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 אהבה ורעות

 

ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו"  קביעות רבות". ְוָדַבק ְבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד - - ַעל כֵּ

ן ַיֲעָזב" .שבפרשתנו )ב, כד( בפסוק קצרצר זה ", בצורה עדינה מחוקקת התורה כאן ַעל כֵּ

מכאן איסור הניאוף,  -" ְוָדַבק ְבִאְׁשּתֹו"נים/בנות להוריהם. את איסור קשר העריות בין ב

, אידיאל המונוגמיה, לפנינו "ְבִאְׁשּתֹו"המאבק נגד קשרים מיניים מעוותים. ראשית אך גם 

יבוא לידי זה תחיל רק עם למך. אידיאל יריבוי הנשים , הקב"ה נתן לאדם אישה אחת

יתֹו"עליו הכיפורים. נאמר  בעבודת הכהן הגדול ביום ו הנעלהביטוי ", ְוִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ

יתֹו יתֹו: "וחז"ל פרשוזה כמובן אשתו,  בֵּ . הפסוק )יומא יג, ע"א בתים" ולא בעד שני ּוְבַעד בֵּ

למעין  הזוג נהפךבקשר הגופני והנפשי בין איש לאשתו.  ֶאָחד ,"ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד" ממשיך

לאחדות מקורית אשר בלשון  הוא חוזרר, כאילו אינטימי ביותבשר אחד בשעת הקשר ה

ולד ויהזוג יהפוך לבשר אחד בוולד שיבצאצאים,  – ְלָבָשר ֶאָחדעברה "נסירה".  ,הקבלה

את מתייחסת כאן התורה.  ,ופירותיה איסוריה, מקשר זה. אכן, על המיניות, ברכותיה

ַוִיְהיּו עדיין איננו פורנוגרפיה: "התמימות שלפני החטא מתארת התורה במצב בו העירום 

יֶהם ֲערּוִּמים טרם  ,האהבה טרם הזדהמה. משחית  תאווה" ממבטי ְולֹא ִיְתבָׁשׁשּו... ְׁשנֵּ

 האהבה עדיין מחוברת אל הרעות.מכשיר ליצירת גיהינום עלי אדמות. גם היא להפכה 

להיות: -הן מידות א אהבה ורעותכפי שלימד אותנו ר' שלמה אבן גבירול ב'כתר מלכות' 

י ַאֲהָבה" עּות ,ַנֲהרֵּ י רֵּ א ַהָכבֹוד ,ַנֲהרֵּ י ִכסֵּ אנו מכריזים  כך". על ִמְׁשַּתְפִכין ְויֹוְצִאין ִמִלְפנֵּ

עּותבברכות הנשואים: " ַח ֶהָחָתן ִעם ". ואנו מסיימים: "ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה. ְוָׁשלֹום ְורֵּ ְמַשּמֵּ

משמחים חתן וכלה? אנו רוקדים ומרקידים, משעשעים, ". הפלא ופלא! כיצד אנו ַהַכָלה

או אגרטל יקרים  זהאגם הוא נתן וונותנים מתנות. אך, כיצד הקב"ה משמח אותם? 

 ?ושבירים

על חשיבותה של המשפחה אין כיום עוררים רציניים. שבענו והתייאשנו אולי כן.  

אותי לילדים. המשפחה שהפכו סיכון פסיכולוגי ובריציבוריים מאוטופיות של מוסדות 

תוך אנרגיות כבירות השקעת לחברה, אך היא דורשת מבני הזוג ויעיל היא מוסד הכרחי 

מתוך כך מאבק יומיומי. אך מה נעשה, והקב"ה גזר 'פרו ורבו!', וציוונו ליצור משפחה ו

כמו שאנו צמים ביום , נשמעים ועושים היינוכמובן,  לבנות את עתיד החברה. אנו

ורצה הדאגה חסרי השינה, לילות  ואת ימים מפרכיםאת ה צפה הקב"האלא ש .הכיפורים

העניק לנו במתנה לרעים האהובים. בגין זאת הוא  שמחהשל כוח ולנו מקור נוסף  לעניק

את האהבה הרומנטית ואת התענוג הארוטי. אלא, שכמו במתנות רבות, יש אזהרה 

לשמור על המתנה הזאת. להיזהר ונו ל ציוותהבעטיפה: זהירות, שביר! המסורת היהודית 

אותה ומוכנה לשבור אוי לה לתרבות שבזה לזהירות הזאת,  .אותה למאבדיםאוי להם 

 וי לנו.באוי לה וא .בראש כל חוצותלרסיסים 



עליה התייחס רעות. היא שואפת למרכיב הרביעי, האהבה מחכה לאחווה ולשלום. אך 

ֶזר ְכֶנְגּדֹו ,לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו)ב, יח(: "שקבע כהקב"ה  מובלט כאן ". ֶאֱעֶשה לֹו עֵּ

עותלב לבה של האהבה ,של הנישואיםהמרכזי העיקרון  מעבר הנמצאת שותפות זאת . , הרֵּ

ֶזרל גופניים. זאת שותפות קיומית, המתבטאת בעונג על הבעינוגים ש להשלמהבעבודה, ש עֵּ

במשפט שזכה  נתן זך הגיב נוכחותה.ו בחיים, על עצם נוכחותו הבן/בת זוגעצם קיומו של 

. האומנם? קהלת "לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה": להדים עצומים

ית ִמְׁשֶּתהטֹוב )ז, ב( קבע " ֶבל ִמֶלֶכת ֶאל בֵּ ית אֵּ ן ֶאל ִלבֹו... ָלֶלֶכת ֶאל בֵּ ". נלווה את ְוַהַחי ִיּתֵּ

י משפט פסימי זה מלמד אותנו את משמעותה של הזוגיות. אנו עדים כקהלת בלכתו, 

ועד מהרה  ,לחלוטין כאשר נפטר שותפו לחיים יםבת זוג נשבראו  פעמים אינספור כיצד בן

ן ֶאל ִלבֹו"הוא מצטרף אליה או אליו.  זו מלמדת אותנו באופן  ". הטרגדיה של מוותְוַהַחי ִיּתֵּ

אויבתה  על ר של האהבה, ניצחונה של הזוגיות הברוכהעל המימד העמוק ביות ליפרדוכס

 . הבדידות האיום,

-ציביליזציה הפוסטהמאפיין את ההיבט מסוים להבין  , לדעתי,מעתה יכולים אנו

הפסקה ביטלה את הלילה, כי -ללא-מודרנית, משמעותן של ערים ללא הפסקה. העיר

חובות המשימות וההעבודה, להתעצם. בשעות היום  בחרההלילה הוא הזמן בו הבדידות 

עוזרים לנו לברוח. בלילה הבריחה היא כמעט בלתי היומיומיים  ואף בעיות החיים

אפשרית. נשארה לחברה אופציה אחת ויחידה, להפוך לילה ליום, בו יוכל האדם לצאת 

לפעום מחזור של אור וחושך הופכת לעיר ללא  היה מההסגר בביתו. העיר בה אמור

. אמנם לרשות היחיד שלו, רשות שהפכה מאיימתך המחזיר את האדם . בטל החושהפסקה

 .נפשהאובדים ומרי בדידות והופכים בני אדם להרגשי  את כן, טרגדיות רבות מולידות

אלא שיש בדידות וסבל שמקורן לא בטבע האכזר, אלא בתרבות הנדיבה, אשר לכאורה 

מודרני מצוי -עולם הפוסטתיו של הו. מוקד בעיללא דימעניקה בידה הגדושה ברכות 

בעובדה שהתרבות הפכה את האינדיבידואליזם לאידיאל הראשי, ואם תרצו היחידי, מבלי 

העיר הגדולה תרמה רבות אמנם כן, להרגיש שאינדיבידואליזם זה עלול להיהפך לבדידות. 

מעיקה. ובייחוד לקריסת המשפחה המורחבת אשר לפעמים הפכה השבטיות  לניצחון על

שחרור חיובי ובונה, אך גם יסוד הורס, הרס שהיה נרחב מדי. המשפחה הגרעינית יש בכך 

נתפסה כדרך לגאול המיניות, השריד האחרון של האהבה, . זועזעה, ומתוך כך אובד ה'יחד'

, בו נשברה מתנתו של קצרזמן הצליחה רק להעניק לו פסק  אךמייסוריו,  היחידאת 

לדיכאון המאיים להיות  הברית חשוב תכבעל מנצחת והיא מצטרפת. הבדידות הקב"ה

 מחר. העולם של המגפה הגדולה 

", אלא שעלינו להבין שמלים אלו בהם הקדים הקב"ה את לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו"

הזוגיות אינן רק תיאור עובדות, אלא גם מצווה, הכרוכה בעבודה סיזיפית, מתמשכת 

: האחווה, בינייםדרך מחכות לנו שתי משימות . בקשה מנשואהנתפסת כוקשה, לפעמים 

משותפים , עם האינטרסים הָחָתן ְוַכָלההמיוחדים לכל אחד מבני הזוג, שזירת האינטרסים 

  .להוסיף לאהבה את הרעות הגואלת. או אז נזכה אולי ָלהֶהָחָתן ִעם ַהכַ  של


