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 נשים סדר זה חוסן
 לולא ולזמן כתובות מסכת לפתיחת שיחה

 'מנוביץ יואל הרב, הישיבה ראש

 

 בפתיחה עסקה השיחה. 'מנוביץ יואל הרב, הישיבה ראש ידי על כללי השיעור בזמן רביעי ביום נאמרה השבועית השיחה

 בחרנו, לעריכתה הקצר והזמן השיחה של אורכה בשל. השבוע לפרשת והקשר חיבור תוך, כתובות מסכת, הנלמדת למסכת

 . המסורתית ס"השמו שיחת אופי את הנושא, השני בחלקה ולהתמקד, השיחה של הראשון חלקה את לתמצת

 

 הקרובות בשנים בישיבה נלמד אותם נשים סדר במסכתות הראשונה שהיא, כתובות מסכת את בישיבה ללמוד התחלנו

 מתחילה המסכת. הזה צדדי הדו החיוב מן הנובעים הדינים ובכל, ולהיפך לאשתו הבעל חיובי על מדברת כתובות מסכת

 הרצון של מקומו ,השני, הנישואין מהות ,האחד: עקרוניים מושגים שני בברור עסק השיעור .הנישואין מועד בקביעת

 .הנישואין במעשה

 הנישואין מהות

 חייבת שחופה, סובר ם"הרמב. הנישואין מעשה בהגדרת בראשונים עקרונית מחלוקת קיימת שאמנם הייתה השיעור מסקנת

 עיון מתוך. נישואין ויוצרת חופה מהווה לביאה ראויה שאינה חופה שגם, סוברים ש"והרא ן"הר ואילו, לביאה ראויה להיות

 ראויים שאינם שנישואין מסכימים ם"הרמב על החולקים הראשונים שגם המסקנה עלתה, מהשיטות אחת כל על בקושיות

 שאינה חופה גם תועיל שלגביהם בנישואין משמעויות שיש לראשונים יודה ם"הרמב גם ומאידך. נישואין אינם, כלל לביאה

 ,לה ליטמא כדי, כדוגמתו שאין חיבור יוצר הנישואין שקשר כיוון אבל (.נדרים הפרת, מאתיים כתובת כגון) לביאה ראויה

 מעשה נדרש, אישות חיי וכמובן ,דם קשר של מעמד כן שהוא גם ,ליורשה וכן ,דם קירבת של מעמד מקבלת שאשתו

 הקשר את הגדירו ל"חז. ם"לביאה לשיטת הרמב הראויה חופה נצרכת ולכן, הנישואין של המחודש התוכן את המבטא

 ודשו התרגלו שאוזננו אלמלי ,לכך מעבר והרבה הלכתיות השלכות ישנן זה לביטוי, "כגופו אשתו" הנישואין בעקבות שנוצר

 . שבה והמקסימליסטיות ההגדרה חדות, ל"חז דברי עומק את בהם שומעים היינו אלו מילים בצמד

 בנישואין רצון

 הגמרא גם העלתה כזאת פרשנות, כרחה בעל להיות יכולים שנישואין אפשרות מעלה( נשאת ה"ד) בסוגייתנו התוספות

 הגמרא של אמינא ההווא בהבנת מתקשים הראשונים. תורה של אירוסין היוצר קידושין מעשה לגבי קידושין במסכת

 בעל להיעשות יכולים שנישואין תוספות של אמינא בהווא האחרונים מתקשים כן וכמו, בכפיה להיעשות יכולים שקידושין

 בכתובה אשה לישא", זו שמצווה שבכולם השווה הצד ,השיעורבמהלך  ונידונו, זו לשאלה ניתנו שונים הסברים, כורחה

 . מוחלט ברצון להיות מוכרחת, "וקידושין

, לביאה ראויה שאינה חופה .יתירה וקרבה חיים של ביטוי להיות חייב הנישואין מושג, האחד :מושגים בשני עסקנו ,לסיכום

 ליצור רוצים שאנחנו את ליצור יכולה לא והיא, חדשה לידה של חיים קשר מבטאת ואינה לקרבה ראויה שאינה חופה היא

 רצוני יותר דבר שאין כיוון, נישואין אינם רצון ללא נישואין. רצון בהם שיש ביטוי להיות חייבים נישואין, והשני .בנישואין

 .אישה נשיאת של בהחלטה כמו, ועמוקה ברורה בצורה רצונו את בודק אדם בה, אישית יותר החלטה אין; מנישואין

 





2   חוסן זה סדר נשים 



  

 הבהמה, הקניין ומשמעות מהות את מבטאת גסה בבהמה הקונה משיכה. הדבר למהות ביטוי היא הקניינים כל של מהותם

, לחופה כניסה באמצעות נעשה נישואין קניין אם לכן. הקניין מעשה באופי ניכר וזה קונה לרשות מוכר מרשות עוברת

 .ההדדי הרצון גם כמו, הנישואין למהות ביטוי שזה כיוון, יתירה קרבה של בייחוד להיות הדבר מוכרח

   

 ראשון מבט של אהבה

י" ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ְבָיֶדךָ  לֶֹהיךָ -א  ' ה ּוְנָתנֹו אְֹיֶביךָ  ַעל ַלמִּ ְביֹו ְוָשבִּ יתָ . שִּ ְבָיה ְוָראִּ  ְלךָ  ְוָלַקְחתָ  ָבּה ְוָחַשְקתָ  תַֹאר ְיַפת ֵאֶשת ַבשִּ

ָשה  ולידה חיים של, נישואין על התבוננות מתוך שראינו הדברים לאור. תצא-כי פרשת פותחת כך, (יא-י, כא דברים" )ְלאִּ

 מחוץ, שלו הציוויליזציה לכל מחוץ, מישהי שרואה הזה האיש עלוב נראה כמה, ואישה איש של יצירה של, מחודשת

 . כביכול נישואין קשר לבנות מנת על לו מספיק וזה, בה חושק והוא שלו הערכי לעולם מחוץ, שלו למדינה

, מכך מתעלמת לא התורה. חיים של ועזות חיים של עוצמות בהם יש, "אהבת אשר אשה עם חיים ראה" ,חיים הם נישואין

 של ובלידה ביצירה, לחופה בכניסה, החיים את מדריכה התורה בה בדרך ,לנישואין לקחת אפשר הללו העוצמות את אבל

, עמוק רצון להיות יכול הוא, גדול רצון יש זוגי קשר בבניית. נמוך ריגוש, נטו חושניות שהם לחיים אותן לקחת ואפשר. זוגיות

 יותר חזק הוא, להיפך אלא, נחלש לא הוא, וחודר מעמיק שהוא וככל, והנשמה הנפש עומק מתוך, תובנות מתוך המגיע

 .נמוך וחשק, חשק, רצון דמוי רק להיות עלול הזה הרצון אבל. יותר ומקודש יותר מעודן

 העולם של והאלונקה חתונה, כתובות

. כיוון קריאת ישנה, "כתובות", המסכת בשם כבר אולם, נישואין מסכת או חתונה מסכת למסכתנו לקרוא ראוי היה לכאורה

 הזוגיות שיוצרת ההתחייבויות עצם אלא ,השטר – המסמך רק אינה כתובה. וההתחייבות האחריות של הצד היא כתובות

 הדומיננטיות בגלל דווקא. מציאות שינוי בכל המשתֵנה רגש לא וגם חולף ריגוש לא, רגעי ענין אינם נישואין. התורה פי על

 האלמוני. טווח וארוך מקוים, יציב כדבר הזה הקשר יצירת את ולקבע לעגן צריך ,הזוגי הקשר בבניין החן ומציאת הרצון של

 במקום אחרת מישהי יראה לא הוא שמחר להבטיח יכול לא שלו הערכים וסולם, כתובות מסכת למד השבוע לא מפרשת

 .לאשה אותה לו ויקח בה יחשוק, אחר

 : בישעיהו פסוק מתוך, סידרם שרבי כפי המשנה סדרי של סדרם את לומדת, (א, לא) בשבת הגמרא

 סדר זה - עתיך, זרעים סדר זה - אמונת -' וגו ודעת חכמת ישועות חסן עתיך אמונת והיה דכתיב מאי: לקיש ריש אמר

' ה יראת הכי ואפילו. טהרות סדר זה - ודעת, קדשים סדר זה - חכמת, נזיקין סדר זה - ישועות, נשים סדר זה - חסן, מועד

 .אוצרו היא

 י"רש. ועוד איה בעין ל"זצ הרב ודברי צדוק' ר של הסבר ישנו רבות בדרכים לבאר ניתן נשים לסדר" חוסן" בין הקשר את

 י"רש. ויציב עמיד, חסין דבר, הוא חוסן המלה פירוש". יורשין נולדו אשה ידי ועל, יורשין לשון - חוסן: "אומר אתר על

 סדר מהו להבין עלינו, חוסן למילה י"רש של הסברו לאור. ומצלצל דומה יוחסין-יורשין המלים צמד, ואכן, יורשין אומר

 המשמעותית היצירה,עולם של קיומו סדר הוא נשים שסדר או ואישה גבר אנשים שני שבין רגש הוא נשים סדר האם, נשים

 . כללית ולאחריות לעמידות לחוסן ביותר הגדול הביטוי ביותר והנצחית ביותר

 ָלֶשֶבת ְבָרָאּה תֹהּו לֹא" אומר, ורבו פרו ומצוות קידושין של בהקשר רבות הלכות למדים ממנו, (יח, מה) בישעיה הפסוק

 . העולם על באחריות חלק ישנו אחד ולכל, בעולם האלוקי מהמהלך חלק הוא אחד כל, במקרה נברא לא העולם". ְיָצָרּה

 האיש .ממנו חלק כולנו שאנו המערבי בעולם הרווחת התפיסה היא ,השבוע מפרשת החושק הלוחם של התפיסה לצערנו

 רוצים לא עוד כי, יחד בשיתוף חיים, "חברית-זוגיות" רוצה הוא - מסביבנו העולם כל וככה - אחריות רוצה לא הזה

 דורש זה, החופש על מכביד זה, מגביל זה. להורות לא אבל, ממוסדים לנישואין מסכימים כבר ביחד שנים ולאחר, נישואין

 ,ילדים לגדל ומורכב ילדים ללדת כשמסובך ,ואז ,לזקנה עד מהתחייבויות המשוחרר הנעורים גיל את ממשיכים. התמסרות

י" המבול כדור כמעט. עולם בבניין השותפות את לשקול מתחילים ית כִּ ְשחִּ  . (יב, בראשית ו) "ָהָאֶרץ ַעל ַדְרכֹו ֶאת ָבָשר ָכל הִּ

 זוגיות אין". כתובות" בדווקא מסכתנו נקראת כך ובשל, והכרח אחריות על המושתת, האמתי הסדר את מלמדת התורה

 .יחד הולך זה, הורה להיות מסוגל שאינו, זוגית באחריות לחיות המסוגל, בנוי אדם של מציאות ואין אחריות בלא
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 המשך על אחריות היא הדבר משמעות. יורשין, מבאר י"שרש כפי, יוחסין הוא נשים סדר, חֵברה או חשק אינו נשים סדר

 חייב הנישואין מעשה ולכן, החיים וכוחות החיים על שמדברים בלי נישואין מסכת על לדבר אפשר שאי ודאי. העולם קיום

 אינו זהו אבל. רצון עם שזה ברור, רצון ללא נישואין על לדבר להתחיל אפשר שאי וכמובן. לביאה הראויה חופה להיות

, נשים הי סדר שמשמעות מתחנכים אנחנו. משתנים במצבים מתחלפים ורצונות אחריות חוסר על המובנה, הפקר של רצון

 של בעול נשיאה ושל עולם תיקון של, האחריות מסגרות לתוך אותו ומעלים מרוממים אנחנו בעולם הדומיננטי החשק שאת

 ביטוי לידי בא ובזה ,שליחות בה שיש זוגיות של, בעול נשיאה מתוך חיים של זה יסוד על מושתתים חיינו כל. העולם

 . ישראל עם של האלונקה בנשיאת השותפות

 שונאה להיות סופו

, באמת רצון זה מה מבין לא והוא, במלחמה אותה פגש כשהוא חשק לו היה כי, חברה לו הייתה שרק הזה לאיש יקרה מה

. היורשים זה וחוסן, חוסן זה נשים שסדר יודע ואינו, מחודשת נשמתית לידה של והמהותי העמוק במובן נישואין זה ומה

י", הפסוקים המשך אומרים כך, שבורה שוקת מול עומד שהוא יראה הוא ופתאום ילדים לו יוולדו ְהֶייןָ  כִּ יש תִּ ים ְשֵתי ְלאִּ  ָנשִּ

ים לֹו ְוָיְלדּו ְשנּוָאה ְוָהַאַחת ֲאהּוָבה ָהַאַחת יָאה ַהְבכֹור ַהֵבן ְוָהָיה ְוַהְשנּוָאה ָהֲאהּוָבה ָבנִּ ילֹו ְביֹום ְוָהָיה. ַלְשנִּ " 'וכו ָבָניו ֶאת ַהְנחִּ

 שנאמר שונאה להיות סופו נשאה אם: "הפרשיות סמיכת בביאור אתר על י"רש ומביאם ל"חז אומרים(. טז-טו, כא דברים)

 ".הללו פרשיות נסמכו לכך ומורה סורר בן ממנה להוליד וסופו' וגו לאיש תהיין כי אחריו

 מתפתחים הדברים שכך משום. לשונאה סופו, ראשון במבט בה שחשק בגלל רק, תואר יפת שבויה שנשא איש אותו

 אבל, החיים בעזות, בחיים השתמש כאילו הוא. חיים זה ואין קיימא ברי נישואין זה אין, רגעית התרגשות מבוסס כשהכל

 – זה לא שזה יזהה הוא ליוחסין כשיבוא רק. חשק זה היה אך, ברצון השתמש כאילו והוא. בעולם רצה ה"שהקב ְלמה לא

ן ְוָהָיה"  סורר בן על עזרא האבן אומר כך, מהאמא מתחיל הבן. בכלל הזה הבן את רוצה לא הוא, "ַלְשִניָאה ַהְבכֹור ַהבֵּ

 כשישנן". אהרן בבני שרמזתי והרמז. אמו ושם: והעד, תאר יפת אשת בעבור, הפרשה זו ונסמכה", (כ, כא דברים) ומורה

מֹו ְוֵשם", התורה מציינת, אמור בפרשת המובא, הישראלית האשה בן, במגדף. האמא מי לבדוק צריך בעיות ית אִּ  ַבת ְשלֹמִּ

י ְברִּ  הזה העולם חיי יבקש לא כי אפיקורס כמו זה הנה", (שם) עזרא האבן אומר, ומורה סורר בן אותו ומיהו. בכדי ולא, "דִּ

 ובקדושה ברוממות אותם לחיות צריך, איסור לא הם, טרף לא הם הזה העולם חיי, "ומשתה מאכל מיני בכל להתענג אלא

 כי ,אבא בית מורשת מגיע כהמשך והכל. אפיקורס כמו ,עכשויזם של, תענוגות של אידיאולוגיה זו הזה הבן אצל אבל

 . המשכיות ואין יצירה אין, יוחסין אין, כך ממשיך גם זה, שגויה בתפיסה מתחיל כשזה

 ואחריות הכרח – הרצון תשתית

, הקידושין תנאי שהם כתובות לאחריו, קידושין במסכת לפתחו מתבקש היה פניו על, תמוה במשנה נשים סדר של סדרו

 ורק, וגיטין סוטה, נזיר, נדרים, כתובות, לאחריו, ביבמות מתחיל נשים סדר: אחרת סידר רבי אולם. גיטין מסכת את ובסופו

, להפריד ניתן שלא קשר היא שחתונה לחשוב עלולים שהיינו כיוון, קידושין את מקדימה גיטין. קידושין מסכת בחתימתו

 . יבמות מסכת פותחת הסדר כל את אולם. גט באמצעות להיפרד וניתן בחירה שקיימת ומלמדת מחדשת והתורה

 : המשנה לפירוש בהקדמתו ם"הרמב עומד הדברים על

 שמחייב כפי בכתובות ולא ביבמות להתחיל שהביאו והטעם, ביבמות והתחיל, נשים בסדר הדברים בחלוקת נתעסק כ"אח

 עליו כופים היבום אבל, להתחתן האדם את לכוף דין לבית ואין, האדם ברצון תלוים שהנשואין לפי, להקדימה ההגיון

 .ביבמות התחיל לפיכך, ההכרחי בדבר להתחיל יותר ונכון, יבם או חלוץ או לו ואומרים

 זיווגם אם שמחים היו אנשים אולי. רצון בלי להתחתן אפשר אי, רצון היא נשים בסדר המרכזית הנקודה, ם"הרמב אומר

, המדויק הרצון, ההתאמה את למצוא צריך אבל, ואכזבות כוחות הרבה חוסך ובכך, וידוע וגלוי משמיים יורד, מוכתב היה

 .המשמעותי הגורם הוא הרצון לכן, הסדר זה, מחודשת לידה ליצור כדי הנכון הרצון

 על גם אחריות קיימת בהם מציאויות ישנן. עליהן אחריות יש האדם ועל, השלכות ישנן הזה שלרצון לדעת צריך, כ"ואעפ

 שמתחילים לפני. שלו הזרע את להחיות וצריך העולם על אחריות שמוטלת כיון, זרע ללא שנפטר אח של קודמים נישואין

 היא יבמות מסכת מהאחריות יונק שכולו קשר -יבמות מסכת שיש ולומר להקדים צריך, רצון כולו שהוא נשים סדר את

 הערכים את להגשים הכלי היא להיפך אלא לכלל ומהמחויבות מהעם מנותקת שאינה הזוגיות למושג כולו נשים לסדר סימן

 .הללו



4   חוסן זה סדר נשים 



 העולם נברא בשבילי

. חייו את בכך ומשחית הנמוכים רצונותיו את רק שחי המבול דור איננו. אותה הקובעת זו היא והתורה, מחויבות ישנה לנו

 שהם לנו תבע ה"שהקב דברים אותם כל נכנסים עולם קיום של הזאת האחריות ובתוך העולם קיום על אחריות לנו יש

 אלמוני כאותו לא. אותם ומעצימים מקדשים, מרוממים אלא האלה הכוחות את מדכאים לא אנחנו. וחזקים עצומים

 כך, מהר נעלם זה כך, עצומה אש נראה שזה וכמה מהר בא שזה וכמה, העולם על אחריות לו שאין שבוע מפרשת

 .  ערירי נשאר והוא, בן לא, אישה לא לו אין, גלמוד נותר הוא ,עמוקה השקיעה

 תנו(: "ב, מ) בקידושין הגמרא כך. העולם כל על היא שלנו והאחריות, שלנו התורנית בהבנה בסיסית מילה היא אחריות

 ובייחוד". 'וכו זכות לכף עצמו שהכריע אשריו אחת מצוה עשה זכאי וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם יראה לעולם, רבנן

 (:ד, ג) תשובה בהלכות ם"הרמב כך, אלול בזמן, הזאת המיוחדת בעת

 חטא חטא. חייב וחציו זכאי חציו העולם כל וכן. חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל צריך

 כל ואת עצמו את הכריע הרי, אחת מצוה עשה. השחתה לו וגרם חובה לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי, אחד

נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים , ומפני ענין זה... והצלה תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם

 .כ יתר מכל השנה"ולעסוק במצות מראש השנה ועד יוה

 הללו מהמושגים יותר זאת המבטא מושג ואין, כללית אחריות הינה, והקטנים הגדולים ובמעשים יום-ביום, שלנו האחריות

 הנתינה וזו כללי הכי המושג טמון בו דווקא אך, ודיסקרטי אישי הכי הדבר הם שלכאורה, נשים וסדר כתובות מסכת של

 .עולם קיום - לעולם לתת יכולים שאנחנו גדולה הכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם .שיחה כללית" ישיבת הגולן"של ד "ת בביהממתקיימ 00:11בשעה מידי שבוע ביום שלישי 

 ,הדרכות רוחניותבועניינה , בעלת גוון מוסרי הינהשיחה זו , תורת מרן הרב וכתבי ראשוניםמלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים 

 .בדורנו של בן תורההרוחנית ושופכות אור על דרכו , המבט האמוני ןהנגזרות מ
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