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פרק ד 

91-95' ה עמ-סעיפים ג, פרק ה

פרק ו
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פרק ח

143-147' עמ, ג-סעיפים א, פרק ט

פרק יא



. בניית המשפחה היא נושא משמעותי מאוד בחיי כל אחד ואחת מאתנו

בדורנו עוד גדלה חשיבותם של הלימוד והשיח בנושא חיי המשפחה הבריאים וכן 

.  העיון בהדרכתה של התורה בנושא זה

מטרת הלימוד ביחידה זו היא להבין ולהעצים את הדרכתה של תורה בחשיבותן של 

.המשפחה והזוגיות ולפתח ולהעמיק את השיח בנושא זה



ַנִים ִמן ָהֶאח" "  דטֹוִבים ַהשְׁ

'פרק א

http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/bacham57.pdf


? מה הסיבה ומה המטרה של הנישואין
?  מדוע בני אדם מוכנים להשקיע מאמץ רב כדי להינשא לבן או לבת זוג ולהקים ביחד בית

:בפרק שלפנינו שלושה נושאים

ַנִים. "א מהות הקשר שבין איש לאישה  -" טֹוִבים ַהשְׁ

ָמם ָאָדם“. ב ָרא ֶאת שְׁ זוגיות–” וַיִקְׁ

בּו. "ג רּו ּורְׁ הולדת ילדים-" פְׁ



:הנושא הראשון

ַנִים. "א מהות הקשר שבין איש לאישה  -" טֹוִבים ַהשְׁ

מהות הקשר1.א

בת זוג/מציאת בן2.א



על משמעותו של החיבור בין איש לאישה ניתן ללמוד רבות 

. נזר הבריאה, בפסוקי הבריאה ששיאם הוא בריאת האדםמהעיון 

מהות הקשר1.א



.  מתוארת בריאת האדם שנברא בצלם אלוקים'פרק אבבראשית 

.האדם הוא זכר ונקבה שנבראו יחדיובתיאור זה 

בריאת האישה כתהליך של חיפוש  מתוארת 'פרק בבבראשית 

.  עד למציאת הזיווג האמתי

.האיחוד של הזכר והנקבה כאדם שלםמופיע שוב ' פרק הבבראשית 



הבחין בין שתי מטרות משלימות  יק'סולובייצהרב 
בבראשית בפרק א ובפרק ב בהקשר של בריאת  

שתי תכליות  האדם ומצביע בעקבות כך על 
:לנישואין

כפי שהוא , הגזע)=המשכיות העולם , פריה ורביה.  א
('בפרק א' זכר ונקבה'בביטוי ( )מכנה זאת

, גאולה מן הבדידות, בקהילה, צורך בחברה.  ב
('בפרק ב' איש ואישה'בביטוי " )חווית יחד"

מימוש של ייעוד , כרוכות זו בזושתי תכליות אלו 
אך לעולם יהיה  , אחד מייעודי הנישואין אפשרי

. חלקי
ויצירת קשר עמוק , הדבקות של איש באשתו, כמו כן

וקרוב ביניהם מהווים בסיס שלתוכו ניתן להביא 
. ילדים לעולם ולחנכם ולגדלם כראוי



מתחדדת ההבנה כי לצורך הגשמת מטרות כה , לאחר שראינו כמה גדולות ועמוקות הן מטרות הנישואין

.  להקמת בית בישראלשמידותיו טובות ויהיה שותף טוב וראוי בת זוג / ולבחור בבןלהתאמץנעלות יש 

בת זוג/מציאת בן2.א

שמטרתו להצמיח שותפות ארוכה  , קשר פנימיהתורה מורה לנו שבין בני זוג צריך ויכול להיות 

. בדרך ליצירת הקשרדבר זה בא לידי ביטוי גם . ועמוקה



המידות ושל  בפסוקים בולטת המרכזיות של 

.  בת זוג/בבחירת בןהאישיות 

של רבקה  מידותיהבפסוקים מודגשים 

.מופלגת מצעירותהכגומלת חסדים



"נקרא לנערה ונשאלה את פיה"מדבריהם של בני המשפחה של רבקה 

.  "אלא מדעתההאשהאת משיאיןמכאן שאין -ונשאלה את פיה ": י"למד רש, (ז"נ, ד"בראשית כ)

.  נדרשת הסכמה של האישה לאחר שהשתכנעה שהאיש מתאים לה

"  נתנה בטחונה על אביה שבשמים. "רבקה הסכימה ללכת עם העבד למרות שהיא לא הכירה את יצחק

.שיצחק הוא האיש המתאים לה( פרשה כה, תנא דבי אליהו)

. נישואי האבות והאימהות הם מצבים מיוחדים

ואת  , הוא מבקש להתחתןאיתהעל כל איש מוטל לבדוק את תכונותיה ומידותיה הטובות של בת הזוג 

היא מעוניינת  איתוועל כל אישה מוטל לבדוק את תכונותיו ומידותיו הטובות של בן הזוג . התאמתה לו

. ואת התאמתו לה, להתחתן



מתארת אירוע  המשנה במסכת תענית 

בו יש חריגה מהמציאות , יוצא דופן

הרגילה בה דרכו של האיש לחזר אחר  

.  אחר האישה, אבדתו

,  יוצאות לכרמים, אקטיביותכאן הנשים הן 

.  מחוללות ומדברות על ליבם של הבחורים

נחמה  , חסדהמשותף לשני המועדים הללו הוא שהם ימים של . ו באב ויום הכיפורים"ט-אירוע זה מתרחש בשני מועדים בשנה 

.  ומחילה

לחסד ונתינה ולהפלת  ביטוי -שלובשות הבנות והן בהשאלת הבגדים זו לזוהלבןמהותם של ימים אלו משתקפת הן בצבע 

.  המעמדות

ויתור על משקעים וכעסים -במחילה, שניהם דורשים איזושהי קלילות)המחילה לבין המחול כמו כן ניתן להצביע על הקשר בין 

.ועל כוח ההתפייסות ככוח משמעותי בבניית בית(  מוכנות להיות קלים ולקבל את הגוף והתנועה-ובמחול, וקבלת העצמי



:ניתן להסביר כך' ...בחור שא נא עיניך וראה'את האמירה 

מתוך , הגבהת המבט אל עבר מטרה עליונה-נשיאת העינייםבת זוג הוא / בחיפוש בןהשלב הראשון 

.שאיפות נשגבות בבניית הבית

.  זו למעלה מזו, שלוש רמות של בחירהכעת המשנה מתארת 

המראה החיצוני-פ הנוי"ע1.

הייחוס-פ המשפחה"ע2.

.."תנו לה מפרי ידיה", "היא תתהלל' אישה יראת ה"', יראת ה, פ המידות"ע3.

שיש להם מקום וערך רב  , לנשיאת החן הראשונית, הוא ביטוי למשיכה הגופניתהנוי

, בחינוך, בחברה, בסביבת הגידול: במשפחהאולם בנוסף אליהם יש להתבונן גם 

תחושת ההתאמה , יראת השמיים והמעשים, המידות, האישיות-" היא תתהלל' אישה יראת ה: "ומעל הכל

.  נשמתית-הרוחנית



:הנושא השני

ָמם ָאָדם“. ב ָרא ֶאת שְׁ זוגיות–” וַיִקְׁ

זוגיות כהשלמה1.ב

אתגר הזוגיות2.ב

ֵקָבה ָבָרא אָֹתם"3.ב על השוני בין גברים לנשים–" ָזָכר ּונְׁ



מדגיש מסר חשוב  דסלרהרב 

ומשמעותי העוסק במקומה וכוחה של  

.  בחיי הנישואיןהנתינה

מסגרת הנישואין מזכה את בני הזוג  

בתמיכה ובאמון הדדי ומאפשרת להם  

להשיג הישגים שלא היו יכולים להגיע  

כל צד נותן  . אליהם בכוחות עצמם

ודווקא מתוך  , מעצמו לבן או לבת זוגו

אותה נתינה וקשר שנוצר מקבל כל  

אחד מבני הזוג כוח וָעצמה ואין הוא  

.מתרוקן מכוחותיו

זוגיות כהשלמה1.ב



,  בנייה של זוגיות טובה ויציבה אינה דבר של מה בכך

ובהשגחתו והן בעבודה  ' והיא תלויה הן בברכת ה

עבודה  , ומאמץ של בני הזוג ליצירת קשר טוב ביניהם

.על התקשורת הזוגית ועוד, על המידות

אתגר הזוגיות2.ב



כלומר  האם אתה  ? "מוצא"או " מצא": כשהיה אדם נושא אישה היו אומרים לו, בישראל–לעיל מסופר במקור

(.  קהלת" )מוצא אני את האישה מר ממוות"או (  משלי" )מצא טוב–מצא אישה "במצב של  

ברכה וטובה  , קשר נישואין יכול להיות השלמה-ל לאדם שמשמעותה "של חזאמירהאלא לא שאלה זוהי בעצם 

?כיצד מבינים זאת מהפסוקים.     להפוך את החיים לסיוט-מר ממות,  חלילה, לאדם והוא יכול גם להיות

לא  ' אישה לאיש' מה'ולא זוכר כי , למילוי צרכיו האישיים, מי שמייחס את נישואיו רק לעצמו-'אנימוצא 'כתוב 

מי שרואה את אשתו  –"אשהמצא "ולעומת זאת נאמר ".מר ממוות"והם עלולים להיות , יראה ברכה בנישואיו

.יראה ברכה וטוב בנישואיו–וחושב על טובתה , במרכז



מטרתו להראות עד  , רבהמויקראהמדרש 

דבר עצום  כמה הזיווג בין איש לאישה הוא 

וההשגחה  , ואינו דבר של מה בכך

. האלוקית מצויה בו

שורשה של שאלתה של  , בסיפורנו

: אמונית-המטרונה הוא שאלה פילוסופית

ה רק ברא את העולם ומאז  "האם הקב

פסק להתעניין בו והוא מתקיים מכוח  

החוקים שקבע לו או שמא הוא מנהיג  

?ומקיים אותו גם לאחר שסיים את בריאתו

...המשך



...המשך

ביטוי שאפשר  )' מזווג זיווגים'נוכח ופועל בבריאה בכל רגע ורגע והוא ' רבי יוסי עונה לה שה

,  בין בני אדם-ה הוא האחראי על כל חיבור וחיבור שנוצר בעולם"הקב-להבינו גם באופן כללי

(.  ובאופן ספציפי כעוסק בזיווגם של איש ואישה', למקום מגוריו וכד, בין אדם למקום עבודתו

ה עוסק בזוטות ולא "כביכול הקב, המטרונה מתפלאת שרבי יוסי עונה לה בדבר כל כך פשוט

רבי יוסי אומר . מ לשדך שידוכין"ונראה לה שאין צורך בהתערבות אלוקית ע, בדברים נשגבים

איןביטוי שכנראה -קשה כקריעת ים סוףה הוא "לה שגם אם בעיניה הדבר קל הרי בעיני הקב

,  חזק-אלא קשה מלשון, ה"שהרי שום דבר אינו קשה לפני הקב, להבינו כקושי לבצע חלילה

. קריעת ים סוף, בשעתה, שהיתהכמו , דבר שרושמו אדיר והשפעתו עצומה, עוצמתי



...המשך

כל אלף עבדיה . הסיפור מתאר את תוצאות ניסיונות השדכנות הכושלים של אותה מטרונה

.  ואלף שפחותיה חוזרים מוכים ופצועים והיא מבינה את גודלה של תורת ישראל

השידוכיןואילו לאחר כישלון . כחיבור אקראי, כקשר טכניאותה מטרונה תפסה את הנישואין 

שצריך את החיבור האלוקי על מנת , חיבור נשמתישלה היא הבינה שבין איש לאישה ישנו 

. שהוא יעלה יפה

הפסוק -'בכושרותמושיב יחידים ביתה מוציא אסירים 'המדרש מסתיים בדרשה על הפסוק 

איש ואישה שהיו כל אחד מהם -"מושיב יחידים ביתה)"מחבר בין החיבור שבין איש לאישה 

מוציא אסירים  )"לבין יציאת מצרים ( הופכים לזוג ומקימים בית משותף, נפרדים, יחידים

"(בכושרות

...המשך



...המשך

.ושירות, בכי-נדרש כחיבור של שתי מילים" בכושרות"הביטוי 

אם  )=מול זיווג שני ( הזיווג המיועד לאדם משמים)=יש שהסבירו שההבדל הוא בזיווג ראשון 

ויש  , (הוא מתחתן לפי מעשיו והשתדלותו, האדם לא זכה להתחתן עם הזיווג המיועד לו

,  החיבור בין בני הזוג הוא טבעי ופשוט, בשירות, שהסבירו כי ישנם זיווגים שנעשים בקלות

. בבכי ומצריך עבודה ומאמץ, וישנם זוגות שהחיבור ביניהם מאופיין בקושי

:משמעויותשתילביטוי זה -"קשה זיווגם כקריעת ים סוף"

נחשון -"מלמטה"מאמץ והשתדלות כשם שבקריעת ים סוף הנס לא התרחש עד שלא היו .  א

. ואז יש עזרה משמים, השתדלות של האדם עצמוכך גם בזיווג נצרכת , שקפץ למים

...המשך



...המשך

לחלקים  ( המים)הבלתי מתפרד בטבעו " האחד"עוסק בזהות שבין נס הפרדת ל"המהר.  ב

כלומר החיבור בין איש . לאחד( איש ואשה)לנס האיחוד של החלקים הבלתי מתחברים 

כמו שנס קריעת ים  , שיש כאן חיבור שתי ישויות שונות נפרדותלאישה הוא מעל הטבע כיוון 

.טבעי בכך שמים התפרדו לשני חלקים-סוף היה על



עולה שאלת  , במסגרת העיסוק במהות הקשר בין איש לאישה ובאתגר הזוגיות

.ההבדלים בין גברים לנשים

השונהיש גישות המעצימות מאוד את הממד . לשאלה זו יש גישות שונות

או את הראייה  , המשותףואחרים המדגישים יותר את , והמבדיל

במינונים  " גבריות"ו" נשיות"בעל תכונות , האינדיווידואלית של האדם כאדם

.שונים

.והרב צבי יהודה קוקב"הנצי, הספורנונציג את דעתם של 

ֵקָבה ָבָרא אָֹתם"3.ב על השוני בין גברים לנשים–" ָזָכר ּונְׁ



-ישהספורנולדעת 

נפשית-שכלית-מבחינה רוחניתשוויון

מבנה הפיזי וביכולות הגופניות-" כלים גשמיים"בושונות

-ב"הנצילדעת 

.ואינם דומים כלל זו לזהשונות לחלוטין האיש והאישה הן שתי בריות 

*

נפש האיש–" צורת האיש"*



-הרב צבי יהודה קוק לדעת 

בשניהם יש  . שוויון–נקודת המוצא היא 

.  צלם אלוקים

.שונות ביולוגית ופסיכולוגיתעם זאת יש 

גילוי שלם  האיש והאישה ביחד בונים 

, של צלם אלוקים של האדם בעולם הזה

.ושניהם אחראים לקיום הדורות



הקדושה"השלתפילה למציאת בן זוג  

ַרִבים ּוַבֲחָסֶדיָך  ֶשַתְמִציא ִלי ְבַרֲחֶמיָך הָ , ֲאבֹוַתיֵואֹלֵהיֱאֹלַהי' ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה
ָגדֹול , ִמיד ָחָכםַתלְ , ִזּוּוג ָהגּון ָהָראּוי ְלהֹוִליד, ַהְגדֹוִלים ֶאת ִזּוּוִגי ָהָראּוי ִלי ִבְזַמנֹו

 ֶשִהְמֵצאָת ִזּוּוגֹו  ְכמֹו, ִמֶזַרע ַצִדיִקים ְוַאְנֵשי ֱאֶמת ְוִיְרַאת ֵחְטא, ְבתֹוָרה ּוְבִיְרָאה
ְואֹותֹו . ִעתֹו ּוִבְזַמּנֹוָכל ֶאָחד ִזּוּוגֹו בְ , ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּוֹמֶשה, ְלָאָדם ָהִראשֹון

,  ַמֲעִשים טֹוִביםִאיש ָנֶאה ְבַמֲעָשיו ַבַעל, ְיֵהא ִאיש טֹובְלִזּוּוִגיִאיש ֶשַתְמִציא ִלי 
א בֹו ֵשֶמץ  ְוֹלא ְיהֵ . רֹוֵדף ְצָדָקה ְוגֹוֵמל ֶחֶסד, ֱאלִהיםִאיש ַמְשִכיל ִויֵרא , ַבַעל ֵחן

ָבִריא ּוַבַעל  , רּוחַ ַרק ַבַעל ֲעָנָוה ּוְנִמיכּות, ְוֹלא ְיֵהא ַכֲעָסן ְוַרְגָזן, ְפסּול ּומּום ּוְפָגם
בּולֹוֵתיֶהם ְלַעֵכב ֶאת  ְוַאל ְיַעֵכב ַאְכְזִרּיּות ַהְבִרּיֹות ְושֹוְנִאים ּוַמְחְשבֹוֵתיֶהם ְוַתחְ . כֹחַ 

.  י ְוגֲֹאִליצּוִר ' ה, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך. ֶבן זּוִגי ַשהּוַכן לי


