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 ”תודידב ייח םדא ינב לע רוזגל רתיה ןיא" :ואל ברה

In the opening of his article on marriage, Rabbi 
Yosef Beer Soloveitchik suggests two basic 
objectives regarding the institution of marriage. 
The first reflects a collective commitment where 
both partners put themselves at the service of 
society, and the other expresses their inner 
commitment that is part of the institution of 
marriage. This commitment stems from the 
experience of oneness of the two who long for 
love and friendship. 
The practical difference between these two 
objectives is the place of the mitzvah, "Be fruitful 
and multiply". According to the first objective the 
commandment of procreation is the central beam 
on which rests the entire building. Remove this 
commitment from marriage and it loses all 
meaning. 
According to the second goal the marriage is not 
compromised if it does not produce new life. The 
connection itself between the couple is the 
creation that is desired. 
As is the way of Rav Soloveitchik in other places, 
here too he seeks to discover in the Torah the two 
approaches together. The command to "be fruitful 
and multiply" expresses the essence and purpose 
of man created in chapter one. The duty of a 
person to procreate that appears in chapter one 
reveals itself to be part of a person’s being a 
partner with God in the continuing act of creation. 
The very act of sex that leads to the continuation 
of the seed is not only sacred but natural and 
necessary. 
Chapter two that focuses on “it is not good for 
humans to be alone” expresses the longing of 
humans to share life in partnership. Nothing in 
this chapter mention the person's bodily needs, 
there is no addressing of the obligation to have 
children, but rather the [focus is on the] 
oppressive loneliness of the first human. Man and 
Woman have names, they do not belong to nature 
but become individuals, unique and distinct, able 

 עיבצמ , ןיאושינה לע ורמאמ תחיתפב
 תוילכת יתש לע קי'צייבולוס ד"י ברה
 תחאה .ןיאושינה דסומ רבדב תויסיסב
 ינש הבש תיביטקלוק תוביוחמ תאטבמ
 לש התורישל םמצע םידימעמ גוזה ינב
 תא תאטבמ היינשהו ,הרבחה
 .ןיאושינה דסומבש תימינפה תוביוחמה
 לש דחיה תיווחב הצוענ וז תוביוחמ
 .תודידיו הבהאל םיקקותשמה םינש

 ןיב )"הנימ אקפנ"=( הלידבמ האצות
 לש םוקמה איה ולא תוילכת יתש
 ."וברו ורפ" תווצמ

 וברו ורפ תווצמ הנושארה תילכתה יפל
 תתשומ הילעש תיזכרמה הרוקה איה
 תא ןיאושינהמ לוט .ולוכ ןיינבה
 לכ תא תדביאו וזה תוביוחמה
 .התועמשמ

 
 העיגפ ןיא היינשה תילכתה יפל
 םייח םהמ וחמצ אל םא םג ןיאושינב
 גוזה ינב לש תורשקתהה םצע .םישדח
 .תשקבתמה הריציה איה איה

 תומוקמב ק'יצייבולוס ברה לש וכרדכ
 תולגל שקבמ אוה ןאכ םג , םירחא
 .דחי םג תוסיפתה יתש תא הרותב
 ותוהמ תא אטבמ "וברו ורפ" יוויצה
 .א קרפב ארבנה םדאה לש ותילכתו

 העיפומה םדאה לש הדלוהה תבוח
 םדאה תויהמ קלחכ תררבתמ א קרפב
 .תישארב השעמ ךשמהב ה"בקל ףתוש
 תכשמהל ליבומה ינימה השעמה םצע
 יעבט אלא שדוקמ קר וניא ערזה
 .יחרכהו

 
 
 םדאה תויה בוט אל"ב דקמתמה ב קרפ
 םדאה לש ותהימכ תא אטבמ "ודבל
 הז קרפב ןיא .תופתושב וייח תא קולחל
 ללכ ןיא ,םדאה לש ףוגה יכרצמ המואמ
 תודידבב אלא הדלוהה תבוחב קוסיע
 שיאל .ןושארה ארבנה לש הקיעמה
 ללכל םיכייש אל םה ,תומש שי השיאלו

 םישנא תויהל םיכפוה אלא עבטה
 .םידחייתמו םידחוימ ,םייטרפ
 ןיאושינה ויה םיכירצ הז רשקהב"
 םאטבב ,השדח תועמשמ םהל תונקל
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to join with another. "In this context, marriage 
had to acquire a new meaning, to express for 
them not only the demands of the race, but also 
(and perhaps especially) the longings of the 
individual" (Rabbi Soloveitchik, Lonely Man of 
Faith p 49). 
Marriage contain the subjective desire to be saved 
from solitude, and also the objective institution of 
a covenant between two individuals who want to 
start a community together, and for that undertake 
mutual commitment to each other. 
According to this reading I would like to 
carefully choose my words in reply to many 
people who ask my opinion in connection to 
couple-hood for people with same sex tendencies. 
At the outset let me say that I do not know any 
rabbi from any denomination that will permit 
male intercourse that the Torah prohibited. The 
verse in the Torah is open to interpretation, but 
even in its most lenient reading male intercourse 
is deemed a prohibition. The theme of my 
remarks here is not related to sexual experience, 
but the experience of the soul of the person who 
is trying to escape feared loneliness and desires to 
experience togetherness that occurs between 
spouses. 
According to this I will say that the institution of 
marriage was and will remain in its Jewish 
definition a commitment between a man and a 
woman intended to realize the Divine goal for 
continuing the world ("Be fruitful and multiply") 
and the realization of the personal and subjective 
goal of humans ("it is not good for man to be 
alone"). This is the meaning of marriage 
"according to the law of Moses and Israel." But 
couple-hood and marriage are two different 
things. 
Relationships do not require marriage and there is 
ample space to separate the interdependence 
beteween these two concepts. Already Rabbi 
Eliezer Melamed insisted on this in writing his 
column "REVIVIM" [in reference to heterosexual 

 םג אלא עזגה לש ויתושירד תא קר אל
 םדאה לש ויפוסיכ תא )רקיעב ילואו(

 'מע ,םש ,קי'צייבולוס ברה( "דיחיה
49(. 

 
 תא םג םכותב םיליכמ ןיאושינה
 לאגיהל תיביטקייבוסה הפיאשה
 דסומה תא םגו ,תודידבהמ
 ינש לש תירב תתירכ לש יביטקייבואה
 ,הליהק דחי םיקהל םישקבמה םידיחי
 תוביוחמ םמצע לע םילבקמ ךכ םשלו

 .הזל הז תידדה

 תא ששגל שקבא וז האירק יפ לע
 םישנא הברהל הבושתב ייתולימ
 לש תויגוזל סחיב יתעד תא םילאושה
 .תוינימ-דח תויטנ ילעב םישנא

 בר ריכמ יניאש רמוא החיתפב רבכ
 רכזה בכשמ תא ריתיש והשלכ םרזמ
 ןתינ הרותבש קוספה .הרותב רסאנש
 רתויב לקמה ןפואב םג ךא ,תויונשרפל
 לש אשונה .רוסיאל בשחיי רכז בכשמ
 תינימה היווחל רושק וניא ןאכ יירבד
 שקבמה םדאה לש שפנה תייווחל אלא
 תא תווחלו תודידבה תריזגמ טלמיהל
 .גוז ינב ןיב תשחרתמש דחיה תיווח

 היה ןיאושינה דסומש רמאנ הז יפ לע
 ולש תידוהיה הרדגהב ראשייו

 דעונש השיאו שיא ןיב תורשקתה
 תכשמה לש תיקולאה האדיאה שומימל
 האדיאה שומימלו )"וברו ורפ"( םלועה
 םדאה לש תיביטקייבוסהו תיטרפה
 וז .)"ודבל םדאה תויה בוט אל"(

 השמ תדכ" ןיאושינ לש תועמשמה
 ןיאושינו דוחל תויגוזש אלא ."לארשיו
 .דוחל

 
 
 
 םוקמ שיו ןיאושינ תבייחמ הניא תויגוז
 ינש ןיבש תולתה תא ררחשל בר
 רזעילא ברה ךכ לע דמע רבכ .םיגשומה
 רתא( "םיביבר" ורוטב ובתוכב דמלמ
 :)ד"עשת הכונח ,"עבשב"

 
 םיאכז םישנא ינש לכש עובקל שי
 ,תיגוז תופתושל םכסה לע םותחל
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couple who did not want a religious marriage]: 
We must establish that any two people are 
entitled to sign on an agreement of couple-hood 
that will entitle them to all the rights that derive 
from a shared life, just like a family. It is not 
appropriate to call this agreement "a covenant- 
brit", for “covenant” expresses holiness and 
eternality, and the State [of Israel] must allow a 
partnership that is not sacred and not an eternal 
commitment. Therefore, the proper name for this 
is “partnership of couple-hood". [end quote] 
So that I do not transgress by God forbid taking 
things out of context, Rabbi Melamed did not 
address same sex couples. I read his words and 
listen to the meaning of his words. The need of a 
person to be freed from loneliness and to live in 
framework of couple-hood is an existential need. 
Rabbi Melamed deals with the legal question 
derived from this [idea] – the obtaining of 
benefits "like a family". I am not concerned here 
with the legal question but a question of principle 
- whether life together, under one roof, by same-
sex couples who find understanding and love for 
each other, is a prohibition? 
I think we have to create boundaries for an 
answer to this question: 
One border – there is no permission for a person 
to bring himself to transgress the Torah. Any 
physical or mental activity that produces physical 
arousal that is not allowed - will be prohibited. 
Without discussing the infinite variety of possible 
situations I say the Torah’s prohibition of sexual 
stimuli cannot be made permissible. 
The second border – it is not permissible to 
decree on people a life of being alone. Exiting 
from loneliness to life of couple-hood is really a 
life-saving act. I have seen many lonely 
individuals in my short life, and I know that they 
often are in a high-risk situation [for suicide]. A 
man who cannot live in a true relationship with a 
woman (or vice versa) and is sentenced to a life 
of loneliness - it may well become a death 

 תורזגנה תויוכזה לכב םתוא הכזיש
 ןיא .החפשמ ןיעכ ,םיפתושמ םייחמ
 ינפמ ,"תירב" הז םכסהל אורקל יואר

 וליאו ,חצנו השודק תאטבמ תירבש
 תופתוש םג רשפאל הכירצ הנידמה
 ןכל .חצנל תובייחתהו השודק הב ןיאש
 תופתוש" אוה ךכל םיאתמה םשה
 ."תיגוז

 
 םירבד תאצוהב הלילח אטחא אלש
 סחייתה אל דמלמ ברה ,םרשקהמ
 ותוא ינב לש תיגוז תורשקתהל וירבדב
 בישקמו וירבד תא ארוק ינא .ןימ
 םדא לש ךרוצה .ויתולימ תועמשמל
 יגוז הנבמב תויחלו תודידבה ןמ תאצל
 קסוע דמלמ ברה .ימויק ךרוצ אוה
 תלבק .הזמ תרזגנה תיטפשמה הלאשב
 קסוע אל ינא ."החפשמ ןיעכ" תויוכז
 הלאשב אלא תיטפשמה הלאשב ןאכ
 םייחה םצע םאה – תינורקעה
 ינב לש ,תחא גג תרוק תחת ,םיפתושמה
 הבהאו הנבה םיאצומש םיינימ דח גוז
 ?רוסיא םה הז םע הז

 הרזג תולובג רצייל ךירצ יתעדל
 :וז הלאשל הבושתכ

 איבהל םדאל רתיה ןיא – דחאה לובגה
 תינפוג תוליעפ לכ .הרות ירוסיאל ומצע
 תיזיפ תוררועתה תרציימש תישפנ וא
 ילבמ .הרוסא היהת – תרתומ הניאש
 לש יפוס ןיא ןווגמב לפלפתהל
 רמוא ינא תוירשפא תויצאוטיס
 אל םיינימ םייוריג לש הרות ירוסיאש
 .רתיה אוצמל םילוכי

 ינב לע רוזגל רתיה ןיא – ינשה לובגה
 ןמ האיציה םצע .תודידב ייח םדא
 תלצה איה תויגוזה ייח לא תודידבה
 םישנא הברה יתיאר .שממ לש םייח
 עדוי ינאו ,םירצקה ייחב םידדוב
 .הובג ןוכיס תביבסב םה תובר םימעפש
 לש תויגוזב תויחל לגוסמ וניאש רבג

 ייחל ןודינ )ךפהל וא( השיא םע תמא
 ןיד רזג ורובע תויהל םייושעש תודידב
 יגשומ תא בטיה הריכמ הכלהה .תוומ
 בחר שומיש םהב השועו "שפנ חוקיפ"
 "שפנ חוקיפ קפס" םג .רשפאש המכ דע
  .תבש החוד
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sentence for him. Halacha knows very well the 
concept of "saving a live" and makes wide use of 
this concept whenever possible. Also "even a 
possibility of [safek] saving a life" overrides [the 
prohibitions of] Shabbat.  
Even on this issue [of same sex couples] we have 
to use the same conceptual system and not be 
afraid to define the reality of loneliness as “a 
possibility of saving lives". This definition 
requires us (family members, educators and 
rabbis) to do all we can that the people living 
around us will exit from darkness to light and 
from death to life. Loneliness is deadly poison 
and faithful relationship is the elixir of life. And 
you shall choose life. 

 
 שמתשהל םיכירצ ונא וז היגוסב םג
 דחפל אלו תיגשומ תכרעמ התואב
 תודידבה לש תואיצמה תא רידגהל
 וזה הרדגהה ."שפנ חוקיפ קפס"כ
 םיכנחמ ,החפשמ ינב( ונתוא תבייחמ
 ידכ ונתלוכיבש המכ תושעל )םינברו

 ואצי ונתביבסב םייחה םישנאהש
 .םייחל תווממו הרואל הליפאמ
 תויגוזהו תוומ םס איה תודידבה
 .םייחב תרחבו .םייח םס איה הנמאנה

 


