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        ל הגמולל הגמולל הגמולל הגמולעעעע    ––––    אאאאסימן לסימן לסימן לסימן ל
  ועל יצירת הולדי על בת פלוני לפלונ

        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

  מבוא לסוגיית הזיווג– על הגמול

 על הזיווג  –פרק א 

 ?מהו זיווג ראשו� ומהו זיווג שני  –פרק ב 

 ?מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו�  – פרק ג

 ? מתי היא–יצירת הוולד   –פרק ד 

 ?יצירת הולדמה מתרחש ארבעי� יו� קוד�   –פרק ה 

 ?על פיו נקבע זיווג ראשו�" מזל"מהו ה   –פרק ו 

         מבוא לסוגיית הזיווג מבוא לסוגיית הזיווג מבוא לסוגיית הזיווג מבוא לסוגיית הזיווג––––    על הגמולעל הגמולעל הגמולעל הגמול

  מפנות הדת ויסודותיה הוא להאמי� ביושר משפטי הש� יתבר�"

   ...להיות האד� נגמל ונענש בכל עניניו לפי מעשיו א� טוב וא� רע

    , וא� כ� א� הזיווג מכלל הגמול או הפכו

    , רלו אשה משכלת והגונה או ההפ�בהזמי� הש� בגו

    ' אי� מזווגי� לאד� אלא לפי מעשיו ']ריש לקיש[וזהו שאמרו 

   ."צנועה לצנוע ופרוצה לפרו" והדומה לזה: רצה לומר

  )א, בסוטה , בית הבחירה, מאירי(

מדברי ריש לקיש מתבאר שהזיווג איננו נקבע ארבעי� יו� קוד� , כלומר
, הדברי� סותרי�. הל� שנותיו של האיש לפי מעשיואלא נקבע במ, יצירת הוולד

ארבעי� יו� קוד� יצירת הוולד  ') א, סוטה ב; א, סנהדרי� כב(את דברי רב , לכאורה
  .'בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני

:  על הזיווג)א, סוטה ב; א, סנהדרי� כב(ח בש� רבי יוחנ� "דברי רבב. סתירה נוספת
ג� ה� משמעות� הפשוטה היא שזיווגו של אד� , "י� סו%וקשי� לזווג� כקריעת "

לא היה צרי� להיות קושי בעצ� זיווגו אלא , שכ� אילו היה נקבע. לא נקבע מראש
  .'וכו" ארבעי� יו� "–דברי רב ל בסתירה. די היה להפגישו ע� בת זוגו

כא� בזיווג . לא קשיא: " בריש מסכת סוטהעונה הגמראשאלות אלו על 
ודברי רבי , דברי רב נאמרו לגבי זיווג ראשו�: דהיינו". � בזיווג שניוכא, ראשו�

 .יוחנ� כמו ג� דברי ריש לקיש נאמרו לגבי זיווג שני
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: ל והראשוני�"בפרקי� הבאי� ננסה להגדיר את המושגי� בה� השתמשו חז
  .פיו נקבע הזיווג הראשו�&והמזל על, יצירת הוולד, זיווג שני, זיווג ראשו�

        ל הזיווגל הזיווגל הזיווגל הזיווגעעעע.  .  .  .  פרק אפרק אפרק אפרק א

מסביר את ההבדל בי� זווג ראשו� לזיווג שני ) א,סוטה ב (י על אתר"רש
וקשה לזווג� לפי וקשה לזווג� לפי וקשה לזווג� לפי וקשה לזווג� לפי ,  לפי מעשיו–זיווג שני .  לפי המזל–זיווג ראשו� : כדלהל�

 .שאינה בת זוגושאינה בת זוגושאינה בת זוגושאינה בת זוגו

) ארבעי� יו� קוד� היצירה(דברי רב  על הקביעה המוקדמת , במילי� אחרות
ואיננו , "קריעת י� סו%" זה איננו כרו� בקשיי� כולכ� זיווג. נוגעי� לזיווג ראשו�

בעוד שדבריה� של . אלא קשור בהכרזה המוקדמת, מותא� לזכויותיו של אד�
  .רבי יוחנ� וריש לקיש עוסקי� בזיווגו השני של אד� הנקבע לפי מעשיו

        ::::השאלותהשאלותהשאלותהשאלות

    ?ומהו זיווג שני, מהו זיווג ראשו�
    ?מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו�

    ? מתי היא–לד יצירת הוו
    ?מה מתרחש ארבעי� יו� קוד� יצירת הולד

  ?על פיו נקבע זיווג ראשו�" מזל"מהו ה

        ....התשובותהתשובותהתשובותהתשובות

        ???? מהו זיווג ראשו� ומהו זיווג שני מהו זיווג ראשו� ומהו זיווג שני מהו זיווג ראשו� ומהו זיווג שני מהו זיווג ראשו� ומהו זיווג שני....פרק בפרק בפרק בפרק ב

' ק ש� הובאו הדברי� בש� תוס"ובשטמ. א, סוטה ב(ש משאנ' בתוספותיו "הר

זיווג שני , ל אד� ביאר כפשוטו שזיווג ראשו� הוא נישואי� ראשוני� ש)ש"הרא
אבל בחור שנשא "אלא שהוסי% ". כגו� אלמו� לאלמנה"הוא נישואי� שניי� 

  . הוי כמו זיווג ראשו�–אלמנה או איפכא 

לפיכ� דברי ריש לקיש , מדבריו נובע שכיו� רוב הזוגות נישאי� בזיווג ראשו�
 על הגמול בזיווג ודברי שמואל על קושי הזיווג אינ� נוגעי� לרוב הזוגות

  . הנישאי� אלא רק למיעוט קט� בלבד

בזמ� שאיננו , המאירי ביאר ש� שזיווג ראשו� הוא בזמ� הקטנות, לעומת זאת
 ]של זיווג ראשו�[מצד שסתמו , והוא הנקרא זיווג ראשו�. "ראוי עדי� לעונש וגמול
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בזמ� "וזיווג שני הוא זיווג בגיל מבוגר יותר ".  1הוא בזמ� הקטנות סמו� לפרק
  .מצוי יותר דוקא הזיווג השניהיו� לשיטתו ". עונש וגמולראוי ל

' בש� ר, המובא להל� בפרק , ביאור שלישי למושגי� זיווג ראשו� וזיווג שני
  .משה אלמושנינו

        ???? מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו� מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו� מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו� מה בדיוק נקבע בזיווג הראשו�....פרק גפרק גפרק גפרק ג

 הינו לפי –" לפי המזל". " לפי המזל–זיווג ראשו� "כתב , י בסוטה ש�"רש
".  חק נת� ולא יעבור–ויעמיד� לעד לעול� ", ה בעולמו"קבחוקי הטבע שקבע ה

, כי הבורא יתבר� כאשר ברא הכל מאי�: ")ט, דברי� יח(ת "� עה"כ� מפורש ברמב
ונת� כוח האר' וכל אשר , עשה העליוני�  מנהיגי התחתוני� אשר למטה מה�

 גזירת – והנה הנהגת� מעת היות� עד לעול� ועד ...עליה בכוכבי� ומזלות
  ". עליו� אשר ש� לה�

, שהזיווג הראשו� איננו נקבע רק על פי זכויות וחובות, משמעות הדברי�
לו ה� בעצ� הנטיה הטבעית אנתוני� . אלא על פי הנתוני� הטבעיי� של האד�

ה ובב� "ד, ב, � נדרי� לט"ר(הנקבעת לאד� לחבב ולאהוב את ב� גילו שנולד במזלו 

  .עו כלומר המתאי� לו לפי טב– )גילו

דהיינו . י אלו עומדי� לכאורה בסתירה לפירוש המצוי של דברי רב"דברי רש
י "שהרי רש.  מי ישא את מיבגזירת מל�בגזירת מל�בגזירת מל�בגזירת מל�שארבעי� יו� קוד� יצירת הולד נקבע 

�אלא א� נפרש . למד שבזיווג הראשו� הכללי� הטבעיי� קובעי� ולא גזירת מל
  .ע"וצ, שגזירת ארבעי� יו� היא גזירת מל� שנקבעת לפי הטבעי�

ארבעי�  " המילי� משמעותי להבי� קוד� כל אתוכדי להבי� את הדברי� ראו
  ". יו� קוד� יצירת הוולד

  

1. � עליו הכתוב – סמו� לפרק�סמו� לפרק�סמו� לפרק�סמו� לפרק�והמדרי� בניו בדר� ישרה והמשיא� : "איתא?  לפרקמהו סמו
�המאירי ש� בש� רבותיו פירש כי פרק ). ב,סנהדרי� עו" (אומר וידעת כי שלו� אהלי

שישיא� קרוב לזמ� הזה "וסמו� לפירק� הינו , כדאיתא במשנת אבות, ח"הנישואי� הוא גיל י
 אנא נסיבנא בשיתסר ואי הוי נסיבנא בארביסר הוא וכעי� מה שאמרו. או קוד� לו הרבה

שיש איסור אפילו , ב,המאירי אזיל לשיטתו ביבמות קיב". אמינא לשיטנא גירא בעיניה
סמו� לפרק� הינו סמו� , ג"היינו גיל י" פרק�"עוד אפשר לומר שג� א� . לקיי� נישואי קט�

, נדה לא( אלא סמו� לטבילתה וכעי� הא דאי� אישה מתעברת, כלומר מיד כשהגדילו, ואחרי
שלא כדעת , א מאיסורי ביאה הלכה כה"פכ(� "בדעת הרמב) א' ז סי"אבהע(י "וכ� למד הב). ב

הסובר ) תתג' א סי"ח(א "ת הרשב"י צרי� לפרש בדעת שו"וכהסבר המאירי או הב). ח ש�"הב
    . שאסור להשיא קט� ג� סמו� לגדלותו

א% שעדי� , שסמו� לפרק� היינו סמו� לגדלות�, )  ש�סנהדרי�(' י ותוס"לעומת זאת שיטת רש
בזמ� שאיננו ראוי עדי� לעונש "דברי המאירי בהגדרת זיווג ראשו� , ולענייננו. ה� קטני�

מובני� היטב ג� א� זמ� זה הוא אחר גיל מצוות א� קוד� גיל עשרי� בו מתחייבי� " וגמול
לשו� , וא� כ�). י ריש חיי שרה"וברש, א, ר נח"וב, ה"ט ה"ירושלמי סנהדרי� פ(בדיני שמי� 

 . ג"ולא כקטנות מתחת לי' ראויה להתפרש כקטנות מתחת לגיל כ, "בזמ� הקטנות"המאירי 
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        ???? מתי היא מתי היא מתי היא מתי היא––––יצירת הוולד יצירת הוולד יצירת הוולד יצירת הוולד . . . . פרק דפרק דפרק דפרק ד

.  הוא הוא רגע התחלת העיבור"יצירת הוולד"העול� רגיל לפרש שרגע 
ר ב למה הדב"וצ. ( היינו ארבעי� ימי� לפני מועד העיבור–וארבעי� יו� קוד� 

ל "אול� מדברי חז.) 'נקבע דווקא ארבעי� יו� קוד� ולא שמוני� או מאה וכד
אלא , במקומות אחרי� נראה ברור שמועד יצירת הוולד איננה תחילת העיבור

דהיינו המועד בו מקבל העובר , התחלת היו� הארבעי� ואחד מתחילת העיבור
ל  "דברי חז. למאכמיא בע) ב, יבמות סט( אד� וחדל להיות לעניי� טומאה צורתצורתצורתצורת

  :מפורשי� בכמה מקומות

?  מאימתי ניתנה באד�–נשמה : אמר לו אנטונינוס לרבי "::::בבבב, , , , סנהדרי� צאסנהדרי� צאסנהדרי� צאסנהדרי� צא
 שנקר� כולו –משעת יצירה : "י ש�"וברש" ?משעת פקידה או משעת יצירה

 משעה שהמלא� פוקד הטיפה ומביאה לפני –פקידה . בבשר וגידי� ועצמות
  "....המקו� מה תהא עליה

" ל" קמ–מה דתימא לא בקיאי ביצירה ? אי הכי מאי למימרא "::::אאאא, , , , זזזזנדה ננדה ננדה ננדה נ
לא ידעו דהוא ב� , נפל] הכותי�[ וכי קברי –לא בקיאי ביצירה : "י ש�"וברש

  ".וסברי מיא בעלמא הוא ואינו מטמא, ארבעי� יו�

. למד אברה� אבינו מיצירת האד� "::::פרק יטפרק יטפרק יטפרק יט, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית) בובר (מדרש שכל טובמדרש שכל טובמדרש שכל טובמדרש שכל טוב
 זה אחר –' וככגבינה תקפיאני'.  זה תחילת שכבת זרע–' ניכחלב תתיכ': שנאמר
  זה   זה   זה   זה &&&&' ' ' ' ובעצמות וגידי� תסוככניובעצמות וגידי� תסוככניובעצמות וגידי� תסוככניובעצמות וגידי� תסוככני''''. . . .  זה תחילת יצירה זה תחילת יצירה זה תחילת יצירה זה תחילת יצירה––––' ' ' ' עור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישני''''. קליטה

  .ט, יד' ובויקרא רבה פר, ה, יד' פר, וכ� הוא בקצרה בבראשית רבה". סו% יצירהסו% יצירהסו% יצירהסו% יצירה

וראה ". (וולדה עוסק בצורת ה"כל ארבעי� יו� הקב "::::יביביביב, , , , כגכגכגכג' ' ' ' ויקרא רבה פרויקרא רבה פרויקרא רבה פרויקרא רבה פר
  ).ט' עוד במדבר רבה פר

        ????מה מתרחש ארבעי� יו� קוד� יצירת הולדמה מתרחש ארבעי� יו� קוד� יצירת הולדמה מתרחש ארבעי� יו� קוד� יצירת הולדמה מתרחש ארבעי� יו� קוד� יצירת הולד. . . . פרק הפרק הפרק הפרק ה

מועד . ל"נמצאנו למדי� ששני מועדי� בהריו� מוגדרי� היטב בלשו� חז
) ט לעיל"מדרש שכ" (הקליטה"או ) י לעיל"רש" (הפקידה", תחילת ההריו�

 –עד ריקו� איברי�   מו–ומועד היצירה , בשפת ימינו" רגע ההפריה"המתאי� ל
 – ההפריה אחראחראחראחרוא� מועד היצירה חל ארבעי� יו� . שהוא מאוחר הרבה יותר

תחילת ,  ליצירה הוא מועד הקליטהקוד�קוד�קוד�קוד�מתבאר בפשיטות שארבעי� יו� 
בעי� אר"ד) א' ב סי"ח(' " וכ� כתב התשב . רגע ההפריה בשפתנו היו�–ההריו� 

, א ריש סוטה"א ח"כ� משמע במהרש, "ל ברגע ההריו�" ר&יו� קוד� יצירת הולד 
, בדרוש הרביעי) ח"ונציה שמ(לרבי משה אלמושנינו " מאמ' כח"וכ� ביאר בספר 

'  הוא ארבעי� יו� קוד� יצירתו במעי אמו כמו שפיההריו�ההריו�ההריו�ההריו� עתעתעתעתכי ) "א"ד% לה ע(
  ." ק"ל ש� בסוטה ריש פ"י ז"רש
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תכונותיו הגנטיות של , כידוע,  נקבעי�– בשעת ההפריה –ו� בתחילת ההרי
 ובתא הזרע המסויי� המסויימת שהופרתהתכונות התלויות בביצית , העובר

בי� התכונות הללו ג� תכונות ההתאמה העתידיות בי� הילוד . פרה אותהישה
שבדר� הטבע נקבעת מידת ההתאמה בי� , משמעות הבנה זו. לבי� בת פלוני

כשתמיד קיימת פלונית אשר ההתאמה אליה מצד פלוני היא , לוניתפלוני לפ
אלא רק ,  מי ישא את מיגזירהגזירהגזירהגזירהמכא� שבאופ� טבעי לא נקבעת אז . מירבית
שמא ) "ב, ק יח"מו(ל "בכ� מובני� היטב דברי חז. מי מתאי� למי, התאמההתאמההתאמההתאמה

  ". יקדמנו אחר ברחמי�

בריש סוטה שרק ' נוכל להבי� על דר� הפשט את דברי הגמ, דאתינא להכי
זיווג ראשו� קשור בהכרזת בת הקול במועד ההפריה ארבעי� יו� קוד� יצירת 

להתאמה הגנטית , בו מתרחש בדר� כלל הזיווג הראשו�, שהרי בגיל הצעיר. הולד
. הרבה יותר מאשר בגיל מאוחר יותר, יש השפעה רבה מאד על בחירת הזיווג

המזג ): "א"ד% לג ע(ו ש� לרבי משה אלמושנינ" מאמ' כח"וכמובא בספר 
כי , כנודע]  מערכת הטבע–מערכת המזלות [והתכונה אשר ה� ג� ה� מפאת המערכה 

  ". כפי מזגו ותכונתו יתאוה תאוה כפי הנאות למזגו ולתכונתוכפי מזגו ותכונתו יתאוה תאוה כפי הנאות למזגו ולתכונתוכפי מזגו ותכונתו יתאוה תאוה כפי הנאות למזגו ולתכונתוכפי מזגו ותכונתו יתאוה תאוה כפי הנאות למזגו ולתכונתו

איננה גזירה שהכרחי " בת פלוני לפלוני"זו תמיכה נוספת  בהבנה שהכרזת 
�ובתכונותיה של בת פלוני אלא רק קביעה של ההתאמה במזגה , שיהיה כ

  . ולכ� יוכל להשיגה בנקל א� יעשה ההשתדלות המקובלת, לפלוני

"  הגזרה מתקיימת– לפי טבעו ]האד�[א� יתנהג "' ש� ש"וכמו שכתב בתשב
ד% לה (כ בספר מאמ' כח ש� "וכ. פ שכלו"א� היא יכולה להתבטל א� יתנהג ע

אי� ההוראה והחיוב הזה . .. שהמערכה תחייב או תורה הזיווגשע� היות) "ב"ע
  ".כי אפשר שינגדהו האד� בבחירתו, הכרחי

שאיננו סותר " זיווג ראשו�"וא� כני� הדברי� נקבל פירוש שלישי למושג 
מסתבר לומר שזיווג ראשו� הנקבע . אלא מוסי% לה�, את פירושי הראשוני�

א ו הוא ההזיווג בפועלהזיווג בפועלהזיווג בפועלהזיווג בפועלכש, זיווג בכוחזיווג בכוחזיווג בכוחזיווג בכוחארבעי� יו� קוד� יצירה הוא בעצ� 
' זה הוא פירושו הנפלא של ר.  וג� בזכויותהתלוי ג� בבחירה, הזיווג השני

  ).ב"מאמ' כח ד% לו ע(משה אלמושנינו 

יששכר בער איילינבורג ' ובסגנו� אחר התנבא כזאת ג� בספר באר שבע לר
  : ה"בהג, א, על סוטה ב) ד"ונציה שע(

ד יכריזו הזיווג כי קוד� יצירת הול, והמחוור שבעיני הוא דעת חכמי האמת"

א� אחרי בואו לעול� והגיע עת נשוא . המתייחס אל נפשו והוא הזיווג הראשו�

וא� זכה יטלנה וא� לאו יעבירוה ממנו ותנת� לאחר הטוב . ידינוהו לפי מעשיו

  ".והוא זווג שני לפי מעשיו, ממנו
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מ הלוי "הביאו הגרמ, ל בעל הקהילות יעקב"ובלשונו של הסטיפלער זצ
  : לו&לה, עמ,  בספרו פניני רבנו הקהלות יעקבשולזינגר

ארבעי� יו� קוד� יצירת 'ל "הנה כבר נתאמת אצלי הרבה פעמי� שמה שאמרו חז"

 , אי� זו גזירה שהכרחי שיהיה כ�–' הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני

ויוכל להשיג אותה , לו' והיא ראוי, אלא שהבת קול אומרת שהישרות היא כ�...

שהאד� במעשיו יכול לגרו� שלא יזכה , אבל ג� על זה נשאר עני� הבחירה... ,נקלב

  .ש" עיי,"בה ולא תהיה שלו

א בפתח עיניי� "הביאו החיד, בעצ� העיקרו� כבר קד� לה� בשבלי הלקט
י בספר סדר "ל אלו נדפסו לאחרונה מכת"דברי שבה(, ב"ס סנהדרי� ספ"עמ

כי הבת קול איננה גוזרת דבר כי א� "): ב' סי, י�אירוסי� ונישואי� לרבותינו הראשונ

 ".אבל ביד היצור לבחור בטוב ולמאוס ברע, מגדת מה שהיצור עתיד לעשות בי� טוב לרע
, כד – שידוכי� ונישואי� חלק שני, כר� ה, וראה עוד בקוב' מבקשי תורה

  .קסה&קסב' עמ) ט"תשנ(

הסבירו שזיווג ב, ובאמת כבר קד� לכול� רבנו המאירי בריש סוטה ש�
  :ל"וז, "מערכת התולדה"פ "וענינו אז ע, ראשו� הוא בזמ� הקטנות

 הוא בזמ� הקטנות סמו� ]של זיווג ראשו�[מצד שסתמו , והוא הנקרא זיווג ראשו�"

ועל זה אמרו ארבעי� יו� קוד� . מערכת התולדהלפרק יהיה ענינו כפי המקרה או 

   ,ושדה פלוני לפלוני בנדוניתו, ני לפלויצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני

   ."ודברי חכמי� בהווה ...

בלשו� " המערכת הגנטית"משמעותה , בלשו� המאירי" מערכת התולדה"
      .והדברי� פשוטי� ומאירי�. ימינו

        ????על פיו נקבע זיווג ראשו�על פיו נקבע זיווג ראשו�על פיו נקבע זיווג ראשו�על פיו נקבע זיווג ראשו�" " " " מזלמזלמזלמזל""""מהו המהו המהו המהו ה.  .  .  .  פרק ופרק ופרק ופרק ו

, י"רשבדברי , "מזל"מהו ה: "לאור האמור ברורה התשובה לשאלה האחרונה
" מפאת המערכה"י או "בלשו� רש" לפי המזל". "על פיו נקבע הזיווג הראשו�

או , עולמוה ב" הינו לפי מערכת חוקי הטבע שקבע הקב–מ אלמושנינו "בלשו� ר
כפי מזגו ותכונתו יתאוה " כי –" כפי מערכת התולדה "–כמפורט יותר במאירי 

  .וכמבואר למעלה, "תאוה כפי הנאות למזגו ולתכונתו

        ))))אאאא""""תשעתשעתשעתשע((((א נבנצל א נבנצל א נבנצל א נבנצל """"הוספת הגרהוספת הגרהוספת הגרהוספת הגר

, כמדומני על פי חכמי הקבלה זווג ראשו� הוא פע� ראשונה שאד� מתחת�
בי� באותו גלגול ובי� בגלגול , ויותר שאותו אד� מתחת�' וזווג שני הוא פע� שני

ולכ� הכל היו� , והכל ה� גלגולי�, מאז חורב� הבית אי� נשמות חדשות. נוס%
  .הוא זווג שני


