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לא מקובל להתחתן  כיום *

.18בגיל 

ובזמן הזה נהגו  ": א"הרמ
"שלא לכוף על זה

השאלה מה הזמן הראוי להינשא מטרידה זוגות 
.תשובה פשוטהאין,זועל שאלה מורכבת . רבים

.ל ציינו את גיל הנישואין"חז
:כאמסכת אבות פרק ה משנה 

,אֹוֵמר( תימאיהודה בן ' ר)הּוא ָהָיה

ן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִמְקָרא ,בֶּ

ר ַלִמְׁשָנה שֶּ ן עֶּ בניית אישיות רוחנית,                בֶּ

ְשֵרה ַלִמְצֹות ן ְׁשלׁש עֶּ ,בֶּ

ְשֵרה ַלַתְלמּוד ן ֲחֵמׁש עֶּ ,בֶּ

ה ֵרה ַלֻחפָּ שְׁ מֹונֶּה עֶּ ן שְׁ ,בֶּ

ן  ִריםבֶּ שְׁ (אחר מזונות),ִלְרּדֹוףעֶּ

ן  לִשיםבֶּ חַ שְׁ (שיא הכוחות הנפשיים ), ַלכֹּ
ן אַ  (  השכל מגיע לשלמותו),ַלִביָנהְרָבִעיםבֶּ
ן חֲ  (עומק במחשבה),ָלֵעָצהִמִִּׁיםבֶּ

ן  (.קולט את העניינים מופשטים ביותר),ַלִזְקָנהִשִשים בֶּ
ן ִׁש  ַלֵשיָבהְבִעיםבֶּ

ן ְׁש  ,ַלְגבּוָרהמֹוִניםבֶּ

ן ִת  (הולך שחוח וכפוף),ָלׁשּוחַ ְׁשִעיםבֶּ

ן  הבֶּ :ְכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלםֵמאָּ
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.  שמא תתגנה
בחיצוניות או  

בפנימיות                     
עד שירצה לגרשה  

וזה עבירה על 
ואהבת לרעך  "

"כמוך נישואין ובשלות נפשית
תהליך בחירת בן זוג מחייב בגרות רגשית ובשלות נפשית 

ל דרשו שההחלטה של איש או אישה  "חז. של בני הזוג
ולאחר שכל אחד  ,של בני הזוג עצמםלהינשא תהיה 

.בדק את ההתאמה לבן או לבת זוג

לאדם לקדש אסור:יהודה אמר רב' רדאמר": תלמוד בבלי
ראיה שהיא לא רק במובן חיצוני אלא  )אישה  עד שיראנה 

(            היכרות טובה ומעמיקה הדדית
שמא יראה בה דבר מגונה  ותתגנה עליו                        

".                                                                                 ואהבת לרעך כמוך"ורחמנא אמר 
:                   רבי אלעזרואיתימא,יהודה מר רב' רדאמר

לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל אסור
(תלמוד בבלי קידושין)"  ותאמר בפלוני אני רוצה

מצוות חכמים שלא יקדש את ביתו כשהיא קטנה עד                 : ם"רמב
וכן האיש אין ראוי לו שיקדש  . שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה

לא שמא,בעיניוותהיה כשרה שיראנהקטנה ולא יקדש האישה עד 
.תמצא חן בעיניו ונמצא מגרשה

מהות  הנישואין  
ואהבת  "זה 

"  לרעך כמוך
ולכן חשוב  
להקפיד על  

הדרך בה נוצר  
הקשר בין בני  

צריך להיות  .הזוג
מבוסס על 

היכרות הדדית  
ומציאת  

ומתוך רצון  ,חן
והסכמה של 

שניהם לבנות  

.יחד את ביתם



"שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה"

"ותהיה כשרה בעיניושיראנה"

ורצונם של לבדיקה הדדית את התאמתם הכוונה 
.בחור ובחורה להתחתן ולהקים משפחה

:אין מדובר על הסתכלות חיצונית לשם הנאה

כדי שיראה אם  .. מותר להסתכל בפני הפנויה: ם"רמב
ולא עוד  , ואין בזה צד איסור, ישאנההיא נאה בעיניו 

.אבל לא יסתכל דרך זנות, אלא שראוי לעשות כן



עוסק בהתאמה של הוראת המשנה: אבינר' הר
...לזמננו" לחופה 18בן "

ח ואף צעיר מזה                                       "ל סברו כי בן י"יתכן שחז" 
.                                                                 זה איננו המצב בימנו...בוגר מספיק להקים משפחה

..                             אינם כשירים(והנערות)מרבית הנערים 
. וגם האחריות לנהל משפחה,חסרה להם הבגרות הנפשית

.                       נפשיים ותרבותייםזוהי תוצאה של שינויים 
נערים בגיל העשרה כבר היו שותפים מלאים  ,בימי קדם 

..                בכלכלת הבית ונטלו על עצמם אחריות חלקית בניהולו
...                          לכן תהליכי התבגרות הנפשית היו מואצים

.מה שאין כן בימינו
וברמת הציפיות במבנה המשפחה הבדל נוסף קשור לשינויים 

בימנו רמת הציפיות  . של כל אחד מבני הזוג מבן זוגו
,                                          מבעברהרגשיות היא רבה יותר 

לכן בגרות רגשית מפותחת היא                                  
.תנאי בסיסי לנישואין מוצלחים



נישואין ולימוד תורה

עולם רוחני עשיר משפיע  

.על אופיו ותוכנו של הבית שהולך להבנות

–הגמרא עוסקת בשאלה מה קודם למה 

.לימוד תורה או נישואין

תשובת הגמרא שהדבר תלוי בגורמים  
.משתנים



:פסק להלכה כי(הלכות אישות)ם"הרמב

מלישאוהיה מתיירא , ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה•
אישה כי שלא יטרח במזונות ויבטל מן התורה הרי זה מותר 

וכל שכן , שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, להתאחר
.  בתלמוד תורה

ונדבק  עזאימי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן •
בה כל ימיו ולא נשא אישה אין בידו עוון והוא שלא יהיה  

לישאאבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב . יצרו מתגבר עליו
.שמא יבוא לידי הרהור, אשה ואפילו היו לו בנים

כדוגמא לאדם שבחר עזאים מביא את בן "הרמב•
בהתמסרות מוחלטת ללימוד תורה על חשבון הקמת  

בטלו -עזאימשמת בן " נאמר עזאיעל בן . משפחה
רוב בני האדם אינם  אך,חריגהיה עזאיבן ". השקדנים

הנישואין על מנת  ניתן לאחר מעט את. במדרגה הזו
.ללמוד תורה אך לא לאחר יותר מידי



...לסיכום
ל מייחסים חשיבות רבה לנישואין                                                   "חז

.ובמידה רבה גם לנישואין בגיל צעיר

.לא מומלץ להיכנס למערכת הנישואין ללא עולם רוחני בסיסי, עם זאת

לימוד תורה בימנו ובניית מסד רוחני הם דבר חשוב ומשותף הן לאיש 
.כל אחד בדרכו,והן לאישה

מעבר לכך שחשוב שכל אחד ישקיע בבניה הרוחנית ובלימוד תורה                   
,                                                                                                  לפני הנישואין

גם חיי הנישואין עצמם לא פוטרים את הזוג מלימוד תורה ופיתוח  
.                                                                                        עולמם הרוחני

.ולימוד התורה נמצאים במרכזו' ויש לשאוף לבניית בית שעבודת ה

,                  יש לזכור גם כי בכוחם של הנישואין לקדם את לימוד התורה
והחיים הזוגיים והמשפחתיים יכולים להשפיע לטובה על פיתוח  

.העולם הרוחני של בני הזוג

יסודות רוחניים



נישואין ופרנסה
. אחד הגורמים המשפיעים על חייו של זוג צעיר הוא מצבם הכלכלי

מצב כלכלי יציב ואחר  : הגמרא עוסקת בשאלה מהו הסדר הראוי
הדיון בנושא הוא על סמך הפסוקים שנאמרו  . כך נישואין או להיפך

.לפני היציאה למלחמת רשות

רָהָעם -ֶאל, ַהשְֹּׁטִריםְוִדְברּו "-'דברים כ נָּה  ִאיׁש הָ -ִמי, ֵלאמֹּׁ ר בָּ ֲאשֶׁ
ְוִאיׁש, ַבִמְלָחָמה, ָימּות-ֶפן:ֵיֵלְך ְוָיׁשֹּׁב ְלֵביתוֹּׁ , ָחָדׁש ְוֹלא ֲחָנכוֹּׁ -ַבִית

רָהִאיׁש -ּוִמי.ַיְחְנֶכּנּו, ַאֵחר ְוָיׁשֹּׁב , ֵיֵלְך--ְוֹלא ִחְללוֹּׁ , םרֶ כֶ נַָּטע-ֲאשֶׁ
ראֲ ָהִאיׁש -ּוִמי.ֶלּנּוַחלְ יְ , רַאחֵ ְוִאיׁש , ַבִמְלָחָמה, ָימּות-ןפֶ :ְלֵביתוֹּׁ  -שֶׁ

,ַבִמְלָחָמה, ָימּות-ןפֶ :יתוֹּׁ ְוָיׁשֹּׁב ְלבֵ , ֵיֵלְך--א ְלָקָחּהְוֹל, הִאשָ ׂשרַ א  
."ִיָקֶחָּנה, רַאחֵ ְוִאיׁש 

לימדה תורה  ..אשר ארש,אשר נטע,אשר בנה..-תלמוד בבלי
. אישהישאואחרכךכרם ויטע, שיבנה אדם בית. דרך ארץ

הכן בחוץ . "התורה מלמדת אותנו את הסדר הראוי להתנהלות
לפני שאדם ( משלי" )בשדה לך אחר ובנית ביתועתדהמלאכתך 

הכן בחוץ )מקים משפחה הוא צריך לבנות לעצמו בסיס כלכלי 
.שיאפשר לו לפרנס את משפחתו בכבוד( מלאכתך



  סדר אחר מופיע בפרשת הקללות בהם מתוארת הפורענות
.'שתבוא על עם ישראל אם לא ילך בדרך ה

"ל ְיהָוה -ִאם, ְוָהָיה ת ִלְׁש , ֱאֹלֶהיָךֹלא ִתְׁשַמע ְבקוֹּׁ ר ַלֲעׂשוֹּׁ -ָכל-ֶאתמֹּׁ
ָתיוָֹּׁתיוִמְצו ִכי , ְוֻחקֹּׁ ם ּוְמַצְּוָךֲאֶׁשר ָאנֹּׁ ת  -ָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהּיוֹּׁ ַהְקָללוֹּׁ

ה... ְוִהִשיגּוָך, ָהֵאֶלה ׂשִאשָּ ישגלנהְוִאיׁש ַאֵחר ,ְתָאר 

ם ;ֵתֵׁשב בוֹּׁ -ְוֹלא, בִית ִתְבנֶׁה--(ִיְׁשָכֶבָּנה) רֶׁ ְוֹלא  , ִתַטעכֶׁ
(ח"דברים כ...." )ְתַחְלֶלּנּו
.  הסדר הוא הפוך  בפרשת הקללות והתוכחה:ם"הרמב

היא מציאת פרנסה והתבססות  הטבעית והנכונה הדרך 
..                         כ בניית בית ולידת ילדים"כלכלית ואח

..                         .."אשהלישאמתחיליןהטפשיןאבל "
הופכים את הסדר ונושאים אישה לפני שיש להם יכולת  

כלכלית לפרנס משפחה ואז הופכים להיות מחפשי 
נזקקים  וגרוע מכך ,עבודה תמידיים ללא יציבות כלכלית

.                                           ונופלים לטורח על הציבורלצדקה 
דוד המלך שפעל "  עמו' ויהי דוד לכל דרכו משכיל וה"

יהיה איתו  ' זכה שה,ומתוך היגיון,תמיד מתוך השכל
. תמיד

מי שבונה את חייו בסדר הנכון וההגיוני                  
.'יזכה לברכת ה



חכמים לומדים מהפסוקים ומורים לנו מהי הדרך הטובה ביותר 
מטרתו של סדר זה היא לאפשר . לאדם שמקים את ביתו

לבני הזוג להתחיל את חייהם המשותפים                                        
.מתוך מנוחת הנפש והתרכזות בהקמת ביתם המשותף

אמנם כיום  
, בשירות הצבאי, בשל הזמן הארוך שמושקע בלימודים

עוברות שנים רבות עד שאדם מגיע .. בשירות לאומי ועוד
עם זאת יש ללמוד מכאן שכל זוג חייב  . לבשלות מקצועית

להביא בחשבון לפני החתונה את יכולתו להתפרנס כדי 
. שיוכלו לכונן את ביתם כראוי

.יש להתחתן מתוך אחריות גם בתחום הכלכלי

.    לא כדאי לאחר יותר מידי את הנישואין, אך עם זאת
בכוחם של נישואין הרבה פעמים לשמר את רמתם  

תוך כדי הסתפקות המועט בשנים  , הרוחנית של בני הזוג
,                            שילוב של עבודה חלקית עם לימודים, הראשונות

.'קצת תמיכה מההורים וכד



נישואין והרהורי עבירה

אחת הבעיות המרכזיות בדחיית גיל הנישואין היא  
נוצר פער של שנים לא  . התמודדות עם הרהורי עבירה

מעטות מתחילת ההתבגרות המינית של 
במשך שנים אלו נדרשים  .הנערה ועד לנישואין/הנער

הנערים והנערות להתמודד עם מתח מיני לא פשוט  
ל  "י חז"שבא לידי פעמים רבות במה שמכונה ע

..חטאשעינינןכלומר מחשבות ,הרהורי עבירה

כי רגילות המחשבה הרהורי עבירה קשים מעבירה : רבנו בחיי
קשיןועוד פירשו כי הרהורי עבירה . מביא האדם לידי עבירה

על הנפש מעבירה עצמה לפי שהרהור תלוי בלב והנפש  
ועל כן כשהוא מטמא אותה במחשבה רעה קשה ,משכנה בלב

כי העושה עבירה עצמה אין מחשבתו ,יותר מן העבירה עצמה
.כל כך טרודה



(תרגום הגמרא: )מסכת קידושין
רב חסדא היה משבח בפני רב הונא את רב המנונא ואומר עליו שהוא

.אדם גדול
הביאו אלי( כשתפגשנו, כלומר) אמר רב הונא לרב חסדא כשיבוא לידיך 

.ואראנו
מן  )ראה אותו רב הונא שאינו פורס סודר, כשבא רב המנונא לפני רב הונא

(.כדרך אנשים נשואים שנהגו לכסות את ראשם. )על ראשו( מטפחת
?מדוע אינך פורס סודר על ראשך: אמר רב הונא לרב המנונא

.  מפני שאיני נשוי: אמר רב המנונא
(.שלא להסתכל בו.) החזיר רב הונא פניו ממנו

!ראה לא תראה פני עוד עד שתישא אשה: אמר לו

בן עשרים ולא נשא אישה כל  : שאמר. רב הונא הולך בזה לשיטתו 
אלא התכוון שכל חייו  ? הייתכן שהוא כעובר עבירה . ימיו הוא בעבירה

.בהרהור עבירה

(  ש"שנו בבית מדרשו של רי)אמר רבא וכן תנא דבי רבי ישמעאל
,                                                    אשהישאה ומצפה לאדם מתי "יושב הקב, עד גיל עשרים שנה

(קללה. )'תיפח עצמותיו'(  ה"הקב)אומר . כיוון שהגיע לגיל עשרים ולא נשא 



יש המלצה ברורה להתחתן בגיל צעיר כדי בגמרא
היא מתארת את נזיפתו של רב  ..להתגבר על קושי זה

למרות שהיה  )על כך שאינו נשויהמנונאברב הונא
20מי שלא מתחתן עד גיל הונאלדעת רב (.אדם גדול

הגמרא מסייגת את הדברים ואומרת  . כל ימיו בעבירה
יהיה כל ימיו בהרהורי  20כי מי שלא נישא עד גיל 

.כלומר מחשבות מטרידות של החטא,עבירה

ה ומצפה לאדם מתי  "עד עשרים שנה יושב הקב:"רבא
כיוון שהגיע עשרים ולא נשא אומר תיפח ,אישהישא

מאחר ואשתו בנויה  . ב. לשון נזיפה.א")עצמותיו
...(  מאחת מצלעותיו הרי שחסרות לו עצמות



שישיאחכמיםמצות: ם"רמב

סמוךובנותיובניואדם

יבואו, יניחןשאם, לפרקן

בדברישיחטאו)זנותלידי

.               הרהורלידיאו( עריות

ולאנוךופקדת"נאמרזהועל

"                              תחטא

אזביתךעלתשגיחאם)

(חטאבושיהיהמצבתמנע



אולם לא  . יש יתרון גדול לנישואין בגיל צעיר אם הכוונה לחיות חיי קדשוה
טוב ולא נכון שסיבת הקשר בין בני זוג תהיה רק כדי להתמודד עם העולם  

יתר על כן תחבולותיו של היצר הרע אינן נוגעות רק ליחסים  . היצרי שבחוץ
עלינו להיזהר לא לשגות באשליה שנישואין הם  . בין בחור ובחורה בגיל צעיר

.תחליף או מגן להתמודדות עם היצר

בתשובה לשאלה של בחורה הרוצה להנשא  : לבנון' הר
:מ לא להיכשל בעבירה"מוקדם ע

צריכיםובחורהבחור. מומלצתלאמאדצעירבגילחברות*
הרבה..ביחדהםכאשר. כוחותיואתאחדכללפועללהוציא
ההלכותלשמירתיותרועוד, הזההקשרלטובתמופניתאנרגיה
אליוצאלאשניהםשלהפוטנציאלמזהכתוצאה. שבינהם
במרחקהגדלים,אילנותשניכמולגדולהיאהנכונההדרך.הפועל
לאחר.לרעהוזהשלענפיו/שורשיויפריעושלאכדי..מרעהואיש
משניהםלקטוףאפשר,מסוייםקומהשיעורמשליםאילןשכל

.                                                                     וריחטעםמלאהמרקחתולעשות
היאנישואיןי"עהיצרבעיותלפתורשאפשרהמחשבהבנוסף

.  שגויהמחשבה

מיאדרבא. הרעמיצרלסובליםחוליםביתאינםנישואין
אתלהעציםעלוליםהנישואיןהרי, קרובלקשרשנמשך

מדוע, בצעירותויצרועללהתגבריכולשאינומי...ניסיונותיו
..שיתחתןבכךשיצליח



.ובשלותמוכנותמתוךביתלהקיםהיאהנכונההדרך

.צעירבגילכברהתמודדותמאתנודורשהמיניהיצר

.זהמתחעםלהתמודדותמסייעיםצעירבגילנישואין

והתאמהבשלותמתוךהמתחתןצעירזוג
.הזהבתחוםגםלרווחיזכואכן

פתרוןהםשנישואיםמהמחשבהלהיזהרעלינואולם
.                                                     הרעיצרעםלהתמודדות

.שוניםמצביםעםמתמודדיםובוגריםנשואיםזוגותגם

.פתרוןלהוותיכוליםאינםעצמםהנישואיןכןועל


