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המשפחתיותלביןהדתיותביןלקשרהדתיתהחברהקברניטיבקרבענייןשקייםמכיווןמשפחתיים,לערכיםהמרמז
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Goldscheider(האישהבמעמדושינוייםליברליזציהמודרניזציה,לתהליכי & Waite המרכזייםואחד),1991

מערביותבתרבויותהרווחהמשפחתיבאידיאלהזוגיתהאינטימיותשלהגוברתהחשיבותהואשבהם

)Jamieson 1998, Illouz 'תרבותכנגדשמרנייםדתייםזרמיםשמנהליםהמאבקבמסגרת).2007

Davidman(המסורתית''המשפחהלגונןדתייםאידיאולוגיםנחלציםהמערב' 1991, Hardcare 1993,

Lehmann גםהיטב.זותופעהמדגימה'הזוגיות'החדשים;מהמושגיםחלקלאמץנוטיםהםזעםיחדאך),1996

ו'המשפחותהמיניתהמתירנותמאיומיהמסורתיתהמשפחהכמגוננתעצמהרואהבישראלהאורתודוכסיתהיהדות

Lehmann,2006(אלאורהחדשות' & Siebzehner כךהזוגיות.רעיוןדתייםאידיאולוגיםהפנימוכאןוגם)2006

שמירתבמסגרתרקמושגתזוגיתשהרמוניהבטיעוןלהשתמשהמרציםמרביםבתשובהלהחזרהבסמינריםלמשל,

דתייםזוגותהיוםמודרכיםכיצדנבחןזהבמאמר.1היהודית-דתיתהמשפחההיאבאמתהמאושרתושהמשפחהמצוות

בנבכי הזוגיות והנישואין דרך עיון בספרות ההדרכה הזוגית הדתית, סוגה המצויה בפריחה בשנים האחרונות.

שנישלהתקיימותםהואהעכשוויתהמערביתבחברההזוגיותשיחשלהמרכזייםהמאפייניםאחד

ושיחמחדהרומנטיתאהבהשיחוהזוגיות:אהבהתפיסתהמעצביםמשלימיםאךשוניםשיחים

Illouz(והטבעיתהספונטניתאהבהמקדשהרומנטיתאהבהשיחמאידך.האינטימיות תופס)1997

Swidler(מיתייםבמונחיםההתאהבות ראשון,ממבטאהבהשלערכהלגביאמונותוכולל,)2001

והחיוניותמכשולכללגבוראהבהשליכולתהאדם,לכלהממתינהאמת""אהבתשלהימצאותה

השבעיםמשנותהמערביתבתרבותרווחהחלאשרהאינטימיותשיחמנגד,אהבה.מתוךלהינשא

מבליטובהתאםהזוג,בניביןכמוסיםברגשותוהשיתוףהטובההתקשורתחשיבותמדגישואילך,

Jamieson(הקשרהמתמשכתהעבודהחשיבות 1998, Shumway שיחכוללזהבמובן–)2003

היאומשפחה""זוגיותקטגוריית./http://www.arachim.co.ilהיהודיתהמשפחהבנושא"ערכים"שלבאתרהמאמריםסדרתלמשלראו1
אחרארגוןמטעםדומהלמסריהודית".ב"זוגיותמתמקדיםהארגוןידיעלהמוצעיםרביםוסמינריםבאתר,הקטגוריותברשימתהראשונה
.http://www.machonmeir.org.ilמאיר:מכוןבאתרהיהודית"המשפחה"סודעלפיירמןראובןהרבשלבשיעוריוצפובתשובה,להחזרה
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שיחשורשיאחרלהתחקותניתןכ"עבודה".ותפיסתהאהבהשלהפרוזאיותלגביהנחותהאינטימיות

העצמילגילויכמסלולהזולתעםכנהותקשורתטוביםליחסי-אובייקטשאיפהשלהתרפויטיתבתרבותהאינטימיות

Illouz(האותנטי מודלרביםאנשיםמעדיפיםהיום-יוםבחייבו-זמנית:מתקיימיםהמודליםשניכינראה).2007

וסרטיםספרותבצריכתבעיקרביטוילידיבאאשרהרומנטיתאהבהמודלמוותריםהםאיןאךכעבודהאהבה

Illouz(רומנטיים כמבנההנישואיןבמוסדנטועהמודליםשנישלבו-זמניתקיומםלהבנתאחרתאפשרות).1997

לקבליוכלושהאוהביםמנתנחוצההמיתיתאהבהלקיימו.מנתהללוההתייחסותצורותשניהדורשחברתי-תרבותי

התרפיותובגישותההדרכהבספרותהמתבטהפרוזאית,אהבהואילואחר,אדםעםגורלםלקשורהגורליתההחלטה

Swidler(זהמוסדלשמרמנתנחוצהלזוגיות, 2001.(

לפופולאריותהאחרונהבמאהזכתהאשרלחייםהדרכהספרותשלהסוגהביותררווחתבארה"ב,ובפרטהמערביתבחברה

כחצישלמוערכתבכמותהעשריםבמאהבארה"בנמכרועצמיתעזרהספריכיעדהמוניםלתופעתהפכהואףנרחבת

Butler-Bowden(עותקיםִמיְליַאְרד גוףטובה.לזוגיותהדרכההואַּבתחוםביותרהנפוציםהנושאיםאחד).2003

כיוונילהעריךומנסיםמרכזיותתמותאחרהמתחקיםאקדמייםלמחקריםמושאבעצמוהפךהזההנרחבהספרות

נשואים;לזוגותהדרכהספרישלמיוחדתקבוצהבתתהעוסקזה,מאמרגםממוקםזומחקריתברובריקה.השפעתו

מודעתתגובההיאדתית-יהודיתמזויתהדרכהספרות"כתיבת),2005(ברנרשמצייןכפיהיהודי-דתי.המגזרספרי

לספרות ההדרכה החילונית" ולכן היא מצויה בזיקה משמעותית למדריכי זוגיות בחברה הכללית.

המאהשל'70ה-שנותבסוףבארה"בהתפרסמודתיתיהודיתלזוגיותפופולארייםהדרכהספרישלהראשוניםספרים

התחוםהלךמאז.2)1981(משימה!""הנישואיןבצריסימהשלספרהעםהפרסומיםפרץהחלובארץהעשרים

ספריםוחנותדתיספריםירידובכלוהחרדי,הדתיבציבורהזרמיםבכלכאלוספריםלמצואניתןשכיוםעדוהתרחב

העובדהמןכניכרהדתית,בחברהמשמעותיצורךכנראהעונההזוהספרותנכבד.מקוםאלוספריםתופסיםתורנית

כברהדתיהציבורבתוך3וגדל.הולךרקוהמספר,1981-2009בשניםבעבריתפורסמושוניםכותרים220שמ

מצייןלמשל,כךייחודיותו.עמידהתוך)2005דרייפוס,2005(ברנרהזההספרותלגוףהתייחסויותמספרקיימות

השקפהספרותאוהלכתיתספרותשלהמדףהמשךאינההדתיתבחברהטובהלזוגיותהדרכהש"ספרותברנר

התייחסותמאה".רבעלפניבנמצאהיתהולאשכמעטנפרדתרעיונית-הדרכתיתסוגהאלאהזוגיות,לתחוםשמוסבת

Stadler(שטדלרשלעבודתהבמסגרתלאחרונההתפרסמההזההספרותמגוףלחלקראשונהמחקרית אשר)2009

הגברתשלמגמהבספריםוזיהתההליטאימהזרםישיבהבחוריידיהנקראיםהדרכהבספריהמופיעיםהמסריםבחנה

האדיקותמודלהפמיניסטיהשיחהשפעתשלתולדההיאזומגמהלטענתהמשפחותיהם,בחייאברכיםשלהמעורבות

החרדי.

שיצאווקונטרסיםספרים220מעלבדפוסמצוייםנוספיםומקורותספריםחנויותספריות,שלקטלוגיםעלבהתבססשערכנוספירהפיעל3
עלמבוססיםאחריםקלטות,עלמבוססיםחלקכספרים,במקורשחוברוחיבוריםמלבדדתית.לזוגיותהדרכהבתחום1981מאזבעברית
ניתןהאחרונותבשניםהסוגהלפריחתעדותהללו.הסגנונותלכלייצוגיששבחרנובספריםהכתב.עלבהמשךשהועלוושיעוריםדרשות
חדשים.כותרים20מעלהתפרסמו2008-2009שב-מכךלראות

שלהחרדיהחלקלגבילפחותלמעשה,.1983משנתלאשתו"אישביןאהבה-"פרקיאבינרשללספרוהבכורהכתראתמעניקברנר2
העשריםהמאהמאמצעהשמונים.לשנותקודםגםבנושאעיסוקשהיהמשוםהתופעה,שלהראשיתנקודתאתלהגדיריותרקשההתופעה

כיאליהוהרבשלספרויותר:החדשיםמספריםלרביםהשראהמקורומשמשיםבתחוםל"קלאסיקה"היוםהנחשביםספריםשניהתפרסמו
לחתנים",הדרכה"מאמריוולבה,שלמההרבשלוספרומהדורות,11ל-מאזוזכה,1957בשנתלראשונההתפרסםוביתו""אישטוב

בכוונתהקודש"אגרתכגוןיותרמוקדמיםספריםעלמתבססיםאלוספריםגםמהדורות.לשמונהמאזוזכה1975בשנתלראשונההתפרסם
בסוףמאין""יששצמחהכסוגההזוגיתההדרכהלספרותלהתייחסנכוןזהיהיהלאלכן,).1546(רומאבספרד13ה-מהמאהלרמב"ןהזיווג"
צורנייםבמאפייניםמתייחדושהואתקדיםחסרהוא1980מ-החלשמתפרסםהספרותגוףשלשהיקפוספקאיןאולםהעשרים,המאה

ותוכניים המבחינים אותו מקודמיו.
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שלהרווחתהחלוקהלמרותהאורתודוכסי.הציבורשלשוניםלאגפיםשייכיםשמחבריהםספריםלבחוןבחרנו

הכותרתחתהקבוצותשתיהכללתהמצדיקיםמשותפיםמכניםישנםלאומיים",ו"דתייםל"חרדים"האורתודוכסיה

ומכנה),2006(רביצקיוהזמניהמודרנימפניו"הנצחי""המסורתי"להגןהנטייההואשבהםהמרכזי'אורתודוכסים'.

(אועצמםרואיםספריםשמחברילזכורישהדתיים.ההדרכהשבספריהמעניינתהמורכבותשיוצרהואזהמשותף

שלהמציאותמשקפתהנכתבתמשהספרותיותרולכןהדתי,לציבורדרךמוריאוקברניטיםבתפקיד)מושמים

לבעיותמציעהשהיאהפתרונותלהציגהמשתדלת)2006(שגיאאידיאולוגיתכתיבהמהווההיאהדתיתהמשפחה

הפסיכולוגיהטיפולמעולםלקוחיםהתכניםאםגםימימה,מימיםהתקיימואשראותנטייםיהודייםכפתרונותהזוגיות

האינטימיותושיחהפמיניזםהרומנטית,אהבהשיח–החילונייםההדרכהלספריהטיפוסייםההשראהמקורותהמודרני.

המשפחהעקרונותלהסבירבבואםוהחרדיםהציונים-דתייםהאידיאולוגיםבפנימורכבגרמציבים-הפסיכותרפויטי

החילוני.הזוגיותלאידיאלאדפטציותומבצעיםאלטרנטיבהמציעיםמנכסים,מתפלמסים,הםשלהם.לציבורהדתית

שניסיונםמשום,היהודית"המשפחה"סודמרטוריקתנרמזמאשריותרמורכבהמצבפנים-מגזריתהסברתיתכמשימה

של המחברים  מוכיח שגם הזוגיות הדתית  רחוקה מלהיות נטולת בעיות.

מאמרפרסם)2003(אבינרשלמההרבהבאה:בדוגמאהזוגיותבתחוםהציוני-דתיהציבורנתוןבוהמתחלראותניתן

מערביים:אידיאליםשללהשפעתםזהבמגזרהרווקיםריבויייחסובוהדתי,המגזרלבניהמיועד"כיפה"האינטרנטבר

מאושריםלנישואיםראשימכשולומהווההמוסריים,החייםלנומרעילההיתרההאינדיבידואליות"

כבודעדיף,"ומההרב:עמדתבחריפותשללוברהתגובותרובמעניין,באופןשם.ציין,בכלל"ולנישואים

אני"גםהודה:ואחראחד,כתבעצמו?"עםבשלמותשחיאדםאוזוגובן/בתעםבשקרשחיאדםהרב?

תורתנומעומקמאשרשראיתיהדבילייםהסרטיםמאינספוריותרעצמויונקשליהזוגיותשמודליודע

מתאהביםהשולחן-ערוך.בדפיוהרומנטיתהילדותיתאהבתנולעטוףמנסים[...אנו]הקדושה.

ומתחתנים, וברקע מהדהדת ללא מנוח השאלה - האם ז אהבה?".

מרכזייםמסריםמספרשסקרנוספריםבמכלוללזהותהיהניתןבהמשך,בקצרהנעמודיהםספריםביןההבדליםאף

ממושגהקסם''הסרתשלמגמהקיימתלזוגיותהדתיתההדרכהשבספרותהטענה,נבססזהבמאמרעצמם.חזרואשר

גםישנהאךזוגית,מעבודההנובעתיהודית-מוסריתאהבהתפיסתלטובתומערבית,כחילוניתהנתפסתהרומנטיתאהבה

בכלומופיעהשחוזרתהמינים,ביןלהבדליםמהותניתבגישהביטוילידיבאהאשרהקסם''השבתשלמשלימהמגמה

ספרים שבדקנו.

ההליך: ניתוח ספרי הדרכה לזוגיות במגזר הדתי
השמוניםשנותמאזשיצאולנישואיןהדתייםהיהודייםההדרכהספרישלמקיפהרשימההכנושערכנו,המחקרלצורך

פסיכולוגיםעםהתייעצותתוךמכן,לאחרוחרדי.ציוני-דתיעיקריים:מגזריםשנילפיאותםומיינוהעשרים,המאהשל

purposeful(ומכווןהטרוגנימדגםבחרנווקוראים,יועציםספרים,מוכרירבנים,וחתנים,כלותמדריכידתיים,

sample(ביותרהמקובליםמןהםשנותחוספריםרובהתופעה.שלהאפשרככלרחבניתוחשיאפשרוספרים19של

ספריםמספרכללנולצידםזוגיות.לכתובשמרביםמחבריםידיונכתבושפות,ו/אומהדורותבכמהיצאובמגזרם,
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רבניםהםהמחבריםרובונשים.גבריםידישנכתבוספריםכללנובתשובה.החוזריםקהלכמוייעודייםלקהליםהפונים

או רבניות (נשות רבנים), וחלקם יועצי/ות נישואין בי הכשרה טיפולית, מדריכות כלות או מדריכי חתנים.

במגזרעבורהליברלית,המודרניתהאורתודוכסיהמןשנערצףמשקפיםהציוני-דתיהמגזרהמייצגיםשבחרנוספרים

החסידיהזרםהליטאי-מתנגד,הזרםביןלהבחיןנהוגהחרדיבמגזרהשמרנית.הלאומיתלחרדיותועדלאומיהדתי

גלוישיחהמנהליםספריםביןהיאלענייננויותרהמשמעותיתשההבחנהלמסקנההגענואולם,4המזרחי-ספרדיוהזרם

המושפעיםמסתגריםספריםהליטאי),המגזרספרי(רובמתונים""חרדיםנכנהאותםהכללית,מהחברהרעיונותעם

שמרנים","חרדיםנכנהאותםהליטאי)המגזרמספריוחלקהחסידיהמגזרספרי(רובבלבדעקיףבאופןמהסובב

"חרדיםנכנהואותןוחב"ד)(ברסלבבתשובהלהחזיררביםמאמציםשעושותמקרבותחסידויותשלופרסומים

מקרבים".

(תקשורתבראוןבנימיןד"רהחסידותחוקרתשובה.לבימיועדיםשאינםחסידייםקונטרסיםבחנויותלמצואהיהקשה

רקבחסידויותישנםזוושמסיבהאישות,יחסישלהנושאמכלפרסהת"קמתרחקותהחסידויותשרובטועןאישית)

ונמצאיםלידמידעובריםאישות,יחסילגביבהנחיותשמתמקדיםהנישואים,לפנילאברכיםהמיועדיםקונטרסים

,5ואילך1980מ-והתפרסמובחנויותהנמכריםלנישואיןהדרכהבספריעוסקיםשאנוהיותרבות.שניםכברבשימוש

לא כללנו קונטרסים כאלו בניתוח שלנו.

אלישיבהם:לחרדי-לאומי,האורתודוכסי-מודרניהקצהמן,הציוני-דתיהמגזרלייצגשנבחרוההדרכהספריתשעת

מיכל);1981(משימה!–הנישואיןבצרי:סימה);2005(באישתוודבקוולפסון:נעמי);2005(אשהאישקנוהל:

אבינר:שלמה);1998(משפחתיבניןעצמימימוש–נישואיןארציאל:דבורהכתר;איןלמלכהביתאיןלמלךפלהימר:

ביניהםשכינהבלייכר:משה);2005(שלםבניןהראל:אביזהר);2002(כלהאחותי),2000(כמוךלרעייתךואהבת

)2005.(

עשרת ספרי ההדרכה שנבחרו לייצג  העולם החרדי,  פי החלוקה שהצגנו לעיל, הם:

וזיווגיםשידוכיםליבוביץ':יהודה);1995,1997(וב'א'כרכיםהיהודיהביתכהן:שמחה–מתונים""חרדיםספרים

;.)1996(אחדשהםשנייםאברמוב:ותהילהירמיהו);1988(

סגל:זאבדן);1975ראשונהמהדורה,1996(לחתניםהדרכהמאמרישלמה:וולבה-שמרנים""חרדיםספרים

);.2002(אבותתפארתפינקוס:דודשמשון);2001(באהלךשלום

רפאל:שאול);1996(לשולחןסביבגבריאל:דוד);2001(הביתאורשניאורסון:מנדלמנחם–"מקרבים"ספרים

).1998(שלום-ביתאוצרשיק:אליעזר);2000(שושניםגן–הנישואין

לעמודמנתהוליסטיעומקניתוחוכןספרים,ביןלהשוואהבסיסליצורמנתקטגוריאליתוכןניתוחספרכלניתחנו

התיאוריהגישתברוחנערכוהניתוחיםספרים.ביןמשווהניתוחערכנומכןלאחרספר.לכלהייחודייםוהסגנוןהמסרים

ומצוטטהתחוםמאבותלאחדנחשבשהואמשוםהןאליולהתייחסבחרנו.1975ב-לראשונהשהתפרסםוולבהשלמהשלספרואתלהוציא5
.1999מ-היאכשהאחרונהחדשות,במהדורותלהתפרסםממשיךשהואמשוםוהןהאחרים,מספריםברבים

הנדונים,הנושאיםעצמו,בספרהמצוטטיםהרבניםכגוןאחריםקריטריוניםפיועלהספרבפתחהמובאותה"הסכמות"פיעלנעשתהההבחנה4
למשלכמובאידיש,מתפרסמיםספריםרובביותרהשמרניותבחסידויותאךבעבריתשהתפרסמולספריםעצמנוהגבלנוהספר.שפתואפילו

"שמחת בית סאטמר" (תשס"ג).
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Grounded(בשדההמעוגנת Theory analysis; Strauss & Corbin הבא:בסדרהניתוחממצאייוצגולהלן).1990

מכןולאחרהשוניםבמגזריםלפסיכותרפיההיחסבסוגייתהתמקדותתוךספריםביןלהבדליםבקצרהנתייחסראשית,

למכלולמשותפיםמרכזייםמסריםבשניהמתבטאהרעיוניוהדמיוןהכותביםשלהסמכותבמקורותהדמיוןלגבינרחיב

שוויוןללאהשותפותורעיוןולאחריהם,הנישואיםלפניהרומנטיתאהבהחשבוןכעבודה'ה'אהבהרעיוןניכוסספרים:

המאפיינת  המהותנות המגדרית.

ממצאי הניתוח: בין שונות למסרים משותפים

שונות מגזרית
כצפוי,בפרט.היהודית-דתיתהחברהושלבכללהישראליתהחברהשלהבסיסייםמהמאפייניםהיאלמגזריםהחלוקה

ההבדליםהציוני-דתי.למגזרהמשתייכיםלאלוהחרדילמגזרהמשתייכיםספריםביןותוכנייםסגנונייםהבדליםמצאנו

שלובהופעתםמסוימיםתכניםשלבהעדרםוהןהחברתי,ועולמםהנמעניםשלזהותםבתפיסתהןביטוילידיבאו

ליד.מידהעובריםבקונטרסיםנפרדלעיסוקזוכיםאלואישות;לחייהתייחסותאיןהחרדייםבספריםלמשל,כךאחרים.

מקבלהאישותנושאז,לעומת.6הזוגיותשלפיזייםבהיבטיםיעסוקלאשהספרבמפורשהספרבראשמצויןלעיתים

ולייעץלהתייחסמרביםהחרדיםספריםשני,מצדהציונים-דתיים.ספריםברובובצמצום,נקייהבשפהאםגםמקום,

שבפו(למרותבשפעמצויהאיננהוהפרנסהילדיםמרובתהמשפחהלתורה,עיתותיומקדישהבבהזוגיתמציאותלגבי

גםבית).כעקרתכללבדרךהאשהמוצגתההדרכהבספרילפרנס,יוצואשתותורהלומדהבבוהמצבשכיח

מודגשתאשתו,הורילכבדהאברךבווהאופןוהחמותהכלהביןהיחסיםכגוןהמורחבת,המשפחהעםההתמודדות

בספריםלמשל,תת-מגזרים.ביןהבחנותגםזיהינוהציונית-דתית.בספרותמאשרחרדייםבספריםיותר

אברכיםאלהכפולהדיבורכגוןהחרדית-ספרדיתלדרשנותהאופיינייםרביםמאפייניםישנםשקראנוהחרדיים-ספרדים

Lehmann(למחייתםהעובדיםמסורתשומריואללתורהעיתותיהםהמקדישים & Siebzehner ההבדלים).2006

המגזריים בין ספרים השונים נדגים בעזרת נושא בוחן אחד: היחס לשיח הפסיכותרפויטי.

הבדלים ביחס לשיח הפסיכותרפויטי
הניתוחומןשניתחנו,הסוגהלאורמתבקשתשאלההיאהנפשיהטיפולולתרבותהפסיכולוגיהידעלגוףהיחסשאלת

המחבריםהכותבים:שלהדתיתהשמרנותלמידתרבהבמידהותואםרחבלנושאההתייחסויותמנעדכיעולהשביצענו

הלאומייםהחרדיםשלהם,לקהלפסיכולוגייםמסריםלתווךמרביםהדתיתהציונותשלהליברלילאגףהשייכים

ממנולהתםאוהתחוםלדחותנוטההחרדית-שמרניתוהספרותומנכסבוררשימושבהםעושיםהמתוניםוהחרדים

לחלוטין. נפרט  עתה לגבי ארבעת האפשרויות הללו:

צרכילענותכדיקלותאותוומעבדיםבחברההכלליהפסיכולוגיהאקליםעםמזדהיםאשרמחבריםישנם-תיווך

הרסניתהיאשביקורתהפסיכולוגיהמסרהמודרניתלאורתודוכסיההשייך)2005(קנוהלמתווךלמשלכךמגזרם.

למשל, בספרו של כהן, "הבית היהודי" כרך ב'.6
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האחרלהוכיחונכוןשחשובומאמיניםעמיתך",תוכיח"הוכחמצוותלאורשחייםדתייםקוראיםעבורלזוגיות,

חטאיו:

ל"הוכח[בנוסףהואשגםלבית,שלוםיבואכךידיוזוגובןולאעצמולתקןינסהאחדשכלעדיףככלל
לאווירההחתירהבמסגרתאךכללבתוכחהיעסקושלאהכוונהאיןביהדות.חשובערךנ.וא.]–תוכיח"

)80(קריטי.הואזהבענייןשהמינוןלזכורינובביתטובה

לאבותהפסיכולוגיותהתובנותייחוסדרךהיהדות.מקורותלעולםהזוגיהטיפולתובנותמנכסיםיותרהמסויגים-ניכוס

השדכןאברהםעבדאליעזרשלמגאונותומתפוזיווגיםשידוכיםבלמשל,הדתי.לקהלגםאותן"מכשירים"הםהאומה,

מציין:כמוך"לרעייתך"ואהבתבספרוואבינר),65(ביותר"המומחהכפסיכולוגלפנינוש"מופיע

מאודהיהפרוידהיהודיהפסיכולוגואמו'.אביומשכביביתאישיעזובכן'מילה:מוסיףאונקלוסתרגום
הוריהם.שלהאינטימייםמהענייניםלהתרחקצריכיםשהילדיםהיא,שמשמעותומהתרגוםמרוצה

)1988,252(

ביןהערכים,לביןהטכניקותביןהבחנהתוךהפסיכולוגיותבתובנותמסויגשימושהיאאחרתבינייםטכניקת-ברירה

ממנו.ספציפייםבעקרונותלהיעזרנכונותלצדככלל,הפסיכולוגיהקורפוספסילתתוךאולדתיים,חילונייםמטפלים

מןרעיונותכמהבהביאו)2002,155(מסוימתבציניותאבינרמצייןפו"זהגםאבלמתים,פסיכולוגיםדבריואלו"אלו

אך)112(זוגיבטיפולהעוסקפסיכולוג"אצל"ביקורמתיר)2001(מלובאביץ'הרביהפסיכודינאמית.הפסיכולוגיה

(שם,לפסיכולוגלהעבירושמותרכזההואהמקרהמתילקבועומורה-הוראהרבשוקובעקצובהלתקופהזמגביל

134.(

השיחמפורשאומובלעבאופןשדוחיםכאלוישנםהשמרניםהחרדיםהמחבריםמבין-מפורשתאומובלעתדחייה

חרדיםספריםכולם),1998(שלום-ביתאוצרו)2002(אבותתפארת),2001(באהלךשלוםביבקרבהתרפויטי.

בלייכרפסיכולוגים.ולמושגיםהטיפולילשיחכלשהןהתייחסויותשלבהעדרןבעיקרהדחייהלזהותניתןשמרניים,

בספרו "שכינה ביניהם" מציין במפורש מדוע ספרו אינו שייך לזירה הטיפולית:

וכדומה,יחדונעיםנחמדולאשהלאישיהיהכיצדפסיכולוגיותבהדרכותעוסקיםאיננולהדגיש:שוב
ושאיפהתכונהאותהחיינו,שביסודואציליתטהורהאידיאלית,אמתאותהכיצדבתורה,עוסקיםאנואלא

)2005,57(הנישואין.בנייןחייבתוךהפואליוצשבקרבנו,אחדותית

בספרי הדרכה כלליים לזוגיות:מסביר מדוע אין טעם לקהל קוראיו להיעזראוצר שלום-ביתוב

אלאיער,כחיותאוהעולם,ואומתהארצותגויישלהנישואיןכחייאינםישראלברשלהנישואיןחייכי
קצא),1998(הקדוש-ברוך-הוא.אלמקושריםחייםקדושים,חייםיונים,חיים

במגזריםבקרביותרהכלליתהאמביבלנציהמשקףשניתחנוההדרכהבספרותהפסיכולוגיתהסמכותכלפיהעמדותריבוי

איתוומתמודדיםהפסיכותרפויטילשיחמנגדשעומדיםכמיהדתייםלהציגהיאשטעותספקאיןלפסיכולוגיה.הדתיים

התרבותכללאלצמחהשבההחילונית-מדעיתהתרבותמןמזמןכברחלחלההפסיכולוגיתהחשיבהשכן"מבחוץ"

מגמהמסתמנתהאחרוניםבעשוריםלמעשה,ממנה.אינטגרליחלקכמובןהינוהדתישהעולםהפופולארית,המודרנית

היהודיים-דתייםהמגזריםפסחהלאוזוכולו,בעולםהדתילשיחהתרפויטיהשיחביןוגישוראינטגרציהמאמצישל

מעברחל),2009(נוביס-דויטש,היהדות"שלופסיכולוגיזציההפסיכולוגיהשל"הרחנהתהליכיבמסגרתבישראל.

מןמאמצתהפסיכולוגיהכאשרביניהם,ההבדליםטשטושתוךזה,לצדזהלהעמדתםהשניכנגדהאחדהתחומיםמהצבת
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אחתהפרט.שלהפנימיעולמוהדגשהפסיכולוגיהמןמאמצתוהיהדות-אישית,משמעותמעניקיאלמנטיםהדת

האינטראקציהאולםאהדדי,ומעשירכהרמוניליהדותהפסיכולוגיהביןהמפגשלתפוסנטייההיאהזוהמגמהמהשלכות

ביןהמפגששתחילתבידועועימותים.קשייםגםמההתרפויטיהשיחבבסיסהמצויהפסיכואנליטילוסהדתיהוסבין

,Freud(קולקטיביתכנוירוזההדתפרוידשלהצגתובעקבותועימותיםמתחיםרווייתהיתהלדתהפסיכואנליזה

צרכיאואנושית,אוטונומיהמוללאלהכפיפותבשאלתלמשלכמוערכיים,קונפליקטיםעוליםהיוםגםאך),1930

כמסגרותוהיהדותהפסיכותרפיהשלהדומהתפקידןשבשלנראהוהקהילה.המשפחהצרכימולהפרט

ביןהמפגשבלבוהעמימותהמורכבותמצויותשונים,מכיווניםהאדםצרכיעונהאחתשכלעםמעניקות-משמעות,

השתיים.

פסיכולוגיה,ובהםשוניםסמכותמקורותשלושילוב"קליטהשליותררביםבמופעיםהחרדיבעולםלצפותניתןלאחרונה

אינההחרדיבמגזרהללוהסמכותמקורותהיקלטותאולם).2009,7ושטדלר(קפלןוטכנולוגיה"ספרותרפואה,

לגביהחרדיתהעמדהכיטוענתחרדייםבגניםהפסיכולוגיתהחשיבההשתלבותחקרהאשר)2009(יפהפשוט.תהליך

ביןומתןמשאשלבתהליךהיוםנמצהחרדיתשהחברה"נראהומסיקה:ואמביבלנטיתמורכבתהיאוטיפולפסיכולוגיה

קולי"הרבוהשיחהמאבק,הדיאלוג,בהנוכחיםו"כרגעאינטגרטיבייםפירותהניבלאעודזהומתןמשאהגישות".שתי

חרדיים,ילדותגנישללמקרהשבניגודאלאלזוגיות,הדתייםההדרכהבספרילראותניתןדומהמצב).40(שם,

דמויותאורבניםידינכתביםאלוספריםבהן),המטפלותוהנשיםצעירות(ילדותהחרדיתבחברההכחממוקדהרחוקות

שלההפנמהדרךהיאהפסיכולוגיהשלהחדירהכאןנישואין.בנושאהחרדיתהאידיאולוגיהלייצגשאמורותמובילות

התובנותשבחנו,ספריםברובואכןהייעוץ,שירותיכמוממסדיחיצוניגורםידיולאספריםמחבריהרבניםידיתכנים

שונותבדרכיםומתבטאמתבטלאיננוביניהםהמתחאךבזה,זהומשולביםמשורגיםהיהודייםוהמקורותהפסיכולוגיות

במגזרים השונים,  ידי אותם מנגנוני תיווך, ניכוס וברירה שציינו.

המודרנהכלפישונותמעמדותהשארביןונובעתמשמעותיתהיאבתוכםואףהמגזריםביןשהשונותלראותניתן

המרכזייםהמסריםמבחינתשדווקאלטעוןמבקשיםאנולעילהנזכריםההבדליםאףאולםאליה.הנלוויםוהערכים

עםלהתמודדותהמחבריםשלמשותפותאסטרטגיותללמדנועשויותאשרמגזריםחוצותדמיוןנקודותקיימותבספרים,

'גרי המודרנה', ובמכנים המשותפים הללו נתמקד להלן.

מכנים משותפים
והסגנוןהדיוןנושאיהכותבים,שלהסמכותמקורות.1

גםביטוילידיבאזהנתוןהרבני.החברתימהמרכזסמכותםשואביםשהםוניכררבניםהםהכותביםרובכאמור,

מחשוביהואאבינרשלמההרבלדוגמא,הכתיבה.ובסגנוןהדיוןנושאיבבחירתוגםהספרבפתחהמופיעותבהסכמות

שונות.בימותמתדירמשמיעהואאחריםנושאיםובמגווןזוגיותבנושאיעמדותיוהדתית.בציונותוהפוסקיםהרבנים

שניתחנוספריםמןחמישהפופולארי.למרצהנחשבהואאךהחרדית,בחברההלכתיתסמכותאיןכהןשמחהלרב

רבניים.סמכותמקורותמסתמכותהמחברותגםחרדית-אמריקאית.ואחתהציוני-דתי,מהמגזרארבע-נשיםידינכתבו

חייםמהרברעיונותיהשואבתשהיאעצמהמעידהיחסית,הליברליתכתר"איןלמלכהביתאין"למלךמחברתאפילו
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שנקרשציינהשכפיהיותמפתיעה,איננהחרדיות-ישראליותכותבותשאיןהעובדהחסותו.יהפורשתוכךסבתו,

).2009(שנקרתורנייםבנושאיםקוללהשמיעסמכותאיןישראליותלחרדיות

הלכתייםעקרונותשלהשילובלדוגמא,כךיהודית-אורתודוכסית.לזוגיותשייחודייםמשותפיםתכניםמיםהדיוןנושאי

שאליההמשפחה,טהרתסוגייתהיאההלכתייםלמאפייניםוראשונהשסקרנו,ספריםלרובמשותףהזוגיהייעוץבתוך

חלקורקהספרשלהאריהחלקתופסהמשפחהטהרתבנושאההלכתיהדיוןמספריםבחלקספרים.ברובהתייחסותיש

מניעה,באמצעישימושהןאליהןנדרשיםשספריםנוספותהלכתיותסוגיותבית"."שלוםשללנושאמוקדשקטן

נראההזוגיות.השפעתןשלבהקשרשבתושמירתכשרותצניעות,והקפדהתקשורתבאמצעישימושאוננות,הפלות,

שלזהלפןבנוגעהרבניתהסמכותלאישושגםמשמשהזוגליחסיהקשוריםנושאיםעםהלכתייםנושאיםשלהעירובכי

עשייתביןמפרידהנפוצה"דעהאלה:תחומיםביןלהפרידשאיןבטיעוןספרופותחהחרדי-ספרדירפאלשאולהחיים.

נקראלאורםוההולךמצוות-חיים,שהםביניהם,העמוקלקשרלהתייחסמבליעצמם,החייםלבין"פולחן"המכונההמצוות,

וראייתהזוגיותשלהמיניבצדמעיסוקהיחסיתההימנעותאופן,בכל).1(תורה!"דעתזוהיהכתוב,כמאמרבהם","חי

דתיתהדרכהספרותשלהגוףמכלולביןהמבחיניםהמאפייניםמןשנייםהינןיותררחבמשפחתיממעגלכחלקהזוג

נפרדבלתיכחלקהמיניהפןולתפוסהמצומצםהמשפחתיבתאלהתמקדנוטהאשר'חילונית'זוגיייעוץספרותלבין

.7וקריטי מן הדיון בזוגיות טובה

הלקוחותו'חיוב','מצווה'במונחישימושנעשהספריםבכלראשית,משותפים:מכניםכמהלזהותניתןסגנוניתמבחינה

קנוהלישראללמשל,ממש.שלבמצווהמדוברלאכאשרגםההנחיות,סמכותחיזוקלצורךההלכתי,מהשיח

שפתבטלוויזיה...בצפייההמלווהלזולת''הקשבהאופןבשוםלקבלאפשר"אישכותב)2005(מודרניהאורתודוכסי

לשימושנוספתסיבהשלנו).ההדגשה,54(לכך"מודעיםלהיותמצוויםואנובשיחההחשוביםמהרכיביםאחדהיאהגוף

):2001(באהלך""שלוםבשמצייןכפיבית,שלוםלהקפידהתורהלבןחזקההניעהיצירתהיאה"מצוות"ברטוריקת

לפניושעומדיםתעשהלאאועשהמצוותאיזובביתולושמזדמןומאורעמצבבכלידעשעי"זכדי
(מס' עמוד)לקיימם, ובע"ה יהיה לו זה לחיזוק גדול לקיים ולהרבות שלום בביתו.

לקוראיםמוצבמאבקים,כזירתמוצגתשהזוגיותלמרותלפוס.לעיתיםהשואףאידיליכתיבהסגנוןמספריםלרביםשנית,

המובטחוהפרסהמוסר,מתורתלקוחיםזהאידיאללהשגתהכליםלאלוהות.וכמשכןכשלמותזוגיותשלנהדתיאידיאל

בזעירמקדשלביתיהפךוביתםאישיותםתאוחדביניהם,ישררוטהורהאחווהויחסיזובמשימהיעמדו"אםעצום:הוא

מפורשת:בצורהזהנושאמנהירכהןידישמצוטטאברמסקיהרב)1997,8(כהןאנפין"

דארעאומילידשמיאמיליאשרחזוןשלחותםבישראלאישותחייהטביעולברכהזכרונםחכמינודברי
הואברוךהקדוששלשותפולהיותורוחניתמוחשיתמהותשלנשגביעודנושאויעשוהואהדדי,נשקי

).53(שם,עדעדיבניןבהקמת

שככלללראותמענייןאמנםהניתנות.העצותועיגוןהכותביםסמכותחיזוקלצורךמקורותבציטוטמרביםספריםשלישית,

שלמקורותמוסביםקרובותולעיתיםלאשתו,בביןביחסיםשדניםהתלמודייםמהמקורותמציטוטנמנעיםהמחברים

ביחסיהןאולישיבהחבריועםאברךביחסיועוסקיםישיבותבחורישלעצמיתלעבודהבמקורהשכוונוהמוסרתנועת

שלחשיבותהאתומדגישיםטובהלזוגיותמספיקהאינהשאהבההמחבריםטוענים,)2006צורועמוס(צפיהזוגי"הקשר"סודבספרלמשל,7
מיןש"חייובלקסליולרשטייןטוענות)1995(מאושרים"נישואין"ישבספרהזוגיים.בחייםואינטימיותמיןשלשילוב",מינטימיותה"

הדרכהב"מאמריוולבהעמדתעםהמסכיםהיהודי""הביתבספרולכהןוהשוו),152(עמ'הטובים"הנישואיןבבסיסעומדיםטובים...
בכך שאין דחייה ממנו"."אין זה מן ההכרח שצריכה להיות משיכה הדדית...דילחתנים":
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חלקביןששררואידילייםהלאהיחסיםמתיאוריחששושהמחבריםיתכןהזוגית.לזירתזו,עםזוהתנ"ךמןדמויותשל

שלמגמותעםמדיגדולדיסוננסיוצרהתלמודממדרשיבחלקהמובלעתשהמיזוגניותלנשותיהם.התלמודמחכמי

שחרור האשה, אשר חדרו, כפי שנדגים בהמשך, גם לחברה הציונית-דתית והחרדית המתונה.

נציג עתה שני מסרים רעיוניים אשר זיהינו כמשותפים למכלול ספרים שניתחנו, מעבר להבדלי מגזר וסגנון:

ניכוס רעיון ה'אהבה כעבודה'  חשבון אהבה הרומנטית
מזהיםהםשאותוהרומנטיתאהבהוסכלפיביקורתייםהינםשקראנוספריםכלביותר,לשמרניועדביותרמהליברלי

למשמעויותהשפותבכלשזכתההמילהאוליהיא"אהבהכללי.באופןהמערב''תרבותעםולעיתיםהוליוודעםלעיתים

הואהדתייםהמדריכיםשלהייחודייםמהמאפייניםאחד).1996,181(אברמובטועןביותר"והמעוותותהמסולפות

הראויההזוגיותמאפייניביןלכךובהתאםהנישואין,ואחרילפניהזוגיחסיביןעורכיםהםשאותוהחדהההפרדה

ומקומה של אהבה בשלבים השונים הללו. להלן נבחן  היחס לאהבה הזוגית בשני השלבים הללו.

א. לפני הנישואין: תהליך החיפוש אחר בן/בת זוג

החרדימהמגזרספריםאמנםהנישואין.לפניהזוגיתאהבהשלבערכהפיחותלערוךניסיוןישנושנסקרוספריםבכל

לעולםמתייחסיםציונים-דתייםספריםואילוורבניםהוריםידיהנשלטתהכרויותשיטתשלובהצדקהבביסוסעסוקים

שאליוהמחשבתישהכיווןנראהאלה,הבדליםלמרותאךעצמם,בכוחותזוגםבן/בתלמצואיוצאיםהצעיריםשבו

שואפים ספרים השונים ביחסם לנושא זה דווקא דומה.

למשפחה"ב"סביבגבריאלדודהשידוכים.תהליךינהלווהמחנכיםשההוריםשראויטועניםהחרדיםספריםכאמור,

רבנים,עםהתייעצותללאאני,מוצאאומרהוא"אםכך:האישה"ממוותמראני"מוצאמקהלתהפסוקדורש)1996(

אחריםואילו8להצדיקהטורחיםואינםמאליהכמובנתזולמציאותהמתייחסיםספריםישנם).52(ממוות"מרזהאז

וזיווגיםשידוכיםהספר.9הנישואיןלפנילהתאהבהצורךלגביהמערביבעולםהרווחותהעולםתפיסתעםמתעמתים

תפיסהמתוךזהבענייןמערביותתפיסותעםארוכותומתפלמסהזוגבתחיפושבנושאתורניתלהדרכהכולומוקדש

בתהליךמעורבים'אחרים',שבההחרדיתההכרותשיטתבהצדקתספרופותחליבוביץ'מובהקת.ליטאית-רציונאלית

בחירת בן הזוג:

שותףיהיהאחרשמישהו-זומעיןהצעההדעתלהותירצולאהאדםבנירוב'המתוחכמת',בתקופתנו
היטביבינו[...]הקדומים?מהדורותחכמהביתרבאמתפויםאלהאנשיםהאםאבלזוגם,בןבבחירת
מוטבכאלהבמקריםסוערים.אישייםלרגשותנוגעכשהענייןאישישיפוטלבטוחשאיןפקחים,אנשים

)1988,20(ואשליה.שקרלביןאמתביןלהבחיןשייטיבואחרים,דווקאלסמוךלהם

כלומר",העצמיתנגיעהל"מייחסהואאותההחילוניתבחברההגבוההגירושיןלאחוזהידרשותידיזהטיעוןמוכיחהוא

העמדהלטובתהרציונאליותשלשבגיוסההחידושזוג.בןלעצמולבחורבאכשהואהאדםשלהאובייקטיביותלחוסר

שניים שהם אחד.הבית היהודי,9
אוצר שלום בית, שלום באהלך, תפארת אבות, שכינה ביניהם.8
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בחירהבמתןתמכואשראלהמפי19וה-18ה-במאותבאירופהשנשמעוטיעוניםרקעמתבהרבשידוכיםהתומכת

לסמוךאיןשכןיותר,רציונאליתהחופשיתשהבחירההיההרווחהטיעוןזוגם.בן/בתהמחפשיםלצעיריםחופשית

Stone(טובתםפניבניהםטובתשיעדיפוההורים הכרהאיןהעכשווייםהדתייםההדרכהבספרילכך,בניגוד).1979

באפשרות שטובת הבנים והבנות איננו השיקול היחיד המנחה  ההורים בבואם לחפש שידוך לילדיהם.

יותרממושכתחיזורתקופתלאחרלהתחתןבוחריםהזוגשבנימקובלהציונית-דתיתבחברההחרדית,לחברהבניגוד

באריכותעסקושנייםשסקרנוהציונים-דתייםספריםמביןבעצמם.זוגםבניובוחריםהחרדיבמגזרמהמקובל

שני).2002(פלהימרמיכלשלכתראיןלמלכהוהקונטרס)2002(אבינרשלמהשלכלהאחותי-זהבנושא

אבינרזוג.בתאובןשלהחיפושאופילגבידתיתהציוניתהכתיבהשלהגזרהגבולותשנימסמניםאלהספרים

בציבורהמקובלהחיזורתהליךשלל'חרדיזציה'ניסיוןבכךראוומבקריוהצעיר,הזוגבהגבלתבעיקרעוסק

צורךלדעתואיןהנישואיןלמסגרתמחוץונשיםגבריםביןהידידותלחלוטיןפוסלהואכך,דתי.הציוני

מחברבדברימצטטהואזהולענייןלא,אולהתחתןאםשמחליטיםלפניפעמיםחמשאומארבעיותרלהיפגש

שלתואנהזהומרובות,ארוכותלפגישותשזקוקיםהטוענים"אלודסלר:אליהוהרבהחרדיוהמוסרההגותספרי

.)12שם,(משותף"בילוילאפשרכדיהרעהיצר

הסמןפלהימר,שחיברההקונטרסהואהדתיתהזוגיותבספרותנדחיתהרומנטיתשאהבהלטיעוננובוחןמקרה

בשום"איןמזהירה:פלהימרהנישואין.לפניעודקשריפתחושהזוגשראויחושבתאשרזה,בנושאהליברלי

בקביעותמאוהבים"לחושצורךשאיןמאמינההיאאפילואולםהשני"כלפירגשקייםלאכאשרלהחליטאופן

,2002(קבוע"באופןכךלחיותניתןולאאיזון,חוסרשלמצבהינהשההתאהבותמכיווןאירוסין...להחליטכדי

סוחפתמשיכהמאותהרחוקאךחיוביאמנםהואלהתחתןהמחליטיםזובניביןשיתקייםשרצויהרגש.)24

מצפהאניהאםגעגועים?ליישהאםעצמו:לשאולצריך"אדםחילוני:תרבותיכאידיאלשנתפסתחושים

).26(שם,מהשני?"אחדלנואכפתהאםביחד?לנונעיםהאםלמפגש?

רציונליזציהעורכיםהמגזריםמשניהמחבריםדתייםציוניםלספריםחרדיםספריםביןההבדלשלמרותנראהלסיכום,

זו,עםזהבמגעבאיםנשואיםשאינםונשיםגבריםשבמסגרתוההיכרותתהליךלקצרמטרהמתוךהחיזורלתהליך

הנהזוממגמההראשונההנפגעתולהוריו).(לזוגביותרהמתאיםהזוגלבן/בתהאפשרככלמהיריםנישואיםולקדם

מסירתידילנטרלושישומזיקמפריעכרגשמוצגתהיאכאןכבוד.שללמקוםזוכההחילוניתבחברהאשרה'התאהבות'

הכרחי,לאאךהמתוןבמצבואפשריכרגשלחלופין,אוהחרדיים,במדריכיםסמכותלגורמיהבחירהבתהליךהשליטה

במדריכים הציונים-דתיים.

ב. זוגיות ואהבה לאחר הנישואין

אהבהלשאלתנדרשיםואינםכמעטהחרדים-שמרניםספריםהנישואיןשאחריהקשר-הזוגיותשלהבאלשלבביחסם

הזיווגאלוקי,כציוויינתפסתהזוגיותהזוגיות.לגביהפסיכולוגי/מודרנימהשיחיחסיתמנותקיםשהםונראההזוגבניבין

לתקןמהצורךנובעהזוגיותלעבודוהצורךוהקידושין,החופהשהסתיימומרגעאחריולהרהרואיןמשמיםנקבע
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החרדי-ספרדילמשפחה''סביבמהספרהעולההמסרלמשלזהועולם.תיקוןשליותררחבמתהליךכחלקהמידות

יודעיםאינםבעולם,תפקידםיודעיםאינםהזוגשבנימפניהיאשנהרסיםבתיםישנםשבדורנולכךש"הסיבההקובע

מתוךייסוריובאהבהלקבלצריךחייוהממררתזוגלבתהנשויאדםכישם,נטען).77בעולמו"(האדםתכליתמה

לשלוםוהמאבקשהביתוטועןחוזר)2001(באהלך""שלוםבישראל.עםוגאולתהאישיתגאולתויקרבשסבלוידיעה

הבית עם האשה הוא למעשה בית המדרש לתיקון המידות של האדם ( כו).

הראויה.הזוגיותאופילגביהמערביתהתרבותעםבדיאלוגנמצאיםדתייםוציוניםמתוניםחרדיםספריםזלעומת

והגופניתהרגשיתהרומנטיתאהבהרעיוןדוחיםהםככלל,הזוגיים.ביחסיםאהבהלשאלתנדרשיםאלהספרים

המוסרתנועתשלהעצמיתהעבודהרעיוןשלשילובבהםלראותוניתןעצמיתועבודהאחריותשלשיחלטובתהסוחפת

הצורךהמדגישההפופולאריתהפסיכולוגיהברוחהעצמיתהעזרהספרותושלהזוגייםהיחסיםזירתכאןהמיושם

.10'לעבוד'  מערכת היחסים

מתורתהלקוחותתובנותשמשלבספרזהואלו.למגמותטובהדוגמאמהווה,היהודיהביתהחרדי-מתון,כהןשלספרו

הטיפול הזוגי עם מקורות תורניים. כך, בניגוד לספרים 'השמרניים' הנזכרים לעיל, לדעתו של כהן –

אישיותעםלשהותבאישיותוהקב"השהטביעהצורךלמלאבלבד:אחתבמגמהלנישואיןניגשאדם
יחסעידוד,ממנהלקבלגםנעיםיהיהואשרלהן,זקוקהשהיאהרגשיותהתחושותלהלהעניקקרובה,

)38(שאני.כמואותישתקבללכךובנוסףחם,

הביתי.הרגשותמשקשלנכוןניהולידילאינטימיותהשאיפהלהגשיםניתןשבוהאופןבספרובאריכותמפרטכהן

למצואנקלועוד.משותףלבילויזמןלמצואהזוג,לבן/בתלהחמיאממליץמשפחתיים,דיוניםלקייםישכיצדמפרטהוא

הזוגבן/בתמניעילהביןמאמץהדדי,שיקוףשלתהליךממליץהואלמשל,-הפסיכותרפויטיהשיחשלהשפעותכאן

ספריכשארלומד,הואהזוגבן/בתלאהובהצורךלדוגמא,כךתורניים.מקורותמסתמכותההמלצותכאןאולם-ועוד

יחסיםלמערכותהרומנטיתהזוגיתאהבהביןההבדלמטשטשובכךכמוך',לרעך'ואהבתממצוותשניתחנו,ההדרכה

תוך-צדקהמתן-מצווהמבססהואהזוגבניביןההדדיתהעזרהגםהלימודים.לספסלחבריםביןכמואחרות

העייפהלאשתויכיןאשראדםולכןכעני,זהענייןלצורךנחשבמסויםלדברהנזקקשאדםהתלמודיהרעיוןהסתמכות

כוס תה יקיים גם  מצוות נתינת צדקה שכן אשתו נזקקה למחווה זו.

מתוארתהמערביתאהבהמהרבנים.רביםשלבדבריהםעצמווחוזרמרכזיהואלזולתמנתינהנובעתשאהבההרעיון

שהזוגיותבעודמהזוגיות,עצמםעבורלהפיקיוכלומהבשאלהרקמעונייניםהזוגשבנידברשלופירושוכ'לקיחה',

עולםבתוךלו".נותןהואאשראוהב"האדםשהריהנתינהשלתוצאההיאאהבההדדית,'נתינה'מבוססתהיהודית

אליהוהרבהואהחרדיתהשידוכיםלשיטתוכהצדקהטובהלזוגיותמנחהכקוזההגיוןשהציגהראשוןהיהודיההגות

הזוגבניביןההיכרותשבהשיטהלהצדיקהבאיםחרדייםשרבניםמובןחיבר.שהואמאליהומכתבהמוסרבספרדסלר

אתהיוותהווברשלהמפורסמתטענתולפיאשרהפרוטסטנטיתהעבודהלאתיקתהמוסר''תנועתביןהקשריםעללהצביעמענייןזהבהקשר10
Weber(הקפיטליזםלהתפתחותהבסיס המשכילהיהודישלנפשחשבוןהספראתקידםסלנטר,ישראלהרבהתנועה,שלמייסדה).1946
שיפורשלשיטהפיתחאשרפרנקליןבנג'מיןהאמריקאיהדעותהוגהשלכתביועלמבוססממנוניכרחלקאשר),1808(לפיןמנדלמנחם
מאליהו''מכתבמהספרחלקיםביןמפתיעדמיוןמצא(תשנ"ב)קטןואילו),1984(אטקסשבועיתהשתפרותשלדרגותלפיעצמי

Carnegie(קרנגידיילשלהמכררבספרולביןשחקרנו,המדריכיםלצטטמרביםשאותודסלר,אליהוהרבמאת(תשט"ו-תשנ"ז) 1936(
'כיצד תרכוש ידידים והשפעה'.
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רבניםשלבכתביהםגםנפוץטיעוןזהואךלאהבה',מביאהה-'נתינהבגישתידגלוביותרמצומצמתהנישואיןלפני

ציונים דתיים:

בעקבותבאהאהבהאהבה,בעקבותבאהמשהנתינהיותר":מאליהומכתבבספרודסלרהרבכותב
הואעגבניה?אוכלהמדועאותו:וכששואליםעגבניה,שאוכללאדםדומה?הדברלמהמשלהנתינה".

באמתאוהבהיהאילושהריעצמו.אםכיעגבניות,אוהבאינוזהאדםעגבניות'.אוהבשאני'מפנימשיב:
לודואגתלו,מעניקהשהיאמשוםזוגובתאוהבשהואשאומראדםכךאותה.אוכלהיהלאהעגבנייה

היאאמיתיתלאהבהביותרהטובההדוגמהעצמו.כלפיאםכיזוגתוכלפיאהבהרגשימבטאהואאין
לתתתמידחשובלכןגדלה.כלפיואהבהלתינוקהומעניקהמניקהשאמאככללתינוקה,אםאהבת

)2005(הראלהזוג.לבןיותרגדולהרגשיתבהתקשרותמרגישיםיותר,שמעניקיםככלולהעניק.

הגנה/התקפהקוהנהנתינההמבוססתהיהודיתלזוגיותהצרכיםמילויהמבוססתהחילוניתהזוגיותשהנגדתנראה

.11מרכזי של אידיאולוגים חרדים אשר מנסים להציב אלטרנטיבה לשיח אהבה החילוני

אחרוןמוצאמהווים"הגירושין:הזוגיהתאפירוקלסוגייתההדרכהספריכלשלהשוללביחסהיטבמשתקפתזועמדה

שהעבודהטענתםרקעמסתברתהמתוניםהמגזריםמןהכותביםשלהתנגדותם).1996,27(אברמובטוענתבלבד"

ומוסרי.רוחניכוחמרפיוןהנובעתידייםכהרמתרקלהתפרשיכוליםהגירושיןזוגישהלפיבזוגיות.המרכזיהערךהיא

היא)2001(באהלךשלוםקונטרסמחברשלעמדתוהחרדים-שמרנים.בספריםעולהלגירושיןלהתנגדותנוסףמקור

בשיקוהרבד),(לאדם".נתןשאלוהיםהראשונהבאשהאלאהמידותלתקןאפשר"אילהתגרש:פניםבשוםאיןכי

מאודורגזןכעסןשהוא"ואף:המשפחהבתוךאלימותשלבמקריםגםהגירושיןושוללמגדיל)1998(שלום-ביתאוצר

גרושין"לכך:והסיבהרו).(ינוח"כברהרגע,שיעבורוכיוןרגע,רקוכעסו?זעמוכמהכיקצת,סבלילהשתולל,ומתחיל

שיהיהגמורהבהבטחהלכםמבטיחאניהעולמות...כלוהורסיםהילדיםהורסיםהשני,אחדהורסיםפתרון...םלאזה

לכם יותר מר... תדעו שם עוקרים  עצמכם מהעולם הזה ומהעולם הבא" ( שכ"ד).

הראויהקוסמיבסדרפגיעהמהווההיפרדותלשיטתושהריהרסנית,מטאפיזיתמשמעותלגירושיןמייחסשיקהרב

נתפסלאשההגברביןהקשרשבההזוגיותשלהתיאולוגיהשיחממחישהעמדתולעמו.האלביןניתוקומשקפת

עבודהידיהקוסמייםהקרעיםלאחותהזדמנותלאדםהמספקתאנושיתוכזירההקב"ה-ישראל,יחסישלכשיקוף

מידותיו ותיקון שלום ביתו.

בזוגיות.ואינסטרומנטלימוגבלתפקידישה"אהבה"למושגעצמי,במימושמתמציתאינההטובההזוגיותשמטרתהיות

ישהקוסמיתברמהאלוהיו.עםאינטימיקשרליצורכיצדהאשהעםהקשרדרךילמדשהגברהיאהמטרההפרטברמת

בזוגיות הזדמנות לתיקון-עולם הקשור לפער המהותני הקיים בין הגבר לאשה, ו המנגנון שלו נציג להלן.

מאידיהקסםלהסירשמגמתםלמסקנהמביאלזוגיותהדתייםההדרכהספרימחברינוקטיםשאותוהמהלךשלבחינה

היהדות,שלהמסרהרגשות.אחרבהיסחפותהכרוךהדעתשיקולחוסרהמצביערציונאלישיחבעזרתהרומנטיתאהבה

כאמור,החתונה.לאחררקמגיעההאמתיתושאהבההזוגיותלשמרמנתלעבודשישהואאלה,בספריםמוצגשהואכפי

עמ',2006(אלאורזהטיעוןעלהואגםהחוזרזרדניאלהרבשלקלטתמצטטתאלאורתמרלמשל,בספרות.ומופיעחוזרזהטיעון11
106-108.(
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לעומתהוליוודיתרומנטיתאהבהלאהבה:בנוגעהאמריקאיתבחברהדואלישיחשלקיומומצביעותוסווידלראילוז

Illouz(התרפויטיהשיחברוחרגשיתעבודהכדורשתאהבה 1997, Swiddler ההגדרהדוחיםהרבנים).2001

הראשונה שאותה הם רואים כתוצר של התרבות המערבית הרדודה, ומנכסים  השנייה כתפיסה יהודית אותנטית.

מהותנות מגדרית: שותפות ללא שוויון
מהםהשלכהתוךלאשההאישביןההבדליםלגביהמהותניהשיחהואספריםלרובכמשותףשזיהינונוסףרעיון

תחילתשמאז)2007(קפלןשללטענתותימוכיןמצאנוהממצאיםבניתוחהנישואים.מסגרתבתוךהזוגבניתפקידי

הציוניםספריםגםמאפייןזהששיחמצאנוואנוהשני,המיןלהבנתהמתייחסהחרדיתבחברהשיחישנוהשמוניםשנות

זהוהשני.להביןהזוגמבניאחדלכלכליםהענקתידיהדתייםהנישואיןחייאיכותלשפרנועדהואשקראנו.דתיים

בסגנוןפופולאריתפסיכולוגיתבספרותנעזרכךולשםהמולדלטבעםונשיםגבריםביןההבדליםהמייחסמהותנישיח

Gray(מנגהונשיםממאדיםגברים 1992.(

נבדליםספריםובולט.חזקמהותנותשיחזיהינושניתחנוספריםשארבכל),2005(קנוהלשלבספרומאשרלבד

הרטוריקהאולםהפמיניזם,עםליישבההמאמץובמידתהמהותנית,החשיבהבהצגתמשלביםשהםהאפולוגטיקהבמידת

ביולוגייםמהותיים,הבדלים"ישהנברא.לטבעםמהותייםהםהללווהשינוייםשונים,הםוהאשההגבראחידה:הכללית

הגברהגבר:תכונותלביןהאשהתכונותביןמבחין)2002(פינקוס).2000(אבינרקובעהמינים",ביןופיסיולוגיים

אסתטיאינוהגברמצויה,ודמעתההרבהסובלתהאשהלסבול,מרבהלאהגברודברנית,רגשניתהאשהתכליתי,

שהבהמחשבההאחדות.בהבנתמטעותנגרםבית"ב"שלוםקלקול"הרבהמציין:הואויופי.נקיוןמקפידהוהאשה

תתחילהאחדותפרדוקסלישבאופןהיאטענתויד).(היהודי"הביתבשלימותרבותלצרותגורמתממש,אחדהםוהאשה

סיבהשוםאיןונורמליטבעיש"באופןוקובעמגדילביניהם""שכינהבספרובלייכרהזוג.בניביןבנבדלותהכרהלאחר

בספרים)2005,11(מהותי"באופןמזוזהשוניםהםטבעםשמעצםכיוןזהלצדזהיחדלשבתירצווהאשהשהאיש

נראה שמהותנות משמעה גם שיפוט ערכי:מוקדמים יותר כמו "מאמרי הדרכה לחתנים" של הרב וולבה,
... חייתוכןגדולים.ובמעשיםבמחשבהשקועהלהיותצריכהשאשההזהמוטעיתהתפיסהלגמריממחשבתךתסלקאבל

מגיעיםאנוכאןכאלה.פעוטיםבענייניםומילויסיפוקלמצואיכולאדםכיצדז,ומשיגמביןגברשאיןכמעטהבית!הואהאשה
1975,3(לאשתו.אישביןהמוחלטהשוניהבנתמאוד:חשובהלנקודה )

"שוויון"המילהמחליפהזושמילהנראה"שותפות",הואהזוגיחסילתיאורהעכשווייםמספריםברביםהמפתחמילת

"שותפותבהשגתהביתשלוםיצירתמטרתמציגקנוהללמשל,שקראנו.בספריםפולמוסייםבהקשריםרקהמופיעה

).114(תש"ס,"שותפותהםנישואים"קובעאבינרואילו)2005,21(ונעימה"הוגנת

בסיס).2000(רוזיןהמהותניהפמיניזם–הפמיניזםשלהשניהגללרוחמסוימתבמידהדומותאלהמהותניותגישות

לחבר)2005(המאורותשניבספרםהדתיתבציונותליבראליכיווןהמבטאים'שיח'ישיבתותלמידירבניניסוזהדמיון

שאבחנההחששעקבהיתרביןזה,לחיבורהתנגדותמביעהשם,במאמרהרוס,תמרתורנית.לגישהזהפמיניזםבין

מגדרית מהותנית תוביל לאפליה לרעה.
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בהתייחסותוציונים-דתייםחרדיםספריםביןמגזריהבדלישנושסקרנו,לספריםמשותפתככללשהמהותנותבעוד

הציוניםבספריםואילובבית,והאשההגברמעמדשלמובהקמדרגישנוהחרדיםמספריםברביםבבית:האישהלמעמד

דתיים אין תמיד אמירה ברורה לגבי המעמד הפנים-משפחתי של האיש והאישה.

מספר ספרים חרדים שמרנים מבטאים התייחסות מפורשת ליונותו של הב. וולבה כותב:

ראשונה.מכבדיםאותהראשונה,נכנסתהיאארץ:דרךענייניבכללאשהקדימהדיןהעולםאומותאצל
מערערהואבזהכיכבודו,לוותרלבואיןלאשה...קודםהבכבוד,שלהענייניםבכלאצלנו:כןלא

)1975,5(הבית.יסודות

המבטא'הכניעה'הואבספרמרכזידימוילמעשה,מוסתר.איננוההיררכיהשיחהחרדי-ספרדילשולחןסביבבספר

שניהםמאידך,).1996,74("הזוגבניביןההצלחהסודזהלבההנכנעתאשה"בספר:הרווחהפטריארכליהשיח

היאכולהוהפרדיגמהומצוותיו,לקב"הכפופהכמובןהחברתיתהמערכתכלהרבנים,בפנילהיכנענדרשים

לערערשלאמנתהילדיםבפניאשתודברייסתורשלאלב"ב"תקנותנאמרלדוגמא,כךמובהקת.חברתית-היררכית

).28-31(שם,מקוםבכלאותםלסתוראובדבריולהיכנסיהאוסרותלאשה"ה"תקנותואילובעיניהם,סמכותה

בהקשר לחנוך הבנות נאמר:

וחבל.הביתבעבודותלעסוקזמןלהםשאיןעדבשיעוריםהבנותעומסהרבהכךכלישבדורנוהיום
צריכיםובזההאשהשלהתפקידוזהוומסודרתנקיההיאהאםאולבשליודעתהאםהאשה,נמדדתשבזה

)62(שם,להשקיע.ההורים

הגישהואשתולביתוהכיתהכלהזמיןוהואהשנהבסוףהבנותשיבחןאותושביקשובמחנךמעשהמביאאףהמחבר

להן עוגה. המשך הסיפור מלמד רבות  תפיסת תפקיד האשה:

כזו?עוגהלאפותיכולותןהאםלהן:אמרלמבחן...ציפוהבנותוכלהרבנכנסלאכולשסיימולאחר
אםאךקושיא.אופלפולעודאורש"ישלפרושעודתדעהאשהאםמשנהלאשלאישהואברורוהרמז
).63(שם,מאוד...שלהלאישישנהזהדבראזילבשל,כיצדתדעלאהאשה

לשליטתלהיותשולותהדכאניותמההשלכותחששמתוךאולייותר,מתוניםהםשמרניהחרדיבמגזראחריםספרים

ולאומידותיותורניותומרוחניותו,לנבועצריכההגברשלשסמכותוהמדגישיםמחבריםישלכן,ובביתו.באשתוהגבר

:שידוכים וזיווגיםמיכולתו להפעיל כח בבית, מכוחה של ההלכה או מכוחו של מנהג. למשל, טוען ב

–התורהבידיעתשולטלהיותמוכרחהבית,שלהמטרהקוויהמכווןהמוסמךהמנהיגלהיותבכדיהב,
לרכוששזכהתורתומכחורקאךנובעתהביתשלרוחנייםבעניניםומדריךכמנהיגסמכותושכלמפני

)1988,22(בלימודו.

להקשיבבבית,להלעזורבאשתו,להתחשבלגברקריאהיששקראנווהציונים-דתייםהחרדים-מתוניםמספריםברבים

דתייםבכליםהמחבריםמשתמשיםבאשה,התחשבותשלזהמסרלבססכדיהלאה.וכןמצוקותיהאיתהולשוחחלה

כמו ייחוס משמעות מוסרית ואף דתית לרגישות הגבר כלפי צרכי אשתו. מחבר הבית היהודי טוען למשל:

שלאלהלפעולותבשבחיםמגיבואינוטיפחהשרעיתובדירהומצויבישלהשרעייתוהמאכליםהאוכלב
תגובתיוהואטרחתהתמורתמצפהשרעיתוהתשלוםסוגשהריגניבה,פעולתעושהלמעשההוארעיתו,

)1997,16(החיוביות.

כמשרתתוהאשהנאורכשליטהגברשלהואביותרהמתאיםהדימוילהיררכיה,התייחסותישנהשבהםבמקומות

צריךזהדיבור...בביתולהשמעצריךוקולוהביתבנעשהשהאיש"אףכותב:אבותתפארתבלמשל,מבחירה.
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מקבלותהנשיםכלהיואילוביתו.בתוךלשלוטירצהשגבר"טבעימציינת:אברמובלד).,2002(בשקט"להיעשות

עשייתשל"הכללטוענת:וארציאלי)1996,136(בתים"יותרבהרבהשוררהשלוםהיהבה,להיאבקמבליזועובדה

).1998,66(לבעיותיה"התשובותרובתמצא...בלבדזהכלללקייםהמקפידהאשהביותר.בסיסיהואהברצון

הפמיניזםמכנהלמשל,אברמובהחרדים-מתונים.בספריםהפולמוסיהמימדמתגלהפמיניזם,עםההתמודדותסביב

)1996,38("התלולבמורדשלנוהנישואיןחייואותנולדרדרומאיימיםבימינוכךכלהנפוציםמטורפיםרעיונות"

לשחזרמאמציםעושההמחברואזערכיםלהתנגשותמובילהיררכיתחשיבהלביןשיתופיתחשיבהביןהמפגשלעיתים

הדתית-חרדית:החברההפמיניזםשלההשפעהבפירושמנהירהיהודיהביתמחברלדוגמא,הרמונית.עולםתמונת

לאולכןמהביתהיציאהושלעבודהשלהנכריתמהתפיסהלחלוטיןהושפענושלאנאמראםהאמתאלשנחטא"כמדומה

בשיחמתנגשתזושהכרההיותאבל)1997,57(הפרנסה"עוללהקלכדירקלעבודהיוצאותשנשיםלומרנכוןיהיה

ליצירתבהמרצההרבהעוסקיםהתקשורת"אמצעי-אחורהצעדלוקחהואתפקידיו-הוא,מיןלכלישלפיוהמהותני

למשל,מרומזת.בביקורתומסתפק-)67(שם,בנושא"לדיוןלהיכנסענייןמוצאהשורותכותבאיןלאשה.הבביןשוויון

ילדיםכמהאםפעוטים""בדבריםלסייעהבמזמיןהואילדיםמרובותבמשפחותהקשותההשכבהלשעותבהתייחסו

לביתמחוץזובשעהשילמדעדיףכלשהי,הפסקהוללאמצבבכלללמודחייבשהואהסבור"בשומוסיףזמנית,בובוכים

שוללהואאין).65(שם,בה"לביןבינההשוויוןחוסרהרעיהבעינימבליטהכזו"התנהגותשמשוםרעייתו"בהסכמת

התנהגות הב בצורה נחרצת משום שמשמעות הדבר היתה ביקורת  אידיאל לימוד התורה.

הקודם.בסעיףשהוזכרהזוגיות"של"תיאולוגיהלאותהמשליםביטויהזוגיתהמהותנותבתפיסתלראותניתן

אחדותשללמצבופירודפירוקשלממצבשואףהיקוםלפיההתיאולוגיתבתפיסההיטבמשתלבתהמגדריתהמהותנות

הפכיםכששנירקהיאהשלוםומשמעותהפכים,הםואשהשגברהיאלמשל,,שלום-ביתאוצרבשלתפיסתואלוהית.

"תשתדלוקוסמי:תפקידמשרתתובכךממשהיוניםעולמותתיקוןהיאהפכיםביןשלמותיצירתאחד.לדברמסכימים

שלוםבלפיגםקז).,1998(הוא"ברוךסוףאיןגילוילגביכליםלהיעשותתזכוזהידיובבית,שלוםשיהיהמחירבכל

מזמןאדםלכלשכןכזה,הואהזוגיהקשראףאלאמהותניהמגדררקלאשבמסגרתוקוסמיתהליךפו)2001(באהליך

"כורהזוגיותמהווהוכךלתקן,צריךשהואמידותבאותןבדיוקקושיבולעוררשנועדהלוהמזומנתהאשהאלוהים

גדולניגודיםשלחיבורלאפשרמנתבמיוחדקשהאשהאלוהיםמזמןגדוליםלחסידיםבהתאם,המידות".לצירוףזהב

והאשההאדםבראשאלוהיםהתפיסהחוברתלכךלו.השמורההמהתגדלכךאשתועםיותרלגברשקשהככליותר.

שלוהזיווגמהווהבלבד,מחציתהואאשתובלישאדםהיותולהתאחד.לשובהיאשאיפתםוכלפירקםואזמחוברים

והייחודכולההבריאה"כליון:קוסמיתפקידישההפכיםולשילובהחסרלהשלמתהמידות,לתיקוןממש.השניחציו

הגברשלההפכיםחיבורכן,אם(שם).פירוד"במקוםשורההשכינהאיןכיבשלום,תלויבבריאה,השכינהוהשרהיון

תהיהכךהמינים,ביןההבדליםשיודגשוככלבעולם.האחדותהגברתשלקוסמולוגיתמטרהלשרתבאוהאשה

המשימה המוטלת  בני הזוג נה יותר.
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דיון : המהותנות כציר מקשר בין דחיית הרומנטיקה והכפפת האשה
לסוגהמשותפיםעיקרייםמסריםשניכילטעוןאותנוהובילהדתיתהחברהשלהיוצרמביתלזוגיותהייעוץספריניתוח

הזוגיות,העבודהחשיבותהדגשתתוךהרומנטית,אהבהשלהקסוםהמימדדחייתהאחד,פנים-דתיים:מגזריםוחוציםזו

מסגרתבתוךהזוגבניתפקידימהםהשלכהתוךלאשההאישביןההבדליםלגבימהותנישיחשלקיומווהשני,

הנישואים. ציינו גם תשתית תיאולוגית משותפת לתפיסות הללו.

ומעשייםמחשבתייםאלמנטיםהמשלבותמודרניותכתנועותהדתיותהפונדמנטליסטיותהתנועותרואהאיזנשטדט

Eisenstadt(מאמיניהםשלהפעולהובדרכיבאידיאולוגיהחדשניים 1996, בספרישהקריאהטועניםאנו).2000

Tiryakian(טיריאקיאןהדתית.לזוגיותאלהספריםשליחסםלגבידומהתמונהמהההדרכה שבניגודכותב)1992

הביורוקרטיהבעידןופגהולךאיננוזהקסםוממילאבקסםמלאהיהלאהפרה-מודרניהעולםוובר,שללטענותיו

אנועברו.לדורותאותוייחסוהמודרנייםאךהמודרניותעםהומצאהקסםטיריקיאן,כותבלמעשה,והרציונליזציה.

בזירותזמניתבוהפוותהקסםוהשבתהקסםהסרתשלמגמותישנןהמודרנישבעולםטיריקיאןשלעמדתומקבלים

אשרקסם','השבתשלוהןקסם''הסרתשלהןמגמותבהםשישטועניםאנושקראנוספריםכללימבטמתוךשונות.

המערביתבחברהמהמקובלהפוךבאופןמתארגנותאלומגמותאךהמודרנית,התקופהרוחשניהםתואמיםכאמור

החילונית.

reenchanting("הפוסט-מודרנילעולםהקסםמשיבההסוחפתהרומנטיתאהבהכיטוענתאילוז the world" - Illouz

1997, p. כהיפוךהנתפסזמןללילה,ההעדפהידילחגיגייםהופכיםהרומנטיהאקטמתקייםשבווהמקוםהזמן).113

חיקהעדפתידיוהשנה),במעגלמשתלביםדתייםלטקסיםבדומה(אשרלנישואיןשנהימישלציוןידיהעבודה,זמןשל

בבירורמבחיניםוהםמהודרולבושמתנותכגוןמיוחדיםבחפציםמשתמשיםהאוהביםהאורבני.מהיום-יוםהרחוקהטבע

מדמהאילוזאשר'קסם'שלתחושהיוצריםאלהכליומיומיים.לרגשותההתאהבותמצבהמאפייניםההתותרגשותבין

לחוויה דתית:

There is a similarity between the awe  the intensity felt in the religious experience  the
romantic sentiment. Both overwhelm the religious person or the lover. (ibid, pp.
117-118)

ביציםביטוילידיבאההקסם''הסרתהרומנטית.אהבהאידיאלעםלהתמודדההדרכהספרישלהצורךמנהירזהתיאור

לעבודלזוגותקוראיםהםלהתאהבותלצפותבמקוםהרציונאליות.שלבשמההרומנטיתאהבהכנגדספריםמחברישל

loveכינתהשאילוזהשיחמבטאיםהםאשליות.בנויהאיננהאשרזוגיתאהבהליצורמנת as work,מוצגשבספרים

מהספרותקרובותלעיתיםלקוחיםהזוגיות'לעבוד'כיצדהמעשיותההמלצותכאשריהודיים,מקורותכמבוסס

לבנייתהנדרשתהקשההעבודהפניההוליוודיתאהבהמודלשמעדיפהכמימוצגתהחילוניתהתרבותהפסיכולוגית.

שמרנותערכימדגישהיהודי-אורתודכסישהעולםמכךנובעהזההדגשמןשחלקלשערניתן'אמיתיים'.יחסים

Schwartz(וקהילתיות & Huismans, השתייכותומתוךמשמעותוהעצמימקבלשבהעולם"תפיסתומבטא)1995

להדגישלקהילותיהם,דרךכמוריהמשמשיםספריםמחברימעדיפיםכזהערכי-זהותיבהקשר).2001(יפה,לקהילה"
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המימושבמרכזההמציבהזוגיותפניהפרט,צרכיויתורמתוךהמשפחתיהתאשבשימורהסיפוקהמחזקזוגיותסגנון

העצמי.

במהותםנטועיםהללושהבדליםוהטענהלנשיםגבריםביןההבדליםהדגשתידיהזוגיותלזירתמושבהקסםמנגד,

נישאים,שהםברגעחייהםלהרפתקתנכנסיםהזוגשבנימכךנובעהאישית,ברמהדו-רובדי:הואהקסםהפנימית.

המהותניהאופישבשלמכיווןחייםשלבמסעמדוברהשני'.המין'בןהמכונהה"חייזר"עםהכרותשללריגושונחשפים

terraהואהזוג/בתבןהמינים,ביןההבדליםשל incognitaמשאביהם:מיטבלהקדישהזוגבן/בתיצטרכוהבנתוולשם

היטבלהכירהיאשלנוהדוקטורטעבודתביקום.תופעותספוראיןעבודותוכותביםמחקריםעורכיםאנשים"הרבה

שלוהזמניההפכפךהקסםלהחליףאמורזהקסם).199869(ארציאלימסבירהחיינו"חולקיםאנושאיתוהאדם

זהכמשלימיםמוצגיםוהאישההבכאן,שכןהמאוהב,לזוגהמובטחיםמהשיאיםקטןאינוהמאמץהתגמולההתאהבות.

ביןהמפוצל,האנושילעולםהאחדותהשבתידייוניםעולמותלתקןהזדמנותכאןישהדתית,ברמהמופתי.באופןזו

משלימות,תכונותשלהםוהאישה,שהגברכךהבנוימקודשקוסמוסהנההדתיתהמשפחהמגדרית.מבחינההשאר,

בעולםהרומנטילקסםהאמיתיתהאלטרנטיבההיאהמגדריתהשונותהמבוססתזוהשלמותמשפחה.ומקימיםמתאחדים

הרווקותתופעתמקודש;וקוסמוסרומנטיתהתאהבותלשלבבלבד,חלקיתבהצלחהמנסה,הדתיתהציונותואילוהחרדי,

ניתנותאינןהתוצאותחופשיחיזורתהליךומאפשרמהשליטהמרפההממסדשכאשרמלמדתהדתיתבציונותהמתמשכת

תמיד לחיזוי (אנגלברג בפרסום).

התפקידיםחלוקתלשמרובכךהפמיניסטיהשוויוןשיחלנגחדרךמהווההמהותנותשכןחברתי,רווחגםישזהל"קסם"

לשטדלרבדומההדתית.ההנהגהתפקידייהםנוטליםהגבריםבההדתית,החברהשלהציבוריתבזירההמסורתית

)2009Stadler(התאמהלבצעהינהמטרתםהפמיניסטית.התנועהלהשפעותמגיביםההדרכהשספרימצאנואנוגם

הדתיתהמשפחהערכילעדכןמחד,מלקחיים':'תנועתבעזרתהמערביתלזוהדתיתהמגדריתהתפיסהביןכפולה

תפקידמרצוןעצמהלקחתהאשהלשכנעומאידך,פמיניסטית,לחשיבהשנחשפונשיםשלציפיותיהןלאורהעכשווית

גםמסוימתובמידההפטריארכאלית,לדתלמשפחה,בכפיפותמודעבאופןלבחורולעודדהבזוגיותיותרמסורתימגדרי

Davidman(לגברבכפיפות 1991.(

תיאולוגיתגושפנקאלמתןהזוגית,למערכתהקסםלהשבתמשולבות:מטרותבשלושכןאםמשמשתהמגדריתהמהותנות

למאמץ של שמירה  שלום בית ולהצדקת הדרתן של נשים מן העולם הדתי-ציבורי.

בזוגיותשברמעידיםמהמחבריםרביםעכשיו.דווקאההדרכהספרותפורחתמדועלהסבירגםניתןספריםניתוחבעקבות

מודעיםהחרדיתבחברהגםבעבר.מאשרזוגיותנושאיעםיותרמפורשתהתמודדותשמצריכההציונית-דתית,בחברה

מהדורלחלוטיןשונהבדוראנו"חייםפינקוס:שמצייןכפיהמודרנה,ערכיעםהמפגשלביןבינוולקשרהזה,לשבר

יה"בסימןנמצאלדאבוננו,הגירושין,אחוזגםלכךובהתאםביתשלוםבעניניהבעיותבכמותדרסטיתיהישנההקודם.

מחשיבהמושפעותדתיותשנשיםמכךבחלקולפחותנובעהמשפחהמוסדשלמאליוהמובנותהערעורכא).,2002(

והשגתעצמימימוששלכזירההנישואיןשמציגהמערביתפסיכולוגיתמחשיבהמושפעיםהמיניםשניובניפמיניסטית

מקבילמדיוםיצירתידיהמגזריתהתאמתוכדיתוךמערבי-פסיכולוגיידעאותובתיווךצורךמעוררתזוחשיפהאושר.

ונבדל לדתיים.
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לזוגיותביחסבערבוביההזוגיותלעבודוהצורךהקסםמשמשיםכאןגםהמערבבתרבותלמצבבדומהלסיכום,

ותכליתי,קצרשיהיהרצויאשרהחיפושמתהליךמוסרהקסםמחד,מחדש.מתארגניםאלהשמושגיםאלאולמשפחה,

הזוגבניביןעמוקרגשיקשרהיווצרותלוותרמוכניםאףורובםהזוג,בבן/בתלהתאהבצורךשאיןטועניםהמדריכים

זומשלימיםהזוגשבניבכךביטוילידיהבא"קסם"שלהממדמודגשהקידושיןשלאחרבזוגיותמאידך,הנישואין.לפני

המדריכיםשאותונושאהנישואין,לאחרהזוגיותלעבודהצורךדוחהאיננולעילהאמורכלאמנם,ברייתם.מטבעזה

יכולהאינהזועבודהשלמעשהאלאהמוסר,תנועתשלהעצמיתהעבודהביקתמשתלבואשרוהדגשחזורמדגישים

לעבודהמהשותףגירושיןאיןכךמידותיו,בעבודההעסוקהישיבהתלמידעבורמהעצמיגירושיןשאיןוכשםלהיכשל,

עצמית זו, המיושמת עתה, בהשר הספרות הפסיכולוגית הפופולארית,  שדה יחסי הזוגיות וחיי המשפחה.

לגביביניהםמשמעותיותדמיוןנקודותמלמדמחקרנולחרדית,הציונית-דתיתהחברהביןהקיימיםהרביםההבדליםאף

האורתודוכסיםלאידיאולוגיםהסבירו,)2006(ורביצקי)2006(ששגיאשכפיבכךמבוארזהדמיוןלזוגיות.היחס

בעולםנטועיםעצמםשהםעםוהמודרנה,החדשמפניהנצחימגיניםהםמשותפים.רעיונייםמכניםישנםהשונים

כאיוםאחתלאנתפסיםופמיניסטייםפסיכולוגייםרעיונותהטכנולוגיים.מפירותיורקולאמרעיונותיוומושפעיםהמודרני

עםההתמודדותבאופןהחברותביןמסויםדמיוןשקייםמפתיעזהאיןלכןמופנמים.גםהםאולםסבאישראלרוח

דתותכמאפיינתשזוהתהגישהזוימימה.מימיםביהדותכנטועיםהצגתםתוךמהמושגיםחלקשלהפנמה–אלהאיומים

באופן כללי, והיא אכן מאפיינת גם  האורתודוכסיה הישראלית.
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