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” "אין היתר לגזור על בני אדם חיי בדידות:הרב לאו
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.

 מצביע, בפתיחת מאמרו על הנישואין
הרב י"ד סולובייצ'יק על שתי תכליות
 האחת.בסיסיות בדבר מוסד הנישואין
מבטאת מחויבות קולקטיבית שבה שני
בני הזוג מעמידים עצמם לשירותה של
 והשנייה מבטאת את,החברה
.המחויבות הפנימית שבמוסד הנישואין
מחויבות זו נעוצה בחווית היחד של
.שנים המשתוקקים לאהבה וידידות
תוצאה מבדילה )="נפקא מינה"( בין
שתי תכליות אלו היא המקום של
."מצוות "פרו ורבו
לפי התכלית הראשונה מצוות פרו ורבו
היא הקורה המרכזית שעליה מושתת
 טול מהנישואין את.הבניין כולו
המחויבות הזו ואיבדת את כל
.משמעותה

לפי התכלית השנייה אין פגיעה
בנישואין גם אם לא צמחו מהם חיים
 עצם ההתקשרות של בני הזוג.חדשים
.היא היא היצירה המתבקשת
כדרכו של הרב סולובייצי'ק במקומות
 גם כאן הוא מבקש לגלות, אחרים
As is the way of Rav Soloveitchik in other places, .בתורה את שתי התפיסות גם יחד
here too he seeks to discover in the Torah the two הציווי "פרו ורבו" מבטא את מהותו
approaches together. The command to "be fruitful .ותכליתו של האדם הנברא בפרק א
חובת ההולדה של האדם המופיעה
and multiply" expresses the essence and purpose
בפרק א מתבררת כחלק מהיות האדם
of man created in chapter one. The duty of a
.
שותף לקב"ה בהמשך מעשה בראשית
person to procreate that appears in chapter one
עצם המעשה המיני המוביל להמשכת
reveals itself to be part of a person’s being a
הזרע אינו רק מקודש אלא טבעי
partner with God in the continuing act of creation.
.והכרחי
The very act of sex that leads to the continuation
of the seed is not only sacred but natural and
necessary.
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.

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

פרק ב המתמקד ב"לא טוב היות האדם
לבדו" מבטא את כמיהתו של האדם
 אין בפרק זה.לחלוק את חייו בשותפות
 אין כלל,מאומה מצרכי הגוף של האדם
עיסוק בחובת ההולדה אלא בבדידות
 לאיש.המעיקה של הנברא הראשון
 הם לא שייכים לכלל,ולאישה יש שמות
הטבע אלא הופכים להיות אנשים
.ומתייחדים
מיוחדים
,פרטיים
"בהקשר זה צריכים היו הנישואין
 בבטאם,לקנות להם משמעות חדשה
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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).

לא רק את דרישותיו של הגזע אלא גם
)ואולי בעיקר( את כיסופיו של האדם
' עמ, שם,היחיד" )הרב סולובייצ'יק
.(49

הנישואין מכילים בתוכם גם את
להיג
הסובייקטיבית
השאיפה
Marriage contain the subjective desire to be saved אלד
המוס
את
וגם
,מהבדידות
from solitude, and also the objective institution of האובייקטיבי של כריתת ברית של שני
a covenant between two individuals who want to ,יחידים המבקשים להקים יחד קהילה
start a community together, and for that undertake ולשם כך מקבלים על עצמם מחויבות
.הדדית זה לזה
mutual commitment to each other.
על פי קריאה זו אבקש לגשש את
According to this reading I would like to
מילותיי בתשובה להרבה אנשים
carefully choose my words in reply to many
השואלים את דעתי ביחס לזוגיות של
people who ask my opinion in connection to
.מיניות-אנשים בעלי נטיות חד
couple-hood for people with same sex tendencies.
כבר בפתיחה אומר שאיני מכיר רב
מזרם כלשהו שיתיר את משכב הזכר
At the outset let me say that I do not know any
 הפסוק שבתורה ניתן.שנאסר בתורה
rabbi from any denomination that will permit
 אך גם באופן המקל ביותר,לפרשנויות
male intercourse that the Torah prohibited. The
 הנושא של.משכב זכר ייחשב לאיסור
verse in the Torah is open to interpretation, but
דבריי כאן אי נו קשור לחוויה המינית
even in its most lenient reading male intercourse
אלא לחוויית הנפש של האדם המבקש
is deemed a prohibition. The theme of my
להימלט מגזירת הבדידות ולחוות את
.חווית היחד שמתרחשת בין בני זוג
remarks here is not related to sexual experience,
but the experience of the soul of the person who
על פי זה נאמר שמוסד הנישואין היה
is trying to escape feared loneliness and desires to ויישאר בהגדרה היהודית שלו
התקשרות בין איש ואישה שנועד
experience togetherness that occurs between
למימוש האידאה האלוקית של המשכת
spouses.
העולם )"פרו ורבו"( ולמימוש האידאה
According to this I will say that the institution of הפרטית והסובייקטיבית של האדם
 זו.(")"לא טוב היות האדם לבדו
marriage was and will remain in its Jewish
המשמעות של נישואין "כדת משה
definition a commitment between a man and a
 אלא שזוגיות לחוד ונישואין."וישראל
woman intended to realize the Divine goal for
.לחוד
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
זוגיות אינה מחייבת נישואין ויש מקום
רב לשחרר את התלות שבין שני
things.
 כבר עמד על כך הרב אליעזר.המושגים
Relationships do not require marriage and there is מלמד בכותבו בטורו "רביבים" )אתר
ample space to separate the interdependence
:( חנוכה תשע"ד,""בשבע
beteween these two concepts. Already Rabbi
Eliezer Melamed insisted on this in writing his
column "REVIVIM" [in reference to heterosexual יש לקבוע שכל שני אנשים זכאים

,לחתום על הסכם לשותפות זוגית
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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 covenantbrit", 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 samesex 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

שיזכה אותם בכל הזכויות הנגזרות
 אין. כעין משפחה,מחיים משותפים
 מפני,"ראוי לקרוא להסכם זה "ברית
 ואילו,שברית מבטאת קדושה ונצח
המדינה צריכה לאפשר גם שותפות
 לכן.שאין בה קדושה והתחייבות לנצח
השם המתאים לכך הוא "שותפות
."זוגית
שלא אחטא חלילה בהוצאת דברים
 הרב מלמד לא התייחס,מהקשרם
בדבריו להתקשרות זוגית של בני אותו
 א נ י ק ו ר א א ת ד ב ר י ו ומקשיב. מ י ן
 הצורך של אדם.למשמעות מילותיו
לצאת מן הבדידות ולחיות במבנה זוגי
 הרב מלמד עוסק.הוא צורך קיומי
 קבלת.בשאלה המשפטית הנגזרת מזה
 אני לא עוסק."זכויות "כעין משפחה
כאן בשאלה המשפטית אלא בשאלה
העקרונית – האם עצם החיים
 של בני, תחת קורת גג אחת,המשותפים
זוג חד מיניים שמוצאים הבנה ואהבה
?זה עם זה הם איסור
לדעתי צריך לייצר גבולות גזרה
:כתשובה לשאלה זו
הגבול האחד – אין היתר לאדם להביא
 כל פעילות גופנית.עצמו לאיסורי תורה
או נפשית שמייצרת התעוררות פיזית
 מ ב ל י. שאינה מותרת – ת ה י ה א ס ו ר ה
להתפלפל במגוון אין סופי של
ס י טו א צ י ו ת א פ ש ר י ו ת א נ י א ו מ ר
שאיסורי תורה של גירויים מיניים לא
.יכולים למצוא היתר
הגבול השני – אין היתר לגזור על בני
 עצם היציאה מן.אדם חיי בדידות
הבדידות אל חיי הזוגיות היא הצלת
 ראיתי הרבה אנשים.חיים של ממש
 ואני יודע,בודדים בחיי הקצרים
.שפעמים רבות הם בסביבת סיכון גבוה
גבר שאינו מסוגל לחיות בזוגיות של
אמת עם אישה )או להפך( נידון לחיי
בדידות שעשויים להיות עבורו גזר דין
 ההלכה מכירה היטב את מושגי.מוות
"פיקוח נפש" ועושה בהם שימוש רחב
" גם "ספק פיקוח נפש.עד כמה שאפשר
.דוחה שבת
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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.

גם בסוגיה זו אנו צריכים להשתמש
בא ותה מערכת מושגית ולא לפחד
להגדיר את המציאות של הבדידות
 ההגדרה הזו."כ"ספק פיקוח נפש
 מחנכים,מחייבת אותנו )בני משפחה
ורבנים( לעשות כמה שביכולתנו כדי
שהאנשים החיים בסביבתנו יצאו
.מאפילה לאורה וממוות לחיים
הבדידות היא סם מוות והזוגיות
. ובחרת בחיים.הנאמנה היא סם חיים
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