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את הנאמר להלן בצורה לא מסולפת יש לדעת את כל סוגיות התלמוד לעומקן ואת הדרש, רמז וסוד    ןכדי להבי

 ל כל פרטיהן מתוך מכלול כוונותיהן.  תוך כדי קיומן של מצוות התורה ע על בוריו,

הזי היא לתקן מה שנפגם  וו מטרת  חצי, אשתול הקוגלגבג  הוא  אינה  וחזרה למר  ובאה אלי  ודם. האיש  ת שהיא בד"כ 

ור לתקן את החצי השני שלה, ולוקחת על  ב כדי לעזורדת שויונה,  ונה כבר בפעם הראשומרת את תיקוגון וצריכה תיק

ג והשכינה שתשרה עליהם. השאיפה היא להפגש חזרה, להגיע לתענ   -ןור העליולא  םכייחד זו  עצמה חצי תיקון, כי רק

ומאה שדבקו באדם  ת הטוא הסרת קליפון, שהודש לא ניתן להתחיל בתיקור המח ובלי החיבון, ושל האור העלי  םדוהק
יה חייב להנשא כדי לתקן את  מנשה, ה  -רשע  ו, אף שראה, שייצא ממנ ותוכל גדל  םחזקיה המלך, ע  ןלכודם.  ול הקוגלגב

ג.  ו א בת זותר למצות, ומסכים, וקשה יות על הנשמורה, ישנן הרבה קליפם מאז מתן תולי ואחרי הרבה גלג   ום. כיועצמ

  -איןוא כדי להזכיר את מטרת הנישוהכלה, הוגדי החתן  שא למעלה" (, מזדככים. הלובן של בן "ניומלשואין )ע"י הניש

  -קוןנותיהם בתחילת התין שנמחלים להם עוווכן כיוכך לצאת מן העולם,  וקנים,  ום כבר מתם המיתה כאשר הולהגיע לי
וג  וקים את הזיאלו  ולנ   ןו מסוים, אלא שיתיש להתפלל לא על מישהו  -ות של "דף חדש"אין, כדי לתת להם הזדמנ הנישו

תתפלל על מישהי מיוחדת, אלא  אל    -"חפץ חיים "ה  ואמר ל  ,  למי שיתפלל על מישהי  "כמו שאמר ה"חפץ חיים   הנכון.

,  וחפץ חיים" שיתפלל בשביל"ביקש מהוא בא  ו ר שנה הו. כעבון, הוא לא שמע בקולוג הנכוושיזמן לך הקב"ה את הזי

רעתו, ת, כי אדם מבקש הרבה פעמים מה שלות אינן מתקבלומהתפיל   95%  -זה חסד שו. ותה ממנ וה יקח א"שהקב
לם בעשר  ון. האור יורד לעור העליורש הנשמה והמקור שות בקשר אל אולהי  -בתו. יש להתפללו א לטושה  ונדמה לו

הצינור א' וספירות, שהם  לעולם.  יורד  הרוחניים, שהשפע  ב'  -ת  ג'חכמ  -כתר,  והם  -ה  האור,  למקור  בינה, המקשרים 

ות  שייכארת" ו"תפ  -ותת יותר הנקראונ ות תחתו' ספירות היא לובינה. אח"כ ההשתלשל  -ה'חכמה ו-ה, י-י  -כנגד שם ה'

"ה"  " וי"ף של ות", כנגד "ה", השייך לאישה, שהיא הכלי המקבל. הצירו"מלכ -נהו" .הספירה התחתונקראות "לאיש, ו
גם משמ וה ניתו "תותיו של הקב"ה. בלא חיבור איש ואשה שהיא "זעיר אנפין מלכוא  יש  יכוחו  ק,  זרימת  וסר  לת של 

שבע,    ='  ו  -א' והזכר  -האשה  ןנקבה, ישנו רק כשקיים חיבור בי  -הארץ  זכר,   -השפע מלמעלה למטה. נשיקת השמים

ות  שמיט   7אקלימים,     7רקיעים, 7פתחי הראש,     7צבעי הקשת,     7בכל הטבע:  ה. וכן  צר את טבע הבריאוא ישהו

ולא  ש לכך  הרגוה ום את התאוחניים ולרתוהחיבור ביניהם חייב להיות בכל החלקים הרחלקים בנפש ו   7. ישו'כוימים ו

הניש  .להיפך היאומטרת  ולכלכן,    אין  הזכר  במדרגת  ולדבקה  הנקבה  את  )נישאת(  ישובניש  ןלרומם   7  ימים   7אין 

)   7-וברכות,   החתן  סביב  הברכות  וכח"הקפות  גבר"(.  תסובב  העלי     7  –ב  מה  הרכבת  הם  הנישואים  עםוימי   ן 

האיל  ן מלשו  -ברכההתחתון,   יחור  מלמטה    ןבאיל  ן "הברכה" של  משפיעה  והיא  פירותעצמו,  כמו   -ומצמיחה  יולדת, 

יו  לכן טבעיי היסוד הפוכים בהם.   ת הזכר להיפך,ומהלה, ומשפיעה מלמטה למעהארץ ו צא  והאישה היא בחינת "נהר 
 ו יה לקבל השפע, ואז כל הבריאה נהנית מהאור. האשה בנויה מהתמלאות והתרוקנות כמות, הבנ ושהוא המלכ  -מעדן"

ר בקדושה הוא  החיבוהזכר. המלכות. נקראת שכינה.    -ר מלא עם אור השמשל הירח שהוא מלא כשיש חיבומחזור שה

ב  ו לט  ותהמלכות להקב"ה, זה נקרא "גלות השכינה", כי האדם בהתנהגו  בין  כדי לייחד שכינת הקב"ה, כאשר יש ניתוק

 . צב הספירות, האשה היא כלי הנקרא "שכינה ביניהם"בע את מו טב קולמ וא

ו  ת ורי. למעלה ישנה מחזורבןו למעלה, יש חואם למטה אין מתנהגים כמ  -מקוה בין הקבשל התמלאות  "ה  התרוקנות 

הירח שבאמצע החודש יש שיא של קבלת האור    ור, כמוי הכלי ע"י האולמיל  ןה זמאין זת,  וקנ לשכינה. וכשיש התרו

ת במעגל של חודש, מאמצעו ויש צורך בהתנתק  דש, ישנה התמעטות. גם לאישהוף החוהשמש ע"י הירח, ואח"כ עד ס 

וחני בין הנפשות, כי אז באמצע נתק רור ולמלאות את האישה ישנו חורבן וצה דוקא להמשיך בחיבומי שרופו. וועד ס

מי גשמים    -ניםלמים עליות התחתונה, נכנסת  והכלי של המלכ  -שלמותה היא ע"י המים. האישה  דש יש שבירת כלי.החו

אז היא  שמי גשמים.    ומקווה חייב שיהיה ב  ןגשמים מים עליונים. ולכבהעולים מן האדמה, כי מעורבים שאינם מהאדים  

כ להבנותומקבלת  הובינה,    -חות  וה"מקוה"  העליונים  מהמים  הקומה שהיא  את  הבונה  "קומה",  אותיות  כחילוף  א 

י ה"נקיים"  עם האיש. שבעת ימ  -יגשמוחני ור  -אז מתקיים הקשר השלם  וחנית ואת הכלים, כדי לקבל את האור והר

  , עשר–ינה )כתר  ב ם השמיני שהיא תמיד ספירת הויבאז  ו   -7,שייך המספר    ולם הזה, שאליירת הכלי של העובהוא ש



הוא  פירת החסד הנותנים חיות והרחבה, ומים מס יש בהם כח פנימי, םה, מיוה(, היא נכנסת למקונ שמ-ינהתשע, ב-חכמה

וכח האש ש דינים,  ושמבטל  הםבאשה  מלמעלה  המיםב  המים שבאים  חזקה.  הכי  והטעינה  הכח  לאדמה   עלי  שנכנסו 

מקוה של  ם . ותר ממי היוחזקים י  םת, שהם מיוהם המעיינ   -מה שיוצא מהאדמה ע"י התגברות  ם ע"י האדמה, ונחלשי

 והחלשימים,    -םוצמתם אחרי מי גשמים, אחריהחזקה לבטל את הקליפות. א"כ מי מעין הם השניים בע  וצמתומעין ע

הםב הנהרות  יותר  תהליכים  שהמים    -מי  שעברו  לנטילתבברז  ולכן  הכח.  את  כדי    איבדו  בכלי  לצוברם  צריך  ידיים 

 ת הקטנה ביותר היא כמות של רביעית. וה להם כח, והכמשיהי

ב' בריכותיבמקוה   בו אוגרים את מי הגשמים ישירות, עוד לפני  -שנן  נכנסים   אחת שטובלים, והשניה "אוצר"  שהם 
יום א יומיים, סותמים את הצינור.   ולאדמה. הוא מחובר עם צינור לבריכת הטבילה, וכשמחליפים את מי המקוה כל 

בחינת   שהם  למים  נכנסת  היא  הגשמים,  מי  של  העוצמה  את  בו  שיש  למקוה  נכנסת  מהמקור   -בינה"  " האשה  חיות 

ימי    'המחזור וז  ןולולא זה היא במצב של שבירת כלים. בזמהעליון ששייך למלכות, ורק כך היא מקבלת את האורות,  

אמותיה, כדי לתת לה שטח מחיה, בכדי שתוכל   'ים, בהם הבעל חייב להתרחק מדיהנקיים, האשה עוברת תהליכים נפש
חילוניות שגם    ןהרחם. אות  סרטןאינה נפגעת מלהתחדש. אין למדע הרפואה הסבר מדוע אשה חרדית השומרת וטובלת  

, יתכן וכמה פעמים היו בים ובמצב מסוים של מי מקוה. נשים יהודיות ברוסיה טבלו במסירות נפש. אשה נן נפגעותאי

, היא עצמה אינה פגומה בלא טבילה, שמא היא חיה עם גבר מחוץ לנישואיןל במקוה, משום חשד  וגרושה אסור לה לטב

 אלא רק כאשר יש קשר בין בני הזוג אזי הקשר פגום.  
הצניעות מחזקת את הקשר בין בני הזוג. חוזק וחוסן אחדותי זה מתרחש רק כאשר החשפותה של האשה היא    -תצניעו

ולכן שניהם צריכים   מן העין"  בדבר הסמוי  "אין ברכה שורה אלא  מסוים, במצב מסוים.  ורק לאיש  מסוים  בזמן  רק 

זקת את האהבה. מהתורה אנו רואים שגם מח  הנ"לד לתפיסה המגושמת, שחשיפה ללא הגבולות  ולהיות מכוסים, בניג

וספור  כב מנוי  שאינו  הבסף  סמוי.שורה  במקום  הוא  העובר  התפתחות  גם  התחתונה  רכה.  בספירה  הנמצאת   -האשה 
ולכן   בחיצוניים,  וגובלת  להיא  "מלכות"  מודעת,  בלתי  בצורה  גורמות,  ופריצות  חשיפה  שמירה.  יותר  ול  זלזצריכה 

"כדי שלא יקוץ בה". צניעותה גורמת להעלאת    -ת, ההרחקה של השבועיים היא  וכל הצניעאפילו אחרי    וחוסר ענין בה.

העליו הביטוי  את  יוצר  והקדושה  הצניעות  צירוף  לקדושה.  אותו  מביאה  האיש  וצניעות  ביניהם  והאהבה  של    ןהקשר 

לות את העוצמה הגדולה של לוי והאחדות מקב יזמן קצרים, ואז הג   יהגילוי והאחדות, ולכן הגילוי והחשיפה מוגבל לפרק
נן" שהוא הפנימיות המתרחקת  בע"י קדושת האדם, הוא מסיר את לבושו הגשמי ומתלבש ב"חלוקא דר  "אהבת עולם".

 ה הנחש להדבק באשה כי היא משמאל.הנחש שהוא מצד השמאל, ולכן רצ -קיצוניות החיצוניתהמ

 

מה" ע"י אורות החסדים. האשה היא הרוחב של אותו  מלמעלה למטה של השתלשלות "אורות החכ  ךהאור  והאיש הוא ק
ונותנת לקו האור היא מבחינת הגבורה, שדואגת לגבולות הרוחב, באמצעות האמונה   ךקו אורך  את הממשות. האשה 

אורך,  -שהיא במדרגת מלכות אותו  מיסוד    בינה, מלמטה למעלה של  בונה את הבית שהיא עיקרה. האישה  והיא לכן 

היסודות הרוחניים,    ןדה)ח,ו([, ואם גם האיש אש, או מים, אין התאמה בינ ]מסכת    ת האודם בולדולכן נותנת א  -האש

שהם    ןהאיש נותן את הלוב  ויש פירוד ]רס"ג בפירושו ל"ספר היצירה"[. הקשר בין שאר היסודות מפרים זה את זה.
יש   זהשתוות הצורה" ואו"ענוה   -שהחיבור השלם בדרגת הדעת ביניהם הוא ע"י ביטול הי  חסדים ששלמותו הוא הדעת.

 אפשרות לתקן את הנשמה האחדותית של שניהם, ע"י הדימוי של הצורה ליוצרה. 

בין האורות לכלים. . כמו האור ענג ולמלא את הכלים, ולהתגלות בוהאור שאיפתו להת  חכמת הקבלה עוסקת בקשר 

ביט לרצוהאלוקי שהוא  האלוי  להיטיב.  ון  כדי  העולם  את  לברוא  בחנוכה     25  –ה  המילה  קי  )ולכן  אור  היא  בתורה 

בכ המנורה  אור  נס  בהתרחש  מילה=פה  בכסלו(  המאור"ה  מ"ברית  מקבלת  האשה  מ  "גימטריא.  הלשון"וגם  " ברית 

ברית מילה", לשם  " והמילה היא    המוציא חיים ומשפיע חיים ולכן "מוות וחיים ביד הלשון".  ,הנקרא "יסוד שבראש"

שברא מהמוח  הזרע  הוא מגיע  וסיומה  מהלב,  כוחה  את  ומקבלת  שבראש  המחשבה  היא  המילה  של  ראשיתה  כי  ש, 

שכתוב "ויהי    וכמ  "מדבר".   -ולכן נקרא דרגתו של האדם  המעשה. הדיבור הוא מקור השפע ועיקר הקשר בין הנפשות,

אונקלוס  ",  חיה לנפש  האדם   ידי הדיב“לרוח ממללא„תרגם  על  הזול.  בנפש  נפשו  נוטע את  ולכן כאשר    ,תור האדם 

נפשו  ךהאדם מבר ו  על דבר מסוים, הוא מקשר את    ן מעלה אותו אל האור העליולניצוץ הקדושה, שעליו הוא מברך 

רק את הדברים הטובים וזה    -ע"י מחשבה דיבור ראיה-וצריכים האיש והאישה לראות זה בזה    ובכך הוא מתקן אותו.

נוטע  י דברים אלו ה"ישנה את הצד השני להיות טוב, כי ע זו היא  ואלהדברים  את הוא  ופעולה  שהוא שווה    "חסד", 

-(15)  ה"י  -(20)  ( יו"ד2+7=9)  ע"ב   -ול של ה'דימטריא לשם הגשהיא תשע ושווה בג  "גימטריא )הקטנה( ל"אמתב

שאז חסר ה"ה", כי ו"ה הוא השלמות של '"  . "רוק" זה "רק ווה בגימטריא "אהבה"אחד" שו" ו  (15)  י"ה  -( 22)  ו"וי

 איש ואישה ששם ה' חל עליהם. 
 



דר ארבע  ואישהגוישנן  איש  של  נשמותיהם  ובין  להקב"ה,  ישראל  בין  קשר  של  נישוק  -ת  נגיעה,  . וזיווג  ראיה, 
ביד   המוות  והאר"י(.  )הרמ"ק  הבית  בתוך  רק  המתקיים  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מתקיים  לעיל  הנאמר  כל  כשמתקיים 

וצריך האיש פחות  דרך ה ")עי"ש בהוא כאשר מרבה שיחה עם האישה  והלשון   חיים" של המהר"ל על מסכת אבות( 
לאשה יש צורך גדול לדבר )"עשרה קבין  צריכה להיות ע"י הקשבה, כי    וע מלהשמיע. ושמיעה זותר לשמ לדבר ויו

להסיח את    ,"דאגניות הן"   -שיחה ירדו לעולם, תשעה קבין נטלו הנשים"(. כך גם נותנים לאשה, שעליהם נאמר 
  -העושה רצון בעלה"  -ה כשרהיסיחנה לאחרים. "איזה איש   -סיחנה"מר "דאגה בלב איש י, כמו שנא ן ה מההדאג

יעקב, כדוגמת יעקב ורחל.    -תיות  שעשתה רחל לרבי עקיבא, שבחילוף או נה, כמו  והאמ   ינו ע" ונה את רצ היא בו 
 האיש נותן את הזרע הזעיר, והאישה מרחיבה ומפתחת אותו. 

הוא שלמ י ושג שממ   וניה  -בית  םשלו שלום  בזכו מי.  באה  הבית  שחייב לאישה. פרנסת  פקדון  יש  לאיש  תו  ות. 
 פרנסה זו יוצאת לפועל.   -ת שהיא מכבד את אישתו  ו (. ובזכו ככרו ביד-זה כר  -)זכר

  השני. בגלל שהתוכחה אינה מגיעה מתוך רצון מוחלט להיטיב עם    רבי עקיבא אמר שאין כיום מי שיכול להוכיח,

א  לה    -ב" טוה מצא  ש י"מצא  מחובר  הרוחני שהיה  השני  הנשמה  חצי  להתחבר אל  האיש מבקש  .  בעבר כאשר 

מה שהוא רואה כעת  כשהוא מחפש בתו   -ת האישה מר ממות" צא אני א "מו  והתאוות.    -הוובהכה את  הגוף  את 

ולהיות  ם דבר  ו שו קר צריך האדם להפעיל את מידת הסבלנות, ולתקן רק את מידותיו, ולדעת שלא מגיע לבעי

לפנים"  ק, היחסים משתנים  וקרע עמ  י ובליבו, אזי אפילו אחר  ו בפני   ני לחוש רק טוב כלפי הש  -"כמים הפנים 

שפעל רבי ישראל סלנטר על    ו נפש השני, כמבשת החיבור לשני, מתוך ראיית הטוב ש ו י עצם תח " לקצה השני, ע 

וכשהערבי שהתקרב    של הערבי,   ו ל מצבלרוצחו. הרב החל להרגיש רחמים גדולים ע   ו י, שרץ אליבנפשו של ער 

 ברח. לפתע שמט הערבי את הסכין בבהלה ו   וי אל



   2סיכום הרצאה מס'  

 

 טבעו של האיש לחזר אחרי אשתו ]מסכת נדה )ל.([   -בחייהם 

 האשה חוזרת אל בעלה הראשון )זהר(   - במותם 

 

 ים:האשה בנישואיה הראשונ 

 נהדרין )כב.([  אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי ]מסכת ס

 .  כלא   או בריחה מחיי  לכן כמעט אין מצוי שאשה תבגוד, וגם אז רק אם יפעילו עליה מערכת פיתויים חזקה 

 יחידות סגולה תשמורנה אמונים ולא תנשאנה יותר.   -נתאלמנה או התגרשה

ככלל נישאות ושוכחות אהבתן אחרי חודש.)שולחן ערוך/חלק יורה דעה/סימן שצב(, אך זוכרות ומשוות בין  

 ם בתחומי האישות ואישיותם ]מסכת פסחים )קיב:([הבעלי 

   

 בנישואיה השניים: האשה 

האשה מעדיפה להיות יחד עם בעלה תדיר אפילו בעניות,    רוצה אשה בקב ותיפלות מתשעה קבין ופרישות )=

 מאשר לחיות בעושר ולשהות עימו לעיתים רחוקות( ]מסכת כתובות)סב.([.  

)=האשה מעדיפה לחיות עם מישהו כלשהו, מאשר להיות בודדה( ]מסכת  טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו  

 יבמות )קיח:([  

 

 , הראשונים:האיש בנישואיה 

 אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונה.]מסכת יבמות )סג:([  

 לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים ]מסכת סנהדרין )כב.([  

 בגידת האשה.  אפשרויות הבגידה באשתו גבוהות מאפשרויות של 

 

 : מתאלמן או מתגרש

אינן שוכח אהבתו לפחות עד שנה )שו"ע/יו"ד/סי' שצב(, וגם אז ככלל אינו מגיע לאהבת אשתו השניה כמו  

 שאהב את הראשונה. 

גם במותו פעמים אינן מסכים שאשתו תנשא, ואף מציק לה ולבעלה השני. בנישואין שניים אפשרויות הבגידה  

 שה בנישואיה השניים. והנאמנות שוות לשל הא 

 



   3הרצאה מס   -זוגיות ומגע   -סיכום הרצאה   

 
בהם   שמעורבת  בחיים  התחומים  ריגשית    התאומעטים  נשים  כמועוצמה  יותר. -ביחסי  רב  כאן  הסיכון  ,ולכן  גברים 

שאת/ העצמית  ההגנה  מנגנוני  את  ומסיר/ה  רגשותיך  את  "מפקיר/ה"  את/ה  מישהו/י  עם  קשר  יוצר/ת  את/ה  ה  כאשר 

 יש הרבה יותר מה להפסיד.   -מציב/ה ביחסיך עם אחרים, כאשר גם יש קשר פיזי אפילו של נגיעה

כך יהיו מנוסים, רחבי דעת   -: ככל שיטעמו יותר ממה שיש ל"חיים להציע"א.עקרון ההתנסות   התפיסה האופנתית כיום 

"אין חכם כבעל הנסיון", אבל דוקא לכן  נכון    -ומתעשרים יותר. בכל מישור שהוא נחשבת אי התנסות להפסד. ביהדות  

חושב שבעל הניסיון חכם, אלא אולי    ון לפני שמתנסים, האם כדאי להתנסות. טיפש אינ וכדאי לשאול את בעלי הנסי

.הטפש חושב שאם הוא הסתובב בשדה מוקשים ונקטעה רגלו, אולי אם אני אסתובב שם לא יקרה לי את זה,   לעצמו

 ויה מהממת. אולם לבסוף גם הוא נהיה "חכם", אך מאוחר מדי.  תתווסף לי ח -אלא להיפך

נכון, אך גם לא לחוות מוות ואומללות, אלה חיים , לכן לפני כל כניסה למצב או התנסות ,    -לחיות פירושו לחוות  ב.

חובה  כדאי לשאול חכם בעל ניסיון, אך גם חכם הרואה את הנולד, שיאמר לי האם אפילו קצת התנסות אינה טומנת ב

 קר ריגשי. ובעי פורענות, ואולי מה שנראה כ"עשיית חיים" זו למעשה "עשיית מוות" פיסי

הרגישות  אובדן  של  הפיכה  הבלתי  הפגיעה  יחסים.  למערכות  הקשור  בכל  במיוחד  חזקה  ההתנסות"  "עקרון  דחיית 

שנועדו   פעמית,  החד  והיחידוהייחודיות  האחד  בזכרונךלקשר  שנשמרת  אחרת  מעורבות  כל  של   .  בדרכה  עומדת 

הרגשת המיוחדות המוחלטת של בן/בת הזוג שרובנו משתוקקים/ות לו/ה, כי אז גם אחר הנישואין יש אינספור השוואות  

חו  והטהרות  והתקדשות  התייחדות  בזמן  הקודמים/ות,  של  תחושות  היו  וערבוב  השניה  או  השני  לו  האחד.  עם  ויתית 

נתקים ומרגישים שכל עולמם המשותף והקסום חרב, אבל זה קיים. זכרונות יודעים מה חולף בלב השני היו כועסים, מת

 אלו מעצבנים והם צפים ועולים תמיד ובזמנים הכי פחות מוצלחים. 

תחושת   -. כי העיקר זה האהבה1בירור התאמה מינית מחסלת את ההתאמה המינית.    :פרדוקס   -  בירור ההתאמהג.  

', היוצר את השיא של רצון להתאחד פיזית, ואלו לא ידועים רק מדומיינים וגם  הכימיה לתכונות מידות רגישות אלו וכו

חו נישואין כשמתברר ההיפך  . 2יתיים בצורה עמוקה.  לא  יותר.   -לאחר  יכולת להנות  וחוסר  זה הופך לריחוק אדיר 

 ת לחוד.  רגש לחוד והנאות גשמיו-הפיכת הדבר לטכניקה שורשה בפגניות, בחיים ותפיסת החיים של שניות

לקהות  גורם  מזוכיסטי,  גם  אלא  מטופש,  רק  לא  הוא  נפשי  וסבל  כאב  ע"י  "להחכים"  כדי  המכוונת  ההתנסות  ערך 

מחויבות   מהווים  אינם  אירוסין  האדם.  את  המניע  השמן  שהוא  רוחני  מתוכן  ריקים  לחיים  ובסה"כ  לבלבול  רגשית, 

 יותר, ורק אז זו מסגרת המסוגלת לספק את חווית הקירבה הפיזית.  התחייבות להתחייב מאוחר מוחלטת אלא רק 

נשמה,נוכחות  לטוהר  יתורגם  לבן  עור  פנימיים:  לדברים  חיצוניים  דברים  של  ההדמייה  אשליית  היא  הרומנטיקה 

גמיה. יגלה את פ מלכותית והליכה מסודרת לחן פנימי, ואז ע"י המגע הפיזי הוא יטול את אותו טוהר של בסיס התשוקה ו

ת המקסימות. בתחילת הנישואין ההתלהבות היא  לכן רומנטיקה רחוקה, ללא שום מגע ונגיעה, היא נותנת את התחושו

 למהות אחת.  ההופכת יותר ויותר מעמיקההתמזגות המה ההתלהבות היא  מגילויים של עולם השני, בהמשך

עם בת זוגו העתידית. הצורך בהיכרות דווקא עם    בהיכרות קצרה ללא נגיעה, דואגים גם לזולת לא להפגע בקשר שלו

 מגע פיזי משום הלחץ החברתי, הופכת את האשה לשפחה שחוקה ומרוקנת אותה מכל תוכן ואישיות נשית. 
"כשאני פוגש בחורה שממש מוצאת חן בעיני, ז"א כשממש קורה ביננו משהו, אני כמעט ולא רוצה שהיחסים    -תגובה

... כי אני מרגיש שזה יהרוס את הקשר". מרבית האנשים הרגישים באמת מעוניינים בשותף    יעברו למישור הפיזי מיד 
פעמיות של היחסים, ויחד ליצור איכות מיוחדת  -אחד לכל החיים, שעימו יוכלו לחיות בצורה העמוקה ביותר את החד

ולא על ה"מקסימום", כך הם שותפים לחוושהיא רק שלהם ידברו על "המיטב"  יה שאיש מהם לא עבר  , הם תמיד 
גלגולים עברה  שכבר  שחוקה  הרגשה  ולא  בלעדית  תהיה  כלפיהם  הזולת  שהרגשת  רוצים  הם  לכן.  סדקים    ,קודם 

וקהות רגשית עם אחרות ואחרים לפני כן, היוצרת גם אצלם אותה קהות רגשית, ורק אז מתקיימת אינטימיות    ,אכזבות
בחו  חייהם  את  שימלא  ונפלאה,  אמיתית  זמניים,  והרמוניות  יחסים  אהבה.  של  מתגבר  כמעין  ומהנה  מתחדשת  יה 

מפחיתים ומחלישים את עוצמת הייחוד של הקשר האולטימטיבי. התורה מבקשת לא להקלע להרפתקאה זו שתחסל את 
ה'אני' שלך. התורה מבקשת ממך לא להכנס למצבים אלו שיגרמו לך צלקות ופגיעות נפשיות ורוחניות בלתי הפיכות.  

אני לא רוצה כל  למצוא את עצמך קרוע/ה מריר/ה חש/ה או אומר/ת לעצמך ולכולם: "דבר את/ה עשוי/ה    של  ובסופ
  עם גברים עד סוף חיי", או "איני רוצה לראות יותר שום אישה עד סוף חיי".  קשר 

 



 בס"ד 

 הרב ד. ברקוביץ 

 הומוסכסואליות

 בתורה שבכתב ובע"פ  -נטיה מינית ומשכב זכור

 4הרצאה מספר 

 "אגרות משה" נצטט תחלה את דברי מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל מתוך השו"ת 

„שטוף במשכב זכור שהוא התועבה היותר גדולה והמאוס ביותר...שנזדמן איזה פעם   -אבהע"ז ח"ד סי' קיג, עמ' קפה
 מצד שתקפו יצרו...שהוא רשע גמור גם בשביל פעם אחת“. 

שנט קטו,עמ'  קודם .„-יו"ד,ח"ג,סי'  שנה  מאות  ושבע  שנה  מאות  שש  משנים  ומדיחים  מסיתים  ..רשעים 
שהוא   הזאת  המכוערת  התאוה  בעלי  זכור...להרשעים  משכב  איסור  )=להקטין(  להקליש  הרשעים  זמננו...שכיוונו 
זו למנוולים   בעלי עבירה  יודעין שהם תועבות שאין כמותם...ומחזיקין את  מהתועבות הגדולות, שאף אומות העולם  
ואינם מן הישוב כלל...ומקליש ביותר את האיסור שהוא, כאומר שאין בזה ענין איסור ערוה כלל, אלא בטעם קיום מ"ע 

 שלא חשיבא כל כך לעלמא...“.

זה ענין תאוה, דבבריאת האדם בעצם ליכא „-או"ח,ח"ד,סי' קטו,עמ' רה ...ושנית שהוא דבר שלא מובן שיהיה על 
למש להתאוות  טבעו  מצד  זכור,  תאוה  דמשכב  באיסור  שנאמר  זו  תועבה  על  לרבי  קפרא  בר  אמר  שלכן  זכור,  כב 

לשון   על  דהוא  וכונתו  זכר,  אצל  והולך  אשה  משכבי  שמניח  הר"ן  ופירש  )נא.(  בנדרים  בה  אתה  תועה  דפירושו, 
ת...ועל  "תועבה" שנאמר במשכב זכור יתר על לשון התועבות שנאמר ד' פעמים בסוף פרשת אחרי, שקאי על כל העריו

הטבע  מצד  תאוה  כלל  ליכא  הרי  זכור,  דמשכב  זו  עבירה  של  להרשעים  הקב"ה  תביעת  שהוא  קפרא  בר  תירץ  זה 
שבראתי שיהיה להם תאוה למשכב נשים...ולא אפשר שיהיה לו תאוה לאשה...וכל התאוה לזה הוא רק תועה מהטבע 

מסית והיצה"ר  אסור  דבר  שהוא  מחמת  רק  הוא  התאוה  אחר...שכל  הקב"ה...בהאזינו לדרך  רצון  נגד  להמרות  ו 
 "כגון משכב זכור"“.  -"בתועבות יכעיסוהו" ופירש רש"י

)יז.( זרה  עבודה  כיון  „  -מס'  נמי  דורדיא...התם  בן  לא?...ר"א  ומעבירה  בה.  הויא  נמי  דמינות  מכלל  קלה שבקלות, 
דמיא".   כמינות  טובא  בה  )מ.(דאביק  קידושין  בעבירה..-מס'  אדם  דשנה  כהיתר".  „כיון  לו  ב'.נעשית  כלה    -מס 

הרהורי עבירה  „-מס' יומא )כט.(הרהורא ומחשבה עביד עובדא“.  „-"זהר",ח"א )קנה:(הרהור מביא לידי תאוה“.  „
 . “קשו מעבירה

המסקנה המתבקשת מכל הנ"ל כי תאוה למשכב זכור או הרהורי אהבה לזכר מצד מינו כתוצאה מנטישת תאוה לנשים  
יה או מחלה מולדת, כדברי הכופרים הדטרמיניסטים, אלא מנטיה נרכשת, אשר מקורה הוא רק "מחמת  אין מקורה בנט 

כתב   כבר  מולדת,  מנטיה  כתוצאה  היה  זה  אם  אפילו  הקב"ה".  רצון  נגד  להמרות  מסיתו  והיצה"ר  אסור  דבר  שהוא 
כבר הגיעו למצב    -, ולא יאמרהפחיתויות, אם היה שכבר נקנו„  -הרמב"ם בהקדמתו לפירושו על מס' אבות בפרק ח'

 “. והוא הבוחר בזהשאי אפשר שישתנו, מפני שכל מצב אפשר לשנותו, מן הטוב לרע ומן הרע לטוב, 

מבאר מהו שורש הסיבה  ,  112"מכתב מאליהו" למרן הגה"צ אליעזר דסלר זצ"ל,ח"א, קונטרס הבחירה עמ'  ה
יכולה לשנות את טבע האדם ואין סיבה שתסבב אותה,  „-של אלו שטוענים שאין בחירה  בו לגמרי,  זו תלויה  ובחירה 

אלא הוא בעצמו הנהו הסיבה הראשונה לה. וזה בדוק ומנוסה לאדם שגבר על יצרו אפילו רק פעם אחת, שמרגיש ברור  
בלבבו שהוא עצמו מתרחק מן הדמיון ומכריע לאחוז באמת בכל תוקף, אבל מי שלא התגבר על יצרו מעולם )=או על  

ים(, הוא לא יוכל להבחין ענין זה כלל, כי נסיונו יורה לו שבכל פעם שהיה לו רצון לדבר רע, הרצון שיעבד  יצר מסו
ועל כן לא יוכל להבין את ענין הבחירה, כי אינו רואה שרשי מעשיו אלא סיבות ומסובבים בחוץ  אותו באין מוצא. 

הפרוידאני בענין)=הדטרמניזם  לכופרים  הברורה  התשובה  וזוהי  כופרים    -הבחירה  (.  אתם  עוכרתכם,  לבבכם  רעת 
 בבחירה , כי עבדים מכורים הינכם ליצר הרע“.  

  ב. תאוה והרהור לעשות  דבר  אסור.    א.על פי המקורות  הנ"ל ישנם ג' שלבים של התדרדרות  במכלול  זה.    -סיכום
למצב שאי אפשר שישתנו". אחרי    תחושה שקרית ש"הגיעו  ג.יצירת נטיה מינית רגשית והרהורים ממוקדים בכיוון זה  



שלבים אלו "נעשה לו כהיתר" ואז הוא הופך גם למין וכופר ואז כמעט תמיד הוא מתדרדר למשכב זכור. ישנם ג' מצבי  
"דאביק    ג.  "דאביק בה"ב.    דלא אביק )דבק בה( בה  א.עוצמה של החשפות והידבקות בנטיה מינית זו ובמשכב זכור.  

נענש בכל חומרת הדין משום  בה טובא" )הרבה(. על רשע והוא  ניטלת ממנו הבחירה כמו אצל פרעה  זו  ות משוקצת 
 הוא בעצמו הנהו הסיבה הראשונה לה“.  „ש

אנו רואים כי בעל נטיה מינית זו, כאשר הוא מגיע בנטייתו ו/או מעשהו לעוצמה של "אביק בה טובא", הוא מאבד את  
)אינדטרמניזם(, אך לא את עצם כושרו לבחור, כי אף שהוא שרוי    בחירתו, אך הוא מאבד רק את בחירתו החופשית

בעולם הוויה בהמית או כבר עושה מעשה בהמה כ"מעשה ארץ מצרים" והוא יורד בדרגתו למטה מבהמה, אך בחירתו  
יכולת הבחירה )לא   עדיין נשארת ברמת בהמה, אשר על אף שפעולותיה מקורן באינסטינקטים, בכל זאת יש לה את 

לבחירה  החופ מבחירה  ולהגיע  בתשובה  לחזור  האפשרות  את  לו  יש  עדיין  לכן  פקחיות.  וחיות  בהמות  אף  ויש  שית( 
 חופשית ובחירה בטוב.  

לתוך עולם בהמי ונכנס    העבירות אשר עובר האדם, כאשר הוא נוטש את פוטנציאל תאות הנשים לצורך מצווה
לגברים מינית  נטיה  מצות עשה של  א  –של  על  עובר  הוא  ורבו.  .  "לא   ב.פרו  לאו של  על  רבות  פעמים  עובר  הוא 

יהיה קדש מבני ישראל" ]דברים )כג יח(,   וכן על הלאו "לא  תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ]במדבר )טו, לג([ 
 "ספר המצוות" לרמב"ם, מצוות לא תעשה, ש"נ[. 

דרשו על כך חכמים ]מס' ע"ז )כ:( ועי"ש  הוא עובר על איסור תורה של "ונשמרת מכל דבר רע" ]דברים )כג, י([ ו  ג.
בתד"ה שלא[ שלא יהרהר אדם ביום שעלול לבוא על ידי זה לידי טומאה בלילה. וכתב ה"בית יוסף" ]אבן העזר )כא 

וחמור הרהור...ממגעה, שעל הרהור עובר בלאו מן התורה, שנאמר "ונשמרת מכל דבר רע"  „–סוף א( בשם רבינו יונה[
רהר ביום וכו'“, היינו במי שאסור לו לחיות עמו בצורה מינית. על עוון הרהור בנשות מדין הביאו ודרשו חז"ל שלא יה

 היוצאים למלחמה קרבן ]מס' שבת )סד.([.

"ולא תתורו כו' ואחרי עיניכם", הזהרנו  „-כתב רבינו יונה ]"שערי תשובה", ש"ג, אות ס"ד[–ד.איסור הסתכלות מינית
 עריות פן יוקש בם“. בזה שלא יסתכל אדם...ובשאר 

)ד,ד([ תשובה  ]הל'  כתב  או  „-הרמב"ם  בעלתי  וכי  אומר  שהוא  כלום,  בכך  שאין  דעתו  על  מעלה  בעריות  והמסתכל 
קרבתי והוא אינו יודע שראיית העיניים עון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם"“. 

עזר )כא,ב([ ובין ה"עצי ארזים" )שם ס"ק א'( אם לדעת הרמב"ם מדובר על קיימת מחלוקת בין ה"בית שמואל" ]אבן ה
 לאו מדאורייתא או מדברי נביאים, היינו מדרבנן.

אם הוא גם מתדרדר למעשה בהמה של משכב זכור, הרי שמלבד שעובר על מצות עשה וארבעה לאוין, נפשו נכרתת  
שבת ואת נפשו אופפת סוג טומאה נדיר החוסמת בפניו  וחייב במקרה של התראה בסקילה והוא משוקץ יותר ממחלל  

 . כמובא בספרי הקבלה. אמתאת היכולת ללמוד תורת 

הוא גם ז.  . זה מביא לאיסור חמור של הוצאת ש"ז לבטלה.  והוא גם מחטיא את חבירו הרי שזה איסור חמור נוסף.    ה.
„ואין האיש  רשאי  -ל' איסורי ביאה )כא,כו([עובר על דין הגמרא ]מס' יבמות )סב:([, אשר נפסק להלכה ברמב"ם ]ה

„אע"פ שקיים  פריה  -לישב בלא אישה ולא ישא עקרה וזקנה שאינה ראויה לילד“. וכן נפסק בשו"ע ]אבהע"ז )א,ח([
ורביה, אסור לו לעמוד בלא אישה וצריך שישא אשה בת בנים...“. מהרמב"ם גם משתמע ]הל' איסורי ביאה )כא,ח([ 

דות אותם מבחינה חברתית ולא להתחבר אליהם, שהרי אם אפילו על לסביות, שאין על כך אפילו לאו  להלכה, כי יש לנ 
„ולמנוע הנשים הידועות בכך מלהכנס ומלצאת אליהן“, אם כן, כל שכן לגבי הומואים בעלי  -מיוחד, כתב שם הרמב"ם

 וד במשכב זכור.הרהור וכל שכן בעלי נטיה מינית לגברים ובן בנו של קל וחומר לגבי מי שחש

ראשי    ח. שבקלות".  "קלה  שעברה  תורה  איסור  על  שאמרה  למי  מין  חז"ל  קראו  )יז.(  ע"ז  במס'  כי  לעיל,  ראינו 
 Ynetההומואים ה"דתיים" טוענים, כי נטיה מינית, לא רק שאינה איסור קל, אלא שאף מותרת לכתחילה )מדור יהדות 

 א, כי דינם של ההומואים ה"דתיים" הוא כמינים וכופרים לכל דבר.  (. לפי זה יוצא, אפוא, על פי דין הגמר24/8/08

אם הוא עושה פעולות או מטיף למיסוד התופעה או מתן לגטימציה אפילו חלקית לכך, הוא עובר על איסור חמור    ט.
מיסוד    נוסף, שהרי חז"ל "משבחים" את בני נח ]מס' חולין )צא.([ שאחת משלושת המצוות שהם עדיין שומרים, זה אי 

ולהטיף להבנה   ולפרסם על כך  יהודי הפועל לפתוח אתרים  כן כל שכן  לזכריהם, אם  ידי כתיבת כתובה  התופעה על 
התלכדותם  של  זה  חמור  מעשה  הבא.  לעולם  חלק  לו  אין  אשר  הרבים,  מחטיאי  בכלל  הוא  הרי  זו,  התבהמות  כלפי 

צחים סדרתיים המתלכדים ואומרים, כיוון שאנו בארגון ובקשת תמיכה לשם המשך נטיותיהם ומעשיהם דומה לכת מר
בנו ולפחות לעזור לנו בלימוד מוסר ועבודת המידות על  נא להכיר  זו,  יכולים לחזור בנו מהמשך פעילות  כבר איננו 
שאר היצרים. והתאוות. והרי רצח הוא פחות חמור מנטיה מינית ומשכב זכור, כי הוא אינו עובר על כל כך הרבה לאוין  

עשה ואינו נסקל ונכרת. נראה כי אחת הסיבות שנטיה מינית וכ"ש משכב זכור חמור הרבה יותר מרצח, כי אחרי  ומצות  



והופכת   מתפשטת  היא  כאשר  זו  עבירה  אך  כולו,  האנושי  המין  להכחדת  סכנה  אין  עדיין  מיליונים  של  אפילו  רצח 
ופנה וע"ז, המתפשטת במהירות ובפרט בזמנינו לאופנה היא עשויה לגרום, שכמעט כל העולם לא יביא ילדים, כמו כל א

בעידן "הכפר הגלובלי" ולכן עשוי כמעט כל המין האנושי להכחד וזה גרימת רצח במימדים גלובליים. כך גם כותבים  
חז"ל ]"בראשית רבה" )כב,ט([ לגבי קין, כי כל זרעו של הבל, אשר בגלל פעולתו של קין נמנעה הולדתם, נחשב הדבר 

ול לרצח  נולדו גם  לא  זה  רצח  בעטיו של  הבל, אשר  צאצאיו של  דם  על  גם  אלא  קין,  נתבע  הבל  דמו של  על  רק  א 
 מעולם.

אנו רואים כי בחברה המערבית התפתחה כבר תופעה של מיעוט ילודה ובארה"ב על פי הסטטיסטיקה, הילודה הולכת  
 ונעצרת ובפרט כשהצעירים מפסיקים שם להתחתן.   

„משרשי המצוה לפי שהשי"ת חפץ בישוב עולמו אשר ברא לכן -ר ה"חינוך" במצוה ר"טסיבה זו מופיעה גם בספ

שענין    יצום  לבל ישחיתו זרעם במשכבי הנכרים כי הוא באמת השחתה שאין בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה מלבד  

מאד   הוא  ומכוער  נמאס  טרוף  להתאותו  ראוי  לא  בוראו  לעבוד  שנברא  והאיש  שכל  בעלי  כל  במעשים בעיני  נוול 

 מכוערים כאלה...“.

מדברי ה"חינוך" גם עולה, כי מעשה זה  מביא למחלות פסיכוטיות ומסתבר, כי אדם אשר עבר את שלב ההרהור וכבר  

הגיע לשלב הנטיה המינית, עדיין לפני מעשה, כבר נמצא באותה קטגוריה פסיכוטית של חולה רוח, אך כדברי הרמב"ם  

 זור בתשובה.  לעיל, גם ממצב זה ניתן לח

נקודות  שקיימות  וכיוון  החילוני  בציבור  בארץ  כאן  קיימת  זו  מגמה  וממילא  למגפה  הפכה  זו  תופעה  המערבי  בעולם 

הציוני לציבור  זה  ציבור  בין  רבות  וכבר  -השקה  הלסביות  וממגפת  זו  ממגפה  דתי  הציוני  הציבור  מיידית  נפגע  דתי, 

זו בארגונים ממוסדים. רבני הציו ואין ביכולתם  התמסדה מגמה  זו,   יכולים כלל להתמודד עם בעיה  נות הדתית אינם 

לנדות חברתית וערכית ארגונים אלו, כפי שנדרש ע"פ ההלכה וכדבר היחיד אשר יבלום את התפשטות השחתה וטרוף  

ר  אלו. כיוון שהשחתה זו מעוגנת בבסיסה של הלגיטימיות של התרבות המערבית, לה מחויב הציבור הציוני דתי, אש

מראשי   שהינו  הרשקוביץ,  הרב  כדברי  ומפורדים",  "מפוררים  הצה"ד   שרבני  משום  וגם  שלה  אינטגרלי  חלק  הינו 

ישיבת "מרכז הרב", דבר המונע  חזית מלוכדת של רבני הצה"ד. לכן, מיגורה של תופעה זו בציונות הדתית לא תצלח, 

של "יפי נפש" נגד התורה בנושא זה, וממילא לא   כיוון שתמיד תימצא קבוצת רבנים בצה"ד, אשר תפעל ע"י טענות

תהיה כלל השפעה לחלק אחר של רבני הצה"ד, אשר ירצו להשמע להלכות התורה ולתובנותיה ולבלום טירוף והשחתה 

 משוקצים אלו. 

 לסביות

ואין חיוב להנשא, מלבד הבעיה שיחשדוה בזנות, כן פסק הרמב"ם ]הל' איסורי ביאה   על אשה אין איסור לגור לבד 

 „...ורשות לאשה שלא תנשא לעולם או תנשא לסריס...“. -)כא,כו([ 

„דרך תשמיש -רש"י„נשים המסוללות זו בזו ]-שונה הדבר, כאשר מדובר בלסביות, כמובא בגמרא, ]מס' יבמות )עו.([

-המסוללת  זכר ונקבה, משפשפות נקבתן זו לזו וכן "המסוללת בבנה הקטן" דסנהדרין )סט:(“. ושם פירש רש"י ד"ה

זונה   עשאה  אישות  לשם  שלא  הפנויה  על  הבא  פנוי  דאמר   אלעזר  לרבי  ואפילו  לכהונה  פסולות  פריצות“.[  „לשון 

]והרמב"ם פסק בהלכות אישות  )א,ד(, שהאשה הפנויה עוברת על לאו מן התורה, שלא כראב"ד ועוד ראשונים.[, הני  

„ולא -אסר אבי שמואל על בנותיו אף לשכב יחד זו ליד זומילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא“. במס' שבת )סה:(  

„אבל  –שביק  להו גניאן גבי הדדי“. רש"י כתב שם, כי הוא משום שאינו  דרך הארץ והעיר על כך ה"חכמת שלמה"

הרמב"ם כתב דתרבות רעה היא  ומכין עליה מכת מרדות וכן בסמ"ג“. מכת מרדות פירושו, שמכים אותה  אפילו עד  

„נשים -ה אם אינה חוזרת בה ואומרת שיותר לא תחיה כלסבית. הרמב"ם פסק ]הל' איסורי ביאה )כא,ח([שתצא נפש

המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר "כמעשה ארץ מצרים...לא תעשו..."...אף על פי  

והרי   מיוחד  לאו  לו  מלקיות?( שאין  )ל"ט  עליו  מלקין  אין  אסור  זה  נאסרות שמעשה  אין  לפיכך  כלל.  ביאה  אין שם 



לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה לבעלה בזה שאין כאן זנות. וראוי להכותן מכת מרדות, הואיל ועשו איסור. ויש  

לאיש להקפיד על אשתו בדבר זה ולמנוע נשים הידועות  בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן“. אמנם, אין על כך לאו  

סק ]"ספר המצות", מצוות לא תעשה שנ"ג[, שהוא בכלל לאו הכולל את כל העריות. השו"ע פסק  מיוחד, אך הרמב"ם פ

„נשים המסוללות )המשחקות ומתחככות זו בזו( אסור ממעשה מצרים שהוזהרנו עליו וראוי להכותן   -]אבהע"ז )כ,ב([

הנשי ומונע  זה   מדבר  על אשתו  להקפיד  לאיש   ויש  איסור,  ועשו  הואיל  מרדות,  לה  מכת  מלהכנס  בכך  הידועות  ם  

רלוונטיים   אינם  ההומוסכסואליות,  לגבי  לעיל  נכתבו  הספציפיים, אשר  והלאוים  מצוות העשה  אליהן“.  היא  ומלצאת 

 לגבי הלסביות, אך שאר  הלאוים דלעיל וכל מה שנאמר  לעיל, רלוונטיים כמעט באותה מידה לגבי הלסביות.   

 

 

 


