
 

 ב"ה

 צמיחה זוגית מתוך משבר

 שיעור לט"ו באב

 מה חוגגים?על  – פתיחה

היום הקשה ביותר בלוח  –אחרי שלושה שבועות של ימי האבל על חורבן בית המקדש ותשעה באב 

אל אחד מהחגים השמחים ביותר והידועים פחות בלוח השנה  במעבר חדהשנה היהודי, אנו עוברים 

הי המשמעות של החג, סביר להניח שרובם חמשה עשר באב. אם נשאל אנשים ברחוב מ –היהודי 

 המוחלט לא ידע מה לענות. אנשים יודעים שזהו 'חג האהבה', אבל לא יודעים להסביר מדוע.

בשיעור היום ננסה להתעכב על המשמעות של היום המיוחד הזה, ולהבין מה המסר שלו לחיי 

 האהבה שלנו.

 המקור לחג הוא במשנה בסיום מסכת תענית, האומרת:

ר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, אמ
כל הכלים טעונין  שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו.

  טבילה.

ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה, מה אתה  ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים.
היא  ה'שקר החן והבל היופי, אשה יראת  אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. לך. בורר

צאינה וראינה וכן הוא אומר:  ואומר: תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה. תתהלל.
חתונתו, ביום  בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו.

 וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו, אמן. זו מתן תורה.

 )משנה סיום מסכת תענית(

 :הגמרא מבארתמה הסיבה שבגללה אנו חוגגים ושזהו אחד מהשני הימים הטובים ביותר לישראל? 

אלא  ,יום שניתנו בו לוחות האחרונות ,בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה
  ?ט"ו באב מאי היא

זה הדבר אשר צוה  ?מאי דרוש .שבטים לבוא זה בזה אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו
אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום  .ה' לבנות צלפחד וגו' דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה

ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן 'שנאמר  ,שהותר שבט בנימין לבוא בקהל
יוחנן יום  בירמר רבה בר בר חנה א .נו ולא מבנינואמר רב ממ ?מאי דרוש ,'בתו לבנימן לאשה

ויהי 'עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה שנאמר  :דאמר מר ,שכלו בו מתי מדבר
יום שביטל  :עולא אמר .אלי היה הדבור ',וידבר ה' אלי ,כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות

 ואמר ,ים שלא יעלו ישראל לרגלהושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכ
ואמר רב מתנה אותו יום  ,רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה .לאיזה שירצו יעלו

והמטיב שנתנו  ,הטוב שלא הסריחו -שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב 
רבי אליעזר  ניאדת ,רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה .לקבורה



 ,מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה :הגדול אומר
  .אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל .לפי שאינן יבשין

 )תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף לא:(

 ו ביום הזה מספר מאורעות משמחים, וכתוצאה מכך, נקבע היום ליום טוב.כלומר, לפי הגמרא קר

מה כל כך מיוחד דווקא במאורעות אלו, עד שהיום טוב של חמשה עשר באב גדול נשאלת השאלה, 

היום הקדוש  –יותר משאר הימים טובים ואפילו משלושת הרגלים, ועד שמשווים אותו ליום הכיפורים 

 ביותר בשנה?

שאז מתמלא הירח באמצע החודש, וכל של יום זה היא  תהייחודיוהאר"י הקדוש מסביר שבאמת 

 המאורעות שאירעו בו הם רק תוצאה מענינו העיקרי.

וגם על ההסבר הזה אתם בוודאי מתפלאים, כי הרי הירח מתמלא מידי חודש, ולמרות זאת אומרים 

 שר באב יותר נעלה מהם?שחמשה ע

 הוא: 1בחסידותההסבר לכך 

דהגם שבכל ט"ו בחודש הוא מילוי הלבנה, מכל מקום, גודל המעלה דמילוי הלבנה הוא 
המילוי והשלימות שלה שלאחרי חסרון, דהשלימות שאחרי חסרון היא שלימות נעלית יותר 

ה היא עליה מהשלימות שמצד עצמה, כידוע הכלל בעליות וירידות, שהעליה שלאחרי היריד
למעלה יותר מהדרגא שלפני הירידה, וכל שהירידה היא ביותר, העליה היא ביותר. ולכן עיקר 

המעלה דמילוי הלבנה הוא בט"ו באב, כי בחודש אב, הירידה דהלבנה )דישראל דומין ללבנה( 
היא ירידה גדולה ביותר, לכן, העליה דט"ו באב )שלאחרי הירידה דתשעה באב( היא עליה 

 ה ביותר.גדול

 (ימים טובים לישראל ה'תשל"המאמר ד"ה לא היו )

 נישואין מחדש

? למה בחרו לציין את היום הזה דווקא בענין של הפך את היום הזה ל'חג האהבה היהודי'איך כל זה 

 שידוכים?

כל הנושא של זוגיות בעם ישראל, משתלשל מה'זוגיות' של הקב"ה ועם ישראל. כפי ששיר השירים 

באב  המקבלת. הקשר של ט"ו –המשפיע, ועם ישראל היא הכלה  –מלמד אותנו, הקב"ה הוא הזכר 

מגיעה ישראל, עם  –ה, והכלה הקב" –הקשר של החתן שביום הזה מכך עם נישואין הוא תוצאה 

 .2לשיאו

 למה דווקא ביום הזה? 

מדמה את הגלות של בני ישראל לגירושין. בתשעה באב, מערכת היחסים של הקב"ה ועם  3המדרש

אחרי שעם ישראל 'בגדו' גירושין.  –ישראל עוברת את המשבר הגדול ביותר שיכולים לחוות בני זוג 

נישואין  .ת משבוע לאחר מכן, הקב"ה 'מתחתן' איתנו מחדשנראה שהרומן הגיע אל קיצו. פחובקב"ה, 

 כאלה שצומחים מתוך משבר כל כך גדול, יוצרים צמיחה לא רגילה, ושמחה עצומה. 

זה הנושא שנדבר עליו היום. מהי המטרה של משברים בזוגיות, ואיך הופכים אותנו למעודדי צמיחה, 

 ולא להיפך.

                                                           
1
 ימים טובים לישראל ה'תשל"המאמר ד"ה לא היו  
2
 לקו"ש ח"ד 
3
 פתיחתא דאיכה רבא 



 פריון אחרי מריבה

לי ישמע לכם אחד מהסיפורים הכי מוזרים על זוגיות ששמעתם אני רוצה לפתוח דווקא בסיפור, שאו

 :4בחיים שלכם

בין המסתופפים בצל כבוד קדושתו של הצדיק רבי אלימלך מליזנסק, היה אברך אחד חסיד ומופלג 

בתורה, והיה לו עושר וכבוד הן מצד אבותיו הגבירים והן מצד חמיו. ונסע לרבי הקדוש הנ"ל כמה 

וד ומעולם לא ביקש מאומה מאת רבו, כי אם בענייני עבודת השם יתברך. אך שנים מתוך עושר וכב

כעבור כמה שנים אחרי נישואיו, ולא נפקדה זוגתו בפרי בטן, החלו אשתו ובית חמיו להפציר בו כי 

ייסע לרבו הקדוש ואל יניח לו עד אשר יבטיחהו בפקודת ישועה ורחמים, כי הלא איש אלוקים קדוש 

 לימלך.ונורא הוא ר' א

והסכים  –אם כי למורת רוח היה לו לבוא אל הצדיק בבקשות גופניות  –ויהי באומרם אליו יום ויום 

האברך, כי בעת שיגיע שוב אל רבו יזכיר לפניו גם בקשה זו. וכן היה. ורבו הקדוש הבטיח לו כנהוג. 

כיר צרתו לפני אומנם ארכו הימים והתקוות הפכו למפח נפש. עד אשר האברך בעצמו נתעורר להז

 רבו יום יום.

האם ישיבתכם  –לבסוף שאל אותו הרב הקדוש רבי אלימלך: "אמור לי, היאך תתנהג עם אשתך 

 בבטח ושלוה"?

 ענה לו האברך: "ישיבתנו באהבה ואחווה ורעות, ברוך השם".

ם אמר לו הרב הקדוש: "אומנם כן צוותה תורתנו הקדושה לדור יחד בהשקט ושלוה. אבל אם אהבתכ

גדלה כל כך עד אשר מעולם לא נפסקה אהבתכם אפילו לרגע, זה הדבר אשר יגרום את המניעה 

מפרי בטן, ועל כן רחוקה ישועתך. ובכן קבל עצתי: סע לביתך, ותראה לנתק מעט את האהבה ביניכם, 

עד שתראה שגם אשתך תתרגז ותתקצף כנגדך, ומיד אחרי כן תשוב ותאהבנה כמקודם, ובזאת 

 קרוב". ויברכהו ר' אלימלך, וישם האברך את הדברים בלבו, וילך.תיוושע ב

וכבואו לביתו והנה אשתו יוצאת לקראתו כדרכה תמיד לקדם פניו. אבל הוא לא פנה אליה והראה לה 

פנים של זעם, ולא אאריך בסיפור המעשה, רק אספר כי חיש קל עלתה בידו מצוות רבו להביאה לידי 

היא כך. עד שפרצה מריבה ביניהם בתגרת יד, ולפתע נתכבדה היא ממנו ריב. אמר הוא כך, ואמרה 

במתנת ידו מכת לחי. מיד נבהל האברך ורוחו החלה לפעם בקרבו, כי קיים דברי רבו הקדוש הרבה 

יותר משנצטווה. הוא לא נצטווה כי אם "לך ודבר אתה קשות", והוא הלך והכה. המתין האברך עד 

שה שלום ביניהם כמקדם. ויהי לתקופת הימים ויפקדם ד' ברחמים אשר סר הכעס מלב אשתו ונע

 בפרי בטן.

 נסע האברך לרבו הקדוש, וסיפר לו את כל המאורע.

 ויאמר לו הרב הקדוש:

"אל תדמה בנפשך כי צוויתי להתקוטט, חס וחלילה. כל שאמרתי לך הוא מה שרמזה תורתנו 

אף יעקב ברחל וכולי'. והרי מה פשעה ומה  הקדושה אצל יעקב אבינו עליו השלום בפסוקים 'ויחר

חטאה רחל בדבריה ליעקב, הלא אין לבקר אדם על דיבורו מתוך צערו! אלא, שיעקב אבינו עליו 

השלום ראה כי אהבתם יחד הוא הסיבה שתמנע פרי בטנה, ובכוונה ניתק יעקב מעט את מוסרות 

 האהבה. ואז שמע ד' לקול תפילתה של רחל ויפתח את רחמה".

למה באמת? למה כולנו מרגישים לפעמים שדווקא אחרי משבר ומריבה אנחנו מרגישים איך הקשר 

 שלנו מעמיק, התשוקה מתגברת, והאהבה מתעצמת?

                                                           
4
 25על פי אהל אלימלך לז, עמ'  



 ראש, תוך וסוף

למציאות כולה יש מבנה בסיסי שעליו היא מבוססת. המבנה המורכב מתהליך בן שלושה חלקים 

 וסוף. שמהווים ביחד מבנה שלם, ונקרא: ראש, תוך

 –ראש, אמצע  -מורכב משלושה חלקים: התחלה  כל דברהקב"ה קבע את המציאות בצורה כזו שבה 

 מורכב משלושה חלקים: ראש, גוף ורגל. לדוגמא גוף האדם תוך, וסוף. 

גם תהליכים מורכבים מאותם שלושה שלבים. ה'ראש' זו ההתחלה שכוללת בתוכה את כל הדבר, 

 'תוך' זה הדבר עצמו, ו'סוף' זה הסיום והתכלית של הדבר.

כבר יש לו את לבנות בית. ברצון הזה בניית בית. התהליך כולו מתחיל ברצון של האדם לדוגמא  ניקח

 זהו הראש.  –דות, החדרים, האביזרים, הריהוט וכו' וכו' : היסוכל המבנה של הבית המושלם

בשלב השני הוא מתחיל לבצע את הרצון שלו. זהו שלב הבניה בפועל. בשלב הזה האדם מתחיל 

 להתעסק עם הפרטים פרט אחרי פרט, על מנת להשיג את היעד הסופי. זהו שלב התוך.

. כעת יש לו את הבית המושלם. זהו השלב השלישי הוא אחרי שהשיג את מטרתו וסיים את הבניה

 שלב הסוף.

 תהליך אחד

ביחס לשלב הראשון. הרי דרסטית השלב השני הוא ירידה בואו נתבונן רגע בשלב השני: על פניו, 

אז לשם מה לעבור לשלב . לעומת השלב השני בו היא כבר לא קיימת ,בשלב הראשון קיימת שלימות

 מושלם? השני? למה לא להישאר בעולם האוטופי וה

דווקא ומנותק מהמציאות.  תדמיוניפנטזיה ם וטה: השלב הראשון הוא במובן מסויהתשובה פש

 .לתוך המציאותהירידה לשלב השני מביאה את השלימות 

שלושה שלבים המהווים היא ששלושת החלקים האלה אינם שלושה חלקים נפרדים, אלא המסקנה 

י של הירידה, אי אפשר להגיע לשלב השלישי המושלם, אלא . בלי השלב השנביחד תהליך אחד שלם

 . מנותקים מהמציאותנשארים בשלב הראשון שבו הדברים עדיין 

 בבריאת העולם

 –כדי להבין את הדברים יותר לעומק, בואו נתבונן במודל של 'ראש, תוך וסוף', בתהליך הראשון 

 תהליך הבריאה. 

תרחשת כך פתאום. נברא העולם וזהו. בריאה כזו על פי קבלת האר"י, בריאת העולמות לא מ

שמדלגת בבת אחת את כל המרחק מהבורא הבלתי מוגבל, אל עולם מוגבל וגשמי, תהיה מנותקת 

ממקורה ולא תוכל להתחבר ולהרגיש אותו. לכן, לצורך בריאת העולם עשה הקב"ה תהליך הדרגתי 

 ומורכב שמוביל מה'אחד' הפשוט, אל המציאות המורכבת.

 אר"י הקדוש תיאר את התהליך של בריאת העולמות כך:ה

דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא 
היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט 

היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה  ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל
אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל 

הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף 
 ....ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית



 א'(עץ חיים שער )

האיר האור אין  לפני שהתחיל תהליך הבריאה, אם ננסה לפשט את דבריו של האר"י הקדוש בקצרה:

ההתגלות אלוקית האין סופית. כל מה שהיה הוא רק ומילא את כל המציאות. ללא שום הגבלות סוף 

 במצב כזה לא היה ניתן לברוא עולם מוגבל, כי ההתגלות הבלתי מוגבלת לא אפשרה זאת.

הקב"ה סילק עשה הקב"ה את מה שנקרא 'צמצום הראשון'. בשלב השני, לצורך בריאת העולם ולכן, 

מציאות בריאת ניתנה האפשרות ל , בהעדר גילוי אלוקיאת ההתגלות האלוקית הבלתי מוגבלת, ואז

היווצרות של היררכיה  – . ב'מקום' הזה יכול להתקיים סדר ההשתלשלותמוגבלים של עולמות

 העולם הזה.ממנה  נבראשל תהליך ארוך של צמצומים והסתרות,  , שבסופורוחנית

בנקודה הזו של הצמצום הראשון ניתנת האופציה של 'ירידה' במציאות, וכל הירידות שקיימות 

 במציאות, הן תוצאה של הירידה הראשונה הזו.

ב שלהיא להגיע ל אותו צמצום וסילוק של האור האלוקי הלא מוגבל,של הסופית המטרה  אבל

בקיום תורה ומצוות וזיכוך  ידי העבודה שלנו בתוך המציאות מאז בריאת העולםהשלישי, שבו על 

שם בגאולה . מטרה זו תתגבתוך המציאות המוגבלת יתגלה הבורא הבלתי מוגבלש, נגיע לכך העולם

 האמיתית והשלימה.

 א', ב', ג',

הבריאה כאשר עלה ברצונו  שלושת השלבים האלה מתבטאים בתורה, בריאה, וגאולה. עוד לפני

 –ב' ראשית  –קיימת התורה. כמו שחכמינו ז"ל אמרו על הפסוק 'בראשית' כבר לברוא את העולם, 

ולכן עוד לפני הבריאה היא כבר  ,שבני ישראל יקיימו את התורהמטרת הבריאה היא התורה וישראל. 

צריך להתנהל ולפעול. אבל  . התורה עוסקת כביכול בשלב התכנון. היא מדברת על איך העולםקיימת

בתורה הדברים עדיין מופשטים ומנותקים מהמציאות. מדובר בה על תפילין, אבל אין שם עדיין 

 תפילין. 

אחר כך מגיעה הבריאה עצמה שבה ממומשת הכוונה כפי שהתורה מגדירה אותה. אבל בבריאה 

 . 'תוך'עצמה לא רואים ומרגישים את היעד שלה. זהו שלב ה

 תגלה בעולם התכלית והמטרה לשמה הוא נברא. זהו שלב הסוף. בגאולה ת

הבריאה, וג'  –'בראשית'  –התחלת התורה, ב'  –'אנוכי'  -ג'. א'-הרעיון הזה מתבטא באותיות א' ב' ו

 גאולה. –

 שלבי הזוגיות

לתהליך שנכון בכל תחום בחיים, גם ראש, תוך וסוף' 'תרגם את המבנה של ל אנחנו יכוליםכעת, 

 הזוגי. 

הליך הזוגי למספר שלבים, ובאופן כללי מקובל כיום לחלק את הת 5אצל מטפלים זוגיים מפורסמים

 לשלושה שלבים:

השלב הראשון מכונה שלב 'ירח הדבש' או שלב ההתאהבות. זהו השלב האוטופי. בני הזוג חולמים 

בשלב הזה יש  וכו' וכו'. העתיד המשותף נראה מבטיח ן,ורוד ומושלם, רואים הכל עין בעיעל עולם 

והם רואים את עצמם כדבר אחד ממש. חלק מהגורמים שמזינים סימביוזה מושלמת בין שני בני הזוג, 

 את השלב הזה הם גם חומרים פיזיים שהגוף מפריש בתקופה הראשונה של הקשר.

                                                           
5
שלבים, אבל באופן כללי כל שלושת השלבים  5-ועוד. חשוב לציין שלדבריה התהליך מתחלק ל ד"ר סוזן קמפל 

 האמצעיים, נכללים בשלב השני כאן.



נקרא שלב מאבקי הכוחות, או שלב האינדבידואליות. בשלב הזה כל אחד מתחיל לפתח שלב השני ה

ה מתחילים מאבקי הכוחות בין בני הזוג. את האינדבידואליות האישית שלו בתוך הזוגיות, ועל רקע ז

פתאום אנחנו שוכחים לקנות לאשה פרחים, שוכחים לפנות את הכלים מהשולחן, נעשים לעיתים 

יש נחיתה אל חסרי סבלנות, ולפעמים אפילו מרשים לעצמינו להרים את הקול. זהו השלב שבו כבר 

, לת לא באמת מושלם כפי שחשבנותוך המציאות. פתאום מתברר שהמציאות לא כזאת ורודה. שהזו

, והצורך בגיבוש צפיםהפערים  ואנחנו שואלים את עצמינו: 'איפה בן או בת הזוג שהכרנו קודם?'.

 המקום האישי בתוך הזוגיות עולה.

. הם להתעורר המשברים השונים יכולים , ככל שאנחנו יותר מרגישים ש'הוא' זה לא 'אני',בשלב השני

קשיים כלכליים, גידול הילדים, שחיקה כתוצאה מהשגרה, סיבות שונות: מתעוררים בעיקר על רקע 

 ועוד. משברים שמעמידים בסימן שאלה את כל הקשר הזוגי. חוסר סיפוק עצמי

כוחים וגורמים לנו לכל אותם ווי מאבקי הכוחות: האמת היא שההבדלים המתעוררים בשלב העמקה]

כתחילה אנחנו מחפשים בדרך כלל אדם שיהיה שונה מאיתנו כדי שישלים לותסכולים, קשורים לכך ש

 –תפקיד האשה להיות עזר לאיש, ומשום כך עליה להיות 'כנגדו' "כמו שכתב הרש"ר הירש: אותנו. 

 ".6ולשם כך היא זקוקה לסגולות אחרות ,עליה להשלים אותושומה 

שבשלב שבו אנחנו מאוהבים, היות ש'על כל פשעים תכסה אהבה', ההבדלים הללו אינם  אלא

הופכים מפריעים לנו, אך למרבה האבסורד, בשלב השני, דווקא הסיבות שגרמו לנו לבחור בבן הזוג, 

 .[להיות גורם מפריע בקשר

יש כאן מישהו ששמח לעבור מהשלב הראשון ישאר בשלב הראשון? לא היה רוצה לה מי מאיתנו

 המושלם, אלא השלב השני של מאבקי הכוחות?

השלב הזה הוא פנטזיה לא אבל האמת היא שהשלב הראשוני הוא ממש לא השאיפה והיעד שלנו. 

שאר בשלב הראשון האוטופי, לא מגיע לחיבור אמיתי. חיבור אמיתי מגיע דווקא זוג שנמציאותית. 

דווקא כאשר מצליחים לגשר  זוג, כולל הפגמים והחסרונות שלו. ממקום של היכרות אמיתית עם הבן

הפערים, ולבנות זוגיות יציבה, דווקא שם צומח הקשר האמיתי והמציאותי, ולא  לולהתמודד ע

 המדומיין.

ממקום שנבנה ומתגבש מתוך הבירור של  ,בשלב השלישי יש בין בני הזוג כבר חיבור ממקום בוגר

מתוך התהליך הם הופכים להיות מציאות אחת ל המקום מול הבן או בת הזוג וכו'. המקום האישי, ש

אחת. הם מפסיקים להיות 'אני' ו'אתה', והופכים  שבה יש מקום לשניהם בקשר, המאחד אותם לישות

בשלב הזה מגיעים לאותה קרבה של נקודת ההתחלה, אבל אחרי התהליך של שלב להיות 'אנחנו'. 

  .הבניה

גם דיונים וויכוחים, חייבים לנהל בצורה נכונה, מבלי לפגוע, ומבלי להביא כמובן חשוב להדגיש, ש] 

את הדברים למקומות כאלה שיצרו נזקים שאחר כך יהיה מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, לתקן אותם. 

 [וויכוח צריך להתנהל בצורה מכובדת, מתוך הקשבה לזולת.

 אדם וחווה

 ם.של שלושת השלבי תיתן לנו הבנה עמוקהבזוגיות הראשונה של אדם וחווה התבוננות 

 סיפור בריאת האשה מתואר בתורה כך:

ן ים מִּ ֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ ם, ַוָיֵבא ֶאל-ַחַית ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל-ַויִּ ְראֹות -עֹוף ַהָשַמיִּ ָהָאָדם, לִּ
ְקָרא-ַמה ְקָרא-יִּ ְקָרא ָהָאלֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה, הּוא ְשמֹו.  -לֹו; ְוֹכל ֲאֶשר יִּ ַהְבֵהָמה -ָדם ֵשמֹות, ְלָכלַויִּ

ם, ּוְלֹכל, ַחַית ַהָשֶדה; ּוְלָאָדם, ֹלא ים ַתְרֵּדָמה ַעלָמָצא ֵעֶזר ְכֶנְגּדֹו.  -ּוְלעֹוף ַהָשַמיִּ -ַוַיֵפל ְיהָוה ֱאֹלהִּ
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 רש"ר הירש בראשית פ"ב פס' יח' 



ְסֹגר ָבָשר, ַתְחֶתָנה.   ַצְלֹעָתיו, ַויִּ ַקח, ַאַחת מִּ יָשן; ַויִּ ים ֶאתָהָאָדם, ַויִּ ֶבן ְיהָוה ֱאֹלהִּ -ַהֵצָלע ֲאֶשר-ַויִּ
ן ֶאָה, ֶאל-ָלַקח מִּ ָשה; ַוְיבִּ ַוֹיאֶמר, ָהָאָדם, ֹזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ּוָבָשר ָהָאָדם.  -ָהָאָדם, ְלאִּ

יש ֻלְקָחה י ֵמאִּ ָשה, כִּ ָקֵרא אִּ י; ְלֹזאת יִּ ְבָשרִּ יו, ְוֶאת-יש, ֶאתאִּ -ֵכן, ַיֲעָזב-ַעלֹזאת.  -מִּ ּמֹו; ְוָדַבק -ָאבִּ אִּ
ְשתֹו, ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד.  ְבאִּ

 )בראשית, 

 מסביר על כך הזוהר:

אלוהים לא טוב היות האדם לבדו וגומר...וכי לבדו היה, והרי  ה'פתח רבי אחא ואמר ויאמר 
כתוב זכר ונקבה בראם, ושנינו אדם שני פרצופים נברא, ואתה אומר לא טוב היות האדם 

 לבדו?

סק בנקבתו, ולא היתה לו סמך כנגדו, מפני שהיתה בצידו והיו כאחד מאחור, אלא שלא התע
 ואז היה האדם לבדו.

 אעשה לו עזר כנגדו, מהו כנגדו? כנגד פניו, להידבק זה בזה פנים בפנים.

מה עשה הקב"ה, ניסר אותו ולקח הנקיבה ממנו, זה הוא שכתוב ויקח אחת מצלעותיו, מהו 
 שאתה אומר אחת היא יונתי תמתי. אחת, זו הנקיבה שלו כמו

 ויביאה אל האדם, התקין אותה ככלה והביא אותו להיות כנגד פניו, מאירים פנים בפנים.

 ספר הזוהר פרשת תזריע )בתרגום לעברית(

כלומר, גם לפני הנסירה היו קיימים שתי מציאויות של אדם וחווה, רק שהם היו אחור כנגד אחור. כדי 

 להגיע למצב של פנים כנגד פנים, היו צריכים לעבור את התהליך שנקרא נסירה.

כשהיחסים הם אחור כנגד אחור, אנחנו לא  מה ההבדל בין אחור כנגד אחור, ובין פנים כנגד פנים?

 רואים את בן הזוג. כשהיחסים הם פנים כנגד פנים, רק אז אנחנו רואים את בן הזוג.

אחור, שקוע כל אחד מבני הזוג בתועלת ובהנאה שהוא מפיק מהקשר בכללות, ביחסי אחור ב
במצב זה, גם היחס רח נלווה לקשר זה. כעם בן זוגו, ומתייחס אל חובותיו כלפי בן הזוג, כה

ל בן הזוג נועד רק 'לצאת ידי חובה'. זהו יחס טוב המתאים לכל אדם 'על פי הכללים', הטוב א
 אופיו ייחודי של בן הזוג.-ללא איכפתיות מפרצופו

ביחסי פנים בפנים לעומת זאת, שקועים בני הזוג באהבה ונתינה מתוך רצון פנימי אמיתי, 
 ומתוך ענין בבן הזוג ובטובתו.

 רב יצחק גינזבורג, חלק א' עמוד ל"ט()יין המשמח, ה

בעיקר עסוקים ומרוכזים בכמה טוב הזוגיות זה בדיוק מה שמאפיין את השלב הראשון בזוגיות. אנחנו 

ההסתכלות של התועלת שבסופו של דבר זה מביא עושה לנו, וגם הראיה שלנו את בן הזוג היא דרך 

 לי.

ב זה השלדרך שלב ה'נסירה'. הנסירה כדי להגיע למצב של פנים כנגד פנים, אנחנו צריכים לעבור 

, אדם תאחד מבני הזוג חוזר להרגיש שבעצם הוא מציאות נפרד שבו אנחנו 'נפרדים' אחד מהשני. כל

אינדבידואלי, שיש לו רגשות, צרכים, רצונות, השקפת עולם ועוד. כעת הוא גם יכול להבין, שגם בן 

הזו, כאשר הוא רואה בזולת אדם נפרד, הוא  עצמאית. בנקודהמציאות  –הזוג הוא בדיוק אותו דבר 

. שימו לב לדבר מעניין: כשמסתכלים על היחודיים לווהרכים יכול לזהות ולהבין את מאפייני האישיות 

 מישהו מאחור, נראה שכולם שווים. ההבדלים בין אדם לחבירו ניכרים בעיקר בפנים. 



 לא לברוח!

מתחילים פתאום כאשר  ;חנו עוברים את שלב ה'ירח הדבש' ומתחילים את החיים עצמםכשאנ

ואנחנו  בקשר, ן תאונה, משהו לא תקיןאם מרגישים שאירעה כימהרבה פעוויכוחים ומריבות, אנחנו 

 . נבהלים מכך

בהרבה מאוד מהמקרים, אנחנו בוחרים בשלב הזה לברוח. אנחנו יכולים לברוח אל התמכרויות, לכן, 

 אל השתיקה וההסתגרות, וישנם אנשים שבמצבים קיצוניים ל"ע בוחרים לבגוד בבן זוג.

. להיפך, אנחנו צריכים להבין שיש כאן שלב הכרחי, וממילא ממשברלא צריכים להיבהל האמת היא ש

 חיובי, שנועד לקדם אותנו למקום טוב בהרבה מהמקום הנוכחי.

הרבי מתייחס לכך במכתב לאשה הכותבת שבעלה נסע לרבי לחגוג את חגי תשרי, וכתוצאה מכך 

 :7התעורר ביניהם משבר זוגי. בין הדברים כותב הרבי

כדאי לזכור את העובדה, שבכל הזמנים ובפרט בתקופתנו, אין זה ענין פשוט לנהל חיים 
רח בקשיים מסוימים, בעיות, ולפעמים יהודיים הרמוניים אמיתיים. זוג צעיר מתנסה בהכ

 אפילו משברים. 

אולם, כאשר מבינים שנסיונות אלו נועדו רק לחזק את יסודות הבית, שעליו להיות 'בנין עדי 
עד', וכפי שהתורה אומרת: "כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' 

ביל לקשיים ולבעיות, נותן ה' אלוקיכם", אזי מתייחסים אליהם בפרספקטיבה הנכונה, שבמק
גם את היכולת להתגבר עליהם, הם רחוקים מלהביא לידי יאוש, ויש להתייחס אליהם 

 כאתגרים שתכליתם שנתגבר עליהם ונפיק מהם את התועלת הגלומה בהם.

 שימו לב למילים של הרבי: קשיים בזוגיות הם אתגר, והמטרה היא שנפיק ממנו תועלת!

 התועלת

 המשבר?התועלת לזוגיות בשלב מהי ום, לסיכ

משבר הגיע, לא היתה לנו הזדמנות לבטא את השוני שלנו, ולא להבין מה נקודות השוני של לפני שה

בן הזוג. הרי התרכזנו אך ורק במציאת המכנה המשותף. העדפנו לחשוב שאנחנו זהים. בשלב הזה, 

 הדחקנו את כל מאפייני האישיות שלנו ושל בן הזוג שלא היה להם מקום במרחב הזוגי.

הוא  ,ות פנימה גם את החלקים האלהנחנו מתחילים תהליך שמכניס אל תוך הזוגירק בשלב השני, א

 מאפשר חיבור הרבה יותר אמיתי ועמוק.

לכן, כאשר מתעורר משבר בזוגיות, אנחנו לא אמורים להיבהל ממנו, אלא להבין שיש כאן חלק הכרחי 

 בתהליך שמטרתו להביא אותנו למקום טוב ועמוק הרבה יותר בזוגיות שלנו.
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