
 

 

 

 

 

 

 דף לימוד -למה מתחתנים

 

  התנהגות טובה וטבעית

ְבָרא. 1  ים ַויִּ ים ְבֶצֶלם ְבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ  :ֹאָתם ָבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר ֹאתֹו ָבָרא ֱאֹלהִּ

ים ֹאָתם ַוְיָבֶרְך ים ָלֶהם ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ ְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלהִּ הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּומִּ ְבשֻׁ  בראשית א ... ְוכִּ

 

? לאיש אשה תלקח כי כתב אול, "אשה איש יקח כי"  תורה אמרה מה מפני: אומר בי שמעוןר .2
 לו שאבדה לאדם, משל; איש על לחזר אשה של דרכה ואין, אשה על לחזר איש של שדרכו מפני

 . אבידתו על מחזר אבידה בעל? מי על חוזר מי, אבידה

  :ב דף קידושין

 

ים ְיקָֹוק ַויֹאֶמר .3  ...:ְגּדֹוְכנֶ  ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶשה ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב לֹא ֱאֹלהִּ

יש ַיֲעָזב ֵכן ַעל       יו ֶאת אִּ ּמֹו ְוֶאת ָאבִּ ְשּתֹו ְוָדַבק אִּ  בראשית ב :ֶאָחד ְלָבָשר ְוָהיּו ְבאִּ

 

 בלא לעמוד אסור - בנים כמה לאדם לו שיש פ"אע: אמר, שמואל אמר נחמן רב. יבמות סא: 4
 . לבדו האדם היות טוב לא: שנאמר, אשה

 וגיות נמצאת בפרשת הבריאה?מה ניתן ללמוד מכך שהז

 מה חסר לאדם שאינו חי בזוג על פי כל אחד מהמקורות?

 

 מה מפסידים הרווקים?

 בלא, ברכה בלא, שמחה בלא, עזר בלא טובה בלא שרוי אשה לו שאין כל יעקב רבי תני, טוב לא. 5
 שלום אתהו( כה א שמואל) שנאמר שלום בלא אף אמר לוי בן יהושע רבי בשם סימון רבי...כפרה
 עם חיים ראה( ט קהלת) שנאמר, חיים בלא אף אמר לוי רבי בשם דסכנין יהושע רבי, שלום וביתך
 את ויקרא אותם ויברך שנאמר שלם אדם אינו אף אמר גמדא בר חייא רבי, אהבת אשר האשה

 בצלם כי( ט בראשית' )שנ הדמות את ממעט אף א"וי, אדם קרויים כאחד שניהם, אדם שמם
 . ורבו פרו ואתם אחריו כתיב מה, האדם את שהע אלהים

  יז פרשה רבה בראשית

 מה מוסיפים הנישואין לאדם? מדוע דברים אלו קשורים דווקא לנישואין?

 

 מצווה

 אף: א"וי; אומנות וללמדו, אשה ולהשיאו, תורה וללמדו, ולפדותו, למולו בבנו חייב האב. 6
 תנו בנותיכם ואת נשים לבניכם וקחו ובנות בנים ווהוליד נשים קחו: דכתיב? מנלן .במים להשיטו
 ול: .כט דף קידושין . לאנשים



 

 

 

 

 

 

 בשטר או האשה ביד דבר ולתת בקדושין לבעול שצונו היא ג"הרי והמצוה ם"לרמב המצוות ספר
 ' וגו ובעלה אשה איש יקח כי אמרו עליו והרמז. קדושין מצות היא וזו. בביאה או

 הטבעית?מה מוסיפה המצווה לזוגיות 

 

 ילדים בתוך משפחה

 שיכבדהו אביו מהם אחד ידע ולא, כבהמות המדברים יהיו שלא, הזנות לאסור החכמה ומן .7
 ואחי מדוד קרוביו שאר ושידע, המציאה ממנו ירש כאשר טרפו האב ושיורישהו, שגדלהו גמול

 .החנינה מן להם מוצא שהוא מה ויעשה, אם

  ג מאמר והדעות האמונות ספר 

 "מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין"ברכת הקידושין: .8

 מהי קדושה על פי ברכה זו? מדוע?

 

 ברית, מחוייבות, קביעות, ונאמנות

יְך . הושע ב: 9 י ְוֵאַרְשּתִּ יְך ְלעֹוָלם לִּ י ְוֵאַרְשּתִּ ְשָפט ְבֶצֶדק לִּ ים ּוְבֶחֶסד ּוְבמִּ  :ּוְבַרֲחמִּ

י                     י ְךְוֵאַרְשּתִּ  : ה' ֶאת ְוָיַדַעְּת  ֶבֱאמּוָנה לִּ

יד   מלאכי ב: יא ...ְנעּוֶריך ֵאֶשת ּוֵבין ֵביְנָך ֵהעִּ יֶתָך ְוֵאֶשת ֲחֶבְרְּתָך ְוהִּ  :ְברִּ

 .אילו מימדים מוסיפים פסוקי הנביאים לקשר הארוסין והנישואין

 

 נתינה

"היזהרו,  -ת כלולתם: . האהבה תולדת הנתינה היא, וכך אני אומר תמיד לזוג בעת שמח10
יקרים, שתמיד תשאפו להשביע נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו, ודעו אשר ברגע 

 שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה הנה כבר אשרכם מזה והלאה".

הוא מאשר לא יוכלו להיפרד מכח הנטילה אשר יחזק  -וישנם בבני אדם אשר לא יחפצו בנישואין
תוכל לעשותם לנותנים, אפילו לפי שעה. וכן כל אלה אשר יחפצו במיעוט  עליהם, וגם יד הטבע לא

 המה בגדר הנוטלים, לא יחפצו ליתן אפילו לבנים. -תופעה תדירית בדורנו -בנים

אבל הקשר הטוב בין איש ואשתו, יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה, אז אהבתם לא 
 ם אשר יחיו עלי אדמות.תיפסק, וחייהם ימלאו אושר ונחת, כל ימי חייה

 38-39מכתב מאליהו חלק א עמודים 

 תאר מנסיונך אהבה שהיא תולדת הנתינה.

  



 

 

 

 

 

 

 למתקדמים...

 חיי נישואין ללא תלות בהבאת ילדים

:  שנאמר, לעולם באנו לא אנו – חטאו לא הן שאלמלא, לאבותינו טובה ונחזיק בואו: ל"ר אמר. 11
 דאי, למימרא'. וגו תמותון כאדם אכן מעשיכם חבלתם, םכלכ עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני
 שובו להם אמור לך: כתיב נמי בסיני. סיני עד! ורבו פרו ואתם: והכתיב, מולדו הוו לא חטאו לא

 . עונה לשמחת! לאהליכם לכם

 א עמוד ה דף זרה עבודה 

 מהם.אילו שני סוגי זוגיות מתארת הגמרא? ציין את היתרונות והחסרונות שבכל אחד 

 

 ברכות הנישואין

 : הן ואלו ברכות שש והן הנישואין קודם החתן בבית חתנים ברכת לברך וצריך. 12

 .לכבודו ברא שהכל העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך

 .האדם יוצר העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך

 לו ןוהתקי תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את יצר אשר העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך
 .האדם יוצר י"י אתה ברוך עד עדי בנין ממנו

 .בבניה ציון משמח י"י אתה ברוך בשמחה לתוכה בניה בקבוץ עקרה ותגל תשיש שוש

 .וכלה חתן משמח י"י אתה ברוך עדן בגן מקדם יצירך כשמחך אהובים רעים תשמח שמח

 וחדוה דיצה רנהו גילה וכלה חתן ושמחה ששון ברא אשר העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך
 קול ששון קול ירושלם ומחוצות יהודה מערי ישמע אלהינו י"י מהרה ורעות שלום ואחוה אהבה

 משמח י"י אתה ברוך מנגינתם ונערים ממשתה חתנים מצהלות קול כלה קול חתן קול שמחה
 .הכלה עם חתן

 , גי פרק אישות הלכות ם"רמב

 

 מה יוצרים הנישואין על פי כל אחת מהברכות?

 

 ערך הנישואין

. ניתן להצביע על שתי תורות בסיסיות בדבר מוסד הנישואין: האחת מפתחת מערכת ערכים 13
המופנית כלפי חוץ, ומוצאת את משמעותם של הנישואין מחוץ לזיווג, בעוד שהאחרת מפתחת 

 מערכת ערכים אימננטית, ומגלה את משמעותם של הנישואין בהם ובתוכם.

אשונה, יש בנישואין מחוייבות לקידום טובתה של הקבוצה, אשר על פי חסידי התורה הר
הישרדותה היא המטרה העליונה... הנישואין מעמידים למעשה שני אנשים לשירותה של החברה... 

 היא שוללת את היחיד והמיוחד שבנישואי הזוג.

ד התורה בדבר מערכת הערכים האימננטית מעבירה את מרכז הכובד מן החוץ אל תוך האיחו
 שבנישואין. בהתאם לכך, ערכם העיקרי של הנישואין איננו נעוץ בתועלת שהקולקטיב מפיק מהם, 



 

 

 

 

 

 

אלא בזה שהם יוצרים חוויה אישית המעשירה ומצמיחה את חייהם של שני האנשים שנמשכו זה 
 לזה. בני אדם... צמאים לאהבה וידידות... בנישואין הם מוצאים את סיפוקם.

 46וביתו עמוד  הגרי"ד סולוביצ'יק אדם

 מהן שתי הגישות העיקריות להבנת הנישואין? הדגם על פי הנלמד לעיל.

 

 הצד הגופני

מרגע שפרש של הנישואין או מזלזלת בו. אדרבא,  היהדות אינה מתעלמת מן המימד הגופני. 14
מתגלה מן השינוי והגיוון שמציע לו הגן הארוטי מלא החטא )ניאוף, עריות(  האדם מתוך הקרבה

. שני השותפים חייבים זה לזה לא רק נאמנות, אלא גם סיפוק מלואו המרכיב הטבעי שבנישואיןב
מלא של צורכיהם הגופניים. סירובו של אחד או חוסר יכולתו למלא את חובת הזיווג כלפי בן זוגו, 

 הם נימוק שדי בו כדי לתבוע גירושין... אסור שהנישואין יתמצו באחווה רוחנית בלבד.

 58תו עמוד אדם ובי

 סכם את הסיבות השונות לנישואין . 

 דרג אותם לפי סדר החשיבות בעיניך כיום.

 דרג לפי סדר החשיבות אליו אתה שואף.

 

 לא תמיד הכל חלק...

 טוב מצא אשה מצא הכתוב שאמר זהו[. האחד מן השנים טובים] אחר דבר: נט תהלים מדרש. 15
 טובה אשה היא אם אלא(, כו ז קהלת) האשה את ותממ מר אני ומוצא כתיב וכאן(, כב יח משלי)

 עד מוצא את. טוב מצא אשה מצא הוי, לרעתה סוף אין רעה אשה היא ואם, לטובתה סוף אין
 וירא[ כתיב] ומשנבראת(, יח ב בראשית) לבדו האדם היות טוב לא[ כתיב] האשה נבראת שלא

 . טוב מצא אשה מצא הוי(, לא א/ בראשית/ שם) מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים

 

 ן? חשוב על פתרונות אפשריים.ימה גורם למצב משבר שכזה בנישוא


