
1. בחירת בן זוג - על פי ספרו של רב שמחה כהן “הבית היהודי”

בהרצאה זו איננו מדברים על חיפוש שותף ליחסי מין, כיון שסיפוקים מיניים אפשר לקבל גם מחוץ למסגרת הנישואין. אנחנו 
מדברים על מציאת בן זוכ לנישואין.

הקושי בזיווג

אחז”ל: “קשה זיווגו של אדם יותר מקריעת ים סוף”.

לא כל אדם זוכה לבן-זוג שיהיה תואם להפליא לתכונותיו ולצרכיו. בני אדם שונים זה מזה, וחז”ל נתנו לכך ביטוי באימרתם: 
“כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות” )ברכות נח:(. אין אדם שהיה חותם הסכם שותפות לשמונים שנה אפילו עם 
חברו הטוב ביותר. אפילו לגור בדירה אחת עם חברו במשך עשרות שנים לא כל אחד היה מוכן להתחייב, וכ”ש אם מדובר 
יום הביתה, לתאם עם בן-הזוג את שעת  בשותפות כפייתית המטילה חובות בדומה לנישואין. שותפות המחייבת לבוא כל 
חשיבה הביתה, להתחלק במה שיש ובעיקר במה שאין, ועוד ועוד. כל זאת משום שבורא העולם ברא לכל אדם יחודיות אישית, 

השונה מזולתו. אם כן, מדוע נצפה שבני-זוג ישתוו זה עם זה? 
עובדה היא שגם בנים למשפחה אחת לא בהכרח מסתדרים ביניהם, אף על פי שהם נולדו לאותם הורים, גדלו באותה משפחה, 
נמנים עם אותה עדה. הם אף התרגלו לאותם מאכלים והליכות בית. ונשלחו לאותו בית ספר. ולבטח לא כל אחד חיה מסתדר 

עם אחיו אם מדובר לאורך ימים בתנאים כפייתיים כפי שהם מצויים בנישואין.
אם הרקע המשותף אינו מהוה ערובה ששני אחים יסתדרו זה עם זה, כיצד נצפה שבני-זוג יצליחו להקים בית ולחיות יחד 
תקופה ממושכת? הרי כל אחד מהנישאים גדל במשפחה אחרת, עם דעות וערכי חשיבה שונים, למד בבית ספר אחר, על כל 

אחד מהם עברו מאורעות שונים וחויות יחודיות שהטביעו את חותמם על אישיותו.
יתר על כן. האחד הוא איש והאחרת היא אשה – כלומר, גם כאשר נראה שקיימת הסכמה ביניהם בשטחים רבים. הרי לעולם 
לא תהיה זו אותה הסכמה - הציפיות של איש ואשה שונות, רגשותיהם שונים, הם רואים דברים רבים באופן לא זהה. הקשר 
שביניהם אינו התאמה מוחלטת - האמת של האחד אינה האמת של בן זוגו, וכן לא תפיסת המוסר, ולא מה נחשב למכוער או 

יפה וכו’. 
ביטוי לשוני הקיים בין בני זוג נתן המהר”ל בספרו ‘באר הגולה’ באר רביעי. הוא כותב שאיש ואשה הם כה שונים זה מזה, עד 
שמדרך הטבע לא יוכלו כלל להסתדר זה עם זה, אלא אם כן השכינה בכח על-טבעי תקשר ביניהם. קביעה זו מביע המהר”ל 
בהסברו על השאלה והתשובה המוזכרת במדרש רבה. במדרש זה נשאלה השאלה, מה עושה הקב”ה במשך אלפי שנים, לאחר 

שברא את העולם במשך ששה ימים בלבד. עונה המדרש: 
“מזווג זיווגים, בת פלוני לפלוני )ויקר”ר ח, א(.

בדברי הסברו אין המהר”ל רואה את הביטוי ‘מזווג זיווגים’ כפעולת קשר ראשוני בלבד בין איש ואשה. אלא השגחה ודאגה 
מתמדת יום יומית לשמר ולחזק את הקשר ביניהם. לאחר נישואיהם משום שיצירת הקשר הראשוני ביניהם אין די בה: 

“כי אין זיווג האדם טבעי, רק הוא מן השם יתברך החבור והזיווג... לכך באיש ואשה יש שם י”ה, היו”ד באיש, הה”א באשה, 
שלפי שהוא יתברך מחבר אותם, ואין בזה הענין, הנהגת הטבע, רק כי הוא פעולת השם יתברך. ודבר זה, שהוא החבור הפרא, 
אסירים  מוציא  ביתה,  יחידים  “מושיב  שנאמר  סוף  ים  כקריעת  זיווגן  קשה  ב(  )סוטה  חכמים  אותו  ורמזו  נפלא.  ענין  הוא 

בכושרות...” חבור איש ואשה, ואף שיהיו נפרדים כל אחד לבדו, והוא יתברך מחבר אותם להיות אחד”.
כדי להקל, ולו במעט, את הקשיים הטבעיים המצויים בחיי נישואין ארוכים, יצר הבורא את האדם הראשון ואשתו בתחילה 
כבריה אחת בגוף אחד, ורק לאחר מכן הפריד ביניהם; בניגוד לכל בעלי החיים שאותם יצר כבר בתחילה זכר ונקבה כשהם 
האנושי  המין  שבני  בעוד  קצרצרה,  ולתקופה  פעוט  בקשר  רק  לזה  זה  וקשורים  שותפים  שהם  משום  זאת  מזה.  זה  נפרדים 
מקיימים קשר זוגי בהיבטים רבים, לאורך ימים ושנים. עם זאת אף על פי שהבורא יצר אותם בתחילה כגוף אחד, עדיין יש 
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לפעול רבות כדי לזכות שהקב”ה ימשיך להתערב ויחבר את בני הזוג, השונים זה מזה. האחדות המקורית משאירה רושם עמוק 
שאכן מדובר ביחידה אחת. זה יוצר משאבים של אהבה ואיחוד הגדולים אפילו מן האחדות הפוטנציאלית שבין אחים ואחיות 

או קרובי משפחה. )“ע”כ יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו!”(

צורך בבחינת מועמדים

א”כ לכאורה הבעיה היא רק למצא את החצי השני שלנו ואז הכל יסתדר, ואם אנו רואים אנשים שאין להם שלום בית, כנראה 
שטעו בבחירתם ולא מצאו את החצי השני שלהם. האם הקב”ה נתן לנו גם תחושה )ולו תת-הכרתית(, שעל פיה נוכל להסיק 

שמצאנו את האבדה? אולי התאהבות היא הסימן הנאמן? או אולי נלך למקובלים שיגידו לנו, מי הזיווג שלנו מן השמים?
ראשית, יש בנ”א שמחכים הרבה זמן לאהבה רומנטית ואינם מוצאים אותה כי לרוב היא קיימת רק בספרים. אך גם מי שחווה 
התאהבות ממבט ראשון יודע לספר שהיא התפוגגה מהר מאד, ולמעשה, לחוויה עוצמתית זו אין כל קשר לאהבה אמיתית, 
והיא גם לא סימן שלפנינו מחצית השניה שלנו. האמת היא שה’ לא מסר לנו סימנים על פיהם נוכל לברר זאת, לכן אע”פ שבת 
קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, מ”מ עלינו להתיחס לבחירת בן זוג באופן רציונלי, אנחנו צריכים לגשת לבחירת בן זוג 
כאילו הכל תלוי בנו1. אך בו בזמן לדעת כי בסופו של דבר הקב”ה ידאג שנמצא את הבן זוג שלנו. ידיעה זו מחייבת אמונה 

בדיעבד שאותו אחד שבחרנו הוא החצי שלנו לטוב או לרע. אמנם יש לאמונה זו השלכות גם על תהליך.
אליעזר הוא השדכן הראשון מן המקורות, והוא הקפיד לבחון את רבקה בצורה יסודית כדי להשתכנע שהיא מתאימה לביתו 
של אברהם וגם התפלל על הצלחת משימתו. והקב”ה קיבל את תפילתו במלואה והמציא לפניו את הנערה המתאימה והראויה 

ליצחק.
שו”ת אגרות משה חלק יו”ד א סימן צ 

ובדבר אם תהא רשאה לבשל גם בעדו נראה שאין בזה חשש איסור לכו”ע כי אף שאין משתמשין באשה, הרי הוא שמוש גם 
של שפחות שבזה ליכא איסור אף אם עושה בחנם. 

ובמשפחתה  במראיה  חן  שמוצאת  והאשה  הרבה  להתחכם  אין  כי  לעשות  כדאי  זה  אין  למעשה  אבל  הדין  מדת  לענין  וזהו 
אותה  לבחון  צריך  ואין  השמים  מן  לו  המזומנת  שהיא  בתקוה  אותה  ולישא  לסמוך  יש  דת  שומרת  שהיא  טובה  ושמועתה 

מתחלה וגם שלא יועיל כי אין הבחנה זו כלום ותמים תהיה עם ה’ כתיב.

בחינת המועמד

כמעט לכל אדם מתברר לאחר נישואיו, שבן-זוגו שונה, מעט או הרבה, ממה שסבר לפני נישואיו. על פי רוב בן-הזוג מתגלה 
פחות חיובי מאשר נראה קודם לכן. מצב זה מלמדנו שנסיון ההיכרות בתקופה שלפני הנישואין, למעשה אינו תורם אלא מעט 

להכרתו. 
מדוע קשה לבחון מועמד לנישואין? האם קיימת כלל אפשרות להכיר אדם לצורך נישואין? כדי לנסות לענות על שאלות אלו 
ניעזר במעקב שנערך אחר מערכת ההיכרות האישית הקיימת בתרבות המערבית. לכאורה בהיותה ‘פתוחה’ יש למערכת זו 

רקע טוב יותר מאשר למערכת השידוכים הדתית, לבדיקת התאמתם של בני הזוג. וזאת בגלל שתי עובדות:
א. בחירת מועמד לנישואין מצריכה הכרת האישיות של בן-הזוג, ומידת התאמתם זה לזו. האם יש מישהו המסוגל להכיר טוב 

יותר את האדם מאשר הוא את עצמו? 
ב. הקשר החשוב ביותר בנישואין הוא הקשר הרגשי שבין בני-הזוג. ענין זה הוא בעל חשיבות מכרעת לשותפות ממושכת, בין 
אנשים בכלל ובין שותפי נישואין בפרט. קשר נפשי אינו ניתן לבדיקה רק באיסוף אינפורמציה על המועמד לשותפות, אלא יש 

לבודקו בשטח. בדיקה עובדתית יכולים לעשות רק בני-הזוג עצמם ללא התערבות אחרים ואף לא ההורים, 

הכרות ותיירות 

על אף מעלותיה ויתרונה, לכאורה, של מערכת ההיכרות האישית, מתברר שמערכת זו לא תרמה כלום להיכרות הדרושה לצורכי 
נישואין, הדבר התברר במחקרים שבהם נשאלו אנשים נשואים, “אם היתה ניתנת בידך האפשרות להנשא שוב, האם היית בוחר 
בבן-הזוג שאתה נשוי לו היום”? 57 אחוז מהנשאלים השיבו בשלילה. בעלי מקצוע טוענים שמספר הסבורים שטעו בבחירת בן-

הזוג גדול עוד יותר, אלא שאינם משיבים בשלילה, משום שלדעתם לא ברור שהאלטרנטיבה לבן-זוגם תהיה טובה יותר. 
מדוע, אם כן, תנאים כה טובים להיכרות כפי שהם מצויים בחברה המערבית, מניבים תוצאה כה מאכזבת? כשבני-זוג נשאלים 
מה הדבר הגורם להם לראות את בן-זוגם באופן שונה מאשר לפני הנישואין, תשובותיהם הן די סתמיות, למשל: “זה לא אותו 
דבר”. “הוא אינו אותו אדם” או “בן-הזוג לא התנהג לפני הנישואין באופן טבעי”. אחרים משיבים: “ההיכרות הממושכת לפני 
נכונים, אך  יותר לאחר טקס הנישואין”. תשובות אלה מצביעות על דברים  הנישואין קצרה מדי לעומת החיים הממושכים 

חלקיים ולא ממצים. 
נהנה מאד מהאוירה, מהמפגש עם האנשים שמסביבו, מהנוף, מהטיולים ברגל  זרה. הוא  דומה הדבר לתייר המבקר בארץ 
וברכב, מאכילה במסעדות, שנים רבות לאחר הטיול הוא עדיין מספר בערגה על אותם ימים נפלאים שעברו עליו באותה ארץ. 
על אף כל זאת, את מקום מגוריו אין הוא קובע בארץ בה ביקר ונהנה, והוא מעדיף להשאר בארץ המקורית שלו. אף על פי 
ששם חסרים לו כל אותם הדברים שגרמו לו את חויות התיור. כל זאת משום שהציפיות שאדם מצפה מכל מקום שהוא מצוי 

בו, הן בהתאם למטרת הימצאותו שם. 

1  בנוסף לכך הרי זו מצוה, ואין להיות בעל בטחון כלפי מצוה, יש להשתדל.
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באתר תיירות מצפים לדברים אחרים לחלוטין מאשר הדברים שמצפים להם באזור המגורים הקבוע. כשאדם נמצא בביתו אין 
הוא מוצא כל נועם באפשרות שיש לו לקפוץ למסעדה לאכול שם. הוא גם מעדיף לנסוע, ולא לכתת רגליו בהליכה ממושכת 
טובה  וסיבה  לעיניים  שמחה  הם  נשימה  עוצרי  גבוהים  הרים  התייר,  עבור  מרשים.  נוף  בעל  באזור  גר  הוא  אם  אף  יום,  יום 
לעמוד ולהתרשם מגובהם הרב, ומהמחשבה על הקשיים לכבוש את פיסגתם. לעומתו, לתושב המקום הם עשויים להוות מטרד 

ולקשיי תחבורה. 
זאת ועוד, באתר תיירות מתנהגים אחרת. ישראלי הרואה תיירים מאירופה יופתע לראות את ארופיים בלי כובעי מצחיה בלי 

חולצות צהובות וכדו’. הולכים מעונבים, מכופתרים מסודרים. רק כאן כשהם תיירים הם מתלבשים בצורה שונה לגמרי.
עובדה מעניינת היא שגברים ונשים רבים, שהכירו זה את זה בתקופה ממושכת באוירה ובתנאים שנתנו להם תחושת בטחון 
שהם זוג מתאים לנישואין, אולם כשהגיע רגע שבו נתחייבו להחליט באופן מעשי על נשואין חשו בנסיגת רגשות, ואי בטחון 
הנכונה  בעמדה  עצמה  את  מציבה  המחשבה  לנישואין,  להליכה  המעשי  הדיון  ברגע  שרק  משום  זאת  כל  הנשואין,  בכדאיות 
והאמיתית לבדיקת נתוני בן-הזוג - האם אכן הוא מתאים לי, האם הייתי רוצה שהוא יהיה הורה לילדי, האם אשאר עמו לנהל 

מערכת יחסים ביתית, מחייבת וממושכת מאד.

עיוות ממדים 

מעל ומעבר להסברים הסתמיים לאי-הכרת בן-הזוג לפני הנישואין. יכול כל אדם נשוי להזכר שאף על פי שלא הכיר את בן-זוגו 
לפרטי פרטים אך את תכונות היסוד שלו הוא הכיר אחרי כמה חודשים שנפגשו - הן את החיוביות והן את השליליות - פזרן 
או קמצן. רגוע או כעסן. איש אמת או בעל נטיה לשקר. נגרר אחר דעות חבריו או בעל דעות אישיות מוצקות. פתוח לדעות 
אחרות. או מצומצם בהשקפת עולמו, מה הן שאיפותיו, האם הוא מזיע בקייץ או מצטנן בחורף וכו’ וכו’. היכרות זו, ובעיקר 
הכרת התכונות השליליות, נתנה לשניהם לפני הנישואין את התחושה והבטחון שהם רואים את בן-הזוג בצורה אובייקטיבית, 

שהרי אילו היו ‘מסונוורים’, היו מבחינים אך ורק בתכונות החיוביות. 
העובדה, שבן הזוג נראה אחרת לאחר הנישואין, בעיקר אינה משום שהתנהגותו השתנתה, אלא משום שקיימת ראיה שונה 
יותר  חיוביות  הנישואין  לפני  נראות  החיוביות  שהתכונות  מכך  נובע  הנכונה  הראיה  חוסר  לאחריהם.  מאשר  הנישואין  לפני 
מאשר לאחריהן, והתכונות השליליות נראות פחות שליליות ופחות משמעותיות מכפי שהן נראות אחר הנישואין. ראיה שונה 

זו, נובעת מתכונה אנושית הקרויה ‘עיוות ממדים’. 
כלומר, כאשר אדם רוצה משהו בכל מאודו, הרי הנתונים החיוביים שבאותו דבר נראים לו מאד חיוביים, והנתונים השליליים 
הנראית  תכונה  בן-הזוג.  הכרת  במערכת  גם  הדבר  כן  יתרה.  בקלות  עליהם  להתגבר  שאפשר  או  במקצת,  מגומדים  נראים 
שלילית מתגמדת באמצעות התחושה - “זו תכונתם של כל הגברים, או של כל הנשים”. ראיית חלק אחר של תכונות שליליות 
מתגמדת על ידי אמונה ש”אוכל לשכנע אותו לאחר הנישואין להתנהג אחרת, הוא אף הבטיח לי שישנה את עצמו”. תכונות 
אחרות הנדרשות משותף לחיים, והחסרות לו, נדחות בתחושה “אני שונה מאחרים, איני זקוק למה שחסר ופגום בו”, או “הוא 

מתנהג כלפי חבריו לא כל כך יפה, אולם כלפי הוא הוכיח את עצמו בהתנהגותו המסורה”.
ועכשיו שאלה, למה אנחנו מאד רוצים מישהו, כך שהרצון הזה מעוות את המימדים. מה מקור הרצון הזה? לצערנו הוא בלתי 
רציונלי לחלוטין. לעיתים, אנשים נמשכים אל בן-זוגם בלא לדעת מדוע. עצם המשיכה ללא סיבה הנראית לעין, נותנת להם 
‘תבלין מיסטי’ חיובי. כלומר, יש בו כנראה משהו התואם לאישיותי. הנכון הוא שיש למשיכה הטבעית לפחות משהו, בכדי 
לקדם את הקשר שיכול להתפתח בין בני-הזוג; אך הסיבות להימשכות דוקא אליו, עלולות להיות בלתי קשורות כלל להתאמת 

התכונות בין בני הזוג. 
כל אדם מחפש צורה חיצונית הנראית בעיניו נאה, וכנראה שצורה זו מקרינה לו משהו בעקבות השפעות ילדות. פרט מסוים 
במראה חיצוני שמזכיר את גבור הסרט או אפילו תמונה שהתרשמנו ממנה בילדות, יכולה ליצור בנו סמפטיה, ולהיפך. לעיתים, 
צליל הקול משפיע השפעה חיובית. לאחרים יש דעה חיובית על שמו של בן-הזוג. מקובל, שבאופן ראשוני אדם נקשר לאישיות 
הדומה לפחות בחלק מתכונותיה להוריו, זאת גם אם לא היו ביניהם קשרים חיוביים. עם אישיות זו הוא מרגיש בנח ובבטחה 

כאילו ההיכרות כבר ממושכת ועתיקת יומין. 

אנחנו יוצרים תמונה שלמה ע”פ פרט קטן מאד

- אמא תכירי, זה הבחור הכי טוב...

- נכון הוא טוב, אבל את ראויה למי שהוא יותר טוב..

- מה יש לך נגדו?

- את לא חושבת שהוא קצת שתלטן?

- וכי לא כל הגברים כאלה? את אמרת את זה לא פעם לאבא... )הבת לא שוללת, היא רק אומרת שזה מה שיש(.

- אבל המקצוע שלו לא מכובד!

- שום דבר, אני אשפיע עליו להחליף!

- אבל אמא שלו אינה אוהבת אותך!

- איני מתחתנת עם אמה שלו – די לי אותך!!!
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אולם עם הנישואין בני הזוג כמעט שאינם משתנים. בעיקר, השוני הוא בצורת הראיה שרואה בה כל אחד את זולתו, תכונות 
שנראו קודם הנישואין כחיוביות מאד נראות עתה כמינימליות, לעומת זאת, התכונות השליליות שקודם נראו בממדים זעירים, 

נראות עכשיו עקרוניות וחשובות, ומתעורר ספק בתבונה שהיתה בנישואין עם בן-זוג זה. 
בנוסף, יש קצת שינוי בהתנהגות, היינו כשאנחנו מדברים עם מי שאנחנו לא מכירים, אנחנו כ«כ נחמדים, כ«כ אדיבים! אבל 

עם מי שאנחנו חיים ביחד שנים איננו מתנהגים כך...
במערכת ההיכרות קיימת בעיה נוספת, לעיתים צד אחד מציג בפני זולתו עמדה נחרצת לגבי התנהגות בחיים, או משאלת 
חיים ושאיפה בלתי מתפשרת, למשל, להפסיק לעשן, נושא שהזולת אכן דורש ומעוניין בו2. השומע את הדרישה עשוי להיות 
מצוי בעת השמיעה במצב שהוא מאד מעוניין בקשר עם המועמד, ולכן הוא עלול להבטיח לעשות את מה שהצד השני דורש 
ממנו, ואף להיות בטוח שהוא רוצה מעצמו לעמוד באותה דרישה. אולם לאחר הנישואין מתברר שאינו עומד בציפיות ולא 

בהבטחות שהבטיח בכנות. 
הנושא מגיע לידי ויכוח שבו אומר אחד מהם לזולתו: אמרתי לך עוד לפני הנישואין שהדבר הזה מאד חשוב לי, ואתה יודע שלא 
הייתי מתחתן אתך לולא הייתי בטוח בעקבות הבטחתך שאכן אשיג את שאיפת חיי. הזולת מאשר שהוא הבטיח לעמוד במשאלה, 
אך מצהיר: באותו זמן עניתי תשובת אמת, תחושתי היתה שאני אישית מעוניין בכך, ולא רק משום שאתה ביקשת, אך עתה מתברר 

שזו היתה טעות, ואינני מצליח לעמוד בדרישותיך.
הדבר דומה לאדם שמוסרים לו חבילה ושואלים אותו: האם אתה מוכן ויכול לשאת אותה עמך? הלה מרים את החבילה, 
ומתברר לו שאמנם היא כבדה, אך אפשר לשאתה, ושיש לו אף ענין וסיבה לקחתה עמו, אכן הוא לוקחה עמו ומתברר לו שהיא 
נסבלת, אולם ככל שמתארך זמן הסחיבה מתברר לו שהחבילה כבדה עבורו יותר ויותר, ועמו פוחתת אף הנכונות לקחתה. זאת 

משום שקיימת הצטברות של עייפות וקשיים שאמנם היה אפשר לחשוב עליהם מראש, אך לא לחוש ולהרגיש בהם בפועל.
תהליך זה קיים פעמים רבות בין בני זוג, ולא רק בבחירת שותף לחיים. בשלבים מסויימים הם מבטיחים הבטחות זה לזה, והם 
אף מתכוונים בכנות לעמוד בהן, אך כל זה היה לפני שחשו בהצטברות הקשיים לאורך זמן. דבר דומה קורה גם בבחירת בן-
הזוג. כאשר רוצים בו, מבטיחים לזולת ולעצמם שיעמדו בדרישותיו וצרכיו, אולם כאשר מתחילים לבצע את ההבטחה, מתברר 

אט אט שהנכונות לא הביאה בחשבון את כל הקשיים העשויים להתהוות בדרך הביצוע. 
גם דחפים פנימיים להנשא, שנטע הבורא באדם, מצטרפים לרצון לעמוד כבר מתחת לחופה. לעיתים לקשיים הכלכליים שאדם 
מצוי בהם, יש השפעה רבה על בחירת בן-הזוג, כגון אם בן-הזוג הינו בעל רקע כלכלי מבוסס, אף על פי שכל אחד בטוח שהוא 

מתמקד בעיקר בתכונות החיוביות המצויות בדמות המוצעת לו, ולא ברקע הכלכלי המשופר שלו. 

הבטחון המטעה 

על אף מיעוט הניסיון של המשתדכים, הם רוויים בעודף בטחון עצמי. כל אחד חושב לעצמו שהוא יודע על קשיים אפשריים. 
אף בעבר הוא התגבר כבר על כמה הדומים להם. הוא לא רק יודע על הצורך להתגבר, אלא אף התגבר בפועל במקרים רבים 

כאשר היה לו ויכוח שלא באשמתו עם חברים, והוא היה המוותר לזולתו. 
גם כאשר מכירים ורואים את חסרונותיו של המועמד לנישואין, קיים בטחון כל-שהוא שיצליחו לשנותו לאחר הנישואין. זאת 
אף על פי שלפני הנישואין כלל לא ניסו אם אפשר בכלל לשנותו. אכן לאחר הנישואין כאשר קיימת כבר תחושה שבן-זוגי שייך 

לי ואני רשאי לשנותו, מתגלים הקשיים ונוצרת עוינות מעצם הרצון לא לקבל את בן-הזוג כמו שהוא. 

אהבת הניגודים 

אחת הטעויות שהנפגשים לפני הנישואין עשויים לטעות בה, היא, שהם חשים בטוב עם בן-זוג שונה, בטענה שדוקא הניגודים 
עושים את מערכת הקשר למעניינת מאד, מרתק לשוחח עמו, להאזין לו ובעקבות זאת אף להגות רעיונות חדשים, ואף פעם 
לא משעמם, יש במבט זה מן ההגיון, ואף על פי כן טמון בו חשש להטעיה עצמית, תועלתם של הניגודים היא רק לגבי היבטים 
מסויימים של החיים, כאשר אפשר לפתח שיחה ברמה גבוהה בעקבות העמדות הנוגדות של כל אחד מהמשוחחים. כל אחד 
מהם אף חש שהוא מתפתח בחשיבתו באמצעות הויכוחים והידע החדש שנלמד. אולם המערכת המעניינת הזאת אין בה כדי 
להוכיח על מה שיקרה לאחר הנישואין, כאשר הם יכנסו למערכת חיים ממושכת שיש בה לא רק שיחות, אלא בעיקר מטלות 

רבות שהניגודים בהן אינן אך דעות שונות, ואז קשה, מאד להסתדר עם בן-זוג שאינו מסכים בשטחים רבים. 
דוגמה נוספת: לעיתים מחפש אדם בן-זוג ממשפחה חמימה, שיש בה אחים ואחיות שאיכפת לכל אחד מה שקורה אצל כל 
אחד מבני משפחתו. יתכן שחיפוש זה מלמד על צורך בפיצוי למה שחסר אצל אותו מחפש, שגדל במשפחה מצומצמת, ואולי 
אף קרירה, אולם בהמשך מערכת הנישואין עשוי להתגלות, שמשפחה חמימה היא גם משפחה המתערבת בחיים הפרטיים 
של בני המשפחה, ולדבר כזה קשה לו להסתגל, אפשר לגלות גם אדם הרואה את עצמו רגשני מאד, מתלהב מכל דבר בצורה 
מוגזמת, והדבר מפריע לו עצמו, לכן לדעתו, דוקא קשירת קשר עם אדם שלו, אדיש ורגוע, עשויה לאזן אותו. כך הוא סבור, 
והדבר עשוי להתגלות כנכון. אולם יתכן גם שיתברר בכניסתו למערכת משפחתית, שיש גם צורך בסיפוקים רגשיים ובן-הזוג 
כזה, במקום האיזון שחיפש הוא מצא אדם שאינו שותף  גם, לדבר שמצדיק התלהבות כל שהיא, במקרה  מגיב באדישות 

לרגשותיו.

2 התמדה ללא לאות בלימוד התורה, בהתלהבות רבה יותר, או מי אמור לפרנס את המשפחה
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השפעה בלתי מודעת על בחירת בן-זוג 

כפי שאמרנו השפעת השיקולים לבחירת בן-זוג, הינה בלתי מודעת. לעיתים, בלא משים, האדם עצמו יוצר את הסימפטיה 
כלפיו. כפי שיודגם בדוגמא הבאה: אדם מגיע לקורס ללימוד מקצוע מסויים. הוא נכנס לכתת הלימודים וסוקר את האנשים 
שזה עתה נפגש עמהם לראשונה. במחשבה מהירה הוא אומר לעצמו: האדם היושב מצד ימין נראה לי כאישיות חיובית, אה 
שמשמאל הוא אדם רע, וכדאי להזהר ממנו. לאחר שבוע, תוך כדי מהלך הלימודים, מתברר לו, שהאינטואיציה שלו קלעה 
למטרה - אכן זה שמצד ימין מתגלה כאדם חביב, נעים שיחה ואפשר אף להעזר בו. זה שמשמאל מתגלה כאדם מופנם, לא 

מחייך, וקשה לפתח עמו שיחה. לכאורה התברר שהקביעה שבתחילת השבוע היתה מדוייקת.
אולם יש גם סיכוי, שמכיון שהוא נתן בלבו ציונים חיוביים או שליליים לחבריו לכיתת הלימודים, הוא גרם בלא משים שחבריו 
התנהגו אליו כפי שצויין לעיל. על הסוד הזה כבר עמדו חז”ל. רש”י )דברים פרק א פסוק כ”ז(: “בשנאת ה’ אתנו - והוא היה 
אוהב אתכם אבל אתם שונאים אותו משל הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך. התהליך החל בכך שכאשר הוא 
נכנס לכיתת הלימודים וסקר את חבריו לכיתה, נפלה עינו על זה שיושב מימין, והלה די דומה לאדם שבעבר עזר לו, או דומה 
לקרוב משפחתו החביב בעיניו, ולכן הוא החליט בלבו שהלה הינו אישיות חיובית. לעומתו זה שישב ממול דומה לאדם שבעבר 

הרע לו מאד, ובלא משים הוא מגיע להחלטה שהוא אדם רע. 
בעקבות ההחלטה התת-מודעת על טבעם החיובי או השלילי של אותם חברים לכיתה מתחיל תהליך נוסף כאשר אותו שנראה 
חיובי מסתכל על הסוקר, הרי הסוקר בלא משים מאיר לו פנים, ואולי אף מחייך אליו מעט, וכמובן כתוצאה מכך שזה שמימין 
מחייך גם הוא. כאשר הוא מדבר הרי הסוקר מרים את ראשו ומטה אוזנו להקשיב, הדובר שמימין קולט זאת גם כן בלא משים, 

ומפתח רגש חיובי כלפי המאזין. על ידי כך מתפתחת מערכת חיובית בין השניים. 
לעומת זאת, היושב משמאל, שקיימת כלפיו מראש עמדה שלילית, מתקבל בפנים חתומות, אין מחייכים אליו ובלא משים 
אפילו מסיטים את הראש כאשר הוא מדבר ומעבירים לו תחושה “אינך מענין, סיים כבר את דבריך”. בעקבות זאת הוא מפתח 

יחס שלילי כלפי הסוקר, וכמובן הסוקר קלט את העוינות ומשגר שוב אותה תחושה. 
מצב דומה קורה במפגש בין בחור ובחורה המנסים לבחון זה את זה, ובלא משים חלק מהעמדה החיובית או השלילית שתהיה 
להם זה כלפי זה, תהיה גם בהשפעת תווי פניהם התואמים אנשים שהכירו בעבר והדעה עליהם חיובית או שלילית, ועל פי 
תחושה זו עשויה השיחה להתמשך ולחזק את העמדה הראשונית. אם פניו נראים לאחד מהם כחיוביים, הרי פניו ישדרו הארת 
פנים שתחזור בחזרה בהארת פנים ואולי אפילו עם חיוך קל. דבר שיקל על מהלך השיחה שתהיה בנעימות. אבל אם יתגלו בפני 

הבחור תווי פנים הדומים לאדם שקיימת כלפיו דחיה, ורב הסיכוי שגם כלפי הבחור תהיה תחושה דומה. 
ברור שהדמיון בין תחושה זו למה שיקרה במערכת הנישואין קלוש ביותר. גם אם הבחור הינו בעל תווי פנים נאים בהגדרה 

אובייקטיבית, הרי ערכם ירד מאד עם כל חיכוך פעוט שיתחולל בתקופת הנישואין. 

המבחן האמיתי לאחר הנישואין 

מהאמור לעיל, יש ללמוד שאין שום אפשרות שבעולם להכיר את האדם לצורך נישואין. אם כן, מציאת שותף מתאים לנישואין 
משום  נישואין.  לצורך  בן-זוג  להכיר  ומדויקים  אמינים  ובחינה  מדידה  כלי  אנוש  בני  בידי  אין  למעשה  מוחלט:  הימור  הינה 
שכמעט אי אפשר ליצור מערכת טרום נישואין הדומה למה שיקרה אחרי כן, לא במספר השנים שכוללים הנישואין ואף לא 
הנישואין.  בתקופת  להתפתח  העשויה  הכספית  המצוקה  ועל  הכובלים  היבטיה  על  שהתרחבה,  במשפחה  התנהגות  בדיקת 
מבחינה זו אין עדיפות לאף אחת ממערכות ההכרויות על פני חברתה. גם בחורה חילונית שתחליט לחיות עם חברתה כמה 
שנים טרם תחליט לא תצליח במשימתה. גם היא תהמר בסופו של דבר, והיו מקרים רבים, בהם אנשים כאלה התגרשו חודשים 

ספורים אחרי נישואין. 
בדרך כלל מה שיקבע את הצלחת הנישואין אינו עם מי נתחתן, אלא אם נדע לנהל נכונה את מערכת הנישואין שלנו. מנהלים 
הראשונים  היו  הם  בישיבה,  היותם  בתקופת  הטובות  במידותיהם  שבלטו  תלמידים  על  לספר  יודעים  ישיבות,  של  רוחניים 
להגשת עזרה לכל תלמיד המצוי במצוקה, נועם הליכותיהם היווה דוגמה לחיקוי לחבריהם; ואף על פי כן, לאחר הנישואין הם 
התגלו כבעלי תכונות שליליות ביותר. כמעט ולא היתה להם רגישות לבן-זוגם. הסיוע שהם הגישו בבית היה דל, ואדישותם 

למצוקת הזולת בלטה בצורה קיצונית. 
לאחר שהבהרנו עד כמה אי אפשר לעמוד על קנקנו של המועמד לנישואין, ברור מדוע לא נמצא הבדלים ברמת ההתאמה 
בין הנישאים לאחר היכרות מינימלית, לבין הנישאים לאחר פגישות רבות. כי, כאמור, מה שיקבע את הסתגלותם של בני זוג 
זה לזה והצלחת הנישואין, כמעט אינו תלוי במי שעמו יקשרו קשר של נישואין, אלא כיצד ישכילו לחיות יחדיו לאחר טכס 
כיצד  בקשיי הפרנסה;  בהיתקלותם  זה  את  זה  יעודדו  הנכונה; האם  בצורה  שלהם  חיי המשפחה  את  ינהלו  הנישואין: האם 
יתמודדו עם האתגר של הצטרפות ילדים למשפחה שהתרחבה; כיצד יתיחסו זה לזה בימים של לחץ ומתח. נושאים אלה, 

כמובן לא ניתנים לבדיקה לפני הנישואין. 

נתוני התאמה של בני-הזוג 

“...ראוי שישתדל האדם לישא אשה הוגנת לו וראויה מדבק בו... כי לא יהיה דיבוק אמיתי בבלתי דומים, אבל יהיה בדומים 
לבד כי אז יכוונו לדעת אחת”. חובה זו נלמדת במסכת קידושין )מא.( ממצות “ואהבת לרעך כמוך”. על פי מצוה זו מציינת 
הגמרא שיש לבדוק את בן-הזוג עוד לפני הנישואין, כדי שאחרי כן לא יתגלו פגמים שיגרמו לדחיה רגשית ולאי קיום מצות 

‘ואהבת’.
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לפיכך יש טעם להשתדל שאדם שאתם בוחרים ישתייך לאותה עדה ואף לאותו חוג וקהילה. כמו כן שההורים של שניהם יהיו 
מסוגלים למצוא שפה משותפת. שהבחור והבחורה למדו במוסדות חנוך המחנכים לדעות זהות, ולשאיפות חיים דומות. כמו 
כן שרמת השכלתם אינה שונה באופן קיצוני. כל אלה, כמובן, בנוסף לבירור המדוקדק על כל אחד מהם, על התנהגותו בינו 

לבין עצמו ובינו לבין חבריו: 
כיצד הוא מגיב בתנאי לחץ, האם הוא בעל אישיות רגועה או מתוחה? האם הוא בעל רגישות גבוהה להתיחסותם של הסובבים 

אותו, האם הוא נעלב מכל דבר פעוט? 
הפקחות  ברמת  משמעותיים  הבדלים  אין  האם  שחורות?  רק  רואה  שהוא  או  סביבו,  לנעשה  חיובית  ראיה  בעל  הוא  האם 

שלהם? 
הבירור צריך להיעשות אצל מגוון אנשים המכירים את הבחור או את הבחורה, ואם התשובות זהות, אפשר לסמוך עליהם. כל 
זאת, כמובן, כאשר התשובות לשאלות הן מפורטות, ולא רק סתמיות - “הוא בחור נפלא”, או “היא בחורה נפלאה”. תשובה כזו 

אינה מספקת, אפילו אם היא נאמרת בהתלהבות רבה. 
עם זאת ברור, שאין האמור בשורות אלו קביעה חד-משמעית, שהרי אנו מגלים בני-זוג רבים שהרקע העדתי או ההשכלתי 

שונה ונישואיהם עולים יפה מאד, השכינה אף מצאה מקום לשכון בביתם.
בשיחות יש לשים לב האם קיימת עקשנות או שניתן לשנות את העמדה, האם הוא נכנס בלי הרף לתוך דברי הזולת או לא.

* * *

בחורות רבות מחפשות גבר חזק כזה שתוכל “להניח ראשה על כתפו”. בגמ’ ב”מ נ”ט ע”א: “אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר 
באונאת אשתו )רש”י: לצערה(, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה”. מהר”ל בחדושי אגדות שם מפרש: “לעולם יהא 
אדם זהיר באונאת אשתו כו’ פירש שיהיה נזהר באשתו דווקא כי אשתו מפני שהבעל מושל עליה דמעתה מצויה ביותר, כי 
אונאת אדם אחר אינו מקבל כל כך התפעלות אבל אשה בעבור שהיא תחת ממשלת האדם ואם עושה לה אונאת דברים 
דמעתה מצויה, אבל עבד עברי אינו מקבל התפעלות בטבע ואפילו היא אמה עבריה אין דמעתה מצויה מחמת כי היא מקבלת 
עליה שעבוד אדון שלה, וגם בעצם הבריאה לא נבראת שתהיה תחת ממשלתו, רק האשה נבראת שהיא תחת ממשלת בעלה 
עליה  אין האשה מקבלת  וגם  לכך דמעתה מצויה.  ביותר  היא מתפעלת  אונאה  לה  יש  ואם  בך,  ימשל  והוא  כדכתיב בקרא 
ממשלת בעלה, מפני שהיא זוגתו, כמו שמקבל עליו העבד אדנות האדון ואינו מתפעל כ”כ כמו האשה שרואה עצמה חשובה 
ומתפעלת מן אונאת בעלה”. המהר”ל מדייק שרב הזהיר לא לצער דווקא את אשתו, כלומר הוא מצביע על הבעיה היחודית 
שבין בעל לאשתו, בעיה שלא מצויה במערכת יחסים אחרת. עוצמת הפגיעה שבין גבר לגבר לא תהיה דומה לעוצמת הפגיעה 
המהר”ל מבאר  ואף לא פגיעתו של אדם באשה שאינה אשתו. מה הבעיה היחודית שבין בעל לאשתו?  שבין בעל לאשתו 

שאשה כל הזמן נמצאת בתווך בין הרצון שבעל ישלוט עליה, כמו שנאמר: “והוא ימשול בך” ובין הרצון לשוויון.

הקב”ה ברא טבע האשה כך שהיא רוצה להיות נשלטת ע”י איש. זה מצד החלק הנשי שבה. אך החלק המעשי שבה פועל הפוך, 
ולכן אם הוא שתלטן, היא תסתכסך אתו.

2. חיפוש בת הזוג ע”פ פרשת חיי שרה

שתורה  צ”ל  אלא  אברהם!  עבד  אליעזר  של  סיפורו  הרי  שיש!  עובדה  אבל  מצוות.  הכל  סיפורים,  אין  שבתורה  אומר  הזהר 
מלמדת עקרונות ודרכי התנהגות דרך סיפורים.

איך בוחרים בת זוג?
“ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי” - כל תוארי כבוד של אליעזר בשליחותו – 
בשביל מה הם? ללמדך על חשיבות. לשליחות קטנה יש נער שליחויות, לשליחות יותר חשובה פקיד או סמנכ”ל, ושליחות הכי 
חשובה יעשה שר או רה”מ עצמו. אין דבר יותר חשוב מלחפש אשה, לכן לשליחות זו הולך אדם שהוא שוה ערך לאברהם, ראש 

הישיבה שלו, אדם ש”דולה ומשקה מתורת רבו”. 
למה אברהם משביע את אליעזר? שבועה – זה לא עלבון? ועוד, כאשר שלח אותו למלחמה לא השביע, למה הוא משביע אותו 
עכשיו? כדי להראות לאליעזר כמה שליחות זו חשובה, כדי שיבין שאברהם לא יסכים ל”בערך”. לבחור בן זוג זו מטלה החשובה 
ביותר, אבל רוב בנ”א לא יגדירו את נישואיהן כדבר הכי חשוב שהם עשו בחיים. לפעמים ניגשים לבחירת מכונית יותר ברצינות 
מאשר לבחירת בן זוג. לכן מחליפים נשים יותר ממכוניות... שבועה שהשביע אברהם לאליעזר לא נבעה מחוסר אמון בו אלא 

היא היתה מסר של חשיבות.
“ואשביעך ביקוק אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו”. מכנענים - לא, 
ממי כן? “כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק”. במה בני ארם ועבר הנהר יותר טובים מכנענים? הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אבל הם אנשים יותר טובים מכנענים. במה? בתכונות אופי, במידות, והן עוברות בתורשה 

מהורים לילדים. תכונות בסיסיות עוברות בתורשה, אפשר לכבוש אבל לא לשנות.
“ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי”, ופרש”י שם: “אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר 
לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך”. איך להבין דברי אברהם 
אלו: “אתה ארור”? הוא לא בא לפסול את אליעזר, הוא היה אדם גדול וצדיק, “דולה ומשקה מתורת רבו”. ואם כל המעלות 
העצומות שלו )שאברהם אפילו חשב שהוא ירש אותו(, הנכדים שלו יכולים להיות מקולקלים, כי יירשו גנים שלו, הוא בא 
מכנענים בעלי מידות רעות. ואין בזה שום פגיעה גם בבתו של אליעזר, לא רואים בה שום פסול, היא כשלעצמה ודאי ראויה 
ליצחק )איפה עוד ימצא בת עם חענוך כזה( ואעפ”כ ייתכן שיש בה תכונות תורשתיות נסתרות שלא באו לידי ביטוי )גנים 
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רציסיביים( , והם עתידים להתגלות אצל נכדים. זה מה שאמר אברהם לאליעזר: עם כל גדולתך וגדולך בתך, נשארתם כנענים. 
מישהו אחר אולי היה חש עלבון, אבל אליעזר איש אמת לא נפגע מדברי אמת, עד כמה שהיא כואבת.

“אמר רבא: הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר: ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון, ממשמע שנאמר בת 
עמינדב, איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר אחות נחשון? מכאן, שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה. תנא: רוב 
בנים דומין לאחי האם )בבא בתרא דף ק”י ע”א(. אתה רוצה לראות איך ייראה בנך? תסתכל טוב על אחיה של כלתך. מכאן 

חשוב מאד לברר לגבי משפחה של בחורה.
ועכשיו למבחן העקרי בו העמיד אליעזר את רבקה. 

“הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים:  והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה 
וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני” )בראשית פכ”ד, יג-יד(. זה לא היה ניחוש. אלו 

דברי מלבי”ם על הפרשה:
“דעתו היה שבין הנערות הרבות שיתקבצו עתה לשאוב מים יבחר את היפה שבכולם ואליה יאמר שתשקהו מים, ואחר שיבחר 
מהן את היותר יפה בתואר ובמראה הלא יצטרך לדעת ג”כ טוב מדותיה, וזה יבורר ע”י שתאמר שתה וגם גמליך אשקה שבזה 
ידע בבירור שהיא אשה טובה במדות בענוה ובנדיבות וברחמנות, וזה מצד ארבע בחינות. א[ הנה אנכי נצב על עין המים וראוי 
שהנערה תאמר הלא אתה עומד על העין ולמה לא תשתה מן עין המים שלפניך. ב[ שבנות אנשי העיר יוצאות, והלא תאמר למה 
תרצה דוקא שאשקך אנכי שכבר שמתי הכד על שכמי, לך אל נערה אחרת שעוד הכד בידה ותתן לך מים. והיה הנערה אשר 
אמר אליה הטי נא כדך ואשתה, זה. ג[ שאשאל דוקא שהיא תטה הכד שזה טורח גדול שתצטרך להוריד הכד מעל שכמה אל 
ידיה להשקות אותי, והלא ראוי שתכעס ע”ז ותאמר הט אתה את הכד שעל שכמי ושתה, שלא אצטרך להוריד הכד מעל שכמי. 
ד[, שתאמר אלי שתה וגם גמליך אשקה, שזה סימן על חכמתה וטוב לבה, שאז ראוי שתחשוב בלבה האיש הזה בודאי יש לו 
איזה כאב בידיו, שלכן אינו יכול לשאוב מן העין ולא להטות הכד בעצמו, ועפ”ז תחשוב אם אין לו כח לשאוב מים לעצמו כ”ש 
שאין לו כח לשאוב להגמלים, ובזה תתעורר בנדבת לבה ובטובה שתחוס על צער בע”ח להשקות גם הגמלים3. אותה הוכחת 

ר”ל מצד שאני עשיתי זאת לסימן ולהוכחה שהוא הזווג של יצחק, יתברר בהוכחה וברור שהיא זווג של יצחק, וגו’”.
שוב רואים, שהעיקר בבחינת בן זוג זה מידות, ובתוך כל המדות החשוב ביותר לברר אם היא בעלת חסד )אוהבת ושמחה לתת 

לאחרים( ושאינה עקשנית. 
לצערינו, רוב הצעירים מקפידים מאד על מראה החיצוני של מועמד, אבל יופי זה הבל, משום שמיד אחרי החתונה בני הזוג 
ע”י פסיכולוגים במבחנים סטטיסטיים(. אבל תכונות אופי  נבדק  )זה  ופחות  זוג הרבה  בן  על מראה החיצוני של  לב  שמים 
מריגישם אחרי החתונה יותר ויותר. לכן לא להתקרב לאגואיסטים!!! צריך לזכור שלמחלות תורשתיות של גוף מצאו מרפא, 
לנפש לא מצאו. ואם יחשוב מישהו, שמא בחורה שמוצאת חן בעיני תתקן או עכ”פ תכבוש את מידותיה, התשובה היא: לא 
כדאי להיות שפן נסיון, אולי היא לא תצליח להשתנות. לעיל השווינו בחירת בת זוג עם קניית מכונית. מה יותר טוב, לקנות 

רכב בלי בעיות מכניות או לקנות רכב עם בעיות בתקוה שיתקן? 
אבל מה עם אמונה של רבקה? הרי היא גדלה בין כופרים ועובדי עבודה זרה! אליעזר לא התרגש מזה משום שידע מנסיונו: אם 
בחורה אינה עקשנית, אפשר לשכנע אותה באמת התורה ללא קושי. למה אנשים לא משתכנעים באמת התורה? בגלל שחסר 
להם נמוקים והוכחות? לא, בגלל מידת העקשנות. הכפירה שייכת לעולם המידות ולא לעולם השכל, מי שיש לו ישרות הלב, 

זה מספיק כדי להשתכנע )אמנם בתקופתינו זה קצת יותר מסובך(.
“ויאמר יקוק אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם” - חייבים להתפלל על בחירת בן זוג. לפני 

הכל צריכה להיות תפילה, אע”פ שמבררים היטב, ומשתדלים הרבה. 

3. Как искать спутника жизни  
(совершенно иной подход к словам Талмуда о том, что еще за 40 дней  

до зачатия человека Всевышний уже подобрал  ему пару)

Мне хочется предложить молодым людям несколько советов по выбору спутника жизни. 
Я – не специалист в области семейных отношений, и советы эти собрал из книг и уроков 
крупных раввинов, в основном р. Я.И.Каневского (Стайпелера). Советы эти в большинстве 
своем предназначены как для юношей, так и для девушек, но если я буду писать в дальней-
шем о выборе невесты, то только потому, что мне, как мужчине, проще и естественнее об-
ращаться к женихам. Это не дань политкорректности, просто во многих случаях юношам 
девушкам можно дать одинаковые советы. 

3  גמל שותה 40% ממשקל הגוף שלו, ואליעזר ביו 10 ספינות המדבר כאלה.
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Совет №1.

Не думайте, что нужно выбирать и перебирать предложения, до тех пор, пока не станет 
совершенно ясно, что нашли подходящую кандидатуру. Не следует ждать, пока сердце не 
забьется взволнованно с ощущением: «Вот она!» Как часто бывает, что такое ощущение 
сменяется затем горьким разочарованием! Наоборот, решение принятое после долгих со-
мнений и колебаний, часто оказывается настолько верным, что человек каждый день бла-
годарит Б-га за то, что помог ему это решение принять.

Правда, Талмуд говорит, что еще за 40 дней до зачатия человека Всевышний уже по-
добрал  ему пару. Это значит, что Он же позаботится о том, чтобы наречённые встретили 
друг друга. Это тоже правда. Но отсюда еще не следует, что их путь друг к другу будет 
легок или что Всевышний вселит в их сердца неодолимую тягу друг к другу. Этого Талмуд не 
обещает. Наоборот, чаще случается, что предназначив людей друг другу, Творец устраи-
вает так, что им придется серьезно сомневаться и мучительно раздумывать: стоит или нет. 
Ведь тот же самый Талмуд говорит: «Женитьба – задача не менее сложная, чем рассечение 
Красного моря». Это не случайно, ибо так устроен наш мир: чем более ценны вещи, тем 
труднее они даются. А что может быть ценнее спутника жизни!

Слова Талмуда о том, что еще за 40 дней до нашего зачатия на небесах уже решено, 
кто будет нашей парой, многие понимают как предопределение, не подлежащее пере-
смотру; как бы ни вел себя человек, оно обязательно сбудется. Выходит, что если человек 
женился, то он должен верить, что женился на своей суженной, которую предназначили 
ему небеса. А если отношения с ней не ладятся, и иногда возникает ощущение, что «нашла 
коса на камень», так это потому что супруги испортили все своим поведением. Либо потому 
что у спутницы жизни тяжелый характер: тот факт, что жена предназначена мужу еще до 
рождения, не означает, что ему приготовили стюардессу, которая будет только мило улы-
баться, предлагать стакан чая и быстро уходить, чтобы не помешать... 

Однако р.Я.И. Каневский (Стайпелер) понимал это место в Талмуде иначе. Здесь нет 
никакого предопределения, говорил он. За 40 дней до зачатия человека на небесах объ-
являют, кто его пара, то есть, кто подходит ему в качестве жены. Более того,  Всевышний 
поможет человеку встретить свою «половинку», но свобода выбора остается незыблемой. 
Своим поведением человек может привести к тому, что суженая его пройдет мимо. Может 
быть, лишенный помощи свыше, просто не заметит ее, а может быть, заметит и отвергнет, 
так что в результате женится не на своей «половине». Отчего зависит помощь Всевышне-
го? Стайпелер утверждал, что максимальную помощь небес получают те, кто ведут себя 
бесхитростно. Но тот, кто все время перебирает, отвергает одно предложение за другим, 
отказывается из-за неуверенности, может пройти мимо своей нареченной. Именно так от-
ветил Стайпелер на вопрос молодого человека: «Ребе, мне уже 30 лет, где же та, которую 
мне предназначили за 40 дней до зачатия?» «Где, - переспросил Стайпелер – да тебе ее 
наверняка предлагали, только ты от нее отказался, не захотел...»

Вот вам совет №2: не слишком перебирайте. Не мудрствуйте лукаво, будьте бесхи-
тростными, и тогда сможете найти своего спутника жизни быстрее и быть уверенным, что 
это действительно ваша половинка!

М.Пантелят
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6. Отрывок из лекции Дана Кармона 
“Люби ближнего как самого себя”

По Торе мы венчаем любовью долгие годы семейной жизни. Современный мир пытался 
научить нас, что следует начинать с любви. Но реальность Творения опрокидывает все эти 
новации. Когда начинают с любви, любовь глохнет, затухает, гаснет и, в конце концов, ис-
чезает. Когда же начинают не обязательно с любви, когда общей целью совместной жизни, 
суть дома становится построение любви, тогда она будет расти, цвести, приносить плоды 
все время семейной жизни, с каждым годом все больше и больше, пока не достигнет своего 
апогея именно в зрелые годы. 

В мире Торы любовь является результатом семейного строительства. Когда же пытаются 
начать строить семью с любви, даже простая логика подсказывает, что у такого начинания 
нет никаких шансов на успех. Потому что, когда начинают с любви - а мы сейчас имеем в 
виду общепринятое понимание любви, т.е. любовь к себе самому - когда молодежь нашего 
времени говорит: “Ну, ведь нельзя же знать, нельзя же просто так взять и пожениться, нуж-
но сперва попробовать!”, то, безусловно, и вне всяких сомнений они имеют в виду любовь 
к себе, и когда они говорят об испытательном сроке, то имеют в виду телесную совмести-
мость. Они не ищут любви, они ищут мяса. Они ищут красоту, прелесть в партнере, да и 
представление о красоте в наше время искажено до неузнаваемости. Потому что, когда 
сегодня говорят о красоте, о женской красоте, прежде всего, имеют в виду определенную 
модель, тип, который создали вполне конкретные творцы моделей в Голливуде, Париже и 
других лабораториях красоты, и эта модель распространяется и насаждается повсюду 
средствами массовой информации, промывающими населению мозги с интенсивностью, 
перед которой не может устоять лишенный иммунитета маленький человек. Бесчисленные 
журналы, телепрограммы, рекламные афиши неустанно, днем и ночью вдалбливают в го-
лову ошарашенному потребителю: “Это - красиво!” А все, что отличается от установлен-
ного образца, некрасиво. Так что и наши представления о мужской и женской красоте ис-
кажены и изуродованы. Например, раньше красивыми считались полные женщины, сегод-
ня в цене худоба. Отсюда повальное увлечение разнообразными диковинными диетами, 
которое уже много раз приводило к разрушению личности, здоровья, жизни, к болезням, 
объявившимся в последнее время на этой почве.

А логика говорит так: если ты начинаешь с любви, основанной на красоте, то неизбеж-
но, вы слышите, неизбежно через несколько лет такая любовь должна сойти на нет и исчез-
нуть. Потому что твоя жена, которая сегодня в день свадьбы хороша, как никто, настоящая 
королева красоты, не сможет по прошествии уже короткого времени быть столь же об-
ворожительной. Ведь она не будет выглядеть так же через два-три года, и уж, безусловно, 
через двое-трое родов. И тогда конкуренция на “свободном рынке”, перед которой она 
окажется, будет жесткой и беспощадной. Ведь на рынок выйдут красавицы следующего 
поколения. У нее просто нет никакого шанса одолеть их. 

И то же самое касается облика мужчины, современного “мачо”. Если она ищет именно 
красоту, то что будет делать через несколько лет, когда муж обзаведется легким брюшком 
и лысиной. Может быть, его даже выкинут из армии... Где тот богатырь, герой ее снов, если 
все, что она искала, это плоть, тело, телесная красота. Такая любовь по самой своей сути, 
по определению обречена на то, чтобы увять, скукожиться и исчезнуть. И осознав это, мы 
сможем понять проблемы, которыми сегодня болеет семья, от которых страдают люди, по-
нять причины небывало высокого процента разводов. А могло ли быть иначе?! Ведь поро-
чен сам подход к семье, сам взгляд на совместную жизнь! 

Как же пытаются люди решать проблему семьи? Очень просто: посылают “недужных” 
к разного рода консультантам и советникам: консультантам по вопросам семьи, консуль-
тантам по вопросам пола, консультантам по совместимости... консультанты, консультанты, 
консультанты... Индустрия советников развивается ускоренными темпами. Но разве в са-
мом деле проблема стоит только перед той несчастной парой, выросшей в лоне искажен-
ных ценностей, с насажденными представлениями о красоте, перед той парой, чьи головы 
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полны кассетами, фильмами, журналами, рекламами, улицей и т.д. и т.п., чьи представления 
о жизни вымышлены, вылганы и раздуты? Или, страшно сказать, вся система, весь подход 
к жизни, к семье, запутался в неразрешимых противоречиях? Так что же нужно менять: ту 
конкретную пару или весь подход?

Когда, не дай Б-г, терпит аварию самолет, разве устраивают комиссию расследования 
только того, конкретного самолета? А после второй аварии, разве говорят только о том, 
втором разбившемся самолете? Конечно же, нет! Принято сегодня во всем мире, что по-
сле первой аварии, проверяют все самолеты этого типа, а после второй подряд аварии, 
все самолеты этого типа остаются на земле до выяснения и устранения причин аварий! И 
если выясняется, что какой-то узел самолета принципиально неисправен, ненадежен, то 
проводят профилактику всех самолетов, и ни один из них не взлетит, пока не пройдет до-
работку.

В наше время, когда порочен сам подход к поиску партнера, к созданию семьи, к со-
вместной жизни, к любви, какой консультант какой конкретной женщине, конкретному муж-
чине поможет, если все стоит на кривых песчаных ножках? 

Еврейский подход зарекомендовал себя как основательный и надежный в течение тысяч 
лет и он стоял на том, что с любви не начинают, а ею завершают. А тот, кто начинает, это 
не он, и не она, а именно, закен - умудренный опытом человек, потому что слово закен, 
как нам говорит Тора, состоит из букв слов зэ кана хохма (тот, кто обрел мудрость). Про-
верено поколениями и столетиями! Мудрец, которой разбирается в людях, понимающий 
души, мудрец, к которому обращаются родители юноши и родители девушки и говорят: “У 
нас есть сын, которому пора жениться, у нас есть дочь, которой пора замуж. И мы заинте-
ресованы найти для них пару”. И этот мудрый пожилой человек, закен, зэ шекана хохма, по 
своему разумению, по своему опыту, по своему богатейшему жизненному опыту находит 
подходящую пару, и его знание человеческих душ говорит ему, что, пожалуй, этот юноша 
и эта девушка подходят друг другу. Быть может, о них провозгласили на небесах за сорок 
дней до зачатия: “Дочь такого-то предназначена такому-то!”

И тогда, и только тогда устраивают их первую встречу. Не делают этого прежде: зачем 
нагнетать ненужное напряжение, для чего морочить им голову без особой надежды на 
успех? Только когда понимающий, опытный человек решает, что есть шанс, только тогда 
родители устраивают встречу, для того чтобы проверить, действительно ли о них провоз-
гласили на Небесах за сорок дней до зачатия: “Дочь такого-то предназначена такому-то!” 
Ведь если о них провозгласили на Небесах, именно провозгласили, не написали записку, 
не шепнули на ушко, но провозгласили, объявили во весь голос, то, поскольку на Небесах 
ничего не делают понапрасну, это провозглашение можно услышать! Как проверяют, дей-
ствительно ли слышно то, о чем провозглашают на Небесах? Если видят, что они подходят, 
что есть шанс, то даже если не начинают с исходной точки, имя которой “любовь”, они 
знают: любовь строят в течение всей жизни, любовь строят после свадьбы, строят изо дня 
в день! Вот что называется “постройкой дома”, вот что называется “строением на века” - 
любовь необходимо строить!

И для нас евреев многое в любви остается загадкой, но нам, в конце концов, вручены 
строительные инструменты и мы знаем, как строить любовь. В этом причина того, что имен-
но на еврейской улице вы можете увидеть пару стариков восьмидесяти лет - его и ее - и 
молнии любви пронизывают все пространство вокруг них! И это несмотря на то, что он не 
касается ее ни единым пальцем! В отличие от той молодежи, которые на задворках той же 
улицы уподобляются кошечкам и собачкам. 

Сегодня мы с вами определяем, какое именно строение мы возводим. Как мы будем вы-
глядеть через пять лет, через десять лет, когда будем стариками. Хотим ли мы выглядеть так, 
или хотим выглядеть по-другому. Это мы определяем сегодня, то, что мы делаем сегодня, 
определяет, как мы будем выглядеть в будущем. Будем ли мы выглядеть, как та пара, кото-
рая сидит дома, и все, что у них есть, это взаимные претензии - сорт людей очень распро-
страненный в наше время. Но если мы хотим построить дом, фундаментом которого будет 
любовь, а на таком фундаменте растут здоровые хорошие дети, хотя их родители не всег-
да самые большие специалисты в педагогике, растут здоровые внуки, и все последующие 
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поколения - таково влияние любви - если мы хотим построить такой дом, нам требуется 
совершенно иная ориентация мышления и совершенно иная ориентация делания.

Очень многие люди, услышав такие слова, говорят: “Ну, это устарело! Примитивно! О 
чем вы говорите!? Сваты?! Это осталось только у религиозных; предлагать такое в наше 
время!?..”

А я спрашиваю вас: “Что это за ответ? Какое имеет значение, у кого это осталось, а у 
кого нет?! Посмотрите на результаты! Вы оцениваете покупку по отношениям и этикеткам 
или по результатам? Разве не видят наши глаза явный, обширный, глубокий кризис, кото-
рый поразил сегодня огромное количество домов в Западном мире? Разве можно сравнить 
эту картину с той, которую мы видим в традиционном доме, в старой испытанной фирме, 
успешно ведущей свои дела уже тысячи лет? С ясными ценностями, с ясным подходом. Ну-
ка, кто больше преуспел, чьи результаты лучше, где люди счастливее? И еще: где больше 
любви, любви настоящей, а не любви к самому себе?


