
 פסח / שלום רוזנברג

י ַהֲהָוָיהשיר השירים ו"  "ַלֲחשֵׁ

 

בספר ויקרא, בפרשות העוסקות בענייני טומאה וטהרה, אנו רואים הבדל מהותי בין אלה 

המבטאים עיקרון אחר  הקשורים לבית המקדש, לבין דיני נידה מדיני טומאה וטהרה

והדינים הדומים לאלה " :מט(הכוזרי ג, ), ריה"ל מופלאהעיר על כך, בצורה לחלוטין. ה

מאה כי אם וסור קרבת בשר עם הנדה ועם היולדת אינם מצד הטיכא ,הנוהגים אצלנו כיום

ה', ' ולא 'טמאה'אסורהיא מלת היסוד  בענייני נידה,". לוה-מצוות מיוחדות הם מאת הא

: 'מותר' ו'אסור', היסוד תו. שתי מלאחרת לתחום ושייככאשר כל אחת ממילות אלו, 

י " :שיר שהקסים אותיוצרות בי את האסוציאציה לי  . זהו" של הראי"ה קוק ַהֲהָוָיהַלֲחשֵׁ

ספר המתרומם עד למיסטיקה, אך  הפשט שבו ממשיך , יונק את נפשו משיר השיריםהשיר 

, יופי ורגש המלווים אותנו בכל תחומי פילוסופיהמדע וליופי ורגש שמעל לובו  ,לפנות אלינו

  החיים.

: במילהאנו היינו משתמשים באופן אינסטינקטיבי  : קצרה על שם השירבהערה 

', ֲהָוָיה'עברית אלא במילה  ,םישגוירה בימי הביני זו,הראי"ה לא השתמש במילה 'טבע'. 

העם  הוויתהאהבה ו –האדם  הוויתהאביב,  -העולם הווית : םהחיי את כל ממדי הכוללת

זהות חדשה. )האדם(  דוהדֹו )ההוויה( הרעיהמקבלים , בשירת הגלות. וממועק המשוחרר –

י יֵׁש, ַקח ָנא ַקח: 'יתסוד "הצעה"  לדודלוחשת  , ,ַהֲהָוָיה ים לִּ מסוגלים האם אנו '. ַחיִּ

 ?לקחת

יו ברקע של שיר השירים יש דרמה ואפילו טרגדיות: " ַקְשתִּ י בִּ ָאֲהָבה ַנְפשִּ ת שֶׁ ֲאַבְקָשה אֵׁ

יו יומהצד השני: "", ְולֹא ְמָצאתִּ י לִּ ְתחִּ ק פִּ י דֹופֵׁ י... קֹול ּדֹודִּ י ַתָמתִּ ", אך היא לא פותחת. יֹוָנתִּ

 ַהֲהָוָיהואכן . אויבנו הגדול ביותר הייאושו, דיכאון מחלת המאה:אנו מוקפים בעיות, גם 

י יֵׁש, ַקח ָנא " :לחיים מתוך כך אויבינו ולזכותלוחשת לנו שאנו חייבים לנצח את  ים לִּ ַחיִּ

ֲהָמהּו ַרַעל יֵׁאּוש לֹא זִּ ב ָּדם / שֶׁ ב, ּוַבלֵׁ ם יֵׁש ְלך לֵׁ  ". ַקח / אִּ

-הערל הוא ןראשוהלקבל.  מסוגלתהיא אינה שתי דמויות . ללחוש ההוויה ממשיכה

י ַהֲהָוָיה" לב: ְלַחש לִּ ָלה, תִּ ָבְתך ֲערֵׁ ם לִּ הנתפסת למדנו על ערלת הלב, יותר מפעם ". ְואִּ

ָלה: "משהו מפתיעעכשיו  ים אנושומע ַהֲהָוָיהמ, והנה .תאוותלרוע וכמקור ל ָבְתך ֲערֵׁ ם לִּ  ְואִּ

ָך  / ימֶׁ י לֹא ַיְקסִּ  לאהבה.הכמיהה  ואת איבד את החמדה ליופיכאן הוא מי שלב -ערל. "ְוָיְפיִּ

, בגלות, בגטו שהוא מפני  אושהוא חי ברוחניות מנוכרת שהתנתקה מהחיים, אולי מפני 

 על יהוההו חוזרתערלה זאת בך, אם אכן . יה שבטבע החיצוניושכח את ההוהוא  הםב

י ְלך ֲאסּוָרה!  זוג:השאול מעולם היחסים האינטימיים של  משפט ינִּ י סּוָרה, ֲהרֵׁ נִּ  סּוָרה מֶׁ

ין"הפוכה:  –אם תרצו  – לדמותהשאלה השנייה מופנית  ְפצּוף ָעדִּ ם ָכל צִּ י ַחי, ָכל /  אִּ יפִּ

 ֹ של יַרת קדֶׁ רּו/  א ֲהַדר שִּ ש ָזָרה ְבך ְיעֹורֵׁ ם אֵׁ רֶׁ 'אש' האהבה יש בה קדושה, והנה אש ". ַאך זֶׁ



 אומרת:וחוזרת  ַהֲהָוָיה -במשכן האינטימי והקדוש. או אז הרעיה זאת הופכת 'אש זרה'

י ְלך ֲאסּוָרה ינִּ י סּוָרה, ֲהרֵׁ נִּ  !סּוָרה מֶׁ

גאולת , גם הארץ חייבת להיגאל. אות המתעוררתיעם המצאותנו ההוויה  המפגיש עתה

אותנו, ותציל בגאולתה היא תעורר גם . , חזרת היופי לאדמהשל שיר השיריםהנופים 

ים/  ְודֹור ָיקּום ָוַחי: אותנו מהמדבריות והביצות שבתוכנו י ְוַחיִּ יר ְליפִּ י/  ָישִּ ְדָנה ְבלִּ / ַדי -ְועֶׁ

ם.  ַטל ָשַמיִּ יַנק מִּ ל ְוָשרֹון, / יִּ ֲהַדר ַכְרמֶׁ י ַהֲהָוָיה / ּומֵׁ ְפַעת ָרזֵׁ ן ַעם ַחי/ שִּ יב אזֶׁ ן /  ַתְקשִּ דֶׁ עֵׁ ּומֵׁ

י יָרה וִּ אשִּ ָמלֵׁ ש יִּ ים אֹור קדֶׁ י ַחיִּ , נפלאה, המקדימה רגעי שיא או אז נשמע תשובה אחרת. פִּ

 של אהבה טהורה:

ב ינִּ  /  ְוַהֲהָוָיה כָֻּלּה לֹו ְתדֹובֵׁ י, ֲהרֵׁ ירִּ ת! ְבחִּ רֶׁ תֶׁ  י ְלך מֻּ

זנות. עצה זאת התגשמה עצה על ה לבני אדםבלעם נתן . זו מאיימת עלינו 'אש זרה'

גדולה יותר.  פופולריותבדורותינו אנו ל זוכהו ופעל לאורך הדורותששרד בבעל פעור, 

הנאה מיוחדת אמנם כן, . מה שמוצע בתרבותנו אינה אהבה אלא הרס האהבהאולם, 

את יצר הרע, בסמים, הופך ההיצר הרע מרמה. אלא שששובר גדר.  למימעניק היצר הרע 

כמעט התהליך הוא במתירנות  . והופך הרסני לא ידע שובע העבירה טעם .לשעבודהפיתוי 

 האהבה. משעמוםהגדרות ישברו, אך טעם העבירה יאבד, וודאי האשליה עוברת, . הפוך

: "אהבה בשנות הנישואים ומתפתחת לשמור על קיומה תוך שהיא גודלת חייבתשנתברכה 

או ברכה, אך קודם כל משימה. . זאת היא , ואהבה ממש בתוך זהואחווה, שלום ורעות"

ת! אז,  רֶׁ תֶׁ י ְלך מֻּ ינִּ י, ֲהרֵׁ ירִּ  ְבחִּ

כאילו מנותק הנראה פסוק )ב, טו(  לעשיר השירים, הרשו לי "לדרוש" שורה שנכפלה ב 

ים: "מהקשרו ֱחזּו ָלנּו שּוָעלִּ ינּו ְסָמַדר ,אֶׁ ים ּוְכָרמֵׁ ים ְכָרמִּ ים ְמַחְבלִּ ים ְקַטנִּ ש " ".שּוָעלִּ ם אֵׁ רֶׁ זֶׁ

רּו גילים צעירים ביותר. האש הזרה שובה הפעם אומרת ההוויה, אך ", ָזָרה ְבך ְיעֹורֵׁ

שכרמינו סמדר. השועלים הקטנים, מבינים שועלים קטנים, מחבלים כרמים, ואינם 

לא ניתן יהיה לא לאוכלם ולא , שבעתיד ענבי האהבה, מקלקלים את האוכלים סמדר

היא אחד השרידים האחרונים  שאינה ערלת לב, יתכן והיהדות הנאמנה. לעשות מהם יין

הענבים האוכלים את בין בני הזוג,  ת, בברית המקשרבאהבההמאמינים ברומנטיקה, 

דודים".  [ שתו ושכרו"אכלו רעים ]האהובים ושותים את יינם:, שהבשילו המשכרים

ב ת!  /  ְוַהֲהָוָיה כָֻּלּה לֹו ְתדֹובֵׁ רֶׁ תֶׁ י ְלך מֻּ ינִּ י, ֲהרֵׁ ירִּ  לשמור.כרו של הגן עדן יש לעבוד ואך על ְבחִּ


