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חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
מערך לימוד על נישואין

 ◆

קרן אפלבאום-ריף

החיפוש אחר זוגיות מלווה לא פעם על ידי המשאלה לביטחון לקביעות וליציבות,יחד עם בקשה ליצור קן של 
וודאות בתוך חוסר הוודאות של החיים. 

בדפים שלפנינו יש מספר קטעים שמעוררים מחשבה על החיפוש הכפול הזה אחר זוגיות ואחר וודאות. כל אחד 
מהקטעים מתייחס מכיוון קצת אחר, ואני מזמינה אתכם להתעכב על הקטעים, גם אם לא תגיעו לכולם, ולנסות 

ולארגן ביניכם לבין עצמכם את הקשר בין הסוגיות השונות שעולות מתוכם. 

הצעת הגשה: אפשר לחלק את לימוד המערך למספר דייטים.

הקטע הבא של אסתר פרל, מתאר את המשכו הטבעי של התהליך, שבו אנחנו לא רק מבקשים יציבות על ידי 
זוגיות אלא מבקשים להבטיח את הזוגיות שהיא עצמה.

חיים גורי / שנים  

ֵאין ֲאִני ֶאָחד יֹוֵתר, ׁשֶ
ַנִים ָאֹנִכי,  ְ ּשׁ ׁשֶ

ילֹות ְלאֹור ּבֹוֵער ּלֵ ּבַ ׁשֶ
ִמְצֵחְך ּתֹוֵמְך ִמְצִחי,

ַקֲערּוִרית ף ָיִדי ׁשְ ּכַ ׁשֶ
ִכי. ֶחם ְוַלּבְ ַלּלֶ

ֵאין ֲאִני רֹוֵדף ִנְדֶמה ׁשֶ
ַאַחר ַהֲהָבִלים,

ה ֲאִני דֹוֵאג ְמֹאד ַלּבֶ ּמְ ׁשֶ
י, ּלִ ִתיָלה ַאַחת ׁשֶ ּפְ

י ֵעיַני ּתֵ ה ֶאת ׁשְ ֵעת ְמַכּסֶ
ִלים. ַמּפָ ָער ּכְ ׂשֵ

ֵאין ֶזה ׁשּוב ְמלֹון-עֹוְבִרים ׁשֶ
ים, ָלֵאׁש ְוַלַחּמִ

ָתִרים ֵאין ֶזה ֶלֶחם ַהּסְ ׁשֶ
ִמיד. י ֶלֶחם-ַהּתָ ּכִ

ה ּנָ נּות ַהְמׁשַ ַעְקׁשָ ּבְ
ּדּוֵרי-ָדִמי. ֶאת ּכַ

סיפור אהבה מודרני: הגרסה הקצרה  
אנו פוגשים מישהו באמצעות אלכימיה רבת עצמה 

של משיכה. התגובה נעימה ומפתיעה תמיד. אנו 
מתמלאים תחושה של אפשרות, של תקווה, כאילו 

אנו מתרוממים מתום היומיום אל עולם של רגש 
והיקסמות. האהבה אוחזת בנו, ואנו מרגישים חדורי 

כוח. ההתרגשות נעימה לנו, ואנו רוצים שתחושה 
זו תתמיד. אנו גם מבועתים. ככל שאנו מתקשרים 

יותר, כן יש לנו יותר מה לאבד. לפיכך אנו מתגייסים 
כדי להפוך את האהבה לבטוחה יותר, אנו מעוניינים 

לקבע אותה, כך שאפשר יהיה לסמוך עליה. אנו 
עושים את המחויבויות הראשונות ומוותרים בשמחה 
על קורטוב של חופש בתמורה לקורטוב של יציבות. 

אנו יוצרים נוחות באמצעים שונים – הרגל, טקס, 
כינויי חיבה – המרגיעים אותנו....בעוד האהבה 

מבטיחה להפיג את בדידותנו, היא גם מעצימה את 
תלותנו באדם אחד. היא פגיעה מעצם מהותה. אנו 
נוטים לשכך את חרדותינו באמצעות שליטה. אנו 

מרגישים בטוחים יותר אם יש ביכולתנו לצמצם את 
המרחק בינינו, להגדיל את הוודאות, למזער את 
האיומים ולהכיל את הלא ידוע. ואולם יש בינינו 

כאלה המתגוננים בפני אי הוודאויות של האהבה 
בחריצות כה רבה, עד שהם מנתקים את עצמם 

מאוצרותיה.
)אסתר פרל, אינטיליגנציה ארוטית עמ' 29-30(

איפה בשיר הזה אתם מוצאים את המשאלה ואיפה את המענה?  ◆

האם אתם יכולים להעלות על דעתכם עוד דוגמאות לויתור של קורטוב של חופש בעבור קורטוב של יציבות? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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והטעם שהצריכהו להתחיל ב"יבמות" ולא התחיל 

ב"כתובות", שעיון השכל נותן שהיתה ראויה להקדים? 

אבל נעשה זה, מפני שהנישואין הוא דבר עומד 

ברשות אדם ורצונו, ואין לבית דין לכוף אדם שישא 

אישה; אבל היבום הוא מוכרח לעשותו ולומר לו: 

או חלוץ, או יבם! וההתחלה בדברים המוכרחים הוא 

הנכון הראוי, יותר מן הדברים שאינם מוכרחים ועל כן 

התחיל ב"יבמות".   

)הקדמת הרמב"ם למשנה, מסכת יבמות(

תשוקה זו להתמזגות בין אישית היא הכוח החזק 

ביותר המפעם באדם. זו התשוקה הבסיסית 

ביותר, הכוח המלכד את המין האנושי, את השבט, 

את המשפחה, את החברה… בלי אהבה לא תוכל 

האנושות להתקיים אפילו יום אחד... הצורה 

הפעילה של המיזוג הסימביוטי היא השליטה או, אם 

להשתמש במונח הפסיכולוגי המתקשר למזוכיזם – 

סדיזם. האדם הסדיסטי מבקש להימלט מבדידותו 

ומתחושת הכלא על ידי הפיכת אדם אחר לחלק בלתי 

נפרד ממנו עצמו. הוא מתנפח ומעצים את עצמו 

בזה שהוא מכליל בתוכו אדם אחר שסוגד לו. האדם 

הסדיסטי תלוי באדם הכנוע לא פחות משהכנוע תלוי 

בו; איש מהם אינו יכול לחיות בלי זולתו. ההבדל 

הוא רק בכך שהאדם הסדיסטי מצווה, מנצל, מכאיב, 

משפיל, והאדם המזוכיסטי , מצווה, מנוצל כואב, 

מושפל. מבחינה מציאותית ההבדל גדול; מבחינה 

רגשית עמוקה יותר, ההבדל אינו גדול בהרבה 

מהמשותף להם: התמזגות בלי שלמות

 )אריך פרום, אמנות האהבה, עמ' 23-24(

"כשאנו מתפללים אנו פונים אל מישהו נוכח או לא 

נוכח: כלומר, בכל פעם שאנו פונים למישהו, אנחנו 

קוראים למישהו. פנייה איננה רק אמירה גרידא. 

אני יכול לומר משהו מבלי לפנות למישהו במפורש. 

אבל בכל פעם שאני פונה למישהו כרוך בכך גם מעט 

מהתפילה... זוהי תפילה בעקבות התפילה – תפילה 

שלפני התפילה... המצאת הנמען. המצאת הכינוי 

בשם, שמשמעו קריאה: הקריאה לנמען: אנא הייה 

הנמען. כלומר אינני בטוח ואסור שאהיה בטוח, 

שהנמען נמצא כאן. עליי אפילו להניח, שהנמען אינו 

נמצא כאן, ועלול שלא להימצא לעולם"

)ז'אק דרידה, גוף תפילה, עמ' 74-75(

בקטע הבא הרמב"ם מסביר למה מסכת יבמות, העוסקת בחובת האח לשאת את אשת אחיו המנוח, מופיעה 
במשנה לפני מסכת כתובות, העוסקת בגירושין. 

נושא הייבום, שמדבר באופן ישיר על אפשרות מותו של בן הזוג, שולח אותנו דווקא למכלול אפשרויות הפגיעה 
שנוצרות מרגע של ההיקשרות הזוגית. בדברי הרמב"ם אין רק אזכור של טווח הפגיעות שלנו שגדל, כבני זוג, אלא 
גם את אובדן הבחירה שנלווה למיסוד הקשר )גם אם במקרה הזה, מדובר על אובדן הבחירה של גורם שלישי – 

האח(

איך אתם הייתם מנסחים את הקורלציה בין מיסוד הזוגיות ובין השליטה שלנו על חיינו? האם הם גדלים  ◆
ביחס ישר או ביחס הפוך? 

אריך פרום, בספרו הידוע אמנות האהבה, מדבר על השליטה לא כמשהו שניתן להשיגו באמצעות הקשר, אלא 
כמשהו שעלול לפלוש גם לתוך הקשר, מתוך התשוקה החזקה לקשר: 

ז'אק דרידה, בשיחתו על התפילה והאופן שבו הוא ניגש אליה, מציג עמדה הפוכה לזו של מחפש השליטה; עמדה 
של מי שנכנע לחוסר הוודאות, ובעדינות מתוחכמת משווה אותה ליחסים בין בני האדם. תראו איזה יופי:

מה הכוונה ב"התמזגות בלי שלמות"? מה המחיר הגדול ששני בני הזוג מאבדים בתוך הקשר הסימביוטי הזה?  ◆
אריך פרום מתאר את קצה של הנטייה הזו, המבקשת מפלט מהבדידות, אבל לנטייה הזו ודאי יש תצורות יותר  ◆

מתונות, האם יש לכם דוגמאות לכאלו? ומה לדעתכם יכול להגן מפני הנטייה הזו?

 ◆   ◆    ◆
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הרב דוב ברקוביץ', ברוח דברי ז'אק דרידה, בהקדמה שלו לקריאת מסכת קידושין, מתייחס להצעה ההלכתית של 
המסכת לביטול דחף השליטה כך:

הרב סולובייצ'יק, כשהוא מתאר את ערכם של חיי הנישואין, הוא משווה בין הברית המתקיימת בין בני הזוג לבין 
הברית המיתולוגית שהתקיימה אי אז ומאז בין אלוהים לעם ישראל. בקטע הבא הוא מתבונן בברית המיתולוגית 

הזו – ומטיל על המחויבות המתלווית אליה  את הביטחון, הקביעות והיציבות המבוקשים מקשר: 

אם הגעתם עד הנה, אז ישר כוחכם על ההתמדה :(

הדף הזה נכתב עבור כל מי שכמוני, צריך תזכורת שהזוגיות היא בסופו של דבר נקודת אחיזה ארעית בתוך עולם 
שבו הקיום שלנו כולו הוא ארעי. החיפוש אחר הזוגיות הוא חיפוש שמתרחש גם בין בני זוג והוא נושא בתוכו את 
המשאלה לאי של קיום בטוח, אולי אפילו נצחי, בתוך ים סוער, אבל באופן מפתיע הזוגיות לעולם אינה מבטיחה 
אף אחד מאלו. ובכל זאת - היא מגלה שותף או שותפה, שכל עוד עומדת ביניהם ברית, אבני הדרך הנאספים תוך 

כדי החיפוש מצטברים בה לבניין עדי עד...

יצר שליטה וכיבוש משוטט כשד במרחב התהוות 

הקשר בין האיש והאישה... בפסיקה ההלכתית 

של המשנה ובדיוני הגמרא פעולת הקניין איננה 

רק מעשה משפטי פורמאלי המעביר חפץ מרשות 

משפטית כלכלית אחת לשנייה אלא הוא מהווה 

פנייה של מבקש אל מבוקש. אופי הפנייה ומהותה 

המוסרית הם עיקר הדברים בתורת קניינים זו, כאשר 

ביסודו יוצר הקניין מחויבות של הקונה לצורכי 

הנקנה ולא זכויות של שליטה ושיעבוד... בהקשר 

זה הקניין, במיוחד קניין אישות, הוא למעשה יסוד 

אישי ומופשט, של פניית מבקש כלפי אדם מבוקש, 

בתביעה מוסרית לבטל את דחף השליטה והכיבוש 

כדי להתרצות. רק על בסיס התבוננות ביחס המחייב 

את מי שעלול להפוך למחפש עמדת שליטה אדם 

באדם בקשרים אלו, יש להבין את תורת הקניינים 

כולה. 

)הרב דוב ברקוביץ', שעשני גבר, עמ' 32-33(

הברית מתבלטת כמחויבות יחידה במינה גם בשל 

מאפיין אחר שלה, רוצה לומר, ההתמדה, והיציבות 

ביחסים שהיא מכוננת. הבה ונבחן מה משמעותן 

של התמדה ויציבות אלה במסגרת קהילת הברית. 

התפתחות ההיסטורית כשלעצמה, היא תהליך 

קבוע של שינוי. אין לך דבר בהיסטוריה המתמיד 

בלא קץ. אין לך דבר שאינו ניתן לשינוי. ההיסטוריה 

איננה מכירה מצבים של קבע – פוליטיים, כלכליים, 

תרבותיים או דתיים. הכול נתון בתנועה מתמדת, 

בתהליך של שינוי. דפוסים ישנים מושלכים ככלי אין 

חפץ בו ומפנים את מקומם לחדשים מהם, אשר בבוא 

זמנם יתיישנו גם הם, יאבדו את ערכם ויסולקו כדי 

לפנות מקום לחדשים מהם. ההיסטוריה היא התהוות 

מתמדת, טרנספורמציה קבועה, והיא מזכירה לנו את 

הדימוי העתיק של הראקליטוס – הגאות והשפל, 

אשר תמיד גורפים עמם דבר מה או מביאים אל 

החופים דבר חדש.

אל המציאות ההיסטורית המשתנה תמיד מחדירה 

הברית יסוד של התמדה או יציבות. הדרמה, 

שגיבוריה הם האלוהים והאדם, מוגנת באמצעות 

הברית מפני רודנותו של הגורל. דבר מה קבוע מוחדר 

אל תוך ההתרחשויות ההיסטוריות. מערכת היחסים 

שומרת במסגרת קהילת הברית על אופייה, ללא 

קשר למידת עוצמתם ולתנודתם של כוחות השינוי 

ההיסטוריים. 

הרב סולובייצ'יק, אדם וביתו, עמ' 56-57

איך אתם מבינים את מעשה הקניין לפי קריאה זו? כיצד הוא אמור להגן על קשר מפני שליטה ושיעבוד?  ◆

האם ניתן למשוך מידות של ביטחון ויציבות מתוך הברית הזו אל הברית שבין בני זוג?  ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


