קטע מתוך הספר ביחד חלק א
מבוא להתאמה
בעל ואשה שלא מסתדרים ביניהם ,משל למה הדבר דומה?
חושך ועלטה בחוץ ,שתי מכוניות נוסעות זו מול זו במהירות גבוהה בכביש צר כשאורותיהן
כבויים ...התאונה החזיתית תהיה בלתי נמנעת...
אם אחד מהנהגים ידליק אורות ,אולי תמנע התאונה .ואם שני הנהגים ינהגו באחריות
וידליקו אורות ,וודאי שהתאונה תמנע.
והנמשל  -איש ואשה שנכנסים למסגרת הנישואין ללא הדרכה מפורטת של תכונות האשה
ותכונות האיש ,דומים לנהגים שנוסעים בלילה ,אחד מול השני כשאורות רכביהם כבויים...
התאונה תהיה בלתי נמנעת.
במשך כל חייהם הם עתידים לעבור 'תאונות' קלות ולפעמים קשות ,ואין זה מפני שהם
אנשים רעים ,אלא מפני שהם לא קיבלו הדרכה .ללא הכנה מוקדמת לחיי הנישואין ,טבעי
הדבר שהם לא יסתדרו .ואם הם בכל זאת מסתדרים ,אז זהו דבר יוצא דופן.
לפני מספר שנים הגיעו אלי בני זוג עם בעיות חמורות בקשר הזוגי ,הם התיישבו מולי וכל
אחד נתן לשני את רשות הדיבור .בסופו של דבר הם הסכימו שהבעל ידבר ראשון .לאחר
שלושה משפטים אשתו התנפלה עליו בחמת זעם עם מילות גנאי קשות.
הרגעתי אותה ואמרתי לה:
והיא ענתה :אני לא יכולה לסבול אותו...
פניתי אליה ושאלתי :נעזוב את בעלך לרגע ,אפשר לשאול שאלה על נהיגה ברכב?
בבקשה ,היא ענתה.
שאלתי אותה :אדם שמעולם לא למד נהיגה נכנס למכונית והתחיל לנסוע ,האם

שכחת שהוא האבא של הילדים שלך? היכן הכבוד המינימאלי?

זה טבעי

שהוא ידרוס אנשים? האם זה נורמאלי שהוא יעלה על מדרכות?

כן ,היא השיבה.
שאלתי אותה :למה?
והיא ענתה :מסכן ,הוא לא למד נהיגה.
ואז אמרתי לה :גם בעלך ,לא למד להתנהג

עם אשה...

בעל שלא למד איך להתנהג עם אשתו' ,דורס' אותה בלי להרגיש .אשה שלא למדה איך
להתנהג עם בעלה' ,דורסת' אותו ואומרת שהוא רגיש.

הוראות היצרן
בפרק הקודם למדנו שהמילה 'תורה' היא מלשון הוראה ,ובה נמצאות 'הוראות היצרן' .נעיין
ביצירת הזוג הראשון בעולם ,באב-טיפוס ,וכשנבין את ה'אב טיפוס' ,נבין את הזוגיות שלנו.
נתבונן בחמישה פסוקים מ'הוראות היצרן' שמכילים בתוכם את הפתרונות לבעיות שלום
בית מאז בריאת העולם.

ֹלקים ,ל ֹּא טֹוב הֱ יֹות הָ ָאדָ ם לְבַ ּדֹוֶ ,אעֱשֶ ה ּלֹו עֵ זֶר כְ נֶגְ ּדֹו:
• וַי ֹּאמֶ ר ה' אֱ ִ
ֹלקים ַת ְרּדֵ מָ ה עַ ל הָ ָאדָ ם ַויִישָ ןַ ,וי ִַקח ַאחַ ת ִמצַ ְלע ָֹּתיו ַוי ְִסגֹּר בָ שָ ר
• ַו ַיפֵל ה' אֱ ִ
ַת ְח ֶתנָה:
ֹלקים ֶאת הַ צֵ לָע אֲ שֶ ר ל ַָקח ִמן הָ ָאדָ ם ל ְִאשָ הַ ,ויְבִ ֶאהָ ֶאל הָ ָאדָ ם:
• ַויִבֶ ן ה' אֱ ִ

קטע מתוך הספר ביחד חלק א
• וַי ֹּאמֶ ר הָ ָאדָ ם ,ז ֹּאת הַ פַעַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ מַ י ּובָ שָ ר ִמבְ שָ ִרי ,לְז ֹּאת י ִָק ֵרא ִאשָ ה כִ י
מֵ ִאיש לֻקֳ חָ ה ז ֹּאת:
• עַ ל כֵן ַי ֲעזָב ִאיש ֶאת ָאבִ יו וְ ֶאת ִאּמֹו ,וְ דָ בַ ק בְ ִא ְשתֹו ,וְ הָ יּו לְבָ שָ ר ֶאחָ ד:
עלינו לדעת שהתורה כתובה כמו 'מברק' ,אין מילה מיותרת או חסרה ,וכל מילה מכילה
בתוכה הרבה מאד אינפורמציה.

מרחק וקירבה
בטרם ניגש להבנת הפסוקים נתבונן במילה אחת בפסוק השני" :וַ יִ ישָ ן" ,ונשאל שאלה מאד
יסודית .הרי למדנו בפרק 'סוד האהבה' שהאדם הראשון לא נברא זכר ונקבה בגופים נפרדים
אלא בגוף אחד ,הם היו מחוברים גב אל גב כמו תאומים סיאמים ,ורק אח"כ הבורא ניסר
והפריד אותם לשניים.
מפני מה ברגע הכי מיוחד ,משותף והיסטורי ,הרדים הקדוש ברוך הוא את האדם? למה
שהאדם לא יראה את ההפרדה ,למה שלא יתבונן בניתוח הזה שהוא יחיד מסוגו בעולם?
איזה נזק היה נגרם לזוג הראשון בעולם ,אם הם היו רואים את הניתוח שהפך אותם מאחד
לשניים?
פירש רש"י' :וַ יִּ ישָׁ ן ,וַ יִּ ַקח  -שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נבראת ותתבזה עליו' .נכון
הדבר שמצד אחד יש כאן רגע היסטורי שלא יחזור לעולם ,אבל מצד שני יכולה להיווצר כאן
דחיה ,והזוגיות תיפגם.
נדמיין לעצמנו חיתוך של גוף אחד לשניים ,עמוד השדרה מנוסר לחצי ,בשר ,גידים ועצמות
חשופים ,והרבה דם .המראה הזה לא מרהיב ולא מלבב ,ואת זה רצה הבורא למנוע .לכן הוא
הרדים אותם באותה שעה ,כדי שכאשר הם יקיצו מתרדמתם כל אחד מהם יראה את בן
זוגו בשלמותו.
מכאן למדנו יסוד גדול בקשר הזוגי ,והמרחק הבריא שצריך להיות בין האיש והאשה .ישנם
רגעים בחיי הנישואין שבני הזוג צריכים להיות במצב של 'וַ יִ ישָ ן' ,שאם לא כן ,הם יראו את
הצד הלא יפה והמגונה שבשני ,וזה יִּ צֹור ריחוק וסלידה ,במקום לִּ יצֹור קירבה.
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