
 

1 

 

 

 

בנר ראשון של חנוכה תשע"ה, התקיים כינוס בו נשאו דברים 

. הדברים שנאמרו בפאנל מסכמים שלושת ראשי הישיבה

בתמציתיות כמה מעקרונות היסוד של הישיבה. הם עוסקים 

במקומה של הישיבה ביחס לחיים שמחוץ לה, במחויבות 

לשמירת ההלכה, ובמקומה של הנאמנות כבסיס לעבודת השם. 

אחדות מהשאלות המורכבות שישיבה ייחודית כישיבתנו אלו 

והדוברים דנו בהן לעומק , שעל הגלבוע מתמודדת איתן תדיר

כששמענו  .מפתיעותואף להן תשובות חדשות, עמוקות  וציעהו

לא רק לשומעים שנכחו גדולה  םחשיבותכי את הדברים חשנו 

בבית המדרש באותה העת, אלא גם לציבור הרחב הצמא לתורה 

 ., ועל כן ביקשנו להעלותם על הכתבברוחה של ישיבתנו

לאמרן בכתב". הורתה של  "דברים שעל פה אי אתה רשאי

חוברת זו היא בדברים שעל פה, ומלאכת הפיכתם לדברים 

לערוך את הדברים שבכתב איננה פשוטה. חשוב היה לנו 

 , תוך שאנו משמריםכיאה לדברים שבכתבולהנהיר אותם 

מקווים שעשינו . אנחנו את אופיים השיחתיכמיטב יכולתנו 

שים וטעויות במהלך ו שיבומתנצלים אם נפלמלאכתנו נאמנה, ו

 העבודה.

 העורכים
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 הישיבה כהר סיני

 ריינר שמואלהרב 

 

לפני שלושים וחמש שנים יצאתי לטיול בסיני, וטיפסתי על ג'בל מוסא 

שבדרום חצי האי, בסמוך למנזר סנטה קטרינה המפורסם. נהוג לעלות 

בנויות המאלף מדרגות  במעלה יותרלהר במשך הלילה בטיפוס ארוך 

בסלע החשוף. מטרת הטיפוס היא להגיע לפסגת ההר עם שחר ולצפות 

מדובר  –י מחפש חוויה דומה לזו וטרם מצאתי בזריחה. עד היום אנ

בשילוב מיוחד של המאמץ הפיזי הנדרש למסע אל הפסגה ושל הנוף 

הייחודי שנשקף ממנה. יתרה מזאת, הר מיוחד זה מזוהה על פי דעות 

מסוימות כהר סיני המקראי. החוויה הזו של ההתקדמות מעלה, אבן 

 תית ביותר.אחר אבן, במקום הנראה כהר סיני, היא משמעו

עם  .בחיי האנושותמכונן  בתולדות האומה, הוא רגע הר סיני הוא פסגה

זאת, חשוב לזכור שהרגע הייחודי הזה הוא רגע בודד. זהו רגע אחר 

לגמרי מכל מה שקרה לפניו ושיקרה לאחריו. אחרות זו מתבטאת היטב 

לִתגְ  ַאל ת ָיִמיםֱהיּו ְנֹכִנים ִלְשֹלש  בהכנות למתן תורה: " " ִאָשה שּו א 

זהו ביטוי לניתוק מהתנהלות החיים הנורמטיבית.  –)שמות י"ט, טו( 

כנקודת  ,על מנת לחוות אותה כראוי סיני אינה מקום בנאלי.פסגת הר 

 –. אם האדם איננו אחר על הפסגה להיות אחרצריך האדם  גם ,שיא
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 התבזבזה הפסגה, ואולי אפילו הפכה למישור מְשִמים!

מקום אחר לגמרי משאר  – י זו הצורה בה עלינו להגדיר ישיבהכ סבורני

הישיבה היא מעין הר סיני. ה כנתינתה. ורתה דומיהמציאות, בבחינת ל

 אל ההר וללכת אל מקום שהוא התלמיד המגיע לישיבה, עליו לטפס

 –. אם יזכה להעפיל לפסגה, להגיע למקום גבוה מעל גבוה אחר לגמרי

, על הגדול של החיים, על האינסוף של המדברעל המרחב יוכל להביט 

 ולפום צערא אגרא. .זריחת החמה

  

 המשנה בברכות )ט, ה( מתארת כיצד יש להיכנס להר הבית:

לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו 

 .ולא יעשנו קפנדריא

מהתיאור ההלכתי ה'יבש' במשנה משתקפת תפיסה עמוקה, לפיה אינני 

למקום שאמור להיות להיכנס כפי שאני, עם המקל והארנק, יכול 

אני  ,אם אני רוצה לחוות נקודת שיא, חד פעמיות ומיוחדות. משמעותי

אני . הוג בשונה מהדרך בה אני רגיל ללכתעליי לנ .צריך להיכנס אחרת

וכל להגיע אל אעל מנת ש ולהכשיר את עצמי,נדרש לעשות מאמץ 

כך, לדעתי, צריכה להיות  במצב מתאים.אני המקומות הנעלים כאשר 

 הישיבה.

את כים אחרת, כיצד מייחדים את האדם ויש מקום לדון כיצד הול

אבל אם אנחנו רוצים שהישיבה תהיה באמת פסגת ההר, היא  ,הקהילה

לא מבחינת ה'כלים', אלא  –אינה יכולה להיראות כמו העולם שבחוץ 

מבחינת העולם הפנימי שלנו. אנחנו צריכים להעתיק את עצמנו לסוג 

פסגת הר מרוחקת,  :הביטוי העמוק בישיבה ועבורי זה אחר של חיים.

 גבוה מעל הוויות החיים הרגילות. ,מבעד לעננים
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כאשר עזבתי את התפיסה שהצגתי לעיל שונה מהתפיסה עליה חונכתי. 

"קול תורה", זכיתי לראות את עולם הישיבות שהכרתי מתוך ישיבת 

לפי התפיסה  אודותיו.הגעתי להבנה עמוקה , ופרספקטיבה אחרת

היא העולם האמתי, בעולם אידיאלי הישיבה הישיבתית הקלאסית, 

. שיטה זו רואה את והמציאות האמתית מתרחשת בין כתלי בית המדרש

אפילו היא רובא  – ולם הישיבותכל האוכלוסייה שאינה שייכת לע

חיוור ביחס העולם כל של החמצה, משום שכחיה סיפור  – דעלמא

השואפת באופן דרך חיים אימפריאלית, זוהי . בית המדרשלמתרחש ב

 הרחבת הציבור שנמצא בבית המדרש.לכיבושים, ל תמידי

בעיניי חזון אף שאני מאוד מעריך דרך זו, אני נמצא במקום אחר, ו

 או ההימלאיה העולם אינו מתקיים על פסגת שונה מתפיסה זו. הישיבה

הוא אירוע חד  מתן תורה –. להפך הר סיניאפילו לא על פסגת ו ,הגלבוע

ִבְמֹשְך ַהֹיֵבל ֵהָמה פעמי, ובסופו הכול רשאים לעלות להר, אפילו הצאן: "

בלילה, אל ההר אני מאמין כי עלינו לטפס " )שמות י"ט, יג(. ַיֲעלּו ָבָהר

כשנחזור אל  חזור אל החיים.אחר מכן לול בבוקר לראות את הזריחה

המציאות הפשוטה תפיסה זו אינה שוללת את  החיים, הם יהיו אחרים!

מבקשת להגביה אותם באמצעות ואת החיים הטבעיים. אדרבה, היא 

באמצעות  להעניק להם משמעות רוחנית עמוקהו, הפסגה אליה טיפסנו

 ישיבה.החוויה שעברנו ב

בית המדרש יהיו  יספסלכעת את ים בשוחהתלמידים שאני מאמין כי 

וגם כאלו ועורכי דין, מורים, כלכלנים ועוד ארבעים שנה רופאים ב

כל תלמיד יפנה לדרך אחרת אחרות. ישיבות שיחזיקו את הישיבה הזו ו

שא בתרמילו איזו אבן יבירידה מן ההר, אך בכל דרך שיפנה, תקוותי ש

שמור בקרבו שביב של אור מאותה זריחה מופלאה. ההר, שימפסגת 

אך מי  , בתחתית ההר;החיים מתקיימים למטהדרכו של עולם שרוב 
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יזכה ואינטנסיבית, שישמור בין כליו מזכרת מאותה חוויה מרהיבה 

 לחוות את המציאות אחרת, מלאה יותר, עמוקה יותר.

. אפשר לעלות דרכי קיצור במסע הזה , ישנןכדרכם של כל המסעות

 .אך אלו לא ישוו לדרך המלך בסרט,ו תוברכבל או אפילו לראות א

 חייםמקוצר שכזה, השפעתו על ההמשמעות של מסע לפיכך, גם 

רק טיפוס מאומץ בין הסלעים  אפסית.ועלולה להיות חיוורת  שלאחריו,

והמעקשים בדרך אל הפסגה יוכל להטעין את המטפס במשא המיוחד 

 ר.הנרכש במעלה הה
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  והקשבה זהות, הלכתית מחויבות

 ביגמן דוד הרב

 

 יסודותחרטנו על דגלנו חיבור של שני , הישיבה את שהקמנו בעת

 וחדה ברורה בצורה תדגול שישיבתנו חשוב לנו היה, מחד: מרכזיים

 ושלימוד, הישראלית ולתרבות העולם לתרבות ובקשב תרבותיות־ברב

 לנו חשובה מאוד, מאידך. ביקורתית ומחשיבה מכנות ינבע התורה

 השיח מתוך, שכיום אלא', פשיטא' זה חזון היה, עבורי. ההלכה שמירת

 פשוט כך כל בעקרון מדובר שאין דומה, ובציבור בישיבה השנים־רב

 .עבורי זה רעיון של בחשיבות ולשתף לנסות לי חשוב ,לפיכך. וברור

  

 – בישיבה מהתלמידים רבים עם מיוחדת ברכה חולק שאני חושב אני

 שכל היא המדרש בבית התחושה. בכלל וללימוד, תורה ללימוד האהבה

 עבורי. ולחשיבה לאינטלקט נמשכים, לימוד אוהבים בו התלמידים

 ספר בבית צעיר תלמיד בהיותי עוד שהחלה ממש של במשיכה מדובר

 הגדול החפץ את בי שהטמיעו נהדרים במורים זכיתי, הטוב למזלי. יסודי

 .ללימוד

. צעיר מגיל כבר ההלכה שאלת אותי הטרידה, התורה אהבת מול אל
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 שנה חמישים שעברו פי על ואף, הזהות נושא עם אצלי נקשרה זו שאלה

 השאלות שתי בין שיש חושב עדיין אני, בנושא הראשוניים הרהורי מאז

 .הדוק קשר הללו

 תנועת – והפילוסופיות ההיסטוריות הנסיבות את הבנתי בטרם עוד

 אמצע ילידי, שלנו שהדור חשתי – בעקבותיה שבאו ותופעות ההשכלה

, רבים במובנים. זהות תעתועי של בנושא עמוק נטוע, העשרים המאה

 לא בקהילה ציונית משפחה היינו: זהות מבחינת מבולבל בבית גדלתי

, כך... חילוניות נוער תנועות יוצאי שהיו אף מצוות שמרו הוַרי; ציונית

 .שלנו הזהות מהי, אנחנו מי ברור שלא הרגשתי צעיר בגיל כבר

' העם אחד' של בספריו הוריי של העשירה בספריה נתקלתי, זה רקע על

 ומבורכת מלאה תהיה יהודית שזהות שכדי, שלו ברעיון פגשתי. ובהגותו

 שמרה, השבת את ישראל ממשמרו יותר: "למסורת קשורה להיות עליה

 לעולם בתרגום. )מתוך מאמרו 'השבת והציוניות'( "אותם השבת

. הלכה שמירת בנושא כעוסקים דבריו את פירשתי, שלי המושגים

 אומה אומתנו אין, "אז הכרתי שטרם ג"רס של כדבריו, אחרות במילים

 זה רעיון, עת באותה(. ג מאמר סוף', ודעות אמונות" )'בתורותיה אלא

 דבקתי שנים כמה במשך. המורכבת הזהות לסוגיית כפתרון עבורי שימש

 אצלי התחבר והוא, הזהות לשאלת כפתרון ההלכה שמירת של ברעיון

 .אותי משכו שמאוד הציוניים הרעיונות עם

 דברי על בפרפרזה. עצומה בעיתיות בכך שיש הבנתי מסוים בשלב אולם

 השבת על שמרו ישראל, ישראל על השבת משמרה יותר, העם אחד

 שמירה לשם רק השבת את ישראל שומרים היו לו. נעלה מטרה מתוך

 כך מתוך. משמעותה את מאבדת השבת הייתה, הלאומית זהותם על

 .גבוהה ואחת נמוכה אחת – משמעויות שתי שלהלכה הבנתי

 ישנו. הקבוצתית הזהות – לעיל בה שדנו זו היא הנמוכה המשמעות
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 דוגמות. שבטיות של מסוים בסוג, קבוצתית בזהות טבעי אנושי צורך

 התפרקותה בעת ראינו שבהן המובהקת את ואולי, זה טבעי לצורך רבות

 לאחר, השונים העמים של הזהויות ועלו צפו כאשר, המועצות ברית של

 שטחי משותף מכנה על המבוססת זהויות שיש אף. שנים במשך שדוכאו

–הקבוצתי היסוד. ועמוק משמעותי הוא לזהות הבסיס לעתים, ורדוד

 העומד, דורנו בן האדם עבור וחשובה חיונית דרישה הוא, אפוא, זהותי

 תעתועי בתוך זהות לגבש נצליח האם – הזהות בשאלת מהותי בצומת

 אי, שכאמור אלא. בזמננו ההלכה של אחד תפקיד זהו? הזמן של הזהות

 .בלבד זה יסוד על ההלכתי הרעיון את לבסס אפשר

 שיש ביותר עמוק ממימד נובעת, יותר הגבוהה, השניה המשמעות

 זה במובן שונה ההלכתי השיח. לאחר הקשבה של מימד – בהלכה

 החברה את רוב פי על המאפיין השיח אופן. הטבעי האנושי מהשיח

 אחד כל בו שיח דו הוא, המדרש בית יושבי את גם ובכללה, האנושית

 הוא, לכאורה, כזה בדיון שחשוב מה. דעתו בהצגת ממוקד מהמדיינים

 .מולו העומד של ולא, האינדיבידואל של האישי הרעיון

 למה מקשיב האדם. ההקשבה – אחר רעיון מנחה ההלכתי השיח את

 עקיבא' ור ברק בבני עקיבא רבי שאמרו ולמה, סיני בהר ה"הקב שאמר

, ההלכתית לשרשרת מחויבות כוללת זו הקשבה. אירופה במזרח איגר

 שנראות חומרות וכלפי שבהלכה נוחים הפחות החלקים כלפי גם וכבוד

 באדם המרוכזת מתפיסה עמוק באופן שונה זה רעיון. תמוהות לעתים

 ענווה מתוך שלנו הפרטי מהמרחב לצאת אותנו מחייב והוא, לבדו

 השיח כאשר, הקודמים הדורות דברי את מבין אינני אם גם. וכנות

 .רבה בענווה להיאזר אותנו מחייב הוא למסורת בהקשבה ממוקד

 ולכבד להכיל שמסוגל, יותר עמוק אתוס להצמיח זו תפיסה של בכוחה

 אחר'ב החל – אותן לקבל לי קשה לעתים אם אף שונות אמירות

 ,אליו המחולטת והמחויבות האלוקי בדיבור, הטרנסצנדנטי', המוחלט
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 פי על אף בדעתו מתחשב שאני, ממול לשכן ועד ,הדורות חכמי דרך

 .אותו מבין אני תמיד שלא

  

 את וקוראת, במרכז הפרטי האדם את מעמידה היום האנושית הנטייה

 שטמון השילוב. בלבד שלו האישית הפרספקטיבה מתוך המציאות

 או, עצמי בשביל שבת שומר אינני. זו תפיסה נגד יוצא ההלכתי ברעיון

 – העליון הציווי בגלל שבת שומר אני. ישראל על תשמור שהיא בשביל

 עבר אל האינדיבידואלי מהתחום יוצא אני כך רק'. שמור'ו' זכור'

 .נשגבים מרחבים
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 :לנאמנות מאמונה

 ' ה לעבודת המחויבות יסודות

 גלעד יהודה הרב

 

 הארוחות באחת. משפחתית ברכות שבע בשבת השתתפתי מה זמן לפני

 רגילים" :עצה להם להשיא וביקש הזוג את לברך המשתתפים אחד קם

 לפני לישון ילכו לא לעולם, רבים הם שכאשר נשואים לזוגות לומר

 מנת שעל כתמים שיש כמו; להפך – לכם לומר רוצה ואני. שיתפייסו

 לפתור יותר שקל מחלוקות ישנן גם כך, מה לזמן להניחם יש להסירם

, קשה ובהרגשה הסכמה בחוסר לישון ללכת מוטב לעתים. זמן לאחר

 זוהי, לדבריו". קפה כוס על בבוקר למחרת המחלוקת את וליישב

, אחרות יחסים במערכות. הנישואין של ההדדית במסגרת הייחודיות

 לעומת, בנישואין. להיפרדות להוביל עשויים מריבות או דעות חילוקי

 יחד לחיות הדדית מחויבות על ביניהם הקשר את הזוג בני כוננו, זאת

 הזו המחויבות, לרוב. בדרך שיהיו הקשיים למרות זה את זה ולאהוב

 . הקטנים הריבים כל על גוברת

 מחויבות של בהקשר רבות אותי מעסיקה המחויבות סוגיית, לאחרונה

 מוטרד ל"זצ עמיטל הרב ר"מו היה, האחרונות בשנותיו. ולמצוותיו' לה
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. מחויבות מתוך ולא' התחברות' מתוך השם עבודת של מהתופעה ביותר

 מכיון ביותר מסוכנתאף על פי שיש בגישה זו קסם רב, היא , בעיניו

 לפי, מצוות של סלקטיבי לקיום להוביל עלולהו, אגוצנטרית מאוד שהיא

 הבנת מתוך, זאת עם. אחרת או זו למצווה מתחבר אני האם השאלה

 להמיר עמיטל הרב הציע, עליו לענות באה' התחברות'ה שתופעת הצורך

. נאמנות – אחר במושג, וטכני קר נראה שלעתים', מחויבות'ה מושג את

 1.לבוראו האדם בין הראוי היחס היא זו נאמנות

  

 הנברא האדם, בעיניו. בנפש טבעית תכונה היא אמונה, קוק הרב לפי

, בעיַני. באל האמונה את גם טבעי באופן בתוכו מכיל אלוהים בצלם

 על הסתמכות כעל האמונה על המדבר קיומי לרעיון מתקשרת זו תפיסה

 .ֵאמּון –, ובלשוננו לנו חיצוני דבר

 ניפול לא שנצעד הבא שבצעד לכך יתודאמדעית  הוכחה לנו אין, כידוע

 לעשות אפשר אי, למעשה. סטטיסטית הנחה רק אלא, תהום תוך אל

 נסמך האדם. משהו על להסתמך מבלי, ממשי או רעיוני, בחיים צעד

 בדומה, אונים חסר כתינוק מלידתו עוד, לו חיצוני מה דבר על תמיד

 לבראשית י"רש" )אחרים ידי על אלא נולד הולד שאין: "י"רש של לדבריו

 בראשית בנו שיטפלו והאב האם, המיילדת על סומכים אנו(. כ', מ

 בין יחסים גם. שונות פגיעות מפני עלינו ויגנו אותנו יאכילו, דרכנו

 ולפיכך, הבריות בין בסיסית נאמנות שיש ההנחה על מושתתים אנשים

 בנויים האנושיים והחיים כולו הטבע – קשה כה היא נאמנות של הפרה

 כאשר להתקיים יכולה איננה והחברה, נאמנות של מסוימת מערכת על

  2.מופרת הזו הטבעית הנאמנות

 
1
 , אלון שבות תשס"ב.בין התחברות למחויבותהרב יהודה עמיטל,  
2
 ראו: רש"י על בבלי תענית ח ע"א, ד"ה 'מחולדה ובור'; ערוך השלם, ערך 'חלד'. 
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 נפש תנועת היא, האחר על הטבעית ההסתמכות, הנאמנות, כן אם

 דיבר עליה לאמונה התשתית אולי היא זו תנועה. האדם אצל טבעית

 של ונשמתו נפשו בעומק המצויה, ה"בקב הטבעית האמונה – קוק הרב

 .האדם

  

 בניגוד. המקובל האמונה מושג על נוסף יתרון יש הנאמנות למושג

 לתחום בהכרח נוגעת ולא הדתי למישור בעיקר השייכת לאמונה

 הנאמנות. המוסרי למימד קשורה הנאמנות, לחברו אדם שבין היחסים

, מכריו עם בהתנהלותו גם אלא, לאל האדם שבין ביחס רק עוסקת אינה

, מוסרי לא אדם הוא נאמנות ללא אדם. חי הוא בה לחברה וביחסו

 לצלם ביותר המובהק הביטוי היא שמוסריות מאמין שאני ומכיון

 מצלםמעצמו,  בניכור חי מוסרילא  אדםש סבור אני, שבאדם אלוהים

 של תפיסה מתוך המגיעה שאמונה לי נראה, זו מסיבה. שבו םהאלוהי

 מבוססת, יותר יציבה אמונה היא, מוסרי היבט גם בה שיש, נאמנות

 .יותר ואיתנה

 בנאמנות הכל לפני מדובר, הלכה ושמירת השם עבודת של בהקשר

' ה את לעבוד ביותר הנכונה הדרך היא ההלכה, להבנתי – ה"לקב

 לדורות בנאמנות גם מדובר ,זאת מלבד אך. בעולמי אותו ולהנכיח

 הנאמנות. ישראל עם של ולהיסטוריה לתרבות, למסורת, הקודמים

 של חייו את מכניסה שמים מלכות עול קבלת של הארוכה לשרשרת

אינם ו בלידתו מתחילים אינם הם – ייחודית לפרספקטיבה האדם

 כעל חייו על מביט האדם כאשר. העולם מן פטירתו עם מסתיימים

 עמוקה משמעות לבעל הופך שלו הקיום, הדורות בשרשרת חוליה

 . בנצח הנוגעת

 לדורות נאמנות, מחד, כוללת הדורות לשרשרת הזו המחויבות
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 להם להוריש שעלינו הבאים הדורות כלפי נאמנות ומאידך, הקודמים

 לאחר שנים ואלפי, ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל משה: התורה את

 למסרה ומחויבות אחריות וחש, מרבוַתי התורה את מקבל אני, מכן

 . ולתלמיַדי לילַדי

  

 מדוע שאסביר וביקשו ברדיו מתוכנית יאל פנו חודשים מספר לפני

, בעיני. וישראל משה כדת הלכתיים בנישואין להתחתן חילוניםל חשוב

 לחיות אפשר הרי? להתחתן בכלל מדוע: בהרבה בסיסית השאלה, עניתי

 ההחלטה של המשמעות מה. נישואין ללא לעולם ילדים ולהביא יחד

 ?הזו

 בני בין נאמנות בהצהרת מדובר. טכני לחוזה מעבר הרבה הם הנישואין

 ממרחב חלק הזוג בני של היותם אודות בהצהרה גם מדובר אך, הזוג

 ומתפיסת, דורות משרשרת, שנים ארוכת ממסורתמחברה, , תרבותי

 ונופך מחויבות של עמוק מימד לאשתו איש שבין ליחסים הנותנת עולם

 .קדושה של

 אינה הנישואים לחיי ה"להקב המחויבות סוגיית בהשוואת הזו הבחירה

 של ומחויבות נאמנות יסוד על המכוננת לאשתו איש בין זוגיות. מקרית

, הנישואין בחיי. ומצוות תורה לחיי מוצלח משל היא ואהבה קדושה

, כמו שהאהבה יונקת מתשתית של האהבה אדני על מיוסדת הנאמנות

 מתפתחת, ויורדת עולה, תמיד משתנה האהבה, הדברים מטבע. נאמנות

כשכבה סלעית  הנאמנות נשארת הדרך כל לאורך אך, חליפות ומשתנה

 . יותר עמוק ברובד אותה ומלווהיציבה, 

 של התהפוכות רבי חייו לאורך איתנה העומדת, ה"לקב הנאמנות גם כך

 עולים קשיים. מקיים שהוא ובמצוות בהלכה ביטוי ומקבלת, האדם

, נאמנות על מבוסס שהקשר מכיון אך, האדם של בחייו תדיר ומתגלים
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, הקושי עם לישון הולכים לעתים. החבילה את מפרקים אינם הקשיים

 .מכן לאחר ולהתפייס לשוב תנומא דורשתמזמינה ו הנאמנות אך

 יש. מתוכן וריקה קרה במחויבות המתבטאת טכנית בנאמנות מדובר אין

 ויסודי חשוב חלק היא הנפשית וההזדהות, ומוסרי עמוק מימד בה

 המבססים נישואים לחיי להם אוי. לקונו האדם בין היחסים במארג

 היציבה המסגרת היא הנאמנות. אהבה וללא בלבד נאמנות על עצמם

 בעבודת גם כך. החיה והרוטטת האהבהונרקמת  מתמלאת שבתוכה

 ,החיים לאורך והחוויה הדתית, המשתנות הנפשית ההזדהות – השם

, הבסיסית הנאמנות את המשקפת, ההלכה שמירת תוך אל תונמזג

ק ִלי ְוֵאַרְשִתיְך ְלעֹוָלם, ִלי "ְוֵאַרְשִתיְך .והאיתנה היציבה ד   ּוְבִמְשָפט ְבצ 

ד ס  ֱאמּוָנה ִלי ְוֵאַרְשִתיְךּוְבַרֲחִמים.  ּוְבח  ת ה'" )הושע ב', כא ְוָיַדַעתְ  ב   כב(.–א 
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