג. 

   40 "סוגה בשושנים" מהותם של ימי ההרחקות ד.

   40 הפסק טהרה ושבעה נקיים ה.
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  בחינת הבגרותמבנה 

 
 : שעה וחצי משך המבחןא. 

 : בשאלון זה שני פרקיםמבנה השאלון ומפתח הערכה. ב

 נקודות 12           -( 4X41)       -פרק ראשון             

 נקודות 42           -( 4X42)  פרק שני                      

 או             

  נקודות 42            -( 4X42)   פרק שלישי      

 נקודות 422סה"כ                                                      

 

 שימו לב:

 נקודות(  41 -)לכל שאלה  1-4ענה על ארבע מהשאלות פרק ראשון :  

 

 נקודות( 42 -)לכל שאלה  42-1ענה על ארבע מהשאלות  פרק שני :

 או

 .נקודות( 42 -)לכל שאלה  41-44ענה על ארבע מהשאלות  פרק שלישי :

  

   40 טבילה במקווה ו.

   42 משמעות הטבילה במקווה ז.

   44 שאלת רב ח.

 

 פרק ט'
 

 כיסוי ראש

   49 דת משה ודת יהודית א.

   49 אופן הכיסויב. 

   49 היכן חלה חובת כיסוי ראשג. 

   12 בטים רעיונייםהי -כיסוי ראשד. 

 
 פרק יא'

 
חובות ביחסי הורים 

 וילדים

   12 כיבוד ומורא הורים א. 

   14 לימוד תורה ב. 

   11 נישואין ג.

   11 לימוד מקצוע ד.

   11 דאגה ממונית ה.

   11 חינוך למצוות ולמידות טובות ו.

   11 דרכי חינוך ז.

בוחרים את  
 !הפרק השני

 חובה!
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 בים השניים מן האחדטו –פרק א' 
 

 זוגיות –ב. "ויקרא את שמם אדם" 
 איך יוצרים חיי זוגיות טובים?

 אהבה ואושר באים מנתינה -הרב אליהו דסלר

להשלים אחד  –כדי לאהוב  האהבה בין בני הזוג נוצרת בגלל שהם משלימים זה את זו, וזו את זה.
להצליח בחיי משפחה, וליצור מצב  לכן, כדי את השני, צריך לתת אחד לשני דברים מכל הלב. 

 שהאהבה אפילו גדלה, כל אחד מבני הזוג, צריך לחשוב כל הזמן כיצד יוכל לתת לשני יותר. 
הרב דסלר מצטט את המדרש "כל שאין לו אישה.. אינו אדם שלם" ומסביר שמי שלא נשוי הוא 

 יכול למלא את תפקידו. ולכן לא  -משום שאין לו את קשר הנתינה וההשלמה שבין בני הזוג -חסר
 

 . אתגר הזוגיות2ב.

". קשה להצליח למצוא קשה זיווגם של ישראל, כקריעת ים סוףאומרת כי " -הגמרא, מסכת ברכות

 חתן וכלה שיתאימו זה לזו, כמו קריעת ים סוף.

ם. המדרש מספר גם כי לאחר שהקב"ה סיים לברוא את העולם, הוא עסוק בניהול העול -מדרש רבה

 ן עם מי?אר ביצירת זוגות, מי יתחתבין הש
הגמרא מספרת על אישה חשובה ועשירה )מטרונה( שטענה כי זה ממש קל ליצור חתונות. הביאה 

עבדים ושפחות שלה, וסתם החליטה מי יתחתן עם  מי. למחרת הם באו אליה, זה עם יד  4222
זוג שיתאים אחד לשני, זה  שבורה, זו עם רגל שבורה, זו שחטפה מכות ... ואז היא הבינה שליצור

 אכן מאוד קשה.

  – המהר"ל

 למה המדרש משווה בין קריעת ים סוף לחתונה?
 קרה נס. דבר שהיה צריך להיות בצורה טבעית אחד ומחובר )ים(, נפתח לשניים. –בבקיעת ים סוף 

ולהיות קורה בדיוק ההפך. שני חלקים שונים זה מזו, המחולקים זה מזו, צריכים להפוך  –בחתונה 
 לשני חלקים.  –כמו הים  –להפוך דבר שלם  –אחד. זו פעולה קשה כמו הפעולה ההפוכה 

 
 . השוני בין גברים לנשים7ב.

בלבד , אבל הם  הבדל הפיזי )מבנה הגוף(ב"כלים הגשמיים בלבד"= כל ההבדל הוא  –הספורנו 

 .רוחנית ]"להיות לה צורת האיש וסגולותיו"[  -שווים מבחינה שכלית

 מאוד שונות.שלהם התכונות האיש והאישה שונים לחלוטין ו  – הנצי"ב

  [הרב צבי יהודה קוק )הרצי"ה
  שניהם נבראו בצלם אלוקים. כי  שווים –האיש והאישה קודם כל ובעיקר 

 ביניהם: שונותאבל יש גם 
ת באיברים הביולוגיים. האיברים השונים משלימים זה את זה ובונים יחד א -שונות פיזית (4)

 בניין האדם. 
  שאי אפשר להתעלם מהם. –הבדלים פסיכולוגיים  (0)

 

 הולדת ילדים -"פרו ורבו"ג. 
 . תכלית הציווי5ג

להביא ילדים לעולם. הצורך ללדת –מצוות "פרו ורבו" היא אחת המטרות המרכזיות של החתונה 
ות שותף בהמשך ילדים הוא רצון אנושי בסיסי של כל אדם. חוץ מהדחף האישי, יש צורך וערך להי

קיומו של העולם, בהתפתחותו ובהמשכיותו.  אולי זה נשמע דבר טבעי, שלא צריך לכתוב מצווה 
כזאת, אבל בעולם המודרני המציאות היא שהרבה אנשים לא רוצים ילדים, כי אין להם כסף לגדל 

כמות אותם, או שהילדים מפריעים להורים להתקדם בקריירה שלהם... ולכן יש מדינות שבהם 
 האנשים נעשית קטנה, כי מתים יותר אנשים מאלו שנולדים )צמיחה דמוגרפית שלילית(.

  -בגמרא, מסכת יבמות

 – "שופך דמים"אמר רבי אליעזר: כל מי שיכול להביא ילדים לעולם, ולא עושה את זה, כאילו 
 כאילו רוצח.

את מקטין  –ממעט הדמות"  אמר רבי יעקב: כל מי שיכול להביא ילדים לעולם, ולא מביא "כאילו
 כמות בני האדם בעולם ולכן פוגע בהתפתחות העולם. 

 ביחד. אילו שופך דמים, וכאילו ממעט הדמותכ :בן עזאי אמר 
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אתה יודע לדבר יפה, אבל אתה לא עושה =ורש, אך לא נאה מקיים" אתה נאה ד"אמרו לו חכמים: 
 את זה... כי בן עזאי לא התחתן.

מה אני אעשה? אני רוצה ללמוד תורה, וחיי המשפחה יפריעו לי ללמוד תורה. אז : בן עזאי ענה להם
 עדיף שאחרים יקיימו את המצווה של "פרו ורבו".

 

  מצוות פרו ורבו היא גדולה מאוד כי: -ספר החינוך

 בגלל שמצווה זו גורמת להמשכיות העולם, וגורמת לעולם להמשיך להתקיים. .א
, כי המצוות ניתנו לבני אדם ולא למלאכים, ובזכות המצווה הזו היא גורמת לקיום מצוות בעולם .ב

 יש הרבה בני אדם בעולם.
 

 חתונה עצמה או שהחתונה רק מאפשרת לקיים את מצוות 'פרו ורבו'?על ההאם יש מצווה 

 :רבנו אשר ]הרא"ש[
להביא אין מצווה להתחתן, אלא יש מצווה להביא ילדים לעולם על פי ההלכה. ועל פי ההלכה צריך 

ילדים לעולם רק בעזרת חיי נישואים. )במילים אחרות: יש מצווה להביא ילדים לעולם, ובשביל 
 לקיים את המצווה הזאת, חייבים להתחתן(.

לכן, בחופה אין ברכה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האשה". כי המצווה היא רק להביא 
 ילדים, ולא להתחתן.

 ונות בתורה:יש שתי מצוות ש  :הרמב"ם

 להתחתן. .א
 להביא ילדים לעולם. .ב

כדי שכל אחד ידע מי אבא ואמא שלו. אם נוכל להביא ילדים ללא  למה יש מצווה להתחתן?
נישואים, גבר יביא אליו  אישה כדי שתלד לו ילד, בהסכמה מראש שלה, הילד ישאר לו, והיא 

האם זה לא המצב של אם תצטרך לעזוב. ואז הילד לא ידע מי האמא שלו. )לא לבגרות.... 
 פונדקאית?(.

 כולם יודעים מי הבעל ומי האשה, וגם הילד יודע מי הם הוריו. –ברגע שמתחתנים 
 
 . היקף החובה של הולדת ילדים 2ג.

אסור לזוג לנסות לעצור )להשתמש באמצעי מניעה( הבאת ילדים לעולם, עד שיהיו  :מסכת יבמות

 להם לפחות:
 ת לפחות. לפי הפסוק "זכר ונקבה ברא אותם".בן אחד ובת אח –בית הלל 

 שני בנים. לומדים ממשה רבנו שהיו לו שני בנים בלבד. )גרשום ואליעזר(. –בית שמאי 
 בן ובת. –כמו בית הלל  – ההלכה

 
 מצווה ליישב את העולם -. "לא תהו בראה, לשבת יצרה"7ג.

ובת(, הוא צריך להשתדל להביא עוד גם אדם שזכה לקיים את מצוות "פרו ורבו" )להביא לעולם בן 
 כמה שיותר ילדים לעולם.  למה?

 "ה' ברא את העולם כדי שבני האדם יישבו אותו ויפתחו אותו  ולכן  -"לא תוהו בראה, לשבת יצרה
  צריך להמשיך ולקיים את המין האנושי. 

 כל אדם  -אומר שזו מצווה מחכמים. "כל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם" -הרמב"ם

 שנולד הוא עולם שלם וכך מתגדל שם ה' בעולם. 
 . למה אישה לא חייבת במצוות "פרו ורבו"? 4ג.

מצוות "פרו ורבו" )להביא לעולם בן ובת( זו מצווה של הבן, ולא של הבת. למה לבת אין את המצווה 
 הזאת?

 חכמים.אשה חייבת. הלכה כ -אשה פטורה, ר' יוחנן בן ברוקה -חכמים: מסכת יבמות

 :הרב מאיר שמחה מדוינסק

האישה היא זו שצריכה לסבול את כל ההריון והלידה, ולהסתכן בלידה. לכן לא רצו לחייב אותה  .א
 להיכנס למקום סכנה.

 האישה רוצה ילדים באופן טבעי, ולא צריכה ציווי על זה. .ב
 

ילד כרגע, יתכן ומותר להם להשתמש : טוב שילד יוולד למשפחה שרצתה אותו. אם ההורים לא רוצים עוד מניעת הריון
 באמצעי מניעה של האישה )אבל אסור להשתמש בקונדום(.

 כדי לבדוק האם באמת מותר להם להשתמש באמצעי מניעה, הם חייבים להתייעץ עם רב המכיר אותם היטב.
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 : שאלות מבגרויות -פרק א'

 ?האהבה ביניהם ורם לדעיכתעל פי הרב אליהו דסלר, הסבר מה גורם לאהבה בין בני זוג, ומה ג .5

מה שגורם לאהבה הוא הרצון לתת ולהעניק אחד לשני. ומה שגורם לדעיכת האהבה הוא כאשר בני 

 הזוג דורשים דרישות אחד מהשני.

 

הרב אליהו דסלר ציטט את דברי המדרש שלפניך: "כל שאין לו אישה... אינו אדם שלם" )בראשית  .2

 אישה אינו אדם שלם?רבה יז, ב( הסבר מדוע אדם שאין לו 

בנישואין יש קבלה ונתינה בין בני הזוג וכך שניהם מתמלאים בכוחות חדשים שלא היו להם קודם לכן. 

לכן אדם שלא נשוי הוא אדם חסר משום שהוא לא נותן ומקבל את אותם כוחות, ואז הוא לא יכול 

 למלא את תפקידו ויעודו.

   

יהם יגיעו למעלת הנתינה" )הרב אליהו דסלר( מהי "הקשר הטוב בין איש לאשתו יהיה כאשר שנ .7

 התרומה של "מעלת הנתינה" לביסוס קשר טוב בין בני הזוג?

 האהבה לא תיפסק. כי הנתינה מולידה עוד אהבה.  -כאשר בני זוג נותנים אחד לשני 

 הדרישה מרחיקה את  האושר.   -לעומת זאת, כאשר הם דורשים אחד מהשני 

 

ת ים סוף". הסבר את הקושי לזווג איש ואישה, והסבר את הדימוי של זיווג איש "קשה לזווגם כקריע .4

 ואישה לקריעת ים סוף. 

הקושי לזווג איש ואישה הוא בגלל שהם שונים זה מזה,  גם ביולוגית וגם רגשית. וצריך לייצר התאמה 

 רוחנית ונפשית כדי ליצור אחדות ביניהם.

לשני חלקים, ככה זה נס גדול לחבר שני דברים נפרדים  לדבר כמו שזה נס גדול לקרוע ים שהוא אחד 

 אחד.

 

להיות לה  צורת האיש וסגולותיו, ושתהיה נבדלת ממנו  -" 'ויבן ה' אלוקים את הצלע... לאישה' .1

הסבר את דברי רבי עובדיה ספורנו  -בכלים גשמיים בלבד" ]רבי עובדיה ספורנו, בראשית ב, כב[

 ישה ולהבדל ביניהםבנוגע לדמיון בין האיש לא

 שכלית.  -לפי ספורנו האיש והאישה שונים רק במבנה הפיזי שלהם, אבל  דומים מבחינת רוחנית

מכנה משותף  הרב צבי יהודה קוק הצביע על השונות בין איש לאישה, אך הדגיש בדבריו שיש להם גם .6

 ימים זה את זה. וכיצד שני הצדדים משל מהו השוני ביניהם,  רחב. הסבר מהו המכנה המשותף,

באיברים הביולוגיים.  -יש בהם גם שונות פיזיתנה המשותף הוא ששניהם ברואים בצלם אלוקים, המכ

 האיברים השונים משלימים זה את זה ובונים יחד את בניין האדם. 

 

       היא "מצווה גדולה".  זו על פי ספר החינוך, הסבר את הטעם למצוות פרייה ורבייה, וכתֹוב מדוע מצווה  .3

 בגלל שמצווה זו גורמת להמשכיות העולם, וגורמת לעולם להמשיך להתקיים. -

כי היא גורמת לקיום מצוות בעולם, כי המצוות ניתנו לבני אדם ולא למלאכים,  –היא מצוה גדולה  -

 ובזכות המצווה הזו יש הרבה בני אדם בעולם.

 

 הסבר את הביטוי המודגש. —" .[ כאילו ממעט הדמותכל מי שאין עוסק בפריה ורביה ].." .8

 אם אדם לא יעסוק בפריה ורביה, יהיו בעולם פחות אנשים, והוא פוגע בהתפתחות העולם.
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 כתוב הסבר להלכה שקיום מצוות "פרו ורבו" הוא במסגרת הנישואין בלבד. .9

 .ה, וכל אחד לא ידע מי ההורים שלוכי הבאת ילדים בלי נישואין תפגע ביכולת שלנו לשמור על המשפח

 

 מתי אדם יוצא חובת מצוות "פרו ורבו" מדאורייתא? -על פי ההלכה .51

 -זאת אומרת כאשר נולדו לאדם -ההלכה כבית הלל  שמתבססים על הפסוק "זכר ונקבה ברא אותם"

 בן ובת .

אדם שקיים מצוות "פרו ורבו" מדאורייתא, חייב מדברי סופרים להוליד עוד ילדים. כתוב טעם אחד  .55

 לחובה זו?

לשבת יצרה": ה' ברא את העולם כדי שבני האדם יישבו אותו וייקמו אותו ולכן  -והו בראה"לא ת

 מדברי סופרים מצווה להמשיך ולהוליד עוד ילדים. 

 על פי ההלכה, אישה אינה חייבת במצוות "פרו ורבו". כתוב הסבר אחד להלכה זו. .52

 לעשות משהו שגורם לה סבל.כי האשה סובלת בזמן הלידה, ולא הגיוני לצוות אותה  -  4הסבר 

 האישה רוצה ילדים באופן טבעי, ולא צריכה ציווי על זה. – 0הסבר 
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 יצר ויצירה -פרק ב'
 

 "וייצר ה' אלוקים את האדם" .א
 למה הקב"ה ברא לנו את ייצר התאוה?

שהוא כמו  –כמו המלאכים בשמים, וחצי תחתון  –הקב"ה ברא את האדם חציו  רוחני : מדרש רבה

 החיות.
כמו מלאכי השרת. מדבר, מבין ורואה גם מה שנמצא  –רגליים  0מו מלאכי השרת: עומד על כ

 בצדדים.
 כמו החיות: אוכל ושותה,  פריה ורביה )הריון ולידה(,הוצאת הצרכים )שרותים(, ומת כמו חיה.

 
 בספרו "דרך ה'": –הרמח"ל

 באדם יש שני חלקים:
 דבר שיש לכל בעל חיים. –הגוף  .א
 אלוקי.חלק  –נשמה  .ב

אם הגוף מנצח )היצרים והתאוות קובעים לנו מה בין שני החלקים יש מלחמה כל הזמן, כל החיים. 
היא מעלה את הגוף  –אם הנשמה מנצחת  .רמה נמוכה –לעשות( אז הנשמה יורדת לרמה של הגוף 

קדושה  , ומצליחה להכניס גם בתוך המעשים של הגוף )כמו אכילה, שתיה...(לדרגות רוחניות גבוהות
ורוחניות גבוהה. )לדוגמא, אפשר לאכול כי "בא לי לאכול", ואז אני יותר גרוע מחיה, כי אני מוכן 
להרוג חיה, סתם "כי בא לי לאכול בשר", גם אם באמת אני לא צריך לאכול. אך אפשר לאכול "כדי 

ם חשובים. אז אני אוכל, כדי להצליח לעשות דברי –שיהיה לי כוח לעשות דברים טובים וחשובים" 
האכילה היא לא כמו של סתם חיה, שאוכלת כדי לא למות, אלא אכילה העוזרת לי לעשות דברים 

 בעזרת הנשמה והשכל האנושי. האכילה היא חלק מהחלק הרוחני(.
כל אחד צריך להחליט אם הוא נותן לגוף הבהמי  טובה.ההסבר הזה אומר כי כל אחד נולד עם נשמה 

 ו, או הוא בוחר לתת לנשמה להעלות את הגוף .להוריד את הנשמה אלי

 
 בספרו "ימי תשובה": - הרב שלמה אבינר

חטאים. אבל הקב"ה נתן לנו את המתנה הגדולה, שאנחנו יכולים  –כל אדם עושה גם דברים רעים 
אדם שחוזר בתשובה יכול להיות יותר צדיק, להיות בדרגה יותר גבוהה מאדם שלא  לחזור בתשובה.

לכל אדם יש נשמה טובה וטהורה, אבל גם יצר הרע, שהוא מנסה לגרום לו להתנהג  חטא.עשה את ה
עלינו לזכור תמיד, כי תמיד יש בתוכנו נשמה ישרה וטובה. רק היצר הרע  ולעשות דברים לא טובים.

 גורם לנו להתנהג לפעמים בצורה לא כל כך יפה וטובה.
 

 יצרים ויצירתיות .ב
 ?ם, הם שלילייםהאם היצרים הבהמיים, החייתי

  טוב מאוד -יצר הרע -בראשית רבה

 -אומר המדרש "והנה טוב" וב מאוד"."וירא ה' את כל אשר, והנה טלאחר בריאת העולם, נאמר 
". שואלים במדרש, דווקא הטוב מאוד = יצר הרע?, הוא היצר הרעזה "מאוד"= יצר הטוב. טוב זה 

החייתים, העולם לא היה נבנה. כי בלי המרדף  יותר טוב מהיצר הטוב? עונה המדרש: בלי היצרים
לא היו  –אחרי הכסף, אנשים לא היו מפתחים מכשירים חדשים שעוזרים לנו. בלי יצר המין 

 מתחתנים ומביאים ילדים לעולם....

 העולם תלוי ביצר המין -תלמוד בבלי מסכת יומא

חוות לפסלים, לעבוד חכמים התפללו לקב"ה שיבטל את היצר הרע שהיה, שגרם לאנשים להשת
 עבודה זה, והקב"ה הסכים.

אמרו חכמים: בואו נבקש לבטל גם את יצר המין. הקב"ה הסכים. בגלל זה לא מצאו בכל הארץ 
ביצה עם אפרוח בתוכה. אז הם הבינו שבלי תאוות המין, לא יוולדו ילדים בעולם, והעולם לא ימשיך 

 לם...להתקיים. לכן הם יתפללו  שיצר המין יחזור לעו
 הוא היצר –המין  יצרך לגדול ולהתפתח, לכן בגלל שיצר המין הוא כל כך חשוב, כדי שהעולם ימשי

אפשר להשתמש באותו יצר המין, כדי לבנות משפחה טובה ויפה,  הכי גדול וחזק שיש בתוכנו.
את  הקב"ה נתן לנו ואפשר להשתמש בו לרעה, וליצור בגידות במשפחה, מריבות, רצח עוברים ועוד.

 היצר, אנחנו קובעים מה לעשות אתו...
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 "ואהבת את ה' אלוקך בכל לבבך"  בשני יצרך. ביצר הטוב וביצר הרע".: פרקי אבות –משנה 

 איך אפשר לעבוד את הקב"ה בעזרת היצר הרע?

ליצר הרע  .מצוותכדי לעשות   -בכוח ובהתלהבות של יצר הרעאפשר להשתמש : הרב ישראל ליפשיץ

כמו שחכמים אומרים לנו "הוו המון מרץ. אפשר לנצל את הכוח שלו לקיים מצוות.  יש המון כוח,
 עם כוח כמו הנמר, כדי "לעשות רצון אביך שבשמים". –תהיה עז  –עז כנמר" 

למה חכמים לא בחרו להציע להיות כמו תלמיד חכם, כמו צדיק? למה כמו נמר? אלא הם לימדו 
עשות דברים בכוח ובלא פחד. זה נכון לדברים רעים. אבל אותנו שצריך ללמוד מהנמר איך אפשר ל

 לעשות דברים טובים. –אפשר להשתמש באותם הכוחות לדברים טובים. כך שנשתמש ביצר הרע 
 

 ג. ובחרת בחיים
 . שחייה מעורבת וריקודים מעורבים 4ג.

 בנים ביחד עם בנות? –או לרקוד "מעורב"  –למה אסור לשחות "מעורב" 

 :[רצי"הדה ]הרב צבי יהוה

אין ספק כי הרצון לשחות מעורב, מגיע מהיצר הרע של המין, הגורם הנאה לבנים הרואים בנות 
בלבוש לא צנוע, בגוף שעליו רק בגד ים. נכון שהיצר רוצה לראות, אך האם עלינו לתת לו מה שהוא 

 רוצה? ברור שלא.

 :הרב שלמה אבינר

ם בגדים. )כמו לשחות בנחל באמצע טיול(. כי רחצה מעורבת, אסורה, גם אם כולם מתרחצים ע
צורה מאוד ברורה את מבנה הגוף שלהן, וזה ם לגוף של הבנות, ורואים בבגלל המים, הבגדים נדבקי

 גורם לבנים להרהר )לחשוב, לדמיין, לפנטז( על הבנות.
, , בעל רגשות, מחשבותכאשר הבן מסתכל על הבת באותו הרגע, הוא לא מסתכל עליה כבן אדם

אלא מוריד אותה לחפץ שיכול לספק )לפחות בדמיון שלו( את התאווה המינית שלו. ברור צרכים, 
שחשיבה כזאת, היא ממש פגיעה באישה, גם אם האישה לא יודעת שזה מה שהבן חושב באותו 

 הרגע.
 כדי לא להפוך במחשבה של הבן את האישה לחפץ, עדיף שבנות לא ישחו ביחד עם בנים...

שוחים בקבוצות נפרדות, שקשה לבנים לראות את הבנות, מותר להתרחץ באותו מעין רק אם הם 
 או נחל.

גוף האישה קופץ, ועלול לגרום מחשבות דומות על הבנות, אצל הבנים. לכן אסור  –גם בריקודים 
 לבנים לראות בנות רוקדות, גם אם הבנות רוקדות לבד לפני הבנים.

 

 הראי"ה קוק:
בנות לרקוד יחד. כל בת רצינית, מבינה שאם היא רוצה שיכבדו אותה, היא ברור שאסור לבנים ו

 צריכה להיות צנועה )כדי שיכבדו אותה בזכות האישיות שלה, ולא יתייחסו לגוף שלה(.
 גם נשים בדתות אחרות מבינות זאת, ושומרות על הצניעות של עצמן.

 
 . על התשובה1ג.

 הרב יצחק הוטנר:
 תלמיד שלו שכתב לו במכתב שהוא מרגיש שיצר הרע מנצח אותו[.  ]הרב הוטנר מנסה לעודד

נחנו רגילים לתאר את הצדיקים כאנשים גדולים וצדיקים. נדמה לנו כאילו להם א תשובת הרב:
 אין יצר הרע. הם נולדו רק עם יצר טוב, ולכן הם צדיקים.

)"כל הגדול מחברו, יצרו  אבל הרי זו לא האמת. ככול שאדם יותר צדיק, היצר הרע שלו יותר גדול
גדול ממנו"( לצדיקים יש מאבקים קשים יום יום ושעה שעה. הם פשוט נלחמים, ולרוב מנצחים את 

 היצר הרע.
חשוב ללמד כי החכמים צריכים להיאבק ביצר הרע. גם להם זה ממש לא קל. אך עם המון רצון, 

 הם מצליחים. 
 אפילו הוא צדיק בגלל ש שהצדיק פשים חושביםהטיכתוב בתהילים "כי שבע יפול צדיק, וקם",  

 שבע פעמים, הוא מצליח לקום ולחזור בתשובה. –שהוא נפל, טעה, התנהג לא כמו שצריך  שהוא 
פעמים. נכשל, התגבר, וחזר בתשובה.  3זה שהוא נפל  בזכותאבל אני אומר כי הצדיק נעשה צדיק 

 רק כך הוא מתחזק ונעשה יותר ויותר צדיק.
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 "נכשלתי": לישע אבינרהרב א

בחור כתב לרב, כי הוא מרגיש שכל הזמן יש לו נסיונות, והרבה פעמים הוא נכשל, ולא מתנהג נכון. 
 זה גורם לו לא לדעת מי הוא. דתי, חילוני, מאמין או כופר?

: דווקא בגלל שקשה לך, זו ההוכחה שאתה במצב טוב. בגלל שיש בתוכך מאבק חזק תשובת הרב
 וב ליצר הרע, אתה מרגיש מבולבל.בין היצר הט

ים מהמאבק, ומנסים להיות רעים, לשמוע בקול היצר הרע, לקבל אותו, וזהו. אבל יש אנשים הבורח
 זה לא נכון, ולא יעזור להם, כי היצר הטוב לא יוותר להם...

אין אדם שאין לו מאבקים נגד היצר הרע. לאחד מעט, ואחר הרבה. אבל המאבקים האלו יכולים 
חזק את האדם שנאבק, ומנצח. לכל אחד יש מקרים שהוא גם נכשל, והיצר הרע מנצח. אבל אסור ל

להיבהל. זה כמו אדם המטפס על הר גבוה, ולפעמים הוא מחליק קצת למטה. זה לא נורא, כי מה 
 שחשוב שבעיקר הוא מצליח לטפס...

ם ולפני הרשעים. וכולם המדרש מספר כי לעתיד לבוא, הקב"ה ישחט את היצר הרע לפני הצדיקי
 יבכו.

הרשעים יבכו, כי הוא יראה להם דק כמו חוט השערה, ויבכו "למה לא נלחמנו בו? הרי הוא כל כך 
 קטן?".

הצדיקים יבכו, כי היצר הרע  יהיה נראה להם כמו הר גבוה. הצדיקים יזכרו בכל המאבקים הקשים 
 שהיו להם ביצר הרע.

 בקים ביצר הרע, המאבק קשה, והוא נדמה לנו כמו הר.מסביר הרב אבינר: כאשר אנחנו נא
לאחר שאנחנו מנצחים אותו, אנחנו מסתכלים עליו בזלזול, ואומרים "כמה הוא שטחי, לאיזו 

 התנהגות רעה ושפלה הוא ניסה להוריד אותנו".
כאשר אדם מטפס על הר גבוה, קורה שהוא מחליק קצת למטה. הוא לא אומר "אני לא מסוגל 

 אלא אומר "לא נורא, זה קשה, קצת החלקתי למטה, אבל נתגבר ונגיע למעלה".לטפס", 
גם כאשר אנחנו מנסים לטפס בהר, להתנהג יותר ויותר טוב, קורה לכולנו, שלפעמים אנחנו טועים, 

 עושים חטא.
אסור לנו להישבר, ולהגיד "אני לא מסוגל לטפס, אני לא מסוגל להיות צדיק" ולהפוך לרשע. אלא 

ולהתקדם הלאה, להיות , צריך להגיד, "לא נורא, כל אחד טועה, מותר לטעות, חשוב לתקן, להפך
 טוב יותר"

 צריך להתפלל לקב"ה שיעזור לי להתגבר על היצר הרע, ולהיות אדם טוב יותר.
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 : שאלות מבגרויות -פרק ב'
 לאיזה הישגים הוא יכול להגיע?  -בעקבות זאת ממה מורכב האדם ? (5)

 שני חלקים: האדם מורכב מ
 גשמי, עפר מהאדמה כמו לשאר בעלי החיים -* גוף

 "צלם אלוקים" הכולל יכולת חשיבה, דיבור ובחירה חופשית -* נשמה רוחנית עליונה
 לכן האדם יכול להגיע למדרגות רוחניות גבוהות, לקרבת אלוקים

 
 מדוע בנפש האדם יש מאבק בין טוב לרע ?  (2)

למשוך" "" את האדם כלפי מטה, ונשמה המנסה המנסה "למשוךכי האדם מורכב משני חלקים: גוף 
את האדם כלפי מעלה. יש באדם כוחות מתנגדים, כוח השכל וכוח התאווה, יצר טוב ויצר רע, והוא 

 נמצא במלחמה תמידית ביניהם
 

 מהו היצר הרע החזק ביותר ? מדוע ? (7)
) ילדים ( והעולם   חיים חדשים היצר החזק ביותר הוא התאווה שבין גבר לאשה כי בזכותו נוצרים 

 ממשיך להתקיים
 

 יצר הרע ? תן דוגמה האם היצרים הרעים הם שליליים בלבד ? מה תועלת שיש ב (4)
יצרים רעים אינם שליליים. יש בהם תועלת. הכל תלוי בשאלה כיצד משתמשים בהם: מימוש חיובי 

 ן.ת, ואילו מימוש שלילי יביא חורבשל היצרים יביא לבניין והתעלו
 : יצר התאווה בין גבר לאשהלמשל

 * מימוש חיובי יביא לידי הקמת משפחה יציבה עם הורים וילדים מאושרים
 * מימוש שלילי עלול להביא למשפחה הרוסה עם הורים וילדים מתוסכלים ואומללים

 -“"בכל לבבך -“ָךד  א  ָך ּוְבָכל ְמ ל ַנְפְש כָ ּובְ  ָבְבָך ל  לְ יָך  ְבכָ ֱאֹלה  ‘  ֵאת  ה ועל כך נאמר במשנה: "ְוָאַהְבָת 
 הקב"ה(את היצר הרע לטובת עבודת הבורא )יש "לרתום" גם  -בשני יצריך 'ביצר טוב וביצר רע"

 
 "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" )בראשית, א', לא(.  (1)

 מה הדבר שנאמר עליו "טוב"? מהו הדבר שנאמר עליו "מאוד", ומדוע הוא "טוב מאוד"?
 ( "טוב" זה יצר הטוב4)
ראה ועלת רבה בעולם ]"מאוד" זה יצר הרע. כי, כשמשתמשים בו בצורה הנכונה, הוא מביא ת ( 0)

  [דוגמה בשאלה הקודמת
 

" 'רבי נחמן בר שמואל... אמר: 'וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד' )בראשית א, לא(.  (6)
 . וכי יצר הרע טוב מאוד? ]מדרש בראשית רבה[זה יצר רע -זה יצר טוב. 'מאוד' -'הנה טוב'

 כתוב את תשובת המדרש על שאלה זו.  –וכי יצר הרע טוב מאוד? 
אפשר להשתמש בכוח החזק של  -יצר הרע יכול להיות טוב מאוד אם משתמשים בו בצורה הנכונה

 היצר הרע כדי לעשות דברים טובים. 
 

כתוב בלשונך מה הייתה תוצאת הניסיון הזה, והסבר בגמרא מסופר על ניסיון לבטל את יצר העריות.  (3)
 כיצד תוצאה זו מחזקת את תשובת המדרש.

הם מבטלים  –התוצאה היתה שלא נולדה ביצה אחת בעולם. חכמים הבינו שאם יבטלו את יצר העריות 
בעצם גם את יצר החיים בעולם. עובדה זו מחזקת את תשובת המדרש משום שזה מוכיח שגם ליצר 

 תלוי באיזה צורה משתמשים בו.  -יש כוחות טובים של קיום העולם –רע כמו יצר המין שנראה 
 

 מה מאפיין את יצר הרע וכיצד נוכל "לרתום" אותו לעשיית טוב ? -לפי פרוש "תפארת ישראל" (8)
המאפיין של יצר הרע הוא 'האש', אותה בעירה פנימית, התשוקות, התאוות, הדברים שאדם חומד. 

 .לעשות אותה בהתלהבות, עם "אש" פנימית  -את על האדם לרתום לעבודת ה' שלוואת ה"אש" הז
 

 ?כשהבנים והבנות לבושים לבוש מלא האם יש בעיה בשחייה מעורבת -לפי הרב אבינר (9)
 כן. קיימות שתי בעיות:

 * במים הבגדים נצמדים לגוף וזה לא צנוע
 להביא לתקלות* האווירה היא בדרך כלל של צחוק וקלות ראש, דבר הכלול 
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 האם ריקודים מעורבים מותרים כשאין מגע פיזי בין הבנים לבנות ? מדוע ? (51)
 הדבר אסור, כי:
יצר הרע מתחיל לפעול וקיים חשש שמריקודים בלי נגיעה יעברו לריקודים עם נגיעה  -* מדרון חלקלק
 וכו' ) בן איש חי (

 ים מהחיצוניות שלו ולא מהתוכן הפנימיהפיכתן למוצג, לחפץ, שמתפעל -* פגיעה במעמדן של הנשים
 

 מהם שלבי החזרה בתשובה ? (55)
 האדם מכיר בעובדה שהוא נפל ועבר עבירה -* הכרה בחטא

 האדם מתחרט בלב שלם על מעשיו -* חרטה
 האדם מקבל על עצמו שלא לחזור עוד לחטא -* קבלה לעתיד

 
 החכמים? כיצד מסבירים זאת הטיפשים וכיצד  -"כי שבע ייפול צדיק וקם"  (52)

שבע פעמים,  –שהוא נפל, טעה, התנהג לא כמו שצריך אפילו  הוא צדיק כישהצדיק   :הסבר הטיפשים
 הוא מצליח לקום ולחזור בתשובה.

פעמים. נכשל, התגבר, וחזר בתשובה. רק  3זה שהוא נפל  בזכותהצדיק נעשה צדיק  :הסבר החכמים
 כך הוא מתחזק ונעשה יותר ויותר צדיק.

 
 נפילה"?" ודד הרב הוטנר נער הטוען שיצר הרע מנצח אותו ? איך להתמודד עםכיצד מע  (57)

כל אדם נלחם עם היצר הרע, ואם הוא מרגיש את המלחמה הזאת סימן הרב הוטנר מסביר לנער ש
שהוא בדרך הנכונה. הוא מוסיף שבכך הנער דומה לרבנים וצדיקים שגם הם נלחמו ועבדו קשה עד 

 חלק מהגדילה.  שנצחו. המלחמה ביצר היא
 

יעילה ומהי הדרך היעילה  -מה גורם למתח פנימי אצל האדם ? מהי הדרך הלא -לפי הרב אבינר  (54)
 ? להתמודד עם מצב זה 
מצד אחד, הנפש של האדם שואפת לטוב, ואילו, מצד שני, האדם נופל בחטא  -* הגורם למתח הפנימי

 ואינו מצליח להשתחרר ממנו
מדתי לחילוני, שינוי  -שקיעה גמורה ברע: "זריקת" התורה, החלפת זהות -יעילה -* דרך התמודדות לא

 מראה חיצוני ) לבוש, שיער ( וכד'.
 יעילה כי השאיפה לקדושה לא נמחקה והיא תשוב ולא תתן להם מנוחה-זו דרך לא

להמשיך ולשאוף לטוב, להתייחס לעצמך כצדיק שנפל ומנסה לקום ולא כרשע  -* דרך התמודדות יעילה
 ו כופר וסוף הניצחון לבואא
 

הסבר גורם אחד למצב זה, והסבר  -כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" )קהלת ז, כ("  (51)
 כיצד החטא יכול לקדם את האדם מבחינה רוחנית?

 ולכן גם צדיקים חוטאים.  –הגורם למצב זה הוא המלחמה התמידית והקשה עם היצר 
רוחנית אם הוא גורם לאדם בושה ורצון להתעלות. אדם לא צריך החטא יכול לקדם את האדם מבחינה 

 אלא כאל צדיק שנפל ומנסה לקום.  –להתייחס לעצמו כאל כופר 
 

 לדברי הרב אבינר, אדם הנלחם ביצר הרע הוא כאדם המטפס על הר גבוה. הסבר דימוי זה.  (56)
ל אחורה. אך אם לא : טיפוס על הר גבוה אינו טיפוס רציף. לפעמים המטפס מחליק ונופהמשל 

 יצליח המטפס לנצח ולהגיע, לבסוף, לראש ההר -יתייאש
 : המאבק ביצר הרע כולל גם כישלונות ) ולא רק ניצחונות (הנמשל

 יצליח לבסוף לנצח את היצר -אך מי שלא התייאש
 

 השערה ? -כיצד מסביר הרב אבינר את המדרש שבו יצר הרע מתואר גם כהר גבוה וגם כחוט  (53)
מתמודד עם יצר הרע הוא נדמה בעיניו כהר גבוה, ככוח ענק, אך לאחר הניצחון, הוא מביט כשהאדם 

 על היצר ) "ההר" ( בזלזול ומגלה שכוח היצר האמיתי הוא כחוט השערה
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 כיצד מעודד הרב אבינר נער הטוען שנפל בחטא והוא אינו מצליח לצאת ממנו ?  (58)
מלחמה ביצר הרע.  -תהליך הנובע ממהותו של האדם *הרב אבינר מסביר לנער שהוא נמצא באמצע

מובטח לו  -לעיתים מפסידים. אך כל עוד ההפסד גורם לאדם בושה פנימית ורצון להתעלות -ובמלחמה
 שבסופו של דבר הוא ינצח במלחמה

להמשיך ולשאוף לטוב, להתייחס לעצמך כצדיק שנפל  -*על הנער להתמודד עם המצב בצורה יעילה
 ולא כרשע או כופרומנסה לקום 

ה מאלץ "אין שוויון בין בני אדם: יש שכמעט ואין להם ניסיונות, ויש שהקב -בכל הקשור לניסיונות*
ולכן על האדם שבאים עליו ניסיונות, .אותם לעמוד בניסיונות קשים ותכופים ועם הרבה נפילות אישיות

 .ולדבוק בדרך התורה והמצווותה שיעזור לו להתגבר על המכשולים "להתפלל ולשוב להתפלל אל הקב
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 מתי להינשא? -פרק ג' 
 ?מתי להינשא

 באיזה גיל טוב להתחתן? לשאלה הזאת אין תשובה ברורה.
 .48הגיל הנכון לחתונה לבן, הוא גיל  –לחופה"  48( כתוב "בן  משנה מסכת אבות )פרק ה משנה כא

פוסק של  –משה איסרליש  כיום לא מקפידים להינשא בגיל שמונה עשרה. למשל הרמ"א )רבי
להתחתן,  48, ואסור ללחוץ על נערים בגיל 48האשכנזים( אומר שהיום לא מקפידים להתחתן בגיל 

 אם הם עדיין לא רוצים להתחתן.
 ארבעה דברים שצריכים לעזור לנו להחליט האם אנחנו מוכנים להתחתן?ישנם  

נס לכל הדברים שאהיה חייב לעשות : האם אני מספיק בוגר ומוכן להיכנישואין ובשלות נפשית (4)
 אותם לאחר החתונה? )להיות שם בשביל מישהו אחר, לוותר לפעמים, לגדל ילדים ועוד(.

: האם בניתי כבר את האישיות שלי? האם למדתי כבר מספיק תורה שתעזור נישואין ולימוד תורה (0)
אחר החתונה יש פחות לי לבנות משפחה יפה וטובה? האם להמשיך ללמוד תורה, ולא להתחתן, כי ל

 זמן וכוח ללמוד תורה?
: האם נוכל להסתדר מבחינה כספית? לשכור דירה / לקנות דירה, לקנות כל מה נישואין ופרנסה (2)

 שצריך למשפחה, ועוד?
בגיל התיכון והצבא ומעלה יש מתח מיני בין בנים לבנות. המתח הזה עלול  נישואין והרהורי עברה: (4)

שעל פי היהדות אסור לנו לחשוב עליהם. האם אני מסוגל לא לחשוב לגרום לנו לחשוב על דברים 
 על זה? או לא, ואז עדיף שאתחתן?

 
 נישואים ובשלות נפשית .5

כדי להתחתן, חז"ל אמרו שהבן והבת חייבים לשאול את עצמם האם הם מספיק מבוגרים ומסוגלים 
 כבר להקים משפחה?

 האם אנחנו באמת מתאימים אחד לשני?

 :  קידושין בגמרא, מסכת

אסור לזוג להתחתן אם הם לא ראו אחד את השני. כי יכול להיות שלאחר שהם היפגשו ויגלו שיש  .א
משהו שמאוד מפריע אצל השני, ובגלל זה יהיה לו קשה לחיות עם הבן/בת זוג. )למשל פתאום הבת 

 תגלה שהוא מאוד שמן, וזה מגעיל אותה...(.

אולי כאשר היא תגדל, היא תרצה להתחתן עם גבר  אסור שאבא יקדש את הבת הקטנה שלו. כי .ב
 אחר.

 

  :פסק להלכה ם“הרמב

מצוות חכמים שהאבא לא יחתן את הבת שלו כאשר היא קטנה. )מהתורה זה מותר, ובעבר היה  .א
 – 9שלו עם מי היא תתחתן, והיא הייתה מתחתנת בגיל  42 - 8מקובל שהאבא מחליט לילדה בת ה 

 והיא תגיד עם מי היא רוצה להתחתן. (. אלא יחכה שהיא תגדל,42

 רצוי שהבן לא יסכים להתחתן עם ילדה קטנה )גם אם האבא שלה מציעה לו להתחתן איתה(. .ב

שזוג לא יתחתן, בלי שיפגשו ויכירו אחד את השני, כדי שלא יתחתנו, ואז יגלו שיש להם דברים  .ג
 שמאוד מפריעים להם, ואז הם יתגרשו.

 

  תחתן באותם גילאים של תקופת חז"ל, כי: רים לא טוב לההיום לרוב הנע :הרב אבינר

בעבר, אנשים היו בוגרים יותר בגילאים אלה כי כבר עבדו ופרנסו. ילדים בגיל חטיבה ותיכון כבר  .א
הם כבר היו  48עזרו מאוד בבית, עזרו באירגון הבית, בטיפול בילדים ובפרנסת המשפחה. לכן, בגיל 

 ים משפחה.מוכנים ומסוגלים להתחתן ולהק
הילדים לומדים, ורובם לא צריכים לקחת חלק בפרנסה או בטיפול בבית, לכן בגיל  48כיום, עד גיל 

)שזה הגיל המתאים לחתונה לפי המשנה( היום, הילדים לא מוכנים לחתונה, ולכן עדיף שיתחתנו  48
 בגיל מבוגר יותר.

היו בעיקר צורה של "הישרדות". הבן פעם, בני הזוג לא ציפו אחד השני ציפיות רגשיות. נישואין  .ב
והבת היו מתחתנים כדי לבנות משפחה. לכל אחד היו תפקידים שלו. לא היה חשוב שתהיה אהבה 

הבעל והאישה רוצים גם קשר  –ביניהם, אלא רק שיצליחו לבנות משפחה מבחינה טכנית. כיום 
אחד את השני הרבה יותר טוב.  נפשי, עזרה  נפשית והתאמה נפשית. כדי להגיע לכל זה, צריך להכיר

 אלא אחרי. 48זה לרוב לא קורה בגיל 
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 נישואים ולימוד תורה .2
היהדות מאמינה כי לימוד תורה עוזר לבנות את האיש בצורה טובה. לכן חשוב שהבן ילמד תורה, 

 כדי שיהיה אבא ובעל טוב יותר. 
 לעזור לאישה, לטפל בילדים...(.ברור שלאיש שהתחתן יש פחות זמן וכוח ללמוד תורה )צריך לפרנס, 

השאלה היא עד מתי כדאי שהבן לא יתחתן כדי שיוכל להמשיך ללמוד תורה? ומתי נגיד לו "הגיע 
 הזמן להתחתן!".

 :ם, הלכות אישות“רמב

א. מי שלא רוצה להתחתן, כי הוא מפחד שלא יוכל ללמוד תורה כמו שצריך, יכול לחכות ולא 
, וגם לימוד תורה זו מצווה, ומצוות לימוד תורה היא מצווה מאוד להתחתן. כי החתונה זו מצווה

חשובה, שמותר להתחתן בגיל מבוגר יותר, כדי שילמד תורה. )בהלכה זה נקרא בביטוי "העוסק 
 האחרת(. –פטור מהמצווה"  –במצווה 

א ב. בתלמוד מסופר על אדם בשם בן עזאי שרצה ללמוד תורה, ולמד כל כך ברצינות, עד שהוא ל
התחתן, כדי שלא להפסיד לימוד תורה. הרמב"ם אומר שמי שמסוגל ללמוד תורה כמו בן עזאי, 
מותר לו לא להתחתן. אבל כמו בן עזאי יש מעט מאוד אנשים. כי רוב הבנים מתחילים לחשוב לא 
רק על לימוד התורה, אלא חושבים גם על הבנות, והרהור על בנות זו עבירה קשה, ולכן ברגע שהבן 

חיל לחשוב על בנות ועל קשר איתן, עדיף שיתחתן, ואז תהיה בת שהוא אוהב שעליה מותר לו מת
 על אישתו. –לחשוב 

נכון שמי שרוצה ללמוד תורה, יכול לאחר את החתונה שלו. אבל אני לא יודע : [הרא"שרבנו אשר ]

 בו".עד כמה יחכה להתחתן, כי הרי הוא חייב באיזה שלב לקיים גם את מצוות "פרו ור
חשוב ששני בני הזוג ימצאו זמן ללימוד תורה )ונהדר אם ימצאו  –חשוב להבין כי גם לאחר החתונה 

 גם זמן ללמוד תורה יחד(, כי הלימוד תורה בונה אותם, ויכול לחזק מאוד את הקשר ביניהם.
 

 נישואין ופרנסה .7
 ל להקים משפחה. אומרים ש"כסף זה לא הכל בחיים", אבל אין מה לעשות, צריך גם כסף בשבי

בהלכה שואלים האם צריך קודם לדאוג לפרנסה )לקנות בית, ללמוד מקצוע, למצוא עבודה טובה( 
 ורק אחר כך להתחתן? או צריך להתחתן, ואחר כך נתחיל לחשוב על הפרנסה?

 את התשובה לשאלה הזאת למדו חכמים מדין אחר לגמרי.

 כל החיילים, ושואלים אותם מספר שאלות:כתוב שלפני שיוצאים למלחמה, אוספים את  בתורה
 :ז-דברים כ, ה

ְֹּׁטִרים, ֶאל רּו ַהש ּ ָנה ַבִית-ָהָעם ֵלאמֹּׁר, ִמי-"ְוִדּבְ ר ּבָ ֶ ֹּׁב -ָהִאיש  ֲאש  , ֵיֵלְך ְוָיש  ָחָדש  ְולֹּׁא ֲחָנכוֹּׁ

: ן  ְלֵביתוֹּׁ ְלָחָמה, ְוִאיש  ַאֵחר, ַיְחְנֶכּנוּ -ּפֶ ּמִ שיצא מהחיילים,  –יק לגור בו )מי שבנה בית חדש ולא הספ ָימּות, ּבַ

 ויחזור הביתה(.

ר-ּוִמי לוֹּׁ -ָהִאיש  ֲאש ֶ ֶרם, ְולֹּׁא ִחּלְ :--ָנַטע ּכֶ ֹּׁב ְלֵביתוֹּׁ ן  ֵיֵלְך, ְוָיש  ְלָחָמה, ְוִאיש  ַאֵחר, -ּפֶ ּמִ ָימּות, ּבַ

ֶלּנוּ  ת, מישהו אחר יהנה )מי ששתל כרם ענבים, ועדיין לא אכל מהפרות של הכרם, שיחזור הביתה, כי אם הוא ימוְיַחּלְ

 מהכרם שהוא נטע(.
ר-ּוִמי ה, ְולֹּׁא ְלָקָחהּ -ָהִאיש  ֲאש ֶ ָ :--ֵאַרׂש ִאש ּ ֹּׁב ְלֵביתוֹּׁ ן  יֵֵלְך, ְוָיש  ְלָחָמה, ְוִאיש  -ּפֶ ּמִ ָימּות, ּבַ

ה ֶחּנָ )מי שהתארס עם בת, אבל לא הספיק להתחתן, שלא יצא למלחמה, כי אם הוא ימות, בן אחר יקח  ַאֵחר, ִיּקָ

 ה(.אות
 

מהסדר של הפסוקים למדו חכמים מה הסדר הנכון. קודם בונים בית )"בנה בית", אחר כך דואגים 
מכך למדו  "נטע כרם"(, ורק אחר כך מתחתנים. )"ארש אישה ולא נשאה"(. –לפרנסה )שותלים כרם 

  .חכמים על המסלול הנכון בחיים של כל אדם העומד לפני נישואין
ם ישראל, אם עם ישראל לא התנהג כמו שצריך, כתוב "אישה תארס, הכתובות בתורה לעבקללות 

בקללות מופיעים אותם  -ואיש אחר ישכבנה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תטע ולא תחללנו" 
 קודם חתונה ואחר כך בית ופרנסה.  -בדרך השגויה -בסדר הפוךשלושת הדברים אבל בדיוק 

 
מי שלא חכם, קודם  כך לבנות בית, ורק בסוף להתחתן.הסדר הנכון: לדאוג לפרנסה, אחר  :הרמב"ם

מתחתן, אחר כך מחפש דירה, ובסוף ימיו מחפש עבודה, או מתפרנס מהצדקה. ועליו כתוב בקללות 
 "ולא תצליח דרכך".

בימינו, המצב שונה. אם אדם יחכה לקנות בית, ללמוד מקצוע, למצוא עבודה טובה, וכל זה מתחיל  
+, זה כבר מוגזם )במיוחד כיום שרוב הזוגות הצעירים לא 04בא בגיל רק לאחר שסיים את הצ
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מצליחים לקנות דירה, בגלל מחיר הדירות(. לכן לא הגיוני לחכות עד שנקנה דירה ... אבל גם היום, 
בני הזוג חייבים לחשוב לפני החתונה גם על הצד הכספי, ושיהיה לפחות 'קצה חוט' כלכלי ושלא 

 יסמכו על צדקה. 
 

 והרהורי עברה שואיןני .4
כאשר אנחנו מתחילים להתבגר, מתחיל להיווצר מתח מיני בין בנים לבנות. המתח הזה גורם 

 למחשבות על קשרים פיזיים, שהם אסורים לפי ההלכה לפני החתונה.
 מה יותר גרוע, לחשוב על דברים כאלו, או לעשות אותם?
 רק לחשוב עליו.בצורה פשוטה, נראה שיותר גרוע לעשות דבר רע, מאשר 

זה מסביר שבעברה הזאת, יותר גרוע לחשוב על הדברים האלו, מאשר לעשות אותם. :  רבנו בחיי

 ביטוי רעיוני ולא הלכתי!

 "לפי שהרהור תלוי בלב והנפש משכנה בלב, ועל כן כשהוא מטמא אותה במחשבה רעה קשה יותר
 .מן העבירה עצמה"

 .המחשבה עלולה לגרום לי לעשות את העברה .א
הכוונה שלו שכאשר אני עושה את העבירה, עשיתי אותה, וזה נגמר. לעומת זאת, כאשר אני  .ב

 חושב על זה, זה נמצא בלב שלי כל הזמן, וגורם לי לחשוב על זה הרבה פעמים, וזה לא נגמר.
 ".הרהורי עבירהבהלכה זה נקרא "

 
לטת על כל המידות המיוחד בבני אדם זה שהם מסוגלים לחשוב. המחשבה שו מסביר: הרמב"ם

שלנו )אם נהיה נחמדים, או רעים. קמצנים או לא וכדומה(. לכן היא החשובה ביותר, המחשבה 
  משפיעה מאוד על החיים שלנו.

כאשר המחשבות שלנו עסוקות ברע, אני לוקח את הדבר הכי חשוב שיש לי, ומשתמש בו לדבר רע. 
 וזה יותר גרוע מלעשות את זה.

דל בין אדם שמבין שהוא לא בסדר, ובכל זאת עושה את העבירה, לעומת מי יש הב -חשוב להדגיש
 שפשוט לא מבין שזה דבר רע. בני אדם קיבלו שכל כדי להבחין בין טוב לרע. 

 
מספרים שרב הונא בא לרב חיסדא, וסיפר לו שרב הימנונא הוא רב גדול. אמר לו רב חיסדא  :בתלמוד

הימנונא בא אל רב חיסדא, ראה רב חיסדא שלרב הימנונא  "תביא את רב הימנונא אלי". כאשר רב
אין כיפה על הראש )באותה תקופה, רק בנים אחרי החתונה חבשו כיפה, והכיפה הייתה סימן שהם 

 נשואים, כמו טבעת נישואין כיום(.
אמר רב חיסדא לרב הימנונא, "אל תחזור אלי עד שתתחתן". רב חיסדא טען כי אם בן הוא בן יותר 

 שנים, הוא בטוח חושב על קשר עם בנות, וזה "הרהור עבירה", וזה אסור. 02מ
הקב"ה "מקלל" אותו  –, ועדיין לא התחתן 02)רב חיסדא אומר לפי המדרש כי מי שמגיע לגיל 

=כועס עליו, והוא לא רצה שהקב"ה יכעס על רב הימנונא, או שרב הימנונא יעשה עברות של "הרהור 
 עבירה"(.

של  בגמרא ובפסק הרמב"ם היא ברורה: להתחתן בגיל צעיר כדי להתגבר על הקושי על כן ההמלצה
 .הרהורי עבירה

 
מצווה שאדם ידאג שהילדים שלו יתחתנו ברגע שיהיו מוכנים להיות  :ם, הלכות איסורי ביאה“רמב

הורים ולהקים משפחה. שאם לא יעשה זאת, עלול מאוד להיות שהם יקיימו יחסים לפני החתונה, 
ה נקרא "זנות". )הכוונה היא לא לזונה בימינו, שמוכרת את גופה תמורת כסף, אלא לקיום יחסי וז

 מין שאינם במסגרת ההלכה(.
 

ל חתונה היא לא 'פתרון -ב-יש יתרון גדול לנישואין בגיל צעיר אם הכוונה לחיות חיים של קדושה. א
טועה מאוד. לכן לא  –עם יצר המין קסם' להרהורי עבירה. זוג שחושב שלאחר הנישואים, אין קושי 

 טוב להתחתן רק כדי לפתור את הקשיים בצרכים מיניים. 
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השואלת האם כדאי לה להתחתן בגיל כזה, כי יש לה כבר  43.1ענה לבחורה בת  הרב אליקים לבנון

שלא חבר, וקשה להם לא לגעת אחד בשני, ולהתגבר על היצר הרע של המין. הרב לבנון מסביר לה 

הוא אומר כי זה הגיל שכל אחד מהם צריך לבנות את עצמו, ולא כדאי שיהיה לה חבר בגיל כזה. 

. עדיף שכל אחד יגדל לבד כמו שצריך, זה דומה לשני עציםלהוציא הרבה כוח על הקשר ביניהם. 

ואז הפרות שלו יהיו טובים. ורק אחר כך, ניקח את הפרות הטובים ונוכל להכין מהם סלט פירות 

. כך זה הבן והבת. עדיף שכל אחד מהם יבנה את עצמו לבד. רק לאחר שהוא כבר עץ טוב, שווה טוב

בית, משפחה וילדים טובים. הדבר הנכון לחפש  –לחבר את שני העצים הטובים. מהם יצא סלט טוב 

חברות רק בשביל להתחתן, וזאת רק לאחר שאני מרגיש שבניתי את עצמי כמו שצריך. שלא יהיה 

וא בוסר. מי שחושב שהחתונה תפתור את כל הבעיות של יצר המין טועה. כי מה הוא יעשה קשר שה

 אחרי החתונה בזמנים שהיחסים אסורים? "נישואים אינם בית חולים לסובלים מיצר הרע".
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 :שאלות מבגרויות -פרק ג'
 מהם השיקולים המרכזיים בהחלטה על גיל הנישואין? .5

 עצמאות כלכלית -יר, פרנסה* בשלות נפשית, עולם רוחני עש
 

  מדוע בימינו ראוי לאחר את גיל הנישואין ?  -חז"ל קבעו "בן שמונה עשרה לחופה" .2
בתור הגיל המתאים לחתונה, אך בימינו ראוי לאחר את גיל הנישואין מהסיבות  48חכמים קבעו את גיל 

 הבאות:
  -בשלות נפשית

גלים לקחת על עצמם את האחריות שקשורה בניהול * השינויים בעולם גורמים לכך שהיום אנשים מסו 
 בית רק בגיל מאוחר יותר. 

* רמת הציפיות הרגשיות ההדדיות של בני הזוג כיום גבוהה מזו שהייתה בימי חז"ל, לכן בני הזוג 
 צריכים להגיע לבשלות נפשית גבוהה יותר לפני החתונה

 ני עשיר שישפיע על האופי והתוכן של הבית.בני הזוג צריכים להיות בעלי עולם רוח-עולם רוחני עשיר
במציאות של ימינו, כדי לבנות עולם רוחני בסיסי יש צורך שבני הזוג ילמדו בישיבה/ מדרשה לאחר גיל 

48 
לפני החתונה יש להביא בחשבון את הצורך והחובה לדאוג לפרנסת המשפחה לאחר  -פרנסה

 האדם רוכש מקצוע.החתונה.במציאות של ימינו עוברות שנים רבות עד ש
עם זאת ראוי שעוד לפני החתונה, כל אחד מבני הזוג יחליט, לפחות באופן כללי, מהו התחום בו הוא 

 רוצה לעסוק וַיְפִנים את החובה להגיע לעצמאות כלכלית
 

 ות ומה הסיבה לכך?הגבלות להורים המחתנים את ילדיהם. מהן ההגבל שתיחז"ל קבעו  .7
 לראות אותה קודם לכן, שמא המראה לא ימצא חן בעיניו * אסור לאדם לשאת אשה בלי

* אסור לאדם לחתן את הבת שלו כשהיא קטנה. עליו לחכות שתגדל ותרצה שאדם מסוים יהיה הבעל 
 שלה

: רק כשההחלטה על הנישואין היא של הזוג עצמו יש סיכוי שהבית שיבנו יהיה חזק והנמצאים והסיבה
 בו יזכו לחיים יציבים ומאושרים

 
 אדם המקדש אישה בלי לראותה לפני כן, עלול לעבור על מצוות עשה.  .4

 יצד הוא עלול לעבור על מצווה זו? כתוב באיזו מצוות עשה מדובר, והסבר כ
המצווה היא "ואהבת לרעך כמוך". הוא עלול לעבור על כך, אם המראה החיצוני של בת זוגו לא תמצא 

 חן בעינו והוא ידחה אותה
 

 להינשא? מה נדרש לראות? מה יש ללמוד מחובה זו על אופן קבלת החלטה  -"עד שיראנה" .1
* אין הכוונה רק לבדיקת מראה חיצוני, אלא גם לבדיקת "מראה פנימי": מידות, שאיפות בחיים, רמה 

 דתית וכד'
 * חובה זו מלמדת שיש לשקול היטב ובאופן אחראי, לפני שמקבלים החלטה להסכים ולהתחתן 
 

כתוב סיבה אחת להקדמת לימוד תורה לנישואין, וכתוב סיבה אחת להקדמת נישואין  -לפי הרמב"ם .6
  ללימוד תורה. 

 * הרצוי ביותר הוא להתחתן ולהמשיך ללמוד תורה
אדם החושש שנישואין יפריעו לו ללמוד תורה, רשאי לדחות את גיל  -הקדמת תורה לנישואין* 

 ור מן המצווה ) "פרו ורבו" (" הנישואין כי "העוסק במצווה ) תלמוד תורה ( פט
חייב לשאת אשה, גם  -אדם המרגיש שכרווק יש לו "הרהורי עבירה" -הקדמת נישואין ללימוד תורה* 

 אם הדבר יפגע בלימוד התורה שלו
 

בקללות ? מה  מהו סדר הופעתם בפטור ממלחמה ומהו סדר הופעתם  נישואין, פרנסה ובנית בית. .3
  למד הרמב"ם מכך ?

מי שנטע פרנסה: .  0 מי שבנה בית וטרם השלים את הבנייה   בית:. 4 -במלחמה ) דברים כ"א (* הסדר 
 מי שקידש אשה וטרם עשה חתונהאישה: . 2 . כרם ) פרנסה ( ועוד לא אכל מהפירות שלו 

אדם יבנה בית: . 0  אדם יקדש אשה ולא יזכה להתחתן אתהאישה: . 4 -* הסדר בקללות ) דברים כ"ח (
 אדם ייטע כרם ) פרנסה ( ולא יזכה ליהנות מהפירות שלופרנסה: . 2  לא יזכה לשבת בובית ו
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מכאן למד הרמב"ם שהסדר הנכון בחיים הוא לבנות בית פיזי, לדאוג לפרנסה ורק לבסוף להתחתן. כי 
) ורק הטיפשים קודם מתחתנים ורק אחר כך  עצמאות כלכלית היא תנאי לנישואין יציבים ומאושרים

 ם לדאוג לכל השאר (מנסי
 

 הסבר את תוכן הפסוקים שמהם למדו חז"ל שמציאת פרנסה קודמת לנישואין .8
הפסוקים מהם למדו חז"ל שמציאת פרנסה קודמת לנישואין הם הפסוקים בספר דברים בהם 
מתוארים האנשים שפטורים מלצאת למלחמת רשות: אדם שבנה בית חדש ולא חנכו, אדם שנטע כרם 

ם שארש אישה ולא לקחה. מסדר הופעתם בפסוקים למדו חזל שאדם צריך קודם לבנות ולא חיללו, ואד
 בית ולטעת כרם ]=פרנסה[ ורק אחר כך לשאת אישה. 

 
בית תבנה... חז"ל קבעו שהאיש צריך לדאוג לפרנסה לפני נישואיו, אולם הפסוק "אישה תארש...  .9

ל פי הרמב"ם כתוב את התירוץ לסתירה ע כרם תטע")דברים, כח, ל( לכאורה סותר את קביעת חז"ל. 
 זו. 

 פסוק זה נאמר בקללות והוא מבטא סדר לא נכון
  כיום אנשים רבים מקדימים נישואין לפרנסה. מה ההסבר לכך ? ומה על בני הזוג לעשות? .51

אחרי  -* מתחילים ללמוד מקצוע בגיל מאוחר יחסית בימינו: * יש ללמוד זמן רב עד שרוכשים מקצוע
 בימינו, על בני הזוג להתחתן מתוך אחריות גם בתחום הפרנסה: אך גם  י/ ישיבה/ מדרשהשרות צבא

והוא לומד תחום זה  לכל אחד מבני הזוג יש כיוון כללי של התחום בו הוא רוצה להתפרנס -למשל
 במרץ, בלי לבזבז זמן

 
 מדוע ? -"הרהורי עבירה קשים מעבירה" .55

ואילו את ההרהורים הוא עושה בלב ) במוח ( בחלק  מי שלוכי את העבירה עצמה עושה האדם בגוף הגש
 של "צלם אלוקים" שבו

 
? מדוע "נישואין אינם בית חולים ל"הרהורי עבירה"האם בימינו נישואין הם פתרון  -ןלדעת הרב לבנו .52

  לסובלים מיצר הרע" ? 
עת זה בזו. ומי שלא נישואין אינן פתרון ל"הרהורי עבירה" כי גם זוג נשוי יש זמנים שאסור להם לג

 מצליח להתגבר על יצרו לפני הנישואין, יש סיכוי גדול שלא יצליח בכל גם לאחר הנישואין
 

 האם חברות בין בן לבת רצויה בגיל צעיר ? מדוע ? -לדעת הרב לבנון .57
הדבר איננו רצוי כי הוא גורם לשניהם להשקיע אנרגיה רבה אחד בשני וגם בשמירת ההלכות ) איסור 

" וכד' ( במקום להשקיע את האנרגיה בהתפתחות אישית ובהוצאת הכוחות הגנוזים באדם ייחוד
 .  מהכוח אל הפועל

 
 הסבר את המשל ואת הנמשל  -רב לבנון מביא את "משל העצים"ה .54

והוא רוצה להכין מהפירות שלהם מאכל משובח. כיצד ייעשה זאת ? עליו  לאדם יש שני עצים  -המשל* 
מחייה" משל עצמו ולהיזהר ששורשי העצים לא יפריעו זה לזה. רק כך ייתנו לתת לכל עץ "מרחב 

 העצים פירות משובחים
זוג רוצה להקים בית לתפארת. כדי לעשות זאת על כל אחד מבני הזוג לפתח את עצמו, להביא  -הנמשל* 

תכון" למשפחה לידי ביטוי את הפוטנציאל הגלום בו, וזאת בלי שבן הזוג המיועד יפריע לו בכך. זה "המ
 יציבה ומאושרת.
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 קידושין ונישואין -פרק ד'
 

 בהלכה:  שלושה שלבים שוניםבמעבר בין הרווקות לנישואין יש 

 = ההסכמה העקרונית של הזוג להתחתן )מסיבת אירוסין של היום(. שידוכין .4
בל = אירוסין או ליקוחין בלשון המשנה= הרגע שבו האישה הופכת להיות אשת איש א קידושין .0

 עדיין אסור לחיות חיי אישות. 
 = חיים מלאים של זוג.נישואין .2

 
מהמושגים בהם אנו משתמשים היום. מה שהיום נקרא 'אירוסין', שונים : המושגים חובה לדעת

בהלכה הוא למעשה 'שידוכין'. בניגוד להלכה, בחורה ש"מתארסת" כיום נחשבת רווקה לחלוטין 
 )ולא אשת איש(.

 
 בים השונים:נפרט כל אחד מהשל

 
 שידוכין .5

לפני שמחליטים  לאחר שהזוג מכיר טוב אחד את השני, הם מגיעים להחלטה שהם מתחתנים.
האם נוצר ביניהם קשר טוב  החלטה כזאת חשובה, הם צריכים לבדוק האם הם באמת מתאימים? 

 ואהבה?
 

 :בתלמוד, מסכת קידושין
הוא שאם לא יראו אחד את השני לפני רב יהודה: אסור לקדש אישה לפני שרואים אותה. החשש 

החתונה הם עלולים לגלות שהם אינם מעוניינים אחד בשני ולהתגרש. רבי יהודה אומר שהם 
צריכים "לראות". הכוונה היא לא רק לראות פיזית איך הם נראים )יפים או מכוערים(, אלא לראות 

לא רק מבחינה חיצונית, אלא  גם את הנשמה, את ההתנהגות, היחס לשני. נצרכת היכרות מוקדמת,
 כל דבר שעלול להפריע לקשר. 

 

 , אפשר להתחתן גם בלי לעשות את השידוכין )בימינו, מסיבת האירוסין(. התורהלפי 

 רב היה נותן מלקות )=מכות( למי ש: א. מקדש אישה באמצע השוק -מסכת קידושין

 ב. מקדש אישה בביאה )בקיום יחסי מין(     
 אישה בלי להיות משודך איתה קודם ג. מקדש       
הקידושין אינם עניין לספונטניות ו'צחוקים', אלא עניין רציני שדורש מחשבה והתייחסות  -העיקרון
 מכובדת.
כי המטרה של השידוכין היא  -למה נותנים מלקות לאיש המקדש בלי שידוכין? -מסביר הרמב"ם

ה יראה כאילו הוא מתחתן כמו שהיה לפני להפוך את החתונה לדבר רציני. אם מתחתן בלי זה, ז
מתן תורה, שסתם בן ובת נפגשו ברחוב, החליטו להתחתן, האישה הייתה באה אליו הביתה, וזהו. 

 וזה נראה כמו זנות. 
 

 מה הדין של הזוג אחרי שלב השידוכין )מסיבת האירוסין(?
להם להיות יחד, כדי שיהיו  שלב זה נועד כדי ליצור זמן שהזוג קשור אחד לשני אבל בכל זאת אסור

הם  -בטוחים שהם רוצים להתחתן. כיום, שלב האירוסין לא משנה את המעמד של הבחור והבחורה
 -עדיין רווקים לכל דבר ויכולים להתחתן עם מישהו אחר. אבל, מקובל שאם 'מבטלים אירוסין'

 צריך לבקש מחילה הדדית.  
 

 ועוד לא התחתן, "זוג מאורס".  כיום קוראים לזוג שעשה את מסיבת האירוסין
= הסכם שבו המשפחות "שטר תנאים"מקובל )בחלק מהעדות( במסיבת האירוסין לחתום על 

מתחייבות לערוך חתונה מכובדת ובו מחליטים מה הסכום שכל צד נותן לחתונה ולבית המשותף. 
 ר את ההסכם.  בהסכם זה כותבים גם מה יקרה אם מישהו יפר את ההתחייבות וכמה ישלם על שהפ
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  -אירוסין -קידושין .2
 קראו חכמים "שידוכין". –למסיבת האירוסין בימינו 

לרגע בו נותן החתן את הטבעת לכלה מתחת לחופה, קוראים בלשון חכמים "קידושין" או 
 "אירוסין".

הכלה תבוא לבית של  -כבר כתבנו שעד למתן תורה, כדי להתחתן, מספיק ששניהם ירצו להתחתן
 ן, הם יקיימו יחסים והם נשואים. לא צריך רב, לא עדים, לא מסיבה. החת

התורה אמרה שכדי לקדש אישה צריך שני עדים, שהחתן יגיד שהוא רוצה לקדש אותה )"הרי את 
מקודשת לי בטבעת זו..."( ושהיא תסכים. היא מושיטה את האצבע, כדי להראות שגם היא רוצה 

 עת על האצבע.להתקדש לו, והוא עונד לה את הטב

לאחר שהחתן נתן לכלה את הטבעת, ואמר לה "הרי את..." הם היו נפרדים. כל : בתקופת המשנה

. בכל השנה הזאת אסור להם להישאר לבד, לגעת אחד לשנה שלמהאחד מהם היה חוזר לבית שלו 
הציוד בשני, ובטח שאסור לקיים יחסי מין. המטרה בשנה הזאת הייתה להתכונן לחתונה. להכין את 

 לבית, להתכונן נפשית ורגשית לחתונה.
משתנה. האישה נחשבת כ'אשת איש'. החתן והכלה כבר קשורים זה  גהמעמד של הזו –בשלב הזה 

לזו, ולכלה אסור להתחתן עם גבר אחר. )בתקופת המשנה לבעל היה מותר להתחתן עם כמה בנות, 
עם גבר אחר, הם היו צריכים להתגרש ולבת היה מותר להתחתן רק עם בן אחד(. אם רצתה להתחתן 

 ולקבל מהחתן "גט".

: שינו את המנהג והחליטו לקיים הקידושין מתחת לחופה, צמוד לנישואין.  מתקופת הגאונים

ההפרדה בין הקידושין לנישואין נעשית ע"י קריאת הכתובה. בסוף הטקס, הזוג משנה את מעמדו 
 ל"נשוי".

 
 "ארוס וארוסה"

למילה "אסור" בעברית  ות מאותן האותיות של המילים "אסור" ו"אסורה". המילים האלו מורכב
 שני הסברים הפוכים:

 אסור = ההפך ממותר לעשות. .א
זה כלב  –הוא כאילו קשור בתוך הכלא. כלב "אסור"  –אסור = קשור )אדם "אסור" בכלא  .ב

 קשור(.
 בתקופת האירוסין שתי המשמעויות של המילה "אסור" באו לידי ביטוי:  

אחד לשני. בצורה כזו יש מקום  קשוריםלקיים קשר גופני. מצד שני, הם  אסורמצד אחד, לזוג 
 הצד הרוחני.  -לבנות ולפתח את הבסיס של הקשר

 זוג שבונה את בסיס הזוגיות שלו על הקשר הפיזי, עלול לגלות שלאחר זמן, הבסיס הזה לא מחזיק. 
לבנות קשר נפשי וריגשי חזק, גם בלי מגע פיזי, מגע זוג שרוצה להצליח בחיי הנישואים שלו, חייב 

 מיני.
 

 ברכת האירוסין
רק למי שיודע טוב את כל ההלכות הקשורות לדיני אירוסין ונישואין מותר לערוך  -לפי ההלכה

חתונות. לכן, כיום הרבנות הראשית היא הנותנת אישורים והיא מחליטה למי מותר לערוך חתונה 
 ולמי לא. 

 ברכות: ברכת הגפן וברכת האירוסין.  שתיסין" בחופה כולל שלב ה"אירו
מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן" על גביע של יין )ולא שותים,  -ברכה א'

 עד לאחר הברכה השניה(.
 ": ברכת האירוסיןמברכים את " -ברכה ב'

יות, ואסר לנו את ברוך אתה ה', אמ"ה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הער"
הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה ה', מקדש עמו 

 ".ישראל על ידי חופה וקידושין
 ברכת האירוסין מחולקת לשלושה חלקים:

 " וציוונו על העריות" = שאסור לנו להתחתן עם קרובי משפחה. (4
 לזוג עדיין אסור לקיים מגע פיזי.  –גם לאחר האירוסין  –"ואסר לנו את הארוסות"  (0
רק לאחר שלב הקידושין, יותר לזוג לחיות יחד  –"והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין"  (2

 ולקיים יחסי אישות. 
גם כאן מודגש הרעיון שנישואים מבוססים על קשר רוחני של אהבה, כבוד, הערכה וכו' והבסיס 

 הוא לא גופני. 
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, כולל החתן והרב(. כיום 42שיהיה לפחות מניין )עשרה בנים יהודים מעל גיל מחכמים חייבים 

לנשואים, יהיה ידוע  מעדיפים שיהיו בחתונה הרבה אנשים, כדי ששינוי המעמד שלהם מרווקים 
 לכולם וימנע בלבולים וחשדות. 

 

 "האישה נקנית"
 בשווה פרוטה" מתקדשת: " האשה מסכת בבא מציעא

 בשווה פרוטה" נקניתהאשה : "מסכת קידושין

הן מדברות על אותה פעולה. כדי  –המילים "נקנית" ו"מתקדשת" הן שונות. אבל מבחינה מעשית 
הוא נותן לה דבר ששווה לפחות "שווה פרוטה" = לפחות שקל אחד.  –שהחתן יקדש את הכלה 

.", ואם היא לקחה זה.. ₪ 4, ולהגיד לה "הרי את מקודשת לי ב ₪ 4החתן יכול לתת לכלה מטבע של 
 את הכסף, היא מקודשת )כיום מקובל שנותן לה טבעת(.

 
 מה משמעות ה"קנייה"? האם יתכן שהאיש קונה את האישה כמו חפץ?

 למילה "קנה" יש שני הסברים בעברית:
 לשלם, ולקבל את הדבר לעצמי. –קניין  .א
 שינוי מעמד. עד עכשיו היינו רווקים, מעכשיו אנחנו נשואים. .ב

מרווק לנשוי. כמובן שלא הגיוני לקנות אישה שאני  –כוונה בחתונה היא של שינוי מעמד ברור שה
 אוהב בשקל! 

מבטא מעשה מוחלט שיש בו הסכמה )קניית חפץ משמעותה הסכמה שהחפץ שייך  הקנייןמעשה 
 עכשיו לי(

 
ברור ביטוי לעובדה שאין כאן קניין חפץ. לא משלמים כמה שהאישה שווה שהרי  – שווה פרוטה

החתן לא "קונה" את האישה, היא איננה רכוש  סמל.שאין מחיר לבן אדם. אלא שהשקל הוא רק 
 היא יכולה לחיות חיי אישות רק איתו.   -מעמד האישיהבעל, אלא רק מחויבת לו מבחינת ה

היא כבר לא תהיה שייכת  –בהמשך המשנה כתוב "וקונה את עצמה במות בעלה או בגירושיה" 
א ימות, או שהם יתגרשו. בשני המקרים, האישה לא צריכה לשלם לבעל, כדי לא לבעלה אם הו

המעמד שלה להיות שייכת לו )כאילו להחזיר לו את הכסף שנתן לה בקידושין(. אלא הכוונה ש
 השתנה. היא כבר לא נשואה, אלא אלמנה או גרושה ויכולה להתחתן שוב עם מי שתרצה.

 
, אפשר לקדש את הכלה בכל דבר ששווה לפחות "שווה אמרנו שלפי ההלכה קידושין בטבעת

פרוטה", אבל מקובל שהחתן מקדש את הכלה בטבעת. לפי רוב העדות, מקובל לקדש דווקא הטבעת 
 זהב.
 

 למה דווקא בטבעת? 

  :הרב יוסף יצחק –הראשון לציון 
 היה קשר נצחי. הטבעת היא עגולה, ולעיגול אין סוף. אנחנו מתפללים שכמו העיגול כך גם הקשר י  .א

 הטבעת נמצאת על האצבע כל הזמן, להזכיר לה ולאחרים שהיא נשואה. .ב
 

הרי את מקודשת לי בטבעת זו לאחר סיום ברכת האירוסין, החתן לוקח את הטבעת, אומר לכלה "
". הכלה מושיטה את האצבע שלה, להראות שהיא אכן רוצה להתקדש לחתן, כדת משה וישראל

 ת.והחתן עונד לה את הטבע

במשפט הזה החתן  מעיד שהאישה מיוחדת רק לו. שייכת  מקודשת= מיוחדת לי.: בעלי התוספות

 ומותרת לו ואסורה לכל העולם. ובימינו גם החתן שייך רק לכלה ואסור לכל העולם.
 

 עדי קידושין:
קידושין ללא עדים כשרים אינם העדים הם חלק בלתי נפרד מהתוקף )האישור( של הקידושין. 

 –וגם לאחר ה"טקס" האישה עדיין תחשב במעמד של רווקה )פנויה(. בלי העדים האלו  יםתופס
מתכוון  –החתן והכלה לא מקודשים! לכן לרוב הרב אומר לחתן להגיד לעדים בהתחלה "אתם עדי" 

 הזוג לא יהיה נשוי. –להגיד ש"אתם העדים שלי. תתרכזו במה שאני אומר ועושה. בלעדיכם 
)=בנים  שני עדים כשריםאת המילים "הרי את מקודשת לי..." חייבים להיות כאשר החתן אומר 
 , שהם לא קרובי משפחה של החתן או הכלה, ולא קרובי משפחה אחד של השני(.42יהודים מעל גיל 
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 העדים חייבים:
 לדעת שהטבעת שווה פרוטה (4
 לשמוע את החתן אומר לכלה "הרי את מקודשת ..." (0
 טבעת על אצבע הכלה.לראות איך החתן שם את ה (2

 
 . קרובים של: החתן / הכלה/ אחד של השני. 0. רשעים 4אסור שהעדים יהיו: 

 
מוסיף שבמקרה והחתן לא יודע להגיד את המילים "הרי את ..." הרב מקריא לחתן  :הרב משה מינץ

 את המשפט מילה במילה, והחתן חוזר אחריו. אבל הרב צריך להיזהר לא להגיד את המילה "לי",
 כי אז עלולים לחשוב שהרב קידש את הכלה, ולא החתן. 

 

 הכתובה
כתובה= מסמך התחייבות ממונית של הגבר לאישה ובו כתוב שאם הוא ימות או יגרש אותה היא 

 תקבל סכום כסף.  
 לאחר שהסתיים שלב הקידושין.  –את הכתובה קוראים לאחר שהחתן ענד את הטבעת לכלה 

ברכות  3שבו נברך את  –שלב הנישואין  –ל את השלב האחרון נתחי –לאחר קריאת הכתובה 
 הנישואין.

פעולה שבה הוא מקנה לכלה  –לאחר שממלאים את כל הפרטים בכתובה, החתן צריך לעשות קניין 
העדים הכשרים, ואז הם חותמים  0את כל מה שהוא מתחייב בכתובה. את הקניין חייבים לראות 

 לקיים את כל מה שכתוב. בכתובה שהם ראו שהחתן התחייב 
 

 למה קוראים את הכתובה בשלב הזה?
 כדי להפריד בין הקידושין והנשואין, כי לכל אחד מהשלבים יש דינים ומשמעות שונה. .א
"בורא פרי הגפן". אם לא נפסיק בין הקידושין  –בשני השלבים מתחילים בברכה על כוס יין  .ב

 0ק הרגע ברכנו עליו(. קריאת הכתובה מפסיקה בין לנישואין, לא נוכל לברך עוד פעם על היין )כי ר
הברכות, ואפשר לברך עוד פעם על היין בשביל שלב הנישואין )הברכה הראשונה בשבע ברכות 

 בחתונה היא ברכת "בורא פרי הגפן" על היין(.
 

לאחר שקראנו את הכתובה, החתן צריך למסור את הכתובה לכלה. לפי חלק  :הרב בנימין אדלר

 העדים חייבים לראות את המסירה של הכתובה לכלה. מהדעות,
אחר כך נותנים למישהו מהמשפחה לשמור את הכתובה בשבילה )מקובל לתת לאמא של הכלה 
לשמור לה את הכתובה. שהרי גבר שירצה לגרש את אשתו ירצה להשמיד את הכתובה(. חשוב 

 להיזהר שהכתובה לא תאבד מרוב ההתרגשות והשמחה במהלך החתונה.
כתובות. אחת שנשארת לכלה, והשניה שהרב מעביר  0לכן הרבנות הראשית אומרת לרב למלא 

תשאר כתובה אחת שאפשר לסמוך  –לרבנות הראשית שישמרו אותה שם, כדי שאם הכתובה תאבד 
 עליה.

 .האמא של הכלה שומרת את הכתובה בבית שלה גם אחרי החתונההספרדים: 
 שומרת את הכתובה בבית שלהם, ולא אצל ההורים שלה.הכלה  –אחרי החתונה  האשכנזים:

 
 למה קוראים את הכתובה שהיא  מסמך יבש ובלי רגש בחתונה השמחה והמרגשת?

הנישואים הם לא רק רגש, שמחה ואהבה. להיות נשוי, זה לדאוג להרבה  –כדי להגיד לחתן ולכלה 
 ת הבית וכו'(.דברים טכניים ו"יבשים" )לדאוג לפרנסה, להכין אוכל, לנקות א
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 החופה
כלומר, הבעל מכסה את האישה. כלומר, מקבל עליה אחריות  -המילה חופה משמעותה "כיסוי"
 ומתחייב לשמור, להגן ולדאוג לה. 

 
 מהו מעשה ה"חופה"?

 דעות: 2מביא  [הרמ"אר' משה איסרליש ]

 "חדר ייחוד".  -החתן מכניס את הכלה לביתו. כיום .א
 הבד שנמצא מעל הראש של החתן והכלה. –החופה של היום  .ב

כיסוי הראש של הכלה בהינומה )עושים זאת לפני שהחתן נכנס לחופה, החתן ניגש לכלה, ומכסה  .ג
צריכים להיכנס לחדר סגור לכמה דקות. וזה נקרא "חדר  –את הפנים שלה(. אבל אם הכלה אלמנה

 ייחוד"(.

 
 :הרב יוסף יצחק –הראשון לציון 

ם לא לעשות "חדר ייחוד" לאחר החופה. אלא הייחוד של החתן והכלה יהיה המנהג של הספרדי
מעל הראש  טליתשפורסים  –לאחר החתונה, במקום בו הם יישנו לאחר האירוע. והעיקר בחתונה 

 של החתן והכלה )ולא רק הבד של החופה(.
 

 : שבע ברכות הנישואיןלאחר קריאת הכתובה, מברכים את 

ה ְיה .1 רּוְך ַאתָּ ֶפןבָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהגָּ עֹולָּ  .וָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

א ִלְכבֹודֹו. .2 רָּ ל בָּ ם, ֶשַהכֹּ עֹולָּ ה ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ם. .3 דָּ אָּ ם, יֹוֵצר הָּ עֹולָּ ה ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ם, .4 עֹולָּ ה ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ם ְבַצְלמו; ְבֶצֶלם ְדמּות ַתְבִניתו.ֹּ ְוִהְתִקין  בָּ דָּ אָּ ֲאֶשר יַָּצר ֶאת הָּ

ם. דָּ אָּ ה ְיהוָּה, יֹוֵצר הָּ רּוְך ַאתָּ  לֹו ִמֶמּנּו ִבְנַין ֲעֵדי ַעד; בָּ

ה ְיהוָּה ְמׂשַ  .5 רּוְך ַאתָּ ה; בָּ ּה ְבִׂשְמחָּ ֶניהָּ ְלתֹוכָּ ה ְבִקבּוץ בָּ רָּ ֵגל ֲעקָּ ִׂשיׂש ְותָּ .ׂשֹוׂש תָּ ֶניהָּ  ֵמַח ִצּיֹון ְבבָּ

ן וְ  .6 תָּ ה ְיהוָּה ְמַׂשֵמַח חָּ רּוְך ַאתָּ ָך ְיִציְרָך ְבַגן ֵעֶדן ִמֶקֶדם; בָּ ה.ַׂשֵמַח ְתַׂשַמח ֵרִעים ֲאהּוִבים ְכַׂשֵמחָּ  ַכָָּּ

ן ְוכַ  .7 תָּ ה; חָּ ׂשֹון ְוִׂשְמחָּ א ׂשָּ רָּ ם ֲאֶשר בָּ עֹולָּ ה ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ה בָּ ה ִרּנָּה; ִדיצָּ ה; ִגילָּ ָָּּ

ַליִ  ה ּוְבחּוצֹות ְירּושָּ ֵרי ְיהּודָּ ַמע ְבעָּ ה ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ִישָּ לֹום ְוֵרעּות. ְמֵהרָּ ה ְוַאֲחוָּה. שָּ ׂשֹון ְוֶחְדוָּה; ַאֲהבָּ ם; קֹול ׂשָּ

ם ּו תָּ ִנים ֵמֻחפָּ ה; קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחתָּ ן ְוקֹול ַכָָּּ תָּ ה; קֹול חָּ ה ְוקֹול ִׂשְמחָּ רּוְך ַאתָּ ם; בָּ ִרים ִמִמְשֵתה ְנִגינָּתָּ ְנעָּ

ה ן ִעם ַהַכָָּּ תָּ  ְיהוָּה ְמַׂשֵמַח ֶהחָּ
 

 מנהגים לזכירת ירושלים, שבית המקדש חרב, והמציאות עדיין לא שלמה:
 החתן והכלה עומדים בחופה עם הפנים לכיוון ירושלים. .א

ניח תפילין של ראש, לקיים את יש מנהג לשים קצת אפר )שארית השרפה( על המקום בו החתן מ .ב
 הפסוק "פאר תחת אפר".

החתן אומר "אם אשכחך ירושלים...." ושובר את הכוס. להראות שגם בזמן השמחה הגדולה שלנו,  .ג
 אנחנו לא שוכחים את בית המקדש שחרב, ועדיין לא נבנה מחדש.

 
 חדר ייחוד:

לחדר בו הם נמצאים לבד,  –החתן והכלה נכנסים ל"חדר ייחוד"  –לאחר החופה  האשכנזים: 
זה החלק  –נעולים בתוכו, ואף לא אחד יכול לראות מה הם עושים בתוכו. לפי חלק מהדעות 

 המסיים את שלב הנישואים. ומאז הם זוג נשוי ממש.
 מהרב יוסף יצחק(. –לא עושים חדר ייחוד )ראה את מה שכתבנו למעלה  הספרדים:

 
 חתונה לאחר ה"חדר ייחוד"?האם הכלה צריכה ללכת עם כיסוי ראש ב

לא. כי החדר ייחוד יהיה אחרי החתונה, לכן היא עדיין לא נשואה לחלוטין, ולא חייבת  הספרדים:
 ללכת עם כיסוי ראש.

מספיק שתלך עם ההינומה בחתונה. רק לאחר החתונה, למחרת, היא חייבת  :דעה א' האשכנזים:
  ללכת עם כיסוי ראש.

 הם נשואים, וחייבת לצאת מחדר הייחוד עם כיסוי ראש מלא.דעה ב': לאחר החדר ייחוד 

 

 בריאת העולם

 

בריאת אדם=  

 איש ואישה

 אומית  לשמחה  

 

 הזוג שמחת
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 שמחת חתן וכלה

לשמח  -מצווה לשמח את החתן והכלה. לכן רוקדים איתם ולפניהם )חשוב לשים לב לעיקר בחתונה
 את החתן והכלה. והעיקר הוא לא לאכול טוב וליהנות מהופעה...(.

 
 ימי שבע הברכות

רים ומברכים במשך שבוע, בכל ארוחה שהחתן והכלה שותפים את שבעת הברכות שברכו בחופה חוז
 בה. בכדי שאפשר יהיה לברך את הברכות צריך:

 .42עשרה גברים יהודים מעל גיל  – מניין .4
, ושלא היה בחתונה או באחת הפעמים 42לפחות בן יהודי אחד שהוא מעל גיל  – פנים חדשות"" .0

 ם חדשות".שברכו קודם את השבע ברכות. לכן הוא נקרא "פני
 

במשך השבוע הראשון אסור לזוג ללכת לעבוד. החשוב ביותר שיהיו יחד במשך השבוע, ושהחתן 
 ישמח את אשתו. החתן לא הולך לבד וצריך ליווי.

 
 (36, עמוד )סיכום קצר :סדר החופה

 ההורים מוליכים את החתן לעבר הכלה, שם יכסה החתן את הכלה בהינומה לעיני העדים.  .א
כים את החתן לחופה והאימהות את הכלה. )יש הנוהגים שהורי החתן מוליכים את מולי האבות .ב

  .החתן נכנס תחת החופה ואחר כך מגיעה הכלה את הכלה(  החתן והורי הכלה
 .בקהילות אשכנז נהגו שהכלה עם אמה ועם ֵאם החתן סובבות סביב החתן שבעה סיבובים .ג

 .החתן והכלה עומדים כשפניהם לכיוון ירושלים
 רב מברך את ברכת האירוסין על היין, ולאחר שהחתן והכלה טועמים מן היין, החתן מקדש אתה .ד

 החתן עונד את הטבעת לעיני העדים. “. הרי את מקודשת לי...”הכלה באמירת: 
 בקהילות ספרד, החתן לובש טלית חדשה ומברך עליה ברכת "שהחיינו". יש הנוהגים לפרוס טלית .ה

 הגים שהחתן שובר את הכוס לזכר חורבן ירושלים בשלב זה()יש הנו .מעל החתן והכלה
 לאחר מכן קוראים את הכתובה, כדי ליצור הפסק בין הקידושין לנישואין.  .ו

החתן מוסר את הכתובה לכלה לעיני העדים )יש העושים מעשה קניין  ,עם סיום קריאת הכתובה
 לחופה, ויש שעושים זאת לפני החופה(. וחותמים על הכתובה מתחת

 )הרוב נוהגים לשבור את הכוס בשלב הזה(   .מברכים את שבע ברכות הנישואין .ז
 על פי מנהג קהילות אשכנז, החתן והכלה נכנסים לחדר ייחוד ונועלים אותו כשעדים -חדר ייחוד  .ח

 ממתינים מספר דקות סמוך לדלת. לפי מנהג קהילות ספרד, החתן והכלה אינם נכנסים לחדר
  .ייחוד

 
 נישואין אזרחיים וקידושי שחוק פסולי חיתון,

 פסולי חיתון .א
 יש אנשים שאסור להם להתחתן על פי ההלכה: 

קרובים )אח ואחות( או אשת איש. קיום יחסים של אנשים אלה הוא איסור כרת )=מוות  -עריות .4
". ע"פ ההלכה, לממזר אסור להתחתן עם ממזרבידי שמיים( והילד הנולד מיחסים אלו נקרא "

 יהודי. 
יש מקרים שאסור לזוג להתחתן, למרות שהם לא קרובי משפחה. לדוגמה: כהן עם  – י חיתוןפסול .0

ילד הנולד מנישואים אלה אינו ממזר )יוצא דופן: ילד של ממזר  גרושה, או אלמנה עם כהן גדול. 
 הוא גם ממזר(. 

 
 נישואים אזרחיים .ב

 מה זה "נישואים אזרחיים"?
ר זוג מגיע לפקיד המדינה )במשרד הפנים( ומבקשים לרוב, נישואים אזרחיים מתבצעים כאש

שיכירו בהם כזוג נשוי. את הטקס עורך הפקיד. בצורה זו, המדינה מכירה בהם כזוג נשוי, בלי קשר 
  בו הם התחתנו.  לאופן

על פי  הוא זה שיוצר את הקשר הנישואים בין החתן והכלה.הפקיד  )נשים לב כי בנישואים אלה
יוצרים את מעשה הנישואים. תפקיד הרב הוא רק לעזור להם לעשות זאת על  החתן והכלההיהדות 

 פי ההלכה(.
אסורים על פי חוק, אך המדינה מכירה בזוג שהתחתן  –במדינת ישראל נישואים אזרחיים 
 בנישואים אזרחיים בחו"ל כזוג נשוי.
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 האם מותר להתחתן בנישואים אזרחיים?
 אזרחים. על פי ה הלכה, אסור להתחתן בנישואים

לפי חלק מהדעות, זוג שחי כזוג נשוי לאחר נישואים אזרחיים, עובר על איסור "לא תהיה קדשה 
מטרת הנישואים היא לבנות בית טהור  )זונה( בבנות ישראל" כי היא חיה עם אדם שלא נשוי לה.

 וכשר, ובמקרה הזה לא נבנה בית כזה.
 

 כך. האם הם נשואים? איך צריך להתיחס לנישואים כאלו, למי שכן התחתן
 -חשוב להבין אם נשואים או לא כי יש לזה השלכה אם ירצו להתגרש. אם הם נקראים נשואים

היא לא צריכה גט ונחשבת  -האשה תהיה צריכה גט, כי היא נשואה. ואם הם לא נחשבים כנשואים
 כרווקה.

 יש בכך מחלוקת בין הפוסקים:
 נשויהזוג לא  -דעה ב' הזוג כן נשוי -דעה א' 

האיש נתן לה טבעת, והיא לקחה  היחס לנתינת הטבעת
)מתוך אותה מתוך רצון להתקדש 

הנחה שהיו שם שני עדים כשרים שראו 
 אותם(

 

נתינת הטבעת לאישה, היא לא 
בשביל להתחייב אליה, אלא טקס 
סמלי בלבד. אין כאן כוונה של 
האישה להיות מחויבת רק לאיש 

 הזה. 

היחס לעובדה שהזוג 
 חיי אישות חי

הם חיים ביחד, וזה גם סוג של 
נישואים )"קידושי ביאה"(, 

חזקה אין וחכמים אומרים כי "
. אדם עושה בעילתו בעילת זנות"
זאת אומרת, אנחנו מאמינים כי 
זוג המקיים יחסים בצורה קבועה, 
לא עושים זאת כזנות, אלא 

 במטרה להקים משפחה.

ההלכה ש"חזקה אין אדם עושה 
ילת זנות", היא נכונה בעילתו בע

ליהודי הרוצה לשמור על הלכות 
התורה. אבל יהודי שבוחר לא 
לחיות על פי ההלכה, אין לו שום 
בעיה לחיות עם החברה, ללא שום 
מטרת נישואים, ולא כזנות. ולכן 
החיים המשותפים לא מוכיחים 

 שהיו כאן נישואים.

 
 ן אחרי נישואים אזרחיים?מה עושים בבתי הדין במקרה של גירושי -הלכה למעשה

 בודקים כל מקרה לגופו:
 במקרה גרושין, ידרשו מהגבר לתת גט לאישה, כי אולי הם כן נקראים נשואים. –בדרך כלל 

במקרה שהגט עלול ליצור בעיות קשות. )לדוגמא: בעל שברח, בעל שמסרב לתת גט, או שהאשה 
אז פוסקים שהם לא  –ילד הוא ממזר( ילדה ילד מגבר אחר בזמן שהייתה עם בעלה וואז החשש שה

 היו נשואים כלל.

 )=צחוק( קידושי שחוק .ג
איש שנותן דבר בעל ערך לאשה ואומר לה 'הרי את מקודשת לי' )או כל אמירה דומה  -למדנו

האישה מקודשת וצריכה  -שהאישה מיוחדת רק לו(, האישה הסכימה לקבל ושני עדים כשרים ראו
 גט כדי להיפרד. 

הם מקרה שבו גבר שאומר בצחוק לאישה, "הרי את מקודשת לי כדת משה  וק""קידושי שח
בישראל", לפני שני עדים. )גם נער בכיתה ז' שכבר היה לו בר מצווה נחשב כגבר, וגם ילדה מעל גיל 

 נחשבת אישה בנושא זה( 42
מהכיתה  ילד מכיתה ז' בהפסקה ניגש לבת מהכיתה שלו, נתן לה לפני בנים -סיפור אמיתי לדוגמה

עט, ואמר לה "הרי את מקודשת לי בעט זה כדת משה וישראל" . במקרה כזה, יש חשש שאולי 
למרות הצחוק, היה בזה גם טיפת רצינות, והם מקודשים זה לזו, וצריכה לקבל ממנו גט, כדי שתוכל 

 להתחתן עם מישהו אחר בעתיד.
 לכן:

 -ב. כבר למדנו שמי שלא מבין בקידושיןכדאי לא לעשות דברים כאלו בצחוק, זה עלול להגמר עצו .א
 שלא יתעסק בזה. 

במקרה ובן עושה זאת לבת, היא צריכה להביע התנגדות באופן ברור ולא לקחת/לזרוק את החפץ  .ב
 שנתן לה!  ואז זה ברור שהיא לא מקודשת לו.
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 )היום נקרא "אירוסין"(שידוכין 

 
 
 
 
 
 

 

 " בלשון המשנה(אירוסין)"קידושין 

 

 

 איןנישו
 

 מה זה?
 
 
 

 בני הזוג חיים יחד חיים מלאים של יחסי אישות האישה הופכת להיות מקודשת לבעלה ונחשבת "אשת איש" החלטת הזוג להתחתן

 "מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין" ברכה .4 הסכמה הדדית מה זה כולל?
 "הרי את מקודשת לי"טבעת + אמירה  .0
 פחהשניים, שאינם קרובי מש -עדים כשרים .2
מסמך משפטי שבו מפורטות חובות הבעל  -כתובה .4

לאשתו, במיוחד במקרה שתתגרש או תתאלמן )נהוג 
לקרוא אותה בין שלב הקידושין והנישואין כדי ליצור 

 הפסק בין שני השלבים(
 
 
 

  -ל' כיסוי וחיפוי - חופה .4

 כניסה לביתם משותף 

 פרישת טלית מעל ראשם/ בד החופה 

 הינומה 

 חדר ייחוד 
  -רכותשבע ב  .0

 ברכת היין 

 1  ברכות שבח 
אפר על  -שבירת הכוס )נהגו גם -זיכרון חורבן ירושלים .2

 ראש החתן(
 

 נחשבים רווקים מעמד הלכתי
 מותרים לכולם

 נחשבים נשואים לכל דבר
 אסורים זה לזה ואסורים לכולם

 נשואים
 מותרים זה לזה ואסורים לכולם

אם מחליטים 
 להיפרד

 יש צורך בגט ש מחילהאין צורך בגט, נהוג לבק
 

 יש צורך בגט
 

 ממזר, קרובי משפחה, כהן עם אלמנה.  -פסולי חיתון  קידושי שחוק )=קידושים בצחוק(   מקרים מיוחדים

 נישואים אזרחיים 
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 שאלות מבגרויות -רק ד'פ
 ?ומדוע זוג "משודך" אסור עדיין במגע גופני "שידוכין" וכיצד הם נקראים בימינו ?המה הם  .5

ין" בימי התורה הם התקופה שבין ההחלטה של בני הזוג להינשא לבין הנישואין בפועל. בימינו "שידוכ

תקופה זו נקראת "אירוסין" בתקופה זו עדיין לא נעשתה שום פעולה המבטאת לקיחת אחריות על 

 הקשר הזוגי ולכן בני הזוג עדיין אסורים במגע גופני

 מהו "שטר תנאים" ? .2

תבות אותו ב"מסיבת האירוסין". הוא כולל את תאריך החתונה, מהם זהו שטר שיש משפחות הכו

 הדברים שגל צד מתחייב, ומה גובה הפיצוי הכספי שישלם הצד המבטל את השידוך

"מכת מרדות" למי שהתחתן בלי  מדוע רב נתן  מדוע אסרו חכמים אשה לקדש בלי לעשות שידוכין ? .7

 שידוכין?

 צדדים בדקו את ההתאמה שביניהם* כדי למנוע חתונות מהירות, בלי שה

 * כדי למנוע פריצות וזנות

בגמרא כתוב שהאמורא רב העניש ב"מכת מרדות" אדם שקידש אישה בשוק. הסבר את המונח "מכת  .4

  מרדות", וכתוב מדוע נענש בעונש זה אדם שקידש אישה בשוק.

ש דין מלקות על עבירות מכות שגזרו חכמים לתת לעובר על תקנת חכמים ) גם בתורה י -* מכת מרדות

 מסוימות (

* המקדש אשה בשוק ספונטאנית, בלי תהליך הכנה , מוכיח על יחס לא רציני למוסד הנישואין. נישואין 

 כאלה, לרוב, אינם מחזיקים מעמד

  מה הם "אירוסין" בלשון ימינו, ומה הם "אירוסין" בלשון המקרא וההלכה?  .1

את האישה בנתינת טבעת  קידושין. דהיינו: האיש מקדש * בלשון המקרא וההלכה אירוסין הם ה  

 בפני עדים.

 * בלשון ימינו אירוסין הם התקופה שבין ההחלטה של בני הזוג להינשא לבין הנישואין בפועל 

 -זוג "מאורס" בלשון התורהכיצד יעשה זאת?  -זוג "מאורס" בלשון ימינו ומעונין לבטל את האירוסין .6

 וסין ?כיצד יוכל לבטל את האיר

 אין צורך בגט. ראוי לבקש מחילה מבן הזוג -זוג מאורס בימינו

 הבעל צריך לתת גט לאשה -בלשון התורה

 מה הם "קידושין" ומה יש לעשות אם בני זוג רוצים להפרד לאחר הקידושין? .3

ולאחר שלב זה אם  -בטבעת ובפני עדים –"קידושין" זה השלב בנישואין שבו האישה מתקדשת לאיש 

 צים להפרד הם צריכים גט. הם רו

 איך היו עושים נישואין לפני מתן תורה, ומה התחדש במתן תורה ? .8

פגשים ברחוב. אם שניהם רצו בכך, הבעל היה מכניס את האשה לביתו נ* לפני מתן תורה גבר ואשה היו 

 הנישואיןוהם היו מתחילים את חיי 

ני עדים, ורק אחר כך להכניס את האשה לביתו בפ קידושין* לאחר מתן תורה צריך הגבר קודם כל לעשות 

 הנישואיןולהתחיל את חיי 

 מה היה הפרש הזמן שבין הקידושין לנישואין בעבר ומה הוא ההפרש בימינו ? מדוע ? .9

 עד שנה -* בימי קדם

 למנוע מבני הזוג תקלות וכישלונות -הסיבהות ספורות. שניהם נעשים תחת החופה. דק -* מתקופת הגאונים
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יש שתי  ים "ארוס" ו"ארוסה" בהיפוך סדר האותיות הן אסור ואסורה. למילה "אסור"המיל .51

משמעויות הסותרות זו את זו: קשר וריחוק. הסבר כיצד כל אחת מן המשמעויות האלה באה לידי 

 ביטוי בחיי הזוג בתקופת האירוסין. וכן הסבר את הסיבה למצב זה. 

 על אנשים אחרים וביטול האירוסין מחייב נתינת גט ביניהם מחייב. האשה אסורה  הקשרמצד אחד  -

 פיזיות כמו שהיו עד עכשיו הרחקותמצד שני, עליהם להמשיך ב"איסור נגיעה" ובשאר  -

: התורה רצתה שבתחילת חיי הנישואין יתבסס הקשר בין בני הזוג על ההיבט הרוחני ולא על ההיבט הסיבה

 ןהפיזי, בתקווה שזה יהא המצב גם בחיי הנישואי

 מהם התכנים של ברכת האירוסין ? .55

 "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות" -. איסור עריות ) חתונה בין קרובי משפחה (4

 "ואסר לנו את הארוסות" -. איסור מגע פיזי בין בני הזוג בזמן האירוסין0

 שין""והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידו -. היתר מגע פיזי לאחר הנישואין2

 "ברוך... המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין" -. קדושת עם ישראל4

 

 

    ? מי מברך ומדוע ?  את ברכת האירוסיןמתי מברכים  .52

 * מברכים ברכת אירוסין תחת החופה בשלב האירוסין

 הוא המברך, למרות שמעיקר הדין החתן יכול לברך ברכה זו. -עורך החופה -* נהוג שהרב

 לא לבייש חתן שאינו יודע לברך: ^ הסיבה

 ^ החתן מתרגש וקיים חשש שהוא לא יכוון בברכה כראוי         

 , "והאשה מתקדשת" ) משנה מסכת בבא מציעא ( .57

 "האשה נקנית" ) משנה מסכת קידושין (

 איזה ממד מודגש בכל משנה ? הסבר

 ים, האשה מיוחדת לבעלה ואסורה לשאר האנשהתוכןממד  -* "האשה מתקדשת"

 . האשה מקבלת "מעמד אישי" חדשהמשפטיהממד  -* "האשה נקנית"

 

הסבר את ההבדל בין קניין של  -בשלוש דרכים וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל" נקנית"האשה  .54

 אשה. הוכח את דבריךחפץ לקניין בקידושי 

 החפץ נקנה לקונה והוא שייך לו -* בקנייה של חפץ

 מעמד של אשה מאורסת -וסין, מקבלת מעמד חדשהאשה, ברגע האר -* בקידושי אשה

אינם רכושו של האיש. הם שלה לעולם  -גופה ורצונותיה -) האשה אינה נקנית לבעל ואינה שייכת לו. האשה

) 

: בהמשך נאמר: "וקונה את עצמה...". כאן ברור שהכוונה לקבלת מעמד חדש של גרושה או אלמנה הוכחה

 ע את הקניין.ולא של קניין, שהרי אין מי שיבצ

 

הו לאשה ? מדוע רק מדוע חייבה התורה את הבעל לתת מש -"והאשה מתקדשת בשווה פרוטה" .51

 שווה פרוטה ? 

 * המטרה היא להראות שכוונות האיש להתחתן הן רציניות

 * מסתפקים בשווה פרוטה כדי להראות שאין כאן קנין אמיתי
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 במה נהגו לקדש ומדוע ?  .56

 זהב. נהגו לקדש בטבעת מכסף או 

 נשואה ) ספר החינוך ( שהיא  -לה ולאחרים -ובכך מזכירה: * האשה עונדת את הטבעת על היד הסיבה

  * הטבעת עגולה, אין לה סוף. וזו ברכה שגם ברית הנישואין תהיה ברית        

 עולם, בלי סוף ) ילקוט יוסף ( 

 מן נתינת הטבעת ? הסבר את דבריו מה אומר הבעל בז .53

 הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל"הבעל אומר: "

: מרגע זה האשה מיוחדת לבעלה ואסורה לשאר האנשים, והכל נעשה לפי ציווי התורה ודברי הסבר

 חכמים

       מה ההבדל בין עדים על הלוואה לעדי קידושין ? .58

. מטרת העדים למעשה ההלוואה יש תוקף גם בלי עדים, והלווה חייב להחזיר את הכסף -עדי הלוואה* 

 היא רק להעיד על המעשה

הקידושין אין שום תוקף בלי  האלו "עדי קיום". מטרת העדים היא לתת תוקף למעש -עדי קידושין* 

 עדים. 

 מי יכולים לשמש כעדי הקידושין ומה עליהם לעשות בזמן החופה ?  .59

לחתן והכלה, והם אינם  * עדי הקידושין צריכים להיות גברים ) ולא נשים ( שאין להם קרבה משפחתית

 קרובי משפחה זה לזה

 :עדי הקידושין צריכים* 

 ^ לראות את נתינת הטבעת   

 ^ לשמוע שהבעל אומר לאשתו: "הרי את מקודשת לי...",  

 ^ כמו כן נהוג שהם חותמים על הכתובה ) "עדי כתובה" (   

 רואים בכניסת הזוג ל"חדר ייחוד" ) "עדי ייחוד" ( ^  

 רבים ?    וקידושין צריכים להיות בפני אנשים מדוע חופה  .21

 * כי את הברכות בטכס צריך לומר בנוכחות של עשרה גברים ) "מניין" (

 * כדי למנוע "קידושי סתר" ורמאויות

 מה זו "כתובה", באיזה שלב בחתונה מקריאים אותה ומדוע ?  .25

שבו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבות כספית לאשה  מסמך משפטי היא * ְכתוָבה

 במקרה של מות הבעל או גירושין 

* מקריאים אותה בין שלב האירוסין לשלב הנישואין. הפרדה זו מאפשרת לברך שנית על כוס יין בשלב 

 הנישואין

 חרי קריאת הכתובה והיכן שומרים אותה?מה עושים א .22

* הכתובה נשארת בידי הכלה ויש להיזהר שלא לאבד . * לאחר קריאת הכתובה החתן מוסר אותה לכלה

 אותה:

 ^ בקהילות אשכנז הכתובה נשמרת בבית של בני הזוג

 ^ בקהילות הספרדיות הכתובה נשמרת אצל האמא של הכלה

ם שטר כתובה בשני טפסים, טופס אחד נמסר לידי הכלה" "בהרבה מקומות נהגו שכותבים וחותמי .27

 , והסבר את הטעם לכך.  השני)הרב בנימין אדלר(. כתוב מה עושים בטופס שטר הכתובה 

: אסור לזוג נשוי לגור יחד בלי כתובה, ולכן אם הסיבה. בנותראת הטופס השני מפקידים במשרדי ה

 ו שברבנותלהסתמך על ז תאבד הכתובה הראשונה, יוכל הזוג 

https://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%98%D7%A8_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%98%D7%A8_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
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 ? מה המשמעות של העיסוק בכתובה בטקס הנישואין  .24

 הדבר ממחיש לבני הזוג שאהבה אינה רומנטיקה בלבד. אהבה אמיתית יש בה אחריות והתחייבות

 מה מבטאת המילה "חופה" ומהו "המעמד האישי" של הזוג מרגע הכניסה לחופה ? .21

 מלשון כסוי, חסות והגנה -* חופה

 נשואים לכל דבר ועניין ומותרים במגע פיזי -הזוג* "המעמד האישי" של 

 ?  מה זו "חופה"  .26

 יש מספר דעות בנושא:

 * כניסת הבעל והאשה לבית המשותף שלהם

 * הטלית או היריעה מבד שפורסים מעל הזוג בזמן החתונה

לבן עשוי רשת שקופה או אטומה, המכסה את השיער והפנים של האשה בזמן  בד * ההינומא ) כיסוי

 הנישואין (

 חדר בו נמצאים החתן והכלה לבדם במשך מספר דקות -* "חדר ייחוד"

 חרוב הקהילות הספרדיות אינן נוהגות מנהג זה  

 מהן "שבע ברכות" ? .23

 לך טקס הנישואין מברכים אותם במהמדובר בברכת היין בתוספת שש ברכות הנישואין. 

 ם שלהם כתוב מנהגים בחופה הקשורים לזיכרון ירושלים והסבר את הטע .28

 המקדש     * הפנים של החתן והכלה הם לכיוון ירושלים כדי להיזכר בה ולהתפלל לבניין 

 * יש הנוהגים לשים אפר במקום הנחת תפילין של ראש לאות אבל 

ובר כוס לאות אבל ואומר: "אם אשכחך ירושלים בסיום טכס הנישואין, החתן ש -* שבירת הכוס

 תשכח ימיני..."

 כיצד משמחים חתן וכלה ? .29

 רוקדים לפניהם ומשבחים את הכלה שהיא יפה ) יופי חיצוני ( וחסודה ) יופי פנימי(

קיימת      האם אשה צריכה כיסוי ראש בשמחת החתונה ?  .71

 מחלוקת בנושא זה:

 את ראשה כי אין "חדר ייחוד" והליך הנישואין טרם הושלם האשה אינה מכסה -* בקהילות הספרדים

יש "חדר ייחוד" ולכן יש המכסות את הראש באופן מלא ויש המסתפקות  -* בקהילות האשכנזים

 בכיסוי ההינומא

   התנאים לאמירת "שבע ברכות" בימים אלו ?  שנימהם "ימי שבע ברכות" ומהם  .75

לא עובדים ומזמינים אותם לסעודות שמחה. בברכת  אלו שבעת הימים שלאחר החתונה. בני הזוג

 המזון של סעודות אלו מברכים שוב "שבע ברכות" בתנאי שיש:

 * עשרה גברים ) "מניין ( 

 אדם שלא היה נוכח בחתונה -"פנים חדשות* "

 

 מהם "איסורי עריות" ומיהו "ממזר" ? .72

רובי משפחה, אשה נשואה עם גבר למשל: ק אנשים שאסור להם להתחתן זה עם זו.  -* איסורי עריות

 יה.ממזר" שאסור לו להתחתן עם יהודיהילד שנולד להם הוא " -זר.  אם התחתנו

 

 

 

https://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%93
https://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%93
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 .אר והדגם את המושג "פסולי חיתון"ב .77

אלו אנשים שאסור להם להתחתן זה עם זו כי הם כלולים ב"איסורי עריות" וכן כהן וגרושה, כהן 

 וגיורת ועוד

 

נחשבים שהתחתנו בנישואין אזרחיים יש מחלוקת האם בני זוג   ?מה הם "נישואין אזרחיים" .74

    כנשואים. כתוב את הנימוקים בעד ונגד וציין מה עושים הלכה למעשה 

  

מדובר בנישואין שנעשים שלא על פי ההלכה. לרוב מדובר בזוג מצהיר בפני פקיד  -נישואין אזרחיים

על פי . שיוצרת את הקשר המחייב בין בני הזוגשל הממשלה על רצונם להיות נשואים. המדינה היא 

 . יש אומרים שזה איסור תורה. ור להינשא בצורה כזוההלכה יש איס

 , כי:נחשב נשוי* יש הטוענים שזוג כזה 

 הבעל נתן לאשה טבעת והיא הסכימה לקבל. היו אנשים  -^ היו כאן קידושי כסף   

 שראו את הדבר והם נחשבים עדים 

בעילת זנות ) קיום מגע  וג לכל דבר ומקיימים "יחסי אישות" ו"אין אדם עושה בעילתו^ הם חיים כז  

 גופני בלי מחויבות, להנאה בלבד ( וגמר ובעל לשם קידושין ) קיום מגע גופני עם מחויבות לאשה (

 

 , כי:אינו נחשב נשוי* יש הטוענים שזוג כזה 

 להתחתן מבחינה הלכתית^ נתינת הטבעת היא מעשה סמלי, ואין כאן כוונה    

 וונה מחליט להתחתן שלא על פי ההלכהכ^ "אין אדם עושה..." נאמר על אדם רגיל ולא על מי שב  

 

במקרה גירושים מחמירים על הבעל ועליו לתת גט ) "גט לחומרה" ( אך במקרים  -הלכה למעשה* 

 גט מפרקים את הזוגיות בלי  בעייתיים ) הבעל נעלם או מסרב לתת גט וכד' (

 

 מהם "קידושי שחוק" ומה אשה צריכה לעשות כדי להימנע מתסבוכת הכרוכה בקידושים אלה ?( .71

* "קידושי שחוק" מתרחשים כאשר גבר נותן טבעת לאשה בנוכחות עדים ואומר לה "הי את מקודשת 

 לי" אך הכל נעשה בדרך של צחוק ומשחק

 דות שלה לנישואין.* כדי למנוע תסבוכת על האשה להביע באופן ברור את ההתנג

 

 סכם את סדר החופה .76

 מכסה את הכלה בהינומא -מלווה בהורים -* החתן

 * החתן נכנס תחת החופה ואחריו הכלה

 הכלה עם האמהות מסובבת שבע פעמים את החתן -* אשכנזים

 * עורך החופה מברך על היין את "ברכת האירוסין" ונותן לבני הזוג לשתות

 ת טבעת* החתן מקדש את הכלה בנתינ

 * יש הנוהגים בשלב זה לפרוס טלית מעל החתן והכלה

 * קריאת הכתובה. אחריה נותן הבעל את הכתובה לאשה

 * אמירת "שבע ברכות"

 * שבירת הכוס לזכר חורבן ירושלים

 הליכה ל"חדר ייחוד" -* אשכנזים
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 בניית  הבית -פרק ו'
 אהבה וכבוד .א

 שתהיה אהבה בין בני הזוג. כדי להקים בית נעים וטוב, צריך כמובן
 אהבה לאחר הנישואין.  אהבה שלפני הנישואין, וביןיש להבחין בין 

 אהבה היא רגש של קרבה והיא הכרחית כדי להתחתן, אך יש לדאוג שרגש זה יגדל לאחר הנישואין. 
 

 כיצד אוהבים?

לתת לו )יחס, אהבה נוצרת ע"י עיסוק בטובתו של השני. כדי לאהוב מישהו, צריך  -מסכת כלה

 הערכה, כבוד, זמן, תשומת לב ועוד(. הדרך להגיע ל"והבת לרעך", היא ע"י שתתייחס לשני "כמוך".
האהבה הראשונה המופיעה בתורה היא כשיצחק אבינו לוקח את רבקה אמנו לאישה, מביא אותה 

 ה".לאוהל של שרה אמו )לאחר ששרה אמנו מתה(, ורק אז, לאחר שהם נישאים, כתוב "ויאהב

 
הוא התחיל לאהוב  רואים מהסיפור כי לפני החתונה יצחק עוד לא אהב את רבקה. :הרש"ר הירש

אותה אחרי החתונה. נישואין שיש בהם אהבה הם נישואים שלא נוצרו על יסודות של תשוקה 
 מינית, אלא יסודם הוא בהתאמה. זוג שמתחתן בגלל משיכה מינית סביר להניח שלא יחזיק מעמד. 

 רצינות  ג. משקל כבד.  -"= א. פשוטו. להעריך אדם ולכבד אותו. ב. כובד ראש"כבוד
לדברים של אשתו/בעלה ומתייחס בכובד ראש  -חשיבות -מי שמכבד/ת בעצם נותן/ת משקל

 לרצונותיה/ רצונותיו. 

 
גבר  אסור מהתורה לפגוע בבני אדם ולהעליב אותם. "אונאת דברים" =  בתלמוד, מסכת בבא מציעא:

ריך להיזהר מאוד באונאת אשתו, שלא לצער אותה. כיוון שהיא רגישה יותר מאחרים. אם יגרום צ
 לה לבכי, הוא עובר על איסור תורה. 

האישה מאוד קרובה לבעל, ולכן היא נפגעת ממנו בקלות. לכן הבעל צריך  –)שם של אדם(  רב 

 להיזהר מאוד שלא להגיד לאישה דברים שיפגעו בה.

א מספיק שלא לפגוע באישה, אלא צריך לכבד אותה מאוד. כך שניהם יכבדו אחד את ל – רבי חלבו

 השני, והבית יתמלא אהבה.

 אש אוכלתן". –"איש ואישה, זכו, שכינה ביניהם. לא זכו  -רבי עקיבא

 מסביר את משחק המילים: רש"י

 '".ה –ש". ושתי אותיות שונות "י'  –למילים איש ואישה יש שתי אותיות זהות "א 
אם הזוג הוא זוג טוב, הם זוכים שהקב"ה יהיה איתם )החיבור של האותיות השונות נותן את אחד 

 ה"(.-מהשמות של הקב"ה "י
אם לא זכו, הקב"ה יוצא )מוציאים את האותיות השונות של שם הקב"ה( ונשארות האותיות 

 ת.הרבה אש בבי –האש תאכל אותם, יהיו להם הרבה מריבות  –המשותפות "אש" 
 

 שלום בית .ב
 אין שני בני אדם זהים. כל אחד הוא שונה. ובטח שגבר ואישה הם תמיד מאוד שונים. פיזית ונפשית.
לכן זה נורמלי שכל בני זוג לא מסכימים אחד עם השני, ועלולים לריב. לא תמיד זה כל כך קל לסלוח 

למדו אחד מהשני, ילמדו ולוותר אחד לשני. אך בני זוג שיעבדו על הקשר, ילמדו אחד את השני וי
 יגבירו את האהבה והשלום ביניהם. -לסלוח ולוותר

 
מפרש את הפסוק "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו". בעקבות מאמר חז"ל:  :המהר"ל

כנגדו". המהר"ל מסביר שרק הקב"ה יכול לחשוף את האחדות המצויה ביסוד  -עזר, לא זכה -"זכה
נראים כל כך שונים ורחוקים. כשאין שלום בין בני הזוג והשכינה לא שורה כל הנבראים שכלפי חוץ 

 לא מתגלה החיבור ביניהם ואז הם נהיים במצב של "כנגדו", מצב של ריחוק והפרדה.  -ביניהם
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 דוגמאות לדרכים להשכנת שלום ולמידות המאפשרות חיבור טוב בין בני הזוג:

א שהיה אדם מבוגר מאוד, בזכות מה זכית להיות כל כך זקן? שאלו את רבי זיר תלמוד, מסכת מגילה: .1

כל החיים שלי לא כעסתי על אשתי. במקום קפדנות  -ענה להם: "מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי"
 צריך לבחור במידת הוותרנות, הסלחנות והעין הטובה. 

חד מהם הוא חכמים תקנו תקנות )נתנו הוראות( כדי להביא  שלום בבית. א: תלמוד, מסכת שבת .2

הדלקת נרות שבת ע"י האישה. נרות השבת מסמלים את האור, השמחה והאהבה. )בעבר, אור נרות 
השבת היה האור היחידי בבית, ולכן הוא היה חשוב.. גם כיום, רואים באור הנרות דבר המביא 

 שלום וברכה בבית(.
ת שבת, ולוותר אם אין אם למשפחה אין מספיק כסף לנרות שבת וליין לקידוש, עדיף לקנות נרו .א

 ברירה על היין לקידוש.
אם בחנוכה למשפחה אין מספיק כסף לקנות נרות לחנוכיה ולנרות שבת, יותר חשוב להדליק נרות  .ב

 שבת ולא נרות חנוכה.
לפני כניסת השבת הבעל צריך לשאול בעדינות וברגיעה האם הכל מוכן לשבת? לברר צריך, אבל  .ג

 בה.חייב לעשות זאת בעדינות ובאה

חתן, לפי התורה אסור לו לצאת לצבא או לעבודות ציבוריות שמרחיקות אותו מהבית. אלא  :רמב"ם .3

הוא חייב להיות הרבה עם אשתו, ולשמח אותה. המטרה היא שבשנה הראשונה יש להתכנס פנימה 
 ולהקדיש את הכוחות לבניייה הזוגית, לפיתוח הקשר ולחיזוק האהבה. 

בעל  -צווה לשמח את אשתו רק שנה ראשונה?  ומה אחר כך? עונה הרבהאם יש מ – הרב נריה זצ"ל

 שרואה כמה טוב יוצא מזה שהוא משמח את אשתו, ברור שירצה להמשיך לשמח אותה כל החיים.
 

מה עושים כאשר לכל אחד מבני הזוג יש מנהגים שונים מהבית? האם אישה חייבת  -ג. מנהגי הבית
 בעלה? לקבל על עצמה את המנהגים של עדת

לבעל אין שום זכות לחייב את אשתו שלנות ממנהג בית הוריה ואפילו יותר טוב  – הרב חיים דוד הלוי

שכל אישה תנהג כמנהג הוריה. כל זמן שהדבר אינו מפריע לחיי הנישואין. במקרה שבו זה פוגע בו 
 (.לאכול אורז בפסח -או במנהגים שלו, האישה צריכה לקבל את המנהג של הבעל )למשל

אישה צריכה לקבל על עצמה את מנהגי בעלה בכל דבר, כי כל דבר קשור בסוף  – הרב עובדיה יוסף

 לשלום בית. 
השיקול המרכזי בדיון הזה הוא הדאגה לשלום בית. כל רצון לשינוי צריך להיעשות בנחת רוח, 

 באהבה, בכבוד ובהכרה בקושי הכרוך לשנות מנהג מבית ההורים.
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 בגרויותשאלות מ -פרק ו'
 

  מהו הבסיס לכל קשר זוגי ? .5
הבסיס הוא אהבה, תחושה של קרבה וחיבור בין בני הזוג. כשכל אחד מבני הזוג מקיים את הציווי 

 "ואהבת לרעך כמוך"
 

מה נוכל ללמוד מהפסוק על חתונה בעולם היהודי  -"ויקח ) יצחק ( את רבקה ותהי לו לאשה ַוֶיֶאַהֶבַה"  .2
? 

נישואין הוא זמן "שיא האהבה" בן בני הזוג, והאהבה הולכת ופוחתת במהלך * בעולם הכללי רגע ה
  שנות הנישואין

* בעולם היהודי, לעומת זאת, רגע הנישואין הוא שורש האהבה והיא מתגברת במשך שנות הנישואין ) 
  כך קרה ליצחק ורבקה. האהבה באה לאחר הנישואין (

 
ה"אונאה" הנזכרת כאן ומדוע צריך הבעל להיזהר בדבר מהי  -"לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו" .7

 דווקא כלפי אשתו ? 
 לגרום צער לאדם אחר על ידי דיבורים -"ונאת דבריםא* מדובר כאן ב"

 * יש להיזהר בדבר דווקא כלפי האשה כי היא רגישה מאוד לדיבורים של בעלה
 

ט זה וציין כיצד יכולים בני הזוג הסבר משפ -אש אוכלתן" -שכינה ביניהם, לא זכו -"איש ואשה, זכו .4
  לזכות לשכינה

 -זוגהאם זכו בני .  ה ) שם ה' (. והדומות הם: אש-הם: י אשהל אישהאותיות השונות בין : הסבר* 
 . השכינה מסתלקת ונותרת רק "אש" השורפת את חיי הנישואין -אם לא זכו, ה מלווה אותם-שכינת י

 בו ויכבדו זה את זו* ניתן לזכות לשכינה כשבני הזוג יאה
 

מה אפשר ללמוד מהופעת ה' במילים אלו?  . היכן מופיע שם5. במילים "איש" ו"אשה" מופיע שם ה' .1
 שם ה' במילים אלו על החיבור שבין איש לאשתו ?

ה ) שם ה' (. ניתן ללמוד שהחיבור בין איש לאשתו הוא דבר -הם: י אשהל אישהאותיות השונות בין 
 ת ה' מלווה אותו שבקדושה, דבר ששכינ

 
* מה נאמר  חכמים:  מהו "שלום בית" ? החשיבות של "שלום בית" באה לידי ביטוי בתורה ובדברי  .6

 ?  בתורה ? * מהן התקנות של חז"ל שמטרתן להשכין "שלום בית" 
  קשר טוב בין בני הזוג, קשר הצומח מתוך השונות שבין בני הזוג -שלום בית* 
ת ָזבַיע   ֵכן " ַעל: בתורה*  ת ִאּמֹו ִאיש א  ָחד ָאִביו ְוא  התורה מצפה שבני הזוג -" ְוָדַבק ְבִאְשתו ְוָהיּו ְלָבָשר א 

 ירגישו שהם כגוף אחד
 -תקנות של חכמים

   -^ נר שבת
לפני כניסת השבת צריך האב לשאול את בני ביתו בנחת: "עישרתם ?  -^ דיבור בנחת גם בשעות לחץ

 ? ערבתם ? הדליקו את הנר
ת ִאְשתֹו"-^ פטור מהצבא למשך שנה ָחת ְוִשַמח א   "ָנִקי ִיהי ה ְלֵביתֹו ָשָנה א 

לפי הבעל. על האשה לוותר בנקודה זו ) ראה בהרחבה  -^ מנהגי הבית ) כשהבעל והאשה מעדות שונות (
 בהמשך ( 

 
 הסבר מהי התרומה של נר שבת להשכנת שלום בית ? .3

  יוצרת עצבות. אור בבית מעורר שמחהישיבה בחושך  -& מבחינה רוחנית 
 ישיבה בחושך עלולה ליצור מריבות ) נתקלים אחד בשני וכג' ( -& מבחינה גשמית

 
מה עדיף  -נר שבת, נר חנוכה, יין לקידוש עני שיש באפשרותו לקנות רק אחד מהדברים הבאים:איש  .8

  ומדוע ?
 עשות שלום בעולוכל התורה ניתנה לנר שבת עדיף, כי הוא מביא לשלום בית, 
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  "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח" )דברים, כד,ה'( .9
  לפי רמב"ם, כתוב כיצד יש לקיים את המצווה "נקי יהיה לביתו". .א
 כתוב את השאלה של הרב משה צבי נריה בנוגע למילים "שנה אחת", והסבר את תשובתו.  .ב

 
משך שנה. אסור לו גם להרבות בנסיעות ארוכות איש שהתחתן פטור משרות צבאי ב -לפי הרמב"ם

לחו"ל בענייני עבודה וכד'. במקום זאת עליו להשקיע ולשמוח עם אשתו. שנאמר: "ָנִקי ִיהי ה ְלֵביתֹו 
ת ִאְשתֹו" ָחת ְוִשַמח א   ָשָנה א 

בלבד ולא במשך כל חיי  האשה בשנה הראשונה : מדוע התורה ציוותה לבעל לשמח את הרב נריה שואל
כי לאחר שנה כבר אין צורך בציווי אלוקי. לאחר שהבעל יחוש את חשיבות  והוא משיב: הנישואין?

 השמחה ל"שלום בית", הוא יחליט שכדאי לו לשמח את אשתו כל הימים
 

 שתיפוסקי זמננו חלקו בשאלה כיצד צריכים לנהוג בני זוג מעדות שונות בעניין מנהגי הבית. כתוב  .51
 ו העיקרון המנחה המשותף לשתיהןשונות, והסבר מה דעות

 נחלקו בכך הפוסקים:
 * לדעת הרב עובדיה יוסף: ינהגו אך ורק לפי מנהגי העדה של הבעל

 * לדעת הרב חיים דוד הלוי: 
 כל אחד מבני הזוג ינהג כמנהג עדתו -^ מנהגים שאינם מפירים את "שלום הבית"

 העדה של הבעל ינהגו לפי מנהגי  -^ מנהגים המפירים את "שלום הבית"
 מהי האפשרות שתביא יותר לחיזוק "שלום הבית" -את הפוסקים העיקרון המנחה

 
  .אחרים. הבא דוגמאות לכך העיקרון של "שלום בית" גובר על חובות .55

 : ^ נר שבת גובר על החובה להדליק נר חנוכה, כשיש כסף רק לנר אחדדוגמאות
 השרות הצבאי^ חתונה גוברת למשך שנה על חובת             
 ^ האשה מקבלת את מנהגי בעלה, וזה גובר על חובת כל אדם לדבוק במנהג אבותיו 
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 מצוות עונה -פרק ז'
 

 חיי אישות בין בני זוג –מצוות עונה  .א
 "מצוות עונה" = קיום יחסים מלאים.

המטרה ביחסים היא לא רק כדי להביא ילדים לעולם. המטרה היא להשתמש בקשר הפיזי כדי 
 רב נפשית, ולא רק כקשר שנועד לתת מקום ליצר המיני. להתק

על פי התורה, קיום יחסי מין זו חובה של הבעל לאישתו. אבל ברור שדבר כזה חייב להיות מתוך 
 רצון של שניהם יחד. רק כך הקשר המיני יכול לחזק את הקשר הנפשי.

 

התורה שלנו היא "תורת חיים" ולכן היא חיי רווקות נוגדים את תפיסת התורה. :  הרב יוסף דב סולוביצי'ק

 . חיים הנותנת אושר לאדם בעולם ומבטיחה את המשך החיים גם בדורות הבאים -מכוונת לצורת
הקשר המיני על פי ההלכה, הוא קשר השומר מאוד על האהבה והחיבור בני הזוג.  האיש מתחייב להיות 

הגוף עובר שינויים וקיום  –שתו. בימים אלו אסור לבעל לגעת בא -בקשב וברגישות לאישה. בזמן הוסת
האישה במיטבה בימים אלו והתורה, ת באיברי האישה. בנוסף, לא תמיד יחסים עלול לפגוע פיזי

בפיקחותה וברגישותה, אסרה על מגע כדי לאפשר לאישה את זמן ההפסקה לו היא זקוקה. יחד עם 
מחייבת" את האיש להזדקק לאשתו מתוך התורה " -זאת, בזמנים שהאיש והאישה מותרים אחד לשני

 אהבה וחיבה. קיום יחסים הוא צורך של שניהם והאיש מחויב למלא את הצורך הזה לאשתו.   
בפעם הראשונה אחרי הנישואין. המעשה קיום היחסים  –ביהדות יש מושג של "בעילת מצווה" 

להביא שלום בין איש  –ה זו מצווה חשוברצון לקשר נפשי חזק.  צריך להיות קדוש וטהור, מתוך
 שתו.לא

 

 משמעות החיבור הגופני .ב
 ".לבשר אחדעל כן יעזוב איש את אביו ואת אימו, ודבק באשתו והיו "

 הילד הנוצר מהחיבור הפיזי בין האיש לאישה. : רש"י
ההבדל בין קשר מיני של חיות לבני אדם הוא שאצל החיות הזכר מזדווג עם נקבה ולאחר :  הרמב"ן

 האיש והאישהרוחני. -החיבור הוא לא רק פיזי אלא רגשיעוזב אותה. אצל בני האדם, מכן הוא 
בחיבור הפיזי . יחד כל החיים. ממש עוזבים את בית ההורים, והופכים למשהו חדש שהוא "אחד"

והרגשי יחד. ממש כמו שחווה הייתה ממש חלק מגופו של אדם הראשון )"עצם מעצמי, ובשר 
  מבשרי"( 

)באיש ובאישה כי הקב"ה הוא המחבר ביניהם  -יבור בין האיש לאישה שונה מבע"חהח :המהר"ל

ה' שהם שם ה' המחבר ביניהם(. ה' מחבר את הזיווג וגורם להם להיות אחד. המעשה -יש אותיות י' ו
  מתמלא קדושה והקב"ה מצטרף לבני הזוג באותה שעה, ומחבר ביניהם.המיני 

 

 חיבור מתוך רצון משותף ובשמחה .ג
 חכמים מלמדים אותנו לדבר בלשון נקיה וקוראים ליחסי מין "יחסי אישות". למילים יש משמעות:

 מבטאים יצר מיני ופורקן של יצר. התפיסה פה היא של תאווה ופורקן יצרים.  –יחסי מין 
מבטאים חיים זוגיים. התפיסה פה היא של יחסים המקשרים בין האיש והאישה,   –יחסי אישות 

 וגם נפשית.גם פיזית 

 :תלמוד, מסכת פסחים
הבעל חייב לספק את אשתו אם הוא רואה שהיא רוצה זאת. אבל הכל צריך להיעשות בצורה נכונה 

 מתוך שמחה, אהבה וצניעות. 

דווקא בקדושה. לא להקל בזה ראש. בצניעות ולא בפריצות  –חשוב לקיים מצוות עונה  :רמב"ם

-כדי לשמור על אופי הקשר שיהיה מתוך חיבור רוחני .ם..(והוללות )לא כששניהם שיכורים, עצבניי
זוג צריך לעשות בינו לבין עצמו ולא לפני גם גילויי חיבה )מגע, חיבור, נישוק( הם עניין שפנימי, 
  כולם. 
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 שאלות מבגרויות -פרק ז'
 מהי "מצוות עונה" ומי חייב בה ?  .5

 .ווה זו חייבים גברים בלבדבמצ. המצווה לקשר פיזי בין הגבר לאשה -"מצוות עונה"

 הסבר את החשיבות של "מצוות עונה" .2

 הבאת ילדים לעולם, המשכיות העולם -* מצווה זו היא חלק ממצוות "פרו ורבו"

 * העמקת הקשר והחיבור בין בני הזוג

 רווקות ?המה הבעיה בחיי  -צ'יקלפי הרב סלובי .7

חיים  -ורת חיים" ולכן היא מכוונת לצורתחיי רווקות נוגדים את תפיסת התורה. התורה שלנו היא "ת

 הנותנת אושר לאדם בעולם ומבטיחה את המשך החיים גם בדורות הבאים

 מהי "בעילת מצווה" ומה המשמעות שלה ? -צ'יקלפי הרב סלובי .4

 המצווה הזו -המשמעות. יחסי האישות הראשונים בין הבעל לאשה לאחר הנישואין -"בעילת מצווה"

לא , ואכילה, קיום יחסים( -בגוף, בחיים הגשמיים )כמו ורה לעבוד את הקב"המבטאת את דרישת הת

  . (תפילה) רק בפה

ן, ַיֲעָזב-"ַעל .1 שה יאיך נעשים הבעל והא -ִאּמֹו; ְוָדַבק ְבִאְׁשּתֹו, ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד"-ָאִביו, ְוֶאת-ִאיׁש, ֶאת-כֵּ

 ל"בשר אחד"?

 : על ידי הילד שנוצר משניהםרש"י* 

. הבעל והאשה צריכים להרגיש כגוף אחד, שהרי הבעל החיבור הרגשי -: על ידי ההרגשהמב"ןר* 

 והאשה הראשונים היו באמת מגוף אחד ) האשה נבראה מהצלע של האדם (

ה' שהם שם ה' המחבר ביניהם(. -הקב"ה הוא המחבר ביניהם )באיש ובאישה יש אותיות י' ו המהר"ל:* 

הם להיות אחד. המעשה המיני מתמלא קדושה והקב"ה מצטרף לבני הזוג ה' מחבר את הזיווג וגורם ל

 באותה שעה, ומחבר ביניהם. 

 מדוע הרמב"ן לא קבל את פרוש רש"י ?  .6

כי גם אצל בעלי חיים נוצר ולד מזיווג בין זכר ונקבה וברור שבין איש לאישה יש קשר עמוק ורוחני 

 יותר מבעלי חיים. 

 חיבור הפיזי בבעלי חיים ? ה זי בין בני אדם, לעומת מה ההבדל המהותי בחיבור הפי .3

  : רק אצל האדם החיבור הפיזי מוביל לחיבור יציב, עמוק וקבוע בין בני הזוגרמב"ן* 

הבעל, האשה ושכינת ה' המברכת ומאחדת  -: רק אצל האדם לחיבור הפיזי יש שלושה שותפיםמהר"ל* 

 אותם

מה ההבדל העקרוני שבין שני  -ובפי חז"ל "יחסי אישות" החיבור הפיזי נקרא בפי העם "יחסי מין", .8

 הביטויים ? 

הביטוי "יחסי מין" שם דגש על המפגש הגופני שבין הזוג, על התאווה, על הרצון רק ליהנות מגופו של 

האחר ואילו הביטוי "יחסי אישות" שם את הדגש על הקשר הפיזי כחלק מחיים שלמים של בני זוג 

 .ר הרוחני, ולכן גם כבשר אחד בתחום הפיזישהם כאיש אחד במישו

 באיזה אווירה צריכים להתנהל "יחסי האישות" ? .9

  באווירה של שמחה, בהדדיות וברצון משותף של שני בני הזוג להיות בחיבור מלא

צריכים להתקיים בפרטיות ולא בפני וכד'( בה בין בני הזוג ) חיבוק, נישוק חיי האישות וגילויי חי .51

 ? מדוע רבים. 

ואילו  גם גלויי החיבה נעשים בחוץ, לעיני כולם -חיצוני -כשאופי הקשר בין בני הזוג מתמקד בגוף הפיזי

 .פנימי עמוק, גם גילויי החיבה נעשים בפנים, ביחידות -כשאופי הקשר הוא חיבור נפשי
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 טומאה וטהרה -פרק ח'
 

ה לא ממש מדויק. נגדיר את אנו רגילים להשתמש במילה "מחזור" כמילה נרדפת ל"ווסת" אבל ז
 המושגים:

התהליך מחזורי טבעי שכל אישה עוברת בשנים בהן היא פוריה. המחזור מתפרש על פני כל מחזור= 
 החודש. המחזור כולל את שלב הווסת, שלב הביוץ וכו'. המחזור כולו נמשך כחודש. 

 ימים בממוצע. 4-8שלב הדימום. נע בין ווסת= 
מוכנה להפריה. הזמן הטוב ביותר להיכנס להריון. כשבועיים אחרי הווסת. השלב בו הביצית ביוץ= 
 ימים בממוצע.     1זמן של 

 
 בימים שהאישה מקבלת וסת, לזוג אסור לגעת אחד בשני. 

האיש והאישה יהיו מותרים זה  -לאחר סיום ימי הדימום, ספירת "שבעה נקיים" וטבילה במקווה
  הביוץ. תקופה זו היא תקופת לזו.

יום )בערך(, כך  22חיי האשה וחיי הזוג מסתובבים ומתחדשים כמו הירח. כמו הירח המתחדש בכל 
 יום.  22גם רוב הנשים עוברות תהליך מחזורי כל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מדרש פרקי דרבי אליעזר
כאשר בני ישראל רצו לעשות את עגל הזהב, ביקשו הגברים מהנשים שיתנו להם את התכשיטים 

הם את העגל. הנשים לא הסכימו, ואמרו לבעלים שהם רוצים לעשות פסל שזו עברה, והן שיעשו מ
לא מוכנות לעזור בזה, ולכן לא יתנו את התכשיטים. הקב"ה נתן להן שכר בעולם הזה ובעולם הבא. 

התחלה  –השכר שלהן בעולם הזה הוא שהן זוכות להתחדש כל חודש מחדש, כמו הירח. כל חודש 
 חדשה.

 :חק אור זרועהרב יצ
 נשות ישראל נהגו שלא לעשות מלאכה בר"ח. 

כך גם באישה המתחדשת  -כמו שהלבנה נעלמת מדי חודש ויש ציפייה וגעגוע ללראות אותה מחדש
כל התחלה כזאת, היא כמו יש ציפייה וגעגוע, נוצרת התחדשות בקשר.  -מידי חודש. בימי הריחוק
 'חתונה קטנה' לבני הזוג.

 : זנרהרב שמואל ווא
כמו שאנו מקדשים את הלבנה בכל חודש ב"ברכת הלבנה" כך גם שמחת הנישואין בין בני הזוג 

הברית בין האיש חוזרת ומתעוררת בכל חודש. יום טבילת האישה הוא כיום חתונה קטן בכל חודש. 
 לאישה מתעוררת ומקבלת תוקף בכל חודש וחודש מחדש. 

 :הרב יוסף חיים
 : , "הן עיקר בהן"ופן מהותי ועמוק לבניית הבית ולקשר בין בני הזוגשלוש מצוות שקשורות בא

)שורפים חלק קטן מהבצק שממנו מכינים חלות או לחם וכדומה. בעבר,  הפרשת חלה -ח'
 נתנו את זה לכהן(.

 אישות. שמירת הימים שבהם הזוג מותר ואסור אחד לשני( -)הלכות של יחסינידה  -נ'
 הדלקת נרות שבת -ה'
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המצוות האלה הן עיקריות ומיוחדות דווקא לנשים. גם גברים מחויבים בהן אבל הן  שלושת
מיוחדות דווקא לנשים. )גם בן מחויב בהפרשת חלה ובהדלקת נרות שבת אם אשתו לא עושה זאת. 

 אבל עדיף שהאישה תעשה את זה(.
האישה.  רקזו  –תדיני נידה בוודאי מחייבים את הבעל, אבל מי שיכולה לקבוע את זמן קבלת הווס
 לכן הנשים צריכות לחבב את המצווה הזאת במיוחד, כי כולה מבוססת רק עליהן.

העונש של מי שלא שומרת את דיני הנידה )הדברים שמותר ואסור לאישה לעשות מרגע קבלת 
זה אומר שגם השכר למי  –המחזור ועד טבילת המקווה( מקבל עונש חמור )כרת(. אם העונש חמור 

השכר"= כמו שהקושי  –אגרא" = "לפי הצער  –הוא גדול מאוד. כי "לפום צערא  –ת שכן שומר
 גדול.   -גדול בלקיים את המצווה כך יהיה גם השכר עליה

 
 

 טומאת הנידה והזבה .א
 תהליך "המחזור החודשי"

כאשר תינוקת נולדת, יש לה את כל האיברים שבעזרתם תוכל להביא ילדים לעולם. כבר בלידה, 
. מס' הביציות אצל גיל הפוריותרדומות שיבשילו כאשר תגיע ל ביציותשלה הרבה  שחלותבנמצאים 

האישה מוגבל ואין ייצור נוסף של ביציות מעבר למה שהאישה נולדה איתו. לעומת זאת, אצל נער 
 ייצור תאי הזרע מתחיל רק בגיל ההתבגרות ובכל יום מייצר גופו מיליוני תאי זרע עד זקנתו.

( "מתעוררת" ביצית אחת כל חודש, 41 – 44ה גדלה והופכת לנערה )לרוב בגילאים כאשר הילד
" )צינורית המחברת בין השחלה לרחם(. שם היא מחכה. אם ביצית חצוצרהמתפתחת, ועוברת ל"

 = יתחיל הריון.הפריה)של האיש(, עשויה להתרחש  תאי זרעבשלה פוגשת 
יל עכשיו להתפתח לתינוק, וברחם נוצרת שיכבה מתכונן לקבל את העובר שהתח רחםבאותו הזמן ה

ותיפול, תנוון שהיא תשמור על העובר. אם לא יתקיים מפגש בין תא זרע לביצית, הביצית ת –של דם 
תקופת הזמן בה יוצא . הנרתיקשכבת הדם שברחם תתפרק, ותצא החוצה מגוף האישה דרך פתח 

 ".ווסתנקראת " -הדם
ביצית חדשה מבשילה והרחם מכין  -ם, מתחיל מחזור חדשלאחר התפרקות שכבת הדם והדימו

 עצמו עם שכבת דם חדשה. 
 

 נידה וזבה: -בתורה נזכרות שתי טומאות הקשורות להפרשות היוצאות מגוף האישה
מהרחם בזמן הקבוע של הווסת כחלק מהמחזור החודשי.  קבוע= אישה שיש לה דימום  "נידה"

ימים )בלי קשר לכמה ימים יש לה דימום(, ובסוף הימים  3מהרגע שהווסת התחילה, היא סופרת 
 האלו היא טובלת במקווה, ומותר לבעלה ולה להיות יחד.

במחזור החודשי. במקרה זה האשה מחכה  שלא בזמן הקבוע= אישה שיש לה דימום רב  "זבה"
נקיים" שבעה ימים שבהם היא בודקת  3שהדימום יפסיק לגמרי, ואז היא מתחילה לספור "

" היא טובלת שבעת הנקייםהדימום הפסיק, ושאין אף טיפת דם בנרתיק. בסוף היום השביעי של "ש
 במקווה.

 
 חומרא דרבי זירא

שנים, היה חשש גדול שבגלל הצרות והגלות לא ידעו חכמים/נשים  4822בתקופת התלמוד, לפני כ 
ות ישראל שגם אישה שהיא להבדיל ולהבחין היטב בין דם נידה לדם זבה ועל כן, קיבלו על עצמן בנ

נידה תנהג כמו אישה שהיא זבה ותספור "שבעה נקיים" מרגע הפסקת הדימום, עד שתטבול ותטהר. 
 "= חומרא דרבי זיראההחמרה הזו נקראת "

נקיים" גם אם הווסת שלהן סדירה  3התייחסות לכל הנשים כ"זבות" כך שכולן צריכות לספור "
 וקבועה. 

 מוד. וכך ההלכה מאז ימי התל

 הרמב"ם וכל הפוסקים: 
 דבר שהוא חובה. –כולן חייבות לעשות כמו החומרא שאמר רבי זירא. "כהלכה פסוקה" 

 הרב מרדכי אליהו:
המטרה בחומרא הזאת שלא לסבך את הנשים בשאלה איך לספור, כי יש בזה דינים מאוד מסובכים, 

 ועדיף שכולן יספרו באותה צורה שהיא הצורה המחמירה = זבה.
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 משמעותם של דיני טומאה וטהרה .ב
 על המילים בשיר השירים "שחורות כעורב": מדרש ויקרא רבה

דיני טומאה וטהרה )נידה, וכל מה שאסור בתקופה הזאת( הם נראים שחורים, לא נעימים. אבל 
טעימים. הם מאוד עוזרים לזוג לשמור על   -בסוף, לאחר שמצליחים לקיים אותם, הם ערבים 

 תיים טובים ומלאי אהבה. יחסים משפח

 :הרמב"ם
כך הקב"ה אמר לעשות, אז זה מה  גזרה.זו מדגיש עיקרון משמעותי כשמתייחסים לדיני נידה: 

 שצריך לעשות. גם אם זה קשה ונראה לא הגיוני.
 -לא מספיק סתם לטבולחדד את חשיבות כוונת הלב בזמן ההיטהרות. הרמב"ם מיחד עם זאת, 

הוא לא טהור לפי חלק  –באותו הזמן שאני רוצה להיות טהור. )לא חשב צריכים לטבול ולחשוב 
גם בפנים,  הור, יכול להשתנות בהתנהגות שלומהפוסקים(.  אדם שמחליט להיות יותר טוב, יותר ט

שום דבר לכאורה אם שום דבר לא השתנה בגוף שלו. כך גם האישה יכולה להיות טהורה, גם אם 
 .לא השתנה בגוף שלה

 

 הודה הלוי )ריה"ל( בספרו "הכוזרי":רבי י
ברור שצריך לשמור את ההלכות האלו, גם בלי להבין למה. אבל אם  מחפשים למה, אז אולי אפשר 
להסביר כי במחזור, יש מוות. הביצית שחיכתה לזרע, שיהפוך אותה לעובר ולתינוק, מתה. ותמיד 

טלה. אבל זה נכון גם לגבי המחזור, יש טומאה. )ריה"ל כתב זאת לגבי הוצאת זרע לב –שיש מוות 
 שהוא תוצאה של ביצית לא מופרת שמתה ויוצאת החוצה(.

 

 הליכות בני זוג בימים שהם אסורים זה לזו  .ג
בימים בהם האישה רואה דימום, ועד לטבילה במקווה, אסור לזוג לגעת אחד בשני, לישון יחד, 

רים זה על זו אינם ימים פשוטים שהרי וכמובן שאסור לקיים יחסי אישות. הימים שבני הזוג אסו
ברור שהמצב השלם והשמח הוא הזמן שבו הם מותרים זה לזו. בזמן זה, שבו הזוג אסור זה על זו, 

 זו הזדמנות לפתח ולרענן את הקשר הנפשי. 
טעות דבר חכמים הוסיפו עוד הרחקות )=איסורים( שהמטרה שלהם היא שבני הזוג לא יעשו ב

 ".הלכות הרחקות= "התורהשאסור להם לעשות מ
 

 :רבי שמעון בר יוחאי –בתלמוד 
 למה יש את איסורי נידה?

כי אם לזוג יהיה מותר לעשות הכל כל הזמן החשש הוא שהזוג יגיע למיצוי ומיאוס ויחפש מענה 
אחר לריגושים והתחדשות. כאשר יש בכל חודש כשבועיים שאסור לגעת אחד בשני, ישנה ציפיה 

 ותרים. ביום האישה טובלת, הזוג מרגיש כאילו זה היום שהם מתחתנים מחדש.לרגע שבו יהיו מ

 הרב קלמן כהנא:
יחס שלא מבוסס על תאווה אלא על קשר  -יוצרת יחס מתאים בין האיש לאישה -ההגבלה על המגע

 . ורוחני וחיבור נפשי
בלבד. דבר שעוזר /רוחני קשר נפשי בימים האלו של הנידה, הזוג צריך ללמוד לשמור על קשר טוב,

ללא  –לבני זוג לבנות את הקשר ביניהם לא רק על התאווה הגופנית, אלא הרבה מאוד על קשר נפשי 
 שום קשר פיזי.

בתורה משווים את זה שאסור לבעל לשכב עם אישתו כאשר היא נידה )בזמן ווסת( לזה שאסור לו 
הנפשי צריך להיות דומה לקשר לשכב עם אחותו, כדי להסביר לנו כי יש קשר בין האיש לאישה ש

 רוחני שכולל אהבה שאיננה פיזית. ו קשר מהותי -שבין אח לאחות

 הרב מרדכי אליהו:
לא התכוונו שיתרחק חכמים אמרו שאסור לעשות הרבה דברים עם האישה בזמן טומאתה, אבל 

 –וף ליה עם הגא , שילמד להתקרב אליה נפשית, רק שיזהר שלא יתקרבממנה נפשית, אלא להפך
בעבר נהגו פיזית. ומצווה לקרב ולפייס אותה אם רואה אותה מרוחקת ומצטערת, רק בלי מגע. 

בימי  מותר לאישה להתקשט ולהתאפרשאישה לא מתקשטת בימים אלה, אבל ר' עקיבא פסק ש
ושחס וחלילה לא תתגנה בעיניו  ך לאהוב גם את המראה החיצוני שלה, כדי שבעלה ימשינידתה

 ויתגרשו. 
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 "?ואישה בנידת טומאתה, לא תקרב לגלות ערוותה"מהפסוק  המדרשלומד  מה
שהאיסור של הקשר הפיזי בין הבעל והאישה בתקופה של הנידה, הוא לא רק לא לקיים יחסי 
אישות, להתחבק או להתנשק. אלא כל קירבה, כל התקרבות. לכן למשל אסור להם לישון באותה 

 מיטה, גם אם שניהם ישנים לבושים.
 

 "?ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים" מהפסוק המדרש תנחומאמה לומד 

הפסוק מדבר על אישה שמקבלת ווסת, ולכן היא טמאה. המדרש שואל למה התורה אומרת שזה 
אבל  ,כון שזה רק כמה ימיםנ  -ועל כך עונה המדרש ..ים"? הרי זה בסך הכל רק כמה ימים"ימים רב

 ימים. לזוג זה קשה, ונראה כמו הרבה
 כיצד ימי הנידה עוזרים לזוג לחזק את הקשר בניהם?

 אלו ימים שמתאמצים לחזק את הקשר הנפשי. שהוא הבסיס לזוגיות נכונה. .א
אם היה מותר לזוג לגעת אחד בשני, ולקיים יחסי אישות כל הזמן, לאט לאט זה היה הופך  .ב

זו, זה יוצר באותם ימים געגוע להיות יותר ויותר מאוס.  דווקא בגלל שיש ימים שאסור לגעת זה ב
 וציפייה לרגע שיהיה מותר. כך הקשר הפיזי מתחדש בכל פעם.

 

 מהותם של ימי ההרחקות -"סוגה בשושנים" .ד
המדרש קורא לימים של הנידה "סוגה בשושנים" = גדר של שושנים. כמו גדר של שושנים. השושנים 

כות נידה. מצד אחד, זו גדר שמטרתה הם גדר יפה, אבל ממש קל יחסית לעבור אותה. כך גם בהל
שקל מאוד לפרוץ אותה והשמירה עליה היא מסירות  גדרלשמור ולהרחיק מהעברה. ומצד שני, זו 

 נפש של הזוג שרוצים לקיים את ביתם בקדושה ובטהרה. 
 

 הרב יוסף דוד סולוביצי'ק:
ל לגעת באישתו, הפסוק אומר "בטנך ערמת חיטים סוגה בשושנים". החתן מחכה לרגע שבו יוכ

הבעל מחכה לרגע שבו תטבול. אבל ברגע שהיא אומרת "ראיתי טיפת דם", הוא נושך את השפתיים, 
 מתגבר על התאווה הגדולה, ולא נוגע בה.

הרב מסביר שהכוח הזה הוא כוח של גבורה. להיות חזק מאוד ברמה הנפשית ולהתגבר על התאווה 
בורה של מנהיגים גדולים )כמו נפוליאון( כי זו גבורה שהיא הרב מוסיף שגבורה זו עולה על ג המינית.

 ביצר המיני שהוא החזק ביותר ובנוסף, גבורה שהיא נסתרת.  
 

 הפסק טהרה ושבעה נקיים .ה
 שלבי הטהרה

 
 "הפסק טהרה" .5

לפי רוב הפוסקים, האישה מתחילה לספור חמישה ימים מהרגע שהתחיל הדימום )לפי חלק 
ק ארבעה ימים(. לקראת ערב של היום החמישי )או הרביעי לפי חלק מהספרדים, מספיק לספור ר

 מהספרדים( האישה בודקת האם הדימום הפסיק.

אומר כי זו הבדיקה הכי חשובה, וצריך להקפיד לעשות אותה ביסודיות  הרב מרדכי אליהו
 וברצינות רבה. הבדיקה הזו היא זו שתקבע אם יכולה להתחיל את תהליך הטהרה. 

 
 קיים""שבעה נ .2

", שבהם היא בודקת שבעה נקייםלאחר "הפסק הטהרה", מתחילה האשה לספור שבעה ימים = "
 כל בוקר וכל ערב לפני השקיעה שאכן הדימום לא ממשיך.

 

 טבילה במקווה .ו
 בודקת בדיקה אחרונה לפני השקיעה.  -ביום השביעי
 ים אחד לשני.  ימים מלאים ואז טובלת במקווה ובני הזוג מותר 3עברו  -אחרי השקיעה

 הטבילה נעשית במקווה כשר. טבילה בבריכה, באמבטיה, בג'קוזי וכד' אינם כשרים לטבילה. 
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 דיני טבילה כללים:
צריך להתרחץ היטב, ולהוריד כל דבר שמפריד בין הגוף למים. לכן צריכה "= ניקוי יסודי. חפיפה" .א

בש שרגילה לגלח, להוריד עור י לגזוז ציפורניים, להוריד ציפורניים דבוקות, לגלח שערות
 .'מהמקומות שרגילה להוריד וכד

בטבילה, האשה נכנסת ערומה לחלוטין, ללא שום דבר "= שלא יפריד דבר בינה לבין המים. חציצה" .ב
 .ללא טבעות, צמידים, גומיות בשערעליה. 

ול, כך טובלת, וצריך שכל גופה יהיה בבת אחת מכוסה במים, לכן היא צריכה לצל -"בבת אחת" .ג
 שכל הגוף וכל השערות יהיו בתוך המים בבת אחת.

תברך "ברוך ...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ו לאחר שטבלה פעם אחת, תוציא ראשה מהמים .ד
 הטבילה" ותטבול מחדש.

האישה צריכה להיות צנועה בליל הטבילה, ולא לספר לאנשים שהיא טובלת. הטבילה צריכה  .ה
ולכן כדאי שהאישה תשתדל להגיע למקווה בלי שאנשים יראו שהיא להיעשות בפרטיות ובצנעה 

 הולכת למקווה )מסיבה זו כדאי שבנים לא יסתובבו בזמן תחילת הלילה ליד הכניסה למקווה(.

חכמים דרשו שתהיה עוד אישה שתראה את הטובלת, כדי שתראה כל הגוף, כולל כל  הרב קנוהל: .ו
 השערות היו בבת אחת בתוך המים.

 
ללמוד לפני החתונה עם מדריכת כלות את כל הדינים הקשורים לימי הנידה ועד לטבילה חשוב 

 לפני החתונה.
 

 משמעות הטבילה במקווה .ז
 ספר החינוך:

אישה חוזרים למצב של בריאת העולם. לפני בריאת העולם העולם כולו היה מכוסה במים.  .א
יעורר התחדשות בפעולות  -פניהטובלת צריכה להרגיש כאילו היא ממש נבראת מחדש. החידוש הגו

 ובמעשים. 
 כמו המים שמנקים, כך גם הנפש מתנקית. הטבילה מזמנת את האדם לנקות חטאים מנפשו.  .ב

 

 רבי ישראל הופשטיין:
 כאשר האשה טובלת, היא כמו התינוק )העובר( בתוך הבטן של אמא שלו.
 וצא מהבטן של האמא.היציאה מהמקווה, יכולה לתת הרגשה של לידה חדשה, כמו התינוק שי

 הרב שמואל בורנשטיין:
 האדם לא יכול לחיות בתוך המים בצורה רגילה, בלי עזרה של חמצן.

האשה נמצאת בצורה שכאילו היא כבר לא יכולה לחיות )אם לא תצא בתוך זמן  –בזמן הטבילה 
 קצר(. כאשר היא יוצאת, כאילו קיבלה את החיים שלה מחדש.

לפי זכריה הנביא, בזמן ביאת המשיח, יצא מעיין גדול מקודש  -חיבור לקדושת בית המקדש
 הקודשים, ויטהר את כל הטמאים. גם האשה הטובלת, כאילו נכנסת לאותו מעיין שיהיה בעתיד. 

 
 קרבת ה' בטבילה

"אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין. מי מטהר אתכם? : משנה מסכת יומא

:  "וזרקתי )הקב"ה( עליכם )על עם ישראל( מים טהורים וטהרתם" מה אביכם שבשמיים. שנאמר
 מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל".

 ר' עקיבא למד מהפסוק שהטהרה אינה נובעת מהמים עצמם אלא הקב"ה הוא המטהר. 

 המהר"ל:
זה  –שעושה אותי טהור בטבילה אסור ששום דבר יפריד בין הגוף למים )"חציצה"(. כי אם מי 

 הקב"ה, אז אני רוצה להתקרב אליו )למים שמטהרים( לגמרי, בלי שום דבר שמפריד.
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 שאלת רב .ח
יהודי צריך להתרגל כי כאשר יש שאלה, פונים אל הרב. בדיוק כמו שפונים לרופא המשפחה, כאשר 

)לאלו תרופות אנחנו יש בעיה רפואית כי הוא מכיר אותנו ויודע את היסטוריה הרפואית שלנו 
רגישים, אלו מחלות יש לנו במשפחה וכדומה(, כך כדאי לבחור רב שאיתו אנחנו מרגישים בנוח 

 ושאנחנו סומכים עליו.
אל הרב פונים בשאלות הלכה, אך רב יכול לנסות לתת תשובות להתלבטויות, שאלות אמונה, לנסות 

 לפתור מריבות ועוד.
אלות הלכתיות דווקא בנושא הנידה אף על פי שזה נושא שהוא מדהים לראות כמה נעזרים ברב בש

מאוד אינטימי וצנוע. פעמים רבות מי שיודע אם האישה מותרת או לא, או מתי היא טובלת אלו 
 הזוג עצמו והרב.
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 שאלות מבגרויות -פרק ח'
 

 לפרט ישהמשפחה ? ביולוגי עליו בנויות הלכות טהרת מהו העניין ה .5

 : המחזור החודשי של האשה:העניין הוא

 בני הזוג אסורים במגע פיזי.  -יסתיוו* כשהאשה היא בזמן הדימום ה

) הטבילה היא "בזמן  * כשהדימום נפסק האשה טובלת במקווה ובני הזוג שוב מותרים במגע 

 זמן שבו יש סיכויים רבים שהאשה תכנס להריון לאחר קיום "יחסי אישות" (  -הפוריות"

 

מהו השכר? מדוע דווקא  -ַשְמרֹות ראשי חודשים"הנשים סרבו להשתתף בחטא העגל. ולכן הן "ְמ  .2

 ?שכר זה

 : לא לעבוד בראש חודש ) כך היה בעבר ( השכר הוא

 : קיים דמיון בין "המחזור החודשי של הירח" ל"מחזור החודשי של האשה":הסיבה

ה, שכולם מחכים לראותה ולברך עליה. כך כמו החודש, זכו הנשים להתחדשות תמידית. כמו הלבנ

בהתחדשות ובשמחה חדשה כמו יום  -האיש מחכה לאשתו שתסיים ימי נידתה ושיהיו מותרים זה לזה

 הנישואין.  

 

 () בן איש חיששייכות גם באנשים" "נתן הקב"ה שלוש מצוות לנשים, שיהיו הן עיקר בהן אף על פי .7

 . "הן עיקר בהן" -מיוחד  וות השייכות לנשים באופןציין שלוש מצ .א

 ומדוע ? ,איזו מצווה משלוש מצוות אלו שייכת יותר לנשים .ב

 .הדלקת נר שבת -ה', נידה ) טהרת המשפחה ( -נ'הפרשת חלה,  -ח'המצוות הן:  .א

 המצווה השייכת יותר בנשים: נידה .ב

 וף הנשי. מחוברים לג -דיני נידה הם רק של נשים -בניגוד למצוות חלה ונר שגם גבר יכול לקיים

בנוסף, דיני חלה ונר הם דינים פשוטים יחסית. דיני נידה הם מפורטים ומורכבים ועל כן דורשים 

 כך גודל השכר שיקבלו.  -מסירות נפש. כגודל ההשתדלות של נשים

 

 ?כיצד יודעים שאישה המקפידה על דיני נידה תקבל שכר גדול .4

 .מאמץ כך מידת השכר מהקב"הלפי מידת הצער וה -הכלל הוא "לפום צערא אגרא"   

 היא תקבל שכר גדול, כי:

 * זו מצווה חמורה שהעונש עליה הוא כרת ) מוות מידי ה' (

 * זו מצווה מיוחדת לנשים בלבד

 * זו מצווה שקשה לבצע:

 ופרטים יש בה הרבה הלכות -^ מבחינה טכנית     

 קשה לשמור על ריחוק גופני מהבעל -^ מבחינה נפשית     

 

 מהי "טומאת נידה" ומתי היא יכולה להיטהר?התורה, ע"פ  .1

 * הנידה היא אשה שיש לה דימום מהרחם בזמן הקבוע של הווסת כחלק מה"מחזור החודשי"

 שבעה ימים גם אם ראתה בהם דם* היא יכולה להיטהר לאחר 
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 מהי "טומאת זבה" ומתי היא יכולה להיטהר ?ע"פ התורה,  .6

כחלק מה"מחזור  ושלאבזמן הקבוע של הווסת  שלאמהרחם * הזבה היא אשה שיש לה דימום 

 החודשי"

 שבעה ימים בהם לא ראתה דם -* היא יכולה להיטהר לאחר "שבעה נקיים"

 

 ?דרבי זירא" ומה הסיבה לחומרא זו מהי "חומרא .3

)ואפילו טיפת  ופת התלמוד להתייחס לכל ראיית דם: בנות ישראל קבלו על עצמם בתקהחומרא היא

 .חרדל( כ"טומאת זבה". זאת אומרת: לספור תמיד "שבעה נקיים"גרגיר כדם קטנה 

 .: כדי שאף אחת לא תתבלבל בין סוגי הטומאות והספירותהסיבה

 & דין ברור שאין לגביו מחלוקת  -"הלכה פסוקהזוהי "

 & "ואין לסור ממנה לעולם" ) רמב"ם (         

 

 

 ?מדוע אשה הרואה דם נטמאת .8

 .ות אלוקיות שאיננו מסוגלים לדעת את הסיבה שלהן: אלו גזיררמב"ם* 

דם הנידה נוצר  אדם מת הוא "אבי אבות הטומאה"(. : טומאה קשורה במוות )רבי יהודה הלוי* 

דהיינו: הוא נוצר מ"הפסד  כתוצאה מהתפרקות "רירית הרחם" כשלא הייתה הפריה ואין הריון.

 מטמא.  -ה של החלק בגוף. ה"מוות" הזמכך שלא יבוא עוד ילד לעולם -חיים"

 

 ? תן דוגמאותמטרתן ימהם "הלכות הרחקות" ומה .9

  ם שהאישה נידה והזוג אסור זה לזה. הלכות לזוג הנשוי בימי -* "הלכות הרחקות"

 " ( מדברי חכמים, כדי שהזוג לא ייכשל ב"יחסי אישות" בתקופה זוותמדובר בסייגים ) "גדר

 סור גילויי חיבה ) חיבוק ונישוק וכד' (^ אי : ^ שינה במיטות נפרדות לדוגמה

 

 ? , חלק מהזמן האשה אסורה על הבעל מדוע התורה קבעה שבכל חודש .51

בני הזוג צריכים להרגיש כאיש אחד הן במישור הפיזי והן במישור הרוחני.  -פיתוח החיבור הרוחני* 

ציוותה שקשר זה יהיה לכן היא  יתמקדו בקשר הפיזי בלבד -לאחר החתונה -התורה חששה פן בני הזוג

 .אסור בחלק מכל חודש, דבר שיביא את בני הזוג להשקיע בקשר הרוחני ביניהם

 החיבור הפיזי בן בני הזוג צריך להיעשות בשמחה. -התחדשות בקשר הפיזי* 

 חששה ממיאוס והרגל.והתורה כירים זה את גופו של זה בני הזוג כבר מ -לרוב השמחה פוחתת והולכת

תורה שחיבור זה יהיה אסור בחלק מכל חודש, כדי שכאשר החיבור יתחדש הוא שוב לכן ציוותה ה

 יהיה בשמחה, כמעט כמו ביום החתונה

 

 "ימים רבים" ? וע שבעת ימי הנידה מכונים בתורה מד -לפי המדרש .55

 כי אלו ימים של צער, של ריחוק בין בני הזוג ולכן הם חשים שמדובר בזמן ארוך

 

 ית מילה נקבעה ביום השמיני לאחר הלידה ?מדוע בר -לפי התלמוד .52

תוכל לספור "שבעה נקים" ולהיטהר. וכך, ביום ברית המילה, בני  -שראתה דם בלידה -כדי שהאשה

 הזוג יהיו שמחים כי שוב הם מותרים במגע פיזי
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 איסור מגע פיזי עם אשה נידה נכתב בסמוך לאיסור לקיחת אחותו לאשה. מה מלמדת הסמיכות ? .57

אהבה בלי  -מזת לבני הזוג שיש זמנים בהם האהבה ביניהם צריכה להיות כאהבת אח לאחותוהיא רו

מגע גופני, הנובעת מאחווה, מ"קשר הדם" שביניהם. אהבה כזו מגבירה את הקשר הרוחני שבין בני 

 הזוג ) ואף הקב"ה קורא לעם ישראל "אחותי רעייתי" (

 

מה נוכל ג.  רבי עקיבא ביטל הרחקות אלו. מדוע ?ב.   אלו הרחקות נוספות היו בעבר בימי הנידה?א.  .54

 ? לגבי הקפדה בהלכות נידה ללמוד מעניין זה

: לאשה נידה אסור היה ללבוש בגדים יפים, ואסור היה להתקשט ולהתאפר וזאת הרחקות נוספות* 

 כסייג ) גדר ( לאיסור תורה של יחסי אישות 

 ריחוק גדול בין בני הזוג, עד לחשש של גירושיןרבי עקיבא ביטל הרחקות אלו, כי הדבר גרם ל

שבימי הנידה אין להחמיר בהרחקות שבין בני הזוג. יש להתנהג בדיוק לפי מה  נוכל ללמוד מכאן* 

 שתקנו חכמים ולא להוסיף ) או להפחית ( הרחקות

 

 הסבר ביטוי זה ואת הקשר שלו ל"הלכות הרחקות"  -"סוגה בשושנים" .51

 של פרחי שושנים. זו, אמנם, גדר אך ניתן לעבור אותה בקלות.גדר  -"סוגה בשושנים"

הן יוצרות גדר המרחיקה את בני בזוג מעבירה, אך זו "גדר" שקל לפרוץ  -כך גם "הלכות הרחקות"

 אותה והיא תלויה אך ורק בכוח הרצון של בני הזוג

 

ן ונפוליאון" )הרב "הגבורה של נער צעיר בימי הנידה של אשתו, עולה על גבורת אלכסנדר מוקדו .56

    מהי הגבורה ומדוע היא עולה על גבורת אחרים ? -סולובייצ'יק(

 לא לקיים "יחסי אישות עם אשתו בימי הנידה -הגבורה

  היא עולה על אחרים, כי:

 * הנער מתגבר על התאווה * נפוליאון התגבר על הפחד  -התגברות על הנטייה הטבעית* 

 יותר מכל הכוחות האחרים כוח התאווה המינית הוא כוח חזק

 * נפוליאון הראה את אומץ ליבו בגלוי * הנער מתגבר בסתר -בגלוי ובסתר* 

 איש לא ידע על כך ולא תיענש  -קשה יותר להתגבר בסתר: ^ אם לא תתגבר

  הלל  -איש לא ישבח ולא ישיר לך שירי -^ אם תתגבר       

 

כמה ימים אחרי ראיית הדם אפשר ג.   ?מתי ביממה עושים אותוב.  ?מהו "הפסק טהרה"א.  .53

 ?לעשות "הפסק" זה

יש לעשות בדיקה זאת בצורה יסודית  בדיקה שהמטרה שלה לוודא שהדימום נפסק. -הפסק טהרה

  .עושים אותה חמישה ימים אחרי ראיית הדם לפני שקיעת השמש. ביותר

 

 מדוע ?  -ה""זו היא הבדיקה חשובה ביותר לטהרת האשהפסק טהרה  -לפי הרב אליהו .58

לחזקת  "דם-רואה"שלה: מחזקת )מעמד הלכתי( האשה משנה את ה"חזקה"  -בעקבות הבדיקה -כי

 " )יש למושגים האלה משמעות הלכתית(.מדם-נקייה"

 

 ?ים" ומה על האשה לעשות בימים אלהמהם "שבעה נקי .59
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 בהם האשה אינה רואה דם -לאחר "הפסק טהרה" -שבעה ימים -שבעה נקיים

 האשה בודקת את עצמה פעמיים: בבוקר ולפני שקיעת השמש בימים אלו

 

 על מה צריכה האשה להקפיד כדי שהטבילה במקווה תהיה כשרה וכיצד תקפיד על כך ?  .21

 -הקפדה בטבילה

 ששום דבר לא יחצוץ ) יפריד ( בין גוף האשה לבין המים שבמקווה -חציצה* 

 היטבכינוי לניקוי הגוף  -"חפיפהלכן האשה צריכה לעשות "

 לכן האשה תיעזר בבלנית שתבדוק זאת  בבת אחת במיםצריך להיות  -כולל כל השערות -* כל הגוף

 

 אחרי כמה ימים ומתי ביממה צריכה האשה לטבול ומה עליה לומר בעת הטבילה? .25

 לאחר צאת הכוכבים, * האשה טובלת בלילה של היום השמיני

 על הטבילה "בזמן הטבילה עליה לברך: "ברוך... אשר קדשנו... 

 

 ?  משמעות הטבילה במקווהמהי  .22

 : ^ לפני בריאת העולם היה העולם כולו מים, כמו שנאמר:* לידה ) בריאה ( מחדש

ת ַעל ְפֵני ַהָּמִים" " פ  ְך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרח  ץ ָהְיָתה ת הּו ָוב הּו ְוח ש   ) ספר החינוך (ְוָהָאר 

 המגיד מקוזניץ -שפיר ( -האמא נמצא ברחם ומוקף במים ) מי^ עוָבר בבטן 

 האשה צריכה להרגיש שנולדה מחדש, בלי חטאים ולכן עליה להשתדל לא לחטוא עוד וללכת בדרכי ה'

 המים הם חומר מנקה ) ספר החינוך ( -ניקיון

ולדבוק האשה צריכה להרגיש שכמו שהגוף הפיזי שלה מתנקה, כך עליה לטהר את הנפש מכל הרע 

 בקב"ה

 

 מהם שלבי הטהרה מטומאת נידה ? .27

 * טבילה במקווה בלילה השמיני * ספירת שבעה נקיים   -* הפסק טהרה

 

 אלו דברים הם עניינם של בני הזוג בלבד ואין לפרסם אותם ברבים ? .24

 * הטבילה במקווה ) האשה הולכת למקווה בסתר (

 לאפיזי או  -האם מותר להם מגע -* המצב של בני הזוג

 

 מהי "שאלת רב" ) או "שאלת חכם" ( ואיזה סוגי שאלות ראוי לשאול אותו ?  .21

 שאלה הלכתית שאדם פשוט שואל את הרב -שאלת רב

 ידיעת ההלכה ) למשל: מה לברך על בננה (-: * שאלות הנובעות מאיסוגי שאלות

אלו בדיקות  * שאלות הנובעות ממציאות מורכבת, ולכן אין להן תשובות בספרי ההלכה ) למשל:

 וטיפולים מותרים על פי ההלכה כשיש בעיות פוריות (

 איזה רב ראוי לשאול ומדוע ?  .26

* רב המכיר את השואל. כי, בעיקר בשאלות הנובעות ממציאות . * רב הבקי היטב בנושא ההלכתי

 מורכבת, הפסיקה של הרב לוקחת בחשבון גם את מצבו הפיזי, הכלכלי, הנפשי וכד' של השואל
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 כיסוי ראש  -ט'פרק 

 דת משה ודת יהודית .א
במשנה במסכת כתובות כתוב שאיש יכול לגרש את אישתו אם עברה על "דת משה" ועל "דת 

 . יהודית"
 .מהתורה= דינים הקשורים לחיי הנישואים, וחייבים לעשות אותם  "דת משה"

 .םמחכמי= דינים הקשורים לחיי הנישואים, אבל חייבים לעשות אותם  "דת יהודית"
ואחד הדינים ]ברשימה של "דת  -המשנה מפרטת מהם הדינים שבגללם יכול איש לגרש את אישתו

 יהודית"[ הוא אישה שיוצאת עם שיער פרוע. 
 ממשנה זו לומדים עד כמה חשובה מצוות כיסוי הראש של האישה. 

גבר  לומדים מדין "אישה סוטה" )=אישה שבעלה חשד בה שהיא הייתה עם כיסוי ראש מהתורה:
במקרה זה התורה אומרת "ופרע הכהן את ראש  אחר, אחרי שהזהיר אותה שלא תהיה אתו(.

האישה", והכוונה: הנשים הנשואות היו רגילות ללכת עם צמות, או שער אסוף, שאותו כיסו בכיסוי 
ראש קטן. כדי לבזות את האישה שחשודה בבגידה, הכהן היה מוריד לה את כיסוי הראש ופורע את 

 . שערה
, הנשים הנשואות היו צריכות ללכת עם כיסוי ראש קטן, שלא כיסה את התורהמכאן לומדים שע"פ 

 (.דת משה)=  כל השערות
 חייבת( הוסיפו שצריך לכסות את כל השערות. לכן כיום כל אישה נשואה דת יהודית)=חכמים אבל 

 השערות. כלללכת עם כיסוי ראש שמכסה לה את 
 

 אופן הכיסוי .ב
 חייבת לכסות את כל השערות. – סופרהרב משה 

צריך לכסות את כל השערות, אבל ניתן שקצת מהשערות ישארו לא מכוסות  – הרב משה פיינשטיין

 אצבעות צמודות(. 0)שטח של 
 

 היכן חלה חובת כיסוי ראש? .ג
שזכתה שהיו לה שבעה בנים וכולם היו כוהנים  קימחיתהגמרא מספרת על אישה שקראו לה 

ו אותה חכמים כיצד זכתה לזאת? והיא ענתה שזה קרה בזכות כך ששמרה על כיסוי גדולים. שאל
 .ראש מלא ובני ביתה מעולם לא ראו את שיערה

 באילו מקומות צריך לכסות את הראש?
לא חייבת לכסות את הראש.  –שרק בני המשפחה נמצאים בבית כבבית או בחצר של הבית,  .א

 אבל עדיף שכן תכסה את הראש.
 חייבת לכסות את כל הראש. –קום שאנשים אחרים רואים אותה בחוץ, במ .ב

לא צריכה כיסוי ראש, גם אם היא  –כאשר רק בעלה נמצא בבית  - הרב משה פיינשטיין .ג

 אסורה עליו = נידה.  

מסכים אתו, אבל אומר שמהקבלה, כדאי שתכסה את הראש, אפילו רק  הרב עובדיה יוסף .ד

 א מנהג חסידות.אם בעלה בבית. אבל זו לא חובה, אל

מחלוקת. יש אומרים שמכיוון שהנשים הנשואות כן רגילות ללכת עם – הרב אליעזר מלמד .ה

ללכת עם כיסוי ראש גם אם היא בבית רק  חייבותכיסוי ראש גם בבית )גם אם רק בעלה בבית( לכן 
 עם הבעל. ויש רבנים שאומרים שלא חייבת, רק אם היא רוצה.

 לא חייבת ללכת לישון עם כיסוי ראש. –ל הפוסקים לפי כ – אישה שהולכת לישון .ו
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 היבטים רעיוניים .ד
 למה צריך לכסות את הראש?

ראשית, חשוב להיות בעמדה שאיננו מבינים הכל. זו מצווה מהתורה, וצריך לקיים אותה, גם אם 

 הרעיון לא תמיד ברור. בכל זאת, חכמים ניסו לתת לה טעם כדי שנוכל להתחבר למצווה. 

 

השער של האישה הוא דבר יפה, וחשוב לאישה שהוא יראה יפה. אחרי החתונה,  – הרב שלמה אבינר

רוצים שהיופי הזה יהיה שייך רק לאישה ולבעלה. דבר שיחזק עוד יותר את הקשר בניהם. השער 

עצמו הוא לא דבר לא צנוע, כי אחרת גם בנות לא נשואות היו צריכות לכסות את השער )בדיוק כמו 

שהן צריכות ללכת עם בגדים צנועים(. אבל לאחר החתונה, שאנחנו רוצים שהיופי הזה יהיה משותף 

 רק לה ולבעלה, הוא הופך לדבר שצריך לכסות אותו מאנשים אחרים.

 

מי שחושב שמה שחשוב באהבה זה הכיף והיופי שבגוף, מגלה מהר מאוד שזה  -הרב אליעזר מלמד

/ בת זוג.  אהבה צריכה להתבסס על אהבה בלב, והיופי והגוף הם נמאס, והוא / היא מחליפים בן 

תוספת )חשובה מאוד( שעוזרת לאהבה האמיתית. מכיוון שהיופי והגוף צריכים להיות מלאים 

בקשר נפשי עמוק של אהבה, היופי החיצוני של האישה צריך להיות שמור לבעלה. זה לא סתם יופי, 

 ריכה ללכת עם כיסוי ראש.אלא חלק מהאהבה. לכן אישה נשואה צ

 

בתוספת למה שכתב הרב מלמד, כותב הרב רמון כי כיסוי הראש מראה לכולם שהיא  -הרב צבי רימון

נשואה, ולכן יזהרו יותר לא "להתחיל" אתה, כי יודעים שהיא נשואה. כך שכיסוי הראש עוזר לזוג 

 לשמור על עצמם מאנשים שינסו לפגוע בקשר בניהם.

 

 אל שאלות על דברי הרבנים הקודמים: שו הרב אליקים

א. אם כיסוי הראש הוא בשביל הצניעות, אז למה אישה לא נשואה, לא צריכה ללכת עם כיסוי 

 ראש? )כמו באירן...(.

ב. אם זה כדי לשמור את היופי שלה לבעלה. אז למה גם אם האישה התגרשה, היא צריכה להמשיך 

 !ללכת עם כיסוי ראש? הרי כבר אין לה בעל

 ומסביר ע"פ תשובה ששמע מהרב שילה:

כל בת בישראל צריכה להיות צנועה. כאשר האישה מתחתנת, היא נמצאת במצבים מאוד "לא 

צנועים" עם בעלה. לכן כיסוי הראש מזכיר לה שלמרות שעם בעלה מותר לה לא להיות צנועה, עם 

שה שהגיע למצב שבו היא לא אחרים היא צריכה מאוד להקפיד להיות עוד יותר צנועה. ולכן כל אי

צנועה כי היא נשואה, או הייתה נשואה, היא צריכה את התזכורת הזאת, שלמרות מה שהיא לא 

 עם כיסוי ראש.  –צנועה במקרים מאוד מסוימים, לשאר הבנים היא צריכה להיות מאוד צנועה 
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 שאלות מבגרויות -פרק ט'
 ?הלכה חשובה אוההוכחה לכך שכיסוי ראש המהי  .5

 זו סיבה לגירושין. אשה המסרבת ללכת עם כיסוי ראש, הבעל שלה רשאי לגרש אותה הוכחה:
 

 "דת משה ויהודית". הסבר -כיסוי הראש כולל שתי קטגוריות .2
 ציווי התורה על כיסוי הראש -* דת משה

 תוספת של חכמים על ציווי התורה -* דת יהודית
 

  ?  מדין תורהכמה משער הראש צריך לכסות  ין תורה ?מהיכן נלמד חיוב כיסוי הראש מד .7
ת ר אש ָהִאָשה"* הלימוד הוא מפרשת סוטה בה נאמר: " מכאן שבדרך כלל השיער של האשה  - ּוָפַרע א 

 אינו פרוע והכהן "פורע" אותו
 מדין תורה* 
 ) והכהן מפזר את השיער (  קלוע^ יש אומרים שהשיער צריך להיות   
מרכז הראש  מטפחת צרה, המכסה רק את  -"קלתהרים שהראש צריך להיות מכוסה ב"^ ויש אומ  

 ) והכהן מסיר אותה (
 

   האם זה תלוי במנהג הזמן והמקום ? ? תקנת חכמיםכמה משער הראש צריך לכסות לפי  .4
שתי אצבעות של  -* מעיקר הדין יש לכסות את כל שער הראש, אך ניתן להקל ולהוציא מעט שערות

 ראששער ה
 -* דין זה אינו תלוי במנהג הזמן או המקום. גם במקום בו רוב נשים נשואות אינן מכסות את השיער

 חובה על אשה דתית לכסות את שיער הראש
 

הסבר מיהי האשה העוברת על "דת משה", ומיהי האשה העוברת על "דת יהודית" בקשר לכיסוי  .1
  הראש 

 את הראש לא מכסה בכללאשה ש -* העוברת על "דת משה"
 אשה עם כיסוי ראש חלקי -* העוברת על דת יהודית"

 
 היכן חלה חובת כיסוי הראש ?  .6

חייבת האשה בכיסוי ראש  -ברחוב או במקום שנמצאים שם אנשים שאינם בני משפחה ) בעל וילדים (
 מלא
  יש להבחין בין שלושה מצבים: -בבית

  כיסוי ראשחייבת ב -נמצאים בבית אנשים שאינם בני משפחהאם ^  
, יש הסוברים שמעיקר הדין מותר לאשה ללכת בלי כיסוי ראש -נמצאים בבית רק בני משפחהאם  ^  

ראש גם בבית, בימינו זה דין  ויש הסוברים שכיוון שבדורות הקודמים החמירו הנשים ללכת עם כיסוי 
 גמור ומחייב ללכת תמיד עם כיסוי ראש

 אין צורך בכיסוי ראש -^ בזמן השינה 
 

 מיהי קימחית ? למה היא זכתה ומדוע  .3
 קימחית היא אשה שחייה בימי בית שני. היו לה שבעה בנים וכולם היו כהנים גדולים

) "ִמָיָמי לא ראו קורות ביתי  לטענתה, היא זכתה בכך כיוון שהקפידה ללכת עם כיסוי ראש גם בבית 
 קלעי שערי" (

 
 ?מהי הסיבה לחובת כיסוי הראש לנשים  .8

שיער האשה הוא יפה והתורה רצתה שיופי זה יהיה לעיני הבעל בלבד, כדי לחזק  -י השמור לבעליופ* 
 את הקשר שבין בני הזוג ) הרב אבינר (

מזכיר, הן לאשה והן לסובבים אותה,  -כמו הטבעת שעל היד -כיסוי הראש -תזכורת שהאשה נשואה* 
 שהאשה נשואה ויש להתנהג בהתאם. וכך: 

 ^ מתחזקת ההבדלה שבין האשה לשאר העולם בין בני הזוג ^ מתחזק הקשר ש
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 אלו סיבות דוחה הרב אבינר ומדוע ?  .9

 האשה יכולה לחבוש "פאה נוכרית" דחייה . כיסוי הראש נועד כדי שהשיער היפה לא יגרה את הגברים :
  מהשיער שלה עצמה ואין חוששים לגירוי

 רווקה אינה צריכה דחייה. רים צנועים בגוףשיער הראש הוא ערווה ויש לכסותו כמו שמכסים אב :
 לכסות את הראש. מכאן שהשיער אינו ערווה

 
 מדוע חשוב להדגיש שאנו מקיימים מצוות בגלל ציווי אלוקי, ולא בגלל טעם שכלי?  -לפי הרב אבינר .51

 כי אם העיקר הוא הטעם השכלי, יוצא שמעשינו הם "עבודת השכל" ולא "עבודת ה'" וזה עניין חשוב.
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 חובות ביחסי הורים וילדים -פרק יא'
 

 חובות הבן כלפי האב, וחובות האב לבן: -תוספתא, מסכת קידושין
: לאוכל ושתיה, בגדים, לקחת אותו לאן שצריך, לרחוץ לו את הפנים והידיים הבן צריך לדאוג לאבא

ו. אך אם האבא צריך או מבקש, הבן )כמובן שאבא בריא, לא ירצה שהבן יעשה את כל הדברים האל
 צריך לדאוג לו(.

החובות האלו נכונות גם לבן וגם לבת. אבל הבת, מהרגע שהיא מתחתנת, היא צריכה לשמוע בקול 
הבעל שלה. )"רשות אחרים עליה"(. ולכן יש מצב שהאשה לא תוכל לעשות דברים, כי בעלה לא 

 הרשה לה )"אין סיפק בידיה לעשות"(.
  

לפדות אותו)פדיון הבן(, ללמד  –לעשות לבן ברית מילה, אם הוא הבן הבכור  :יך לדאוג לבןהאבא צר
את הבן תורה )או לשלוח אותו למי שילמד אותו תורה(, ללמד אותו מקצוע )או לשלוח אותו למקום 

 שבו ילמד מקצוע(, ולחתן אותו.
 יש אומרים: שהאבא צריך ללמד את הבן גם לשוט בנהר.

 אבא שלא מלמד את הבן מקצוע, זה כאילו לימד אותו להיות גנב! רבי יהודה: 
 

  כיבוד ומורא הורים .א
 מצוות כיבוד הורים כתובה בתוך "עשרת הדיברות".

צריך להיזהר מאוד בכבוד האבא והאמא, ובמוראם )=יראת כבוד, להתיחס אליהם  שולחן ערוך:

 בכבוד רב( לכן:
 "?מהו "מורא

 המיוחד לאבא או לאמא.אסור לעמוד או לשבת במקום  .א
 להגיד לאבא "אתה לא צודק". –אסור לחלוק  .ב

"אבא מורי" או פשוט  –אסור לקרוא לאבא או לאמא בשם הפרטי שלהם, אלא "אבא מארי"  .ג
 "אבא", "אמא".

אם לאבא יש שם מיוחד יחסית, אסור להשתמש בשם שלו, כאשר הוא מדבר עם עוד מישהו, שיש  .ד
 לו את אותו השם כמו האבא.

מותר לקרוא לאחרים עם אותו השם,  –ם השם של האבא, זה שם נפוץ )כמו אברהם, יצחק, משה( א
 בשם שלהם.
 ?מהו "כבוד"

 לדאוג לאוכל ושתיה, בגדים, לקחת אותו לאן שצריך, לרחוץ לו את הפנים והידיים. .א
ב ויקר, הבן צריך לתת את הדברים להורים בצורה יפה ומכובדת. ילד שנותן להורים הרבה אוכל טו .ב

אבל באותו הזמן הוא אומר להם "יאללה, תוכלו מהר אין לי זמן בשבילכם!" כמובן שלא קיים את 
המצווה כמו שצריך. לעומת זאת, בן שאין לו הרבה כסף, ונותן להורים אוכל פשוט, אבל מכל הלב, 

  קיים את המצווה של כיבוד הורים.
 אז שניהם צריכים לעמוד -ב והאב הוא תלמידוואם הבן הוא ר חייב לעמוד כאשר אבא נכנס לחדר. .ג

 לכבוד השני. 
 
 הכסף לקנות להורים מה שצריך?יש לבן את מהיכן  

   מותר לבן להשתמש בכסף של ההורים. -
 חייב לתת מהכסף שלו. –אם להורים אין כסף, ולבן יש כסף  -
ן רק את המעט אם לבן אין הרבה כסף, הוא לא חייב לאסוף צדקה בשביל ההורים שלו, ולכן ית -

 שיש לו.
 

 עד כמה צריך לכבד את ההורים? 
אפילו אם ההורים מעליבים אותו לפני הרבה אנשים, זורקים לו את הארנק לים, אסור לו לכעוס  -

 לקבל זאת באהבה, כי זו מצווה של הקב"ה.-עליהם, וחייב 
ד בעדינות "אבא, במקרה שאבא אומר הלכה לא נכונה, אסור לבן להגיד "אתה טועה!" אלא יגי -

 "האם לא למדנו ש...?
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אם האבא אומר לבן לעשות עבירה )לא משנה אם זו עבירה מהתורה או מחכמים(, אסור לבן  -
 לשמוע בקול ההורים.

 
האישה חייבים לכבד את ההורים. אבל אם האשה נשואה, גם האיש וגם  מי חייב לכבד הורים?

תת דברים להורים. אבל אם היא לא נשואה או בעלה קובע לה, ולכן אי אפשר להכריח אותה ל
 היא שייכת לעצמה, ולכן חייבת בהכל כמו הבן. –התגרשה 

 
אסור להורים לדרוש מהילדים שלהם יותר מידי בכח, כי אז הילדים יעזבו את ההורים ויריבו 

 איתם.
 

 למה חייבים לכבד הורים?

תנו לעולם(, וצריך לכבד את מי שבזכותו ההורים ילדו אותנו, )הביאו או -הכרת הטוב:  ספר החינוך

 אני חיי, ויכול לעשות דברים טובים. הם לימדו אותו תורה וחינכו אותו לקיום מצוות.
יגיע האדם גם להכרת הטוב כלפי הקב"ה ויבין שגם הקב"ה נתן לו  –ומתוך הכרת הטוב להורים 

 דברים רבים: חיים, שלימות הגוף וחוכמה.  

 
שני הדברים הכי חשובים שקרו לעם ישראל בעבר, שבזכותם אנחנו צריכים  :רשהרב שמשון רפאל הי

 לשמוע בקול הקב"ה הם: יציאת מצרים, וקבלת מתן תורה.
הבעיה שזה קרה לפני אלפי שנים, וקשה להוכיח שזה קרה באמת, ולא סתם מישהו המציא את 

 הסיפור.
ו המסורת שהאבא מעביר לבן, מחנך שנים, ז 4222הדבר שמחבר אותנו היום עם מה שקרה לפני כ

אותו לתורה והמצוות, מעביר לו את סיפורי יציאת מצרים וקבלת התורה, והבן מעביר את אותם 
 הדברים לבן שלו, ברגע שהוא יהפוך לאבא. כך השרשרת ממשיכה, מיציאת מצרים ועד היום.

, הוא לא יוכל להעביר הבן צריך להבין כי אם הוא לא יכבד וילמד מהוריו את המסורת והמצוות
 את הדברים לבן שלו, ובעצם הוא ישבור את השרשרת הענקית הזאת.

 לעשרת הדברות. –לכן התורה הכניסה את מצוות כיבוד הורים למקום המכובד 

 
 לימוד תורה .ב

מכאן לומדים שיש להורים מצווה  –בקריאת שמע כתוב "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" 
חכמים אמרו שצריך להתחיל ללמד תורה מהרגע שהוא לומד לדבר בגיל  ללמד את הילדים תורה.

 צעיר מאוד.

 
 רמב"ם:

 האבא חייב ללמד את הבן שלו תורה, מהפסוק "ולמדתם אותם את בניכם...". .א
 הסבא חייב ללמד גם את הנכד שלו תורה. מהפסוק  "והודעתם לבניך, ולבני בניך". .ב
ב ללמד כמה שיותר ילדים תורה. מהפסוק כל רב שיכול ללמד תורה את  הילדים, חיי .ג

הנביאים"  בני"ושננתם לבניך". "לבניך" = תלמידים שלך. כי תלמיד נקרא בן. לפי הפסוק "ויצאו 
 והכוונה לתלמידים של הנביאים, ולא לילדים הביולוגיים שלהם.

מד מל -אם האבא לא יכול ללמד את כולם, אז קודם מלמד את הבן שלו. אם יש לו כוח וזמן .ד
 מלמד ילדים אחרים. –את הנכדים. אם יש עוד זמן וכוח 

מאיזה גיל האבא צריך ללמד את הבן תורה? מהרגע שילמד להתחיל ללמד. בהתחלה ילמד  .ה
 אותו קריאת שמע ו"תורה ציווה לנו משה". ולאט לאט, לפי קצב ההתקדמות של הילד, מלמד עוד.

 

 שלבים בהתפתחות בתי הספר: -תלמוד

לימד את הבן שלו תורה. למי שלא  –חלה, מי שהיה לו אבא שידע תורה, וידע ללמד בהת -שלב א'
לא למד תורה. למדו זאת מהפסוק "ולמדתם אתם" קוראים את המילה "אתם"  –היה אבא 

ההורים צריכים ללמד את הילדים שלכם, ולא  אתם"אותם". אבל כתוב "אתם", זאת אומרת ש
 אנשים אחרים.
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ספר רק בירושלים. למדו זאת מהפסוק "כי מציון )ירושלים( תצא תורה". גם הקימו בתי  -שלב ב'
 לא למד. –אז, רק למי שהיה אבא שיקח אותו לירושלים, למד. למי שלא היה מי שיקח אותו 

. מי שהרב שלו כעס עליו, היה זורק 43 – 41הקימו בתי ספר בכל אזור. קיבלו תלמידים בני  -שלב ג'
 אותו מבית הספר.

)כמו היום(, והם  3 – 1דאג שיפתחו בכל מקום בתי ספר לילדים מגיל  –רבי יהושע בן גמלא  -ד' שלב
 לימדו את כל הילדים.

 

הציבור צריך לדאוג שיהיו בכל מקום מלמדי תינוקות )מורים( שילמדו את הילדים : ספר החינוך

 תורה.

ם ללמוד אצל מורים יראי שמים ההורים חייבים לדאוג לשלוח את הילדים שלה: הרב חיים דוד הלוי

צדיקים, שיודעים תורה טוב. מי ששולח את הבן למורים שלא מאמינים בקב"ה, הוא לא בסדר.  –
אם בגלל זה הבן שלו לא ירצה לקיים מצוות האבא יהיה אשם בכל החטאים של הבן, כי הוא שלח 

 אותו למורה שלא יחנך לקיום מצוות.
הבן אמונה בקב"ה, כי הבן יקשיב יותר מכל הלב לאבא, כי הוא בכל מקרה, האבא צריך ללמוד עם 

 בטוח שאבא אוהב אותו, ורוצה לתת לו דברים טובים ונכונים.
 

 מי צריך לדאוג שהילד ילמד תורה? 
יש תפקיד לדאוג שהילדים ילמדו גם לנשים ע"פ התורה האב חייב לדאוג שהבן ילמד תורה, אבל 

 תורה:

אלו הנשים.  –ה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל". "בית יעקב" כתוב בתורה "כ: מדרש רבה .1

 "בני ישראל" אלו הגברים. למה התורה דיברה והתייחסה קודם לבנות ורק אחר כך לבנים?
 כי הנשים יותר זריזות בקיום מצוות. .א

כדי שהנשים, שהן אלו שנמצאות יותר בבית, ידאגו שהילדים ילכו לבית הספר  .ב
 ללמוד תורה.

 –כתוב על רבי יהושע "אשרי יולדתו"  בזכות האמהות יצאו רבנים גדולים: :ה מסכת אבותמשנ .2

 מבורכת האמא שילדה ילד כזה צדיק. לאמא  = כי היא דואגת שילמד תורה.

רבי יהושע יצא כזה חכם בזכות האמא שלו שלקחה אותו עוד שהיה תינוק בעגלה לבית  :בתלמוד

 מדרש, שיקשיב ללימוד התורה.
 

 שואים ני .ג
 ההורים חייבים לדאוג לחתן את הילדים שלהם. :תלמוד

שואלת הגמרא: את הבן, האב יכול לחייב להתחתן. אבל מה יעשה עם הבת? הרי זה תלוי אם מישהו 
 ירצה אותה? זה לא תלוי באבא?

תשובת הגמרא: אם האבא יתן לבת שלו נדוניה טובה, הבנים ירצו אותה כי יש לה הרבה מה לתת. 
 האבא צריך לתת לבת שלו הרבה כסף ורכוש.לכן 

מי שמדריך את הילדים שלו להתנהג יפה, ודואג שיתחתנו ברגע שהם בגיל שמתאים  :תלמוד

 להתחתן, עליו כתוב "וידעת כי שלום אהלך". תדע שבבית שלו יהיה שלום, יהיה נעים לחיות.
 

  לימוד מקצוע .ד
 שבו יוכלו לעבוד, ולהרוויח כסף כדי לחיות.ההורים חייבים לדאוג שלילדים שלהם יהיה מקצוע 

כתוב בספר קהלת "ראה חיים עם האישה אשר אהבת". כמו שהכוונה של הפסוק שנתחתן : תלמוד

 לחיות בצורה נורמלית, כולל לעבוד באמת. –עם אישה ממש, גם צריך לראות "חיים" ממש
 ליסטים"(. מי שלא מלמד את הבן שלו מקצוע, כאילו מלמד אותו להיות גנב )"

 :הרב אלימלך בר שאול
 האבא צריך לדאוג ללמד את הבן מקצוע, כדי שלא יהפך לגנב. .א
צריך ללמד אותו מקצוע שמתאים ליכולות של הבן, ושאפשר למצוא בו עבודה עם משכורת  .ב

 סבירה.
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החיוב הוא לילד קטן. אבל גם אם הילד גדול, ואין לו מקצוע, האבא חייב לעזור לו למצוא  .ג
 כן יוכל לעבוד בו.מקצוע ש

 

 מזונות לילדים –ה. דאגה ממונית 
 עד איזה גיל האבא חייב לדאוג לילד שלו לאוכל, בגדים וכל מה שהילד צריך?

לא חייב. כי התורה אמרה שזה ברור שההורים דואגים לילדים שלהם לכל מה  –מהתורה  .א
 שהם צריכים, כמה שהם יכולים.

ה עניים ורעבים, ולא כל ההורים יכלו לתת אוכל בסוף תקופת בית המקדש השני, היו הרב .ב
 .1לילדים. לכן הכריחו את ההורים לדאוג לצרכי הילדים עד גיל 

 (.40(. בנות עד גיל בת מצווה )42העלו את הגיל. בנים עד גיל בר מצווה ) –בית דין של אושא  .ג
 .41עד גיל  –הרבנות הראשית לישראל שנת תש"ד  .ד
 .48גיל עד  –הרבנות הראשית תשל"ו  .ה
 

 מסביר את החלטת הרבנות:  -הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

  הבן חייב ללמוד )חינוך חובה( ולא יכול ללכת לעבוד. 41עד גיל 

 .מי שלא ילמד, ישאר בלי מקצוע שיוכל להרוויח בו מספיק כסף למה שצריך בחיים 

  צבא.  עד שיסתדרו בכוחות עצמם, גם אחרי –האבא חייב לעזור לילדים להתפרנס 
 

  חינוך למצוות ולמידות טובות .ו

האבא חייב לחנך את הבן שלו לקיים מצוות. לתת לו ציצית בגיל שיכול לשמור עליה. לתת  תוספתא:

למד הכל ברגע שהילד כבר יכול. כדי להמינים בסוכות בגיל שמסוגל לנענע אותם. אפשר  4לו 
היה  –ד שאבא שלו לא עושה זאת להדגיש את החשיבות של החינוך למצוות המשנה מוסיפה שיל

 יותר טוב אם הילד לא היה נולד. 
 

 עד מתי האב צריך לחנך, וממתי הבן צריך לעבוד על עצמו לבד?

משל האבא חייב להרגיל את הבן לקיים מצוות, גם אם הילד לא מבין למה )ל :הרב שאול ישראלי

  (./ לנענע לולב1לבוש ציצית בגיל ל
על הילד גם ה זה חשוב לקיים את המצווה, אז החובה להתחנך היא ברגע שהילד כבר מבין למ

 (.שידאג שהבן יקיים את המצוות)על האבא (, וגם שיתאמץ לקיים את המצווה מתוך אמונה)
 

 הרב חיים דוד הלוי:
לא מספיק להכריח את הילד לקיים מצוות. חשוב מאוד ששני ההורים יתנו דוגמא אישית שהם א. 

 וות מכל הלב.מקפידים לקיים מצ
אחר כך, הנער  ההורים אחראים לבדם על החינוך של הילדים עד גיל בר מצווה / בת מצווה.ב. 

 והנערה גדולים, וחייבים לקיים מצוות כמו כל מבוגר.
ההורים  –גם בגיל יותר מבוגר ההורים צריכים לנסות להמשיך לחנך את הילדים. רק שבגיל צעיר ג. 

צריך לדבר אתו בעדינות ובצורה נעימה. )כי אם לא,  –כאשר הילד גדול יכולים להכריח את הילד. 
 לעשות "דווקא", ולהתנתק מההורים(.  הילד עלול

 

 דרכי חינוך .ז
הרעיון המרכזי הוא שכל ילד שונה מאחיו ויש להתאים בזהירות ובעדינות את דרך החינוך לנפשו 

 של הילד.
 איך מחנכים?

 עשות מה שלימדתי אותו גם כאשר הוא יהיה גדול.לגרום לכך שהילד ימשיך ל – רש"י
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 מחנכים?איך 
 

 "גם כי יזקין לא יסור ממנה חנוך לנער על פי דרכו" :משליבספר 

 מסביר: במדרש משלי

לקיים מצוות. כך ימשיך מתוך ההרגל לקיים  ]"נער"[ ר' אליעזר: צריך להרגיל את הילד מגיל צעיר
 .גם כי יזקין לא יסור ממנה"[]" מצוות גם כאשר הוא יהיה גדול

מי שלא מרגיל את הילד לקיים מצוות כאשר הוא ילד קטן, כאשר הוא יהיה גדול, יהיה  רבי יהושע:
  לו קשה לקיים מצוות, כי הוא לא רגיל, וקשה יותר להתרגל לעשות דברים בגיל מבוגר.

 והוא נותן שני משלים שמדגישים את חשיבות הקניית ההרגל לילדים:
 שור שלא למד לחרוש ולכן יתקשה בכך  כמו .א
אבל כשהוא גדל זה הרבה  –כמו צמח צעיר בכרם שאפשר לשפר ולתקן אותו כשהוא צעיר  .ב

 יותר קשה. 

 
 הרב שמשון רפאל הירש:

 לזרוק מעליו. –"נער" זה מלשון "לנער" 
ולא מה  נער רוצה להוריד ממנו דברים שמכריחים אותו. הוא רוצה להתפתח בעצמו, להיות עצמו,

שמצפים  ודורשים ממנו להיות. נער הוא לא צדיק ולא רשע. מי שמכיר טוב את הנוער, יגלה נוער 
 אמתי עם עצמו וטוב.

)יש יותר מבוגרים "רשעים" מנערים "רשעים"( נכון, קורה שהנוער עושה דברים רעים. זה קורה כי 
נערים" כל דבר שהם לא מרגישים הם עדיין לא התרגלו מספיק לקיים מצוות, לכן בשלב שבו הם "מ

 שזה ממש חלק מהם, הם גם "מנערים" מעליהם את קיום חלק מהמצוות.
הנערות זה גיל של עקשנות, סירוב לקבל מה שאומרים לי שאני חייב לעשות. אבל זה היופי, כי כך 
ת, הנער בונה את עצמו בצורה המתאימה דווקא לו, לאישיות שלו. הוא מלא התלהבות וכוח לעשו

לעשות מה שנראה לו שמתאים. וזה דבר נפלא. לכן נמצא את הנוער פעיל בכל נושאי ההתנדבות, כי 
הנוער מלא מרץ ורצון לעשות, להוכיח לעצמי מי אני.... כאשר הוא יתבגר, הוא יבין כי קיום המצוות 

 יעזור לו לעשות את עצמו ואת חייו לטובים יותר.
 

 .וס קלמיש שפירארבי קולונימ –האדמו"ר מפיאסצנא 
 "חנוך לנער על פי דרכו...".

החינוך האמתי מבין שצריך להביא את הילד כאשר יגדל, לרצות להתפתח באמונה בקב"ה, בקיום 
 המצוות.

זה שאנחנו מרגילים אותו לקיים מצוות, ומסבירים לו את חשיבותם, זה חשוב. אבל זה רק דברים 
 .לשפר את עצמושצריכים לעזור לנער שיגדל 

לכל איש יהודי יש נשמה יהודית מאמינה בקב"ה. צריך לגלות אותה, צריך לחזק אותה, צריך לעזור 
 לנער להוציא את כל היכולות שלו, ולהשתמש בהם כמה שיותר.

 לכל אחד יש כוחות מיוחדים שלו. הוא צריך לפתח את מה שמתאים לו, ולהשתמש בו.
ל לא אומר שגם כאשר הוא יגדל, הוא ימשיך לעשות אם רק מרגילים את הילד לקיים מצוות, זה בכל

 את זה!.
 מחנך כיתה יכול בלי בעיה לתת הוראה לכל הכיתה "תעשו.... מי שלא יעשה ....".

 –המחנך  –זה מחנך שמנסה להפוך את כולם לאותו הדבר. לקיים את המצוות ולהתנהג כמו שהוא 
 חושב שצריך להתנהג. אבל זה לא חינוך אמתי!

שיות מיוחדת משלו. מבנה נפשי, יכולות, ימתי מבין כי לכל ילד וילדה, נער ונערה יש אמחנך א
 רצונות, צרכים שונים מכל חבריו.

צריך להסכים "לרדת" לגובה של הילד, להבין את המיוחד בילד,  –מחנך שרוצה באמת לחנך 
ו בצורה הכי מתאימה ולמצוא מה טוב בילד הזה במיוחד? כיצד נוכל לעזור לילד הזה לפתח את עצמ

 לילד הזה, ולא לכל הכיתה.
הכי המחנך הטוב מוצא את הדרך לכל ילד עם המיוחד שבכל ילד, ועוזר לו להתפתח בצורה ש

  .מתאימה לו
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 שאלות מבגרויות -פרק יא'
  

 אלו חובות יש להורים כלפי ילדיהם ? (5

* לדאוג  * ללמד אותו מקצוע   פדיון הבן  * ללמד אותו תורה -* לבן בכור * לעשות לו ברית מילה 

 שיתחתן  * ללמד אותו לשחות ) "להשיטו בנהר" (

 

 בתנ"ך הוא מופיע ?  מהו הפסוק המהווה מקור למצוות כיבוד הורים והיכן  (2

 הפסוק הוא "כבד את אביך ואת אמך". הוא מופיע בעשרת הדברות

 

   סוג של מצוות כיבוד הורים ? כתוב דוגמאות לכל סוגיםה שנימהם  (7

 הם: החלקים   

ועושה זאת בשמחה )"בסבר פנים  דואג לאוכל, לבגדים, לטיפול רפואי להורים וכד'  -* כבוד ) עשה (

 יפות" (

לא יקרא לאביו  לא יישב במקום של אביו, לא יסתור ולא יבטל את דברי אביו,  -* יראה ) לא תעשה (

 בשמו הפרטי ) אלא יאמר: "אבי מורי" (

    

 ב לממן בעצמו את כבוד אביו וצרכיו, או לעשות זאת על חשבון האב?האם הבן חיי (4

 הם יממנו את הטיפול בהם -* אם יש כסף להורים

הילדים יממנו את הטיפול עד כמה שהם יכולים. הם אינם מחויבים לבקש  -* אם אין כסף להורים 

 צדקה לצורך זה

 

 מה יעשה ומדוע:  (1

 * אם רואה את אביו עובר עבירה 

        לגנוב (  -ביו אמר לו לעבור עבירה ) למשל* אם א

יעיר לו בנימוס ולא בצעקות. ויאמר לאביו בדרך רמז: "אבא, כתוב  -* הרואה את אביו עובר עבירה

 בתורה כך וכך", כי הבן חייב בכבוד אביו 

 ה'לא ישמע בקולו. כי גם האב וגם הבן מחויבים לשמוע בקול  -* אם אביו אמר לו לעבור עבירה

 

 מהו ההבדל בין האיש לבין האשה במצוות כיבוד הורים ? (6

 חייב בכבוד ההורים כל חייו -* האיש

 -חייבת עד החתונה. אחר כך היא תחת רשות הבעל. אך אם היא הופכת לגרושה או לאלמנה -* האשה

 היא שוב חייבת בכבוד ההורים

 

 איך צריך האב להתנהג כלפי הילדים ? (3

 על כבודו ולהעלים עין ולא להתעקש לקבל תמיד כבוד גדול מהילדים עליו לא להקפיד, למחול

 

 ורים ? המהי הסיבה למצוות כיבוד  -לפי "ספר החינוך" (8

 : הכרת הטוב כלפי ההורים. כי: הסיבה היא

 * הם טפלו בנו במסירות כשהיינו קטנים       * הם הביאו אותנו לעולם 
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 הורים ? מהי הסיבה למצוות כיבוד -לפי הרש"ר הירש (9

 : המשך שרשרת הדורות היהודית:הסיבה היא

 התורה עוברת מאב לבן. האב הוא "החוליה המקשרת" בין הבנים לעבר היהודי. 

 עליו לכבד אותו -וכדי שהבן יאזין לאביו

 

 מה "ירוויח" הקב"ה מקיום מצוות כיבוד הורים ? מדוע ? (51

ב"ה ם גם ילמדו הכרת הטוב כלפי הקבני האדם לומדים הכרת הטוב ממצוות כיבוד הורים וכך ה

 , כמו שההורים נותנים לילדיהם. ם ה' נתן לאדם דברים רביםוישמעו בקולו, כי ג

 

 ודברים שרק ה' נתן לאדם כתוב דברים שגם ה' וגם ההורים נתנו לאדם, (55

 * דברים שגם ה' וגם ההורים נתנו: 

 הנשמה ( את -את הגוף. הקב"ה -& הביאו את האדם לעולם ) ההורים    

 & טרחו ועבדו לטפל ולעשות טוב לאדם     

 * דברים שרק ה' נתן:

 & ה' ברא את בני האדם בכלל    

 & ה' נתן חוכמה לאדם כדי שלא יהי טיפש ) כמו חמור (    

 & ה' נתן לאדם גוף שלם ואברים שלמים ולא ברא אותו נכה 

 

 מה משותף ליציאת מצרים ומתן תורה ? -לפי הרש"ר הירש (52

 שניהן עובדות הסטוריות חשובות, המחייבות אותנו בעבודת הבורא

 ושניהן נתפסות כעובדות אמיתית רק בגלל שהועברו במסורת מדור לדור

 

 את מי צריך האב ללמד תורה? מאיזה גיל של הילד מתחילה חובה זו ? (57

 גם את התלמידים -* האב צריך ללמד את הילדים שלו והנכדים. ואם יש באפשרותו

 : מהרגע שהילד מתחיל לדבריל החיובג* 

 

 מדוע יהושע בן גמלא "זכור לטוב" ?  (54

) ולא מגיל  1-3החל מגיל   חינוך בכל יישוב יהודי ) ולא רק בירושלים ( -כי הוא הראשון שתיקן מערכת

-(. הוא תיקן תקנות המחייבות את ראשי הציבור בכל עיר לדאוג למסגרת לימודית מתאימה 41-43

 ומורים ) "מלמדי תינוקות" (מבנה ראוי 

 

מה נענה  -"תעזבו אותי, אני משלם לבית הספר מספיק כסף כדי שהם יחנכו את הילדים שלי" (51

  ת ?מה חובה עליו לעשו    לאב ?

 החובה והמצווה העיקרית לחינוך הילדים מוטלת על ההורים ולא על בית הספר

 ולכן:

 הם מתחנכים אצל מורים ראויים ויראי שמיםעל ההורים לוודא שילדי -דאגה לבית ספר טוב * 

חובה על ההורים, בשבת ובחופשים, למצוא זמן וללמוד עם הילדים )  -* לימוד תורה ויסודות האמונה

 מקור חיים ( -קיצור שולחן ערוך
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56)  

 

 

 

 

 

 

^ רמז לכל אשה שחובה עליה להיות  הנשים קודמות, כי: ^ הן עושות מצוות בזריזות יותר מהגברים

 תפה פעילה בחינוך הילדים ולהתחיל זאת עוד לפני הגבריםשו

למשל: אמו של רבי יהושע הייתה מביאה אותו לבית הכנסת עוד כשהיה תינוק בעגלה, כדי שישמע 

 דברי תורה

 

 כיצד ינהגו ההורים כדי לעזור לילדים להתחתן ? (53

 על ההורים:

 שילמדו מקצוע * לדאוג דרך התורה והמצוות  -* לחנך את הילדים בדרך ישרה

 * לחסוך כסף כדי לעזור לילדים בשנות הנישואין הראשונות * לדאוג להם לבגדים יפים 

 

 -מלמדו ליסטות ) להיות גנב ("  -"רבי יהודה אומר: "כל שאינו מלמד את בנו אומנות )מקצוע ( (58

 מדוע ? 

 תכי אדם שאין לו מקצוע וזקוק לכסף, עלול לנסות להשיג אותו בדרכים לא כשרו

 

 עד מתי חלה חובה זו על ההורים?  צריך האב לדאוג שהבן ילמד?  איזה סוג מקצוע  (59

 * על הבן ללמוד מקצוע שיבטיח לו פרנסה מכובדת, הכל לפי הזמן והמקום

* חובה זו חלה על ההורים עד שהילד רוכש את המקצוע. דהיינו: גם כשהוא מבוגר ולומד מקצוע 

 מוך בובאוניברסיטה וכד', על ההורים לת

 

 אלו חובות יש להורים כלפי ילדיהם גם כשהם גדולים ? (21

 * לסייע להם ללמוד מקצוע * לסייע להם להתחתן 

 

) מזון, ביגוד וכד' ( של הילד ? סקור את  עד איזה גיל חייבים ההורים לדאוג לצרכים הבסיסיים  (25

 השינויים בנושא זה וכתוב שתי סיבות לשינויים אלו

 השינויים בנושא זה:

 1עד גיל  -* בתחילה ) על פי הגמרא (

 לבנים  42^ גיל  לבנות  40^ גיל  -* בימי ישיבת הסנהדרין באושא שבגליל

 41עד גיל  -( 4944* תקנת הרבנות בשנת תש"ד ) 

 48עד גיל  -( 4931* תקנת הרבנות בשנת תשל"ו ) 

 ) הסיבה למצב כיום (:  הסיבה לשינויים
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תנאי החיים גרמו לכך שכדי שהילד ירכוש מקצוע ויתחנך מבחינה שינויים ב -א. מבחינה מהותית

ערכית ומוסרית, עליו להיות במוסד לימודי זמן ארוך, וממילא הוא אינו יכול לפרנס את עצמו עד גיל 

 מבוגר

וממילא הוא אינו  48"חוק חינוך חובה" מחייב את הילד ללמוד בבית הספר עד גיל  -ב. מבחינה חוקית

 להתפרנסיכול לעבוד ו

 

 מאיזה גיל יש להתחיל לחנך את הילד לקיום מצוות ? והרי הוא לא מבין את משמעות המצווה? (22

 לקיים את המצווה. -מבחינה טכנית -* מתחילים בגיל בו מסוגל הילד

 יקנה לו אביו ארבעת המינים לסוכות -למשל: ^ כשהוא יודע לנענע 

 את שמעילמד אותו אביו לקרוא קרי -^ כשהוא יודע לדבר 

 * אמנם הילד לא מבין, אך:

 כדאי להתחיל מגיל צעיר -^ חינוך פרושו "הנהגה, הרגל והפנמה" ) רש"י ( ולהרגיל   

 משפיע לטובה על הילד גם כשהוא אינו מבין ) הרב ישראלי ( ^ קיום המצווה   

 

ט תקופות אלו, תקופות ביחס לקיום המצוות. פר שתיעד גיל בר מצווה עובר הילד  -לפי הרב ישראלי (27

 הדגם באמצעות מצוות ציצית, והסבר את התועלת לילד בכל שלב 

 כשהילד אינו מבין. החובה היא על האב לדאוג שהבן יקיים מצוות. -* תקופה ראשונה

 לדוגמה: עליו להלביש ציצית לילד בזמן המתאים   

 להרגיל את הילד מבחינה טכנית לקיים מצוות -התועלת  

האב צריך לחנך למצוות כדי שהילד יבחר בכך. גם הילד אחראי על כשהילד מבין.   -* תקופה שנייה

 ברי חכמיםבחירתו זו והוא מקיים בכך מצווה מד

 לדוגמה: עליו להקפיד ללבוש ציצית כל היום     

את  לקיים מצווה הוא יוכל -לקיים מצוות, וכשיגיע לגיל הבר התועלת: כך הילד מרגיל את עצמו    

 תורה ביתר קלותמצוות ה

 

 הסבר את הדברים השלם ו -"עיקר חינוך הבנים אינו... אלא בכך..." -לפי הרב הלוי (24

(, אלא תשמישי קדושה לילד ) לולב, ציצית וכד' נתינת^ ב : ^ בדבורים רק ב אינו נעשהחינוך הילדים 

תלהבות את ב"דוגמה אישית": הילדים צריכים לראות את ההורים מקיימים בחשק וה נעשההחינוך 

 המצוות

 

החובה לחנך  המדרש מביא על -) ספר משלי ( ֲחנֹוְך ַלַנַער ַעל ִפי ַדְרכֹו ַגם ִכי ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָנה"" (21

 משלים. כתוב את המשלים ואת הנמשל ? שני-את האדם בעודו נער

יתקשה ללמוד זאת השור  -יש ללמד את השור לחרוש בעודו קטן. אם לא עשו זאת -משל ראשון* 

 כשהוא גדול

 אי אפשר לעצב אותו  -ניתן לעצב עץ בצורה יפה רק כשהוא צעיר. כשהוא בוגר -משל שני* 

ניתן וצריך לחנך את האדם, בעיקר כשהוא צעיר. הרגלים ומידות טובות שקנה הנער, ילוו  -הנמשל* 

 רקשה לשנות בגיל מבוג -מה שלא נעשה בגיל צעיר אותו עד גיל זקנה. 

 



62 
 

מה מאפיין את "גיל הנעורים" ) גיל ההתבגרות" ( ומדוע הנער חייב לעבור תקופה  -לפי הרש"ר הירש (26

 זו?

 ולכן הוא "מנער" מעליו את החינוך שקיבל: לעצמאות* בגיל הנעורים שואף הנער 

 ^ שליטה עצמית ומשמעת בכלל דומים עליו כעול כבד   

 ולכן הוא מנסה "לנער" את הכל מעליו. בלה קשה^ גם הצורך בקיום מצוות דומה עליו כהג   

 קיום מצוות וכד' -לכן תקופה זו מאופיינת בהתנהגויות קיצוניות, בעשיית מעשים רעים, באי

 * תקופה זו חיונית לנער:

 ^ הוא חייב להגיע בעצמו למסקנה ששליטה עצמית ומשמעת הם היסוד להצלחה בחיים  

 -בתום התקופה -וכך, הוא חירות, חופש אמיתי ולא הגבלהמצוות ̂ הוא חייב להגיע למסקנה שקיום ה 

 הנער הופך לאיש בוגר עם דרך ייחודית ועצמאית בחיים בכלל, ובעבודת ה' בפרט

 

 " ?ֲחנֹוְך ַלַנַער ַעל ִפי ַדְרכֹוהפסוק: "חובת התלמידים" מהחלק הראשון של מה למד בעל " (23

 בלבד תוח השכל ובהקניית ידע לכלל התלמידיםבפיהוא למד שחינוך הנער אסור לו שיתמקד 

 ) "למידה פרטנית" (: בכל הכוחות שיש לכל נער ונערהחינוך צריך להתמקד  

לכל נער יהודי יש את כוחותיו וכישוריו הייחודיים שהקב"ה נתן רק לו, ותפקיד המחנך הוא לאפשר 

) למשל: נער שיש בו את  ת ה'לכל נער להוציא כוחות אלו מהכוח אל הפועל ו"לרתום" אותם לעבוד

 מידת הקפדנות, יגדל ויקפיד בקיום המצוות עם כל הפרטים שלהן (

 

 " ?ַגם ִכי ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָנהמה למד בעל "חובת התלמידים" מהחלק השני של הפסוק: " (28

לא גם הוא למד שעיקר החינוך הוא שהנער ילך בדרך התורה והמצוות לא רק כשמשגיחים עליו, א

 כשהוא בוגר וברשות עצמו ועד גיל זקנה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹּׁהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצו ֹּׁ ָבר ַהּכֹּׁל ִנש ְ ף ּדָ ל ָהָאָדםסוֹּׁ י ֶזה ּכָ ר ּכִ מוֹּׁ  ָתיו ש ְ

 (קהלת, יב, יג)

 


