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 הנפש והבשר

 

מות, -חריא –שלפנינו ת פרשובהנושא המרכזי היה טומאה וטהרה, פרשות הקודמות באם 

משפחה, ומתוך כך גם מצוי בהקדושה  אחד ממוקדי. נושא הוא קדושהה – קדושים, אמור

 עתי מתאר אתדהקטע של. והנישואים מוסר המיני והאתיקה של האהבהבעקרונות ה

לך )ח"א, פה ע"ב, -נשואים מצוי בזוהר על פרשת לךאהבה ול ע היהודירומנטי ההאידיאל 

ארמית(: "בוא וראה, כל נשמות העולם שהם פרי מעשיו של הקב"ה, כולם אחד מבתרגום 

עולם איזה שהוא יימת במתק... והם זכר ונקבה מחוברים כאחד". האחדות הזאת בסוד אחד

", ולבסוף ים מתרחשת הפרדה: "נפרדים בגוונים זכר ונקבהנסתר, אך כבר שם, בשלב מסו

אחרי זמן הקב"ה מזווג , ואחרלצד זה, וזו לצד  ורדות ]לעולמנו[ נפרדות הנשמות זוכיון שי"

"ולא ניתן כוח זיווג זה אלא  שנעלמה,אחדות הראשונית . הזיווג מהווה מעין חזרה ל"אותן

האם תמיד נפגשים בני הזוג  הזוג המקוריים. רק הוא יודע מי הם בנישהרי  להקב"ה בלבד"

"אשרי האדם הזוכה במעשיו והולך בדרך אמת כדי שיתחברו לדאבוננו, לא!  ?"האוריגינליים"

נפש בנפש כמו שהיו בתחילה, שהרי אם זוכה במעשיו, זה ]הזיווג[ הוא האדם השלם כראוי". 

אינן אלא  ההדדיות תשוקהההאהבה ואף אכן, מתרחש "העולם מתברך ממנו".  כשזיווג זה

מפגש שלאחריה האבדה. ההפרדה ולחזור לאחדות הראשונית ש הבלתי מודע ביטוי לחיפוש

על מצב . החסד והצדק ישכנוהוולדות בנפש , אמיתיואם הזיווג הוא  ,הוולדותנותנים פירות, 

 הפסוק בשיר השירים )ב, ג(: "ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי". מאושר זה נאמר 

של  המקור הישירב'המשתה' לאפלטון. אולם,  סנ  דברי אריסטופ  ר זה מזכיר לנו את תיאו

במקורות אלה, מדובר על ההפרדה שבין אלא ש. )ברכות סא ע"א( אצל חז"להזוהר מצוי 

שבין החצאים הנפשי ההתאמה והקשר מתוך כך ו , והזוהר מדבר על הפרדה בין נפשותהגופות

מקור  –השלמה הביולוגית שבין זכר ונקבה האדם, ב. המחפשים האחד את השני

. שלמות, האבודה שלמותחיפוש ה את, מקור האהבה, נפשימשקפת שורש  –הסקסואליות 

כפי שכתב המקובל הגדול ר' משה קורדובירו )פרדס רימונים, שער ח, כב(: "נשמת הזכר  שהרי

הנקבה בלא זכר ונשמת הזכר ונשמת הנקבה הם מיוחדים ותאומים... ואי אפשר לצייר נשמת 

 בלא נקבה". 

היא הגוף, אולם קידוש אידיאל בראתה . היא לא מאסה בגוףההיסטורית היהדות 

דגש זה . "ך הגוףבתו" ,ביטוי מושאל, אם נשתמש בהדגישה את המצוי מעבר לגוף, או אולי

והרוח ת(: ")ח"א, כ ע"ב, בתרגום מארמיאינו אלא לבוש שהגוף באמצעות הציור  בזוהרבוטא 

ר  ִני. עצם הביטוי ְבש  ְלִביש  נקרא אדם... וגופו הוא לבוש. על כך כתוב )איוב י, יא(: עֹור ּוָבָשר ת 

לבוש הוא" לבוש של האדם הפנימי והנסתר,  –ָאָדם )שמות ל, לב( מורה על כך. "בשר האדם 



ִני". ואכן, ניתן להוסיף 'אתם ְלִביש  שני שמתייחס לקרואים אדם', רק מי  האומר "עֹור ּוָבָשר ת 

כיצד כאן מתעוררת שאלת המפתח:  בגופו ובנפשו, ולא כבשר בלבד, ראוי להיקרא אדם.

יחס בין כגם  לא רק בשר לבשר, אלא יחס בין בשר לבשר, או כיחס המקשרכהמיניות? נתפסת 

את מלווה נצחית זאת  שאלהשמאחורי הבשר.  'אדם'גם את ה נפש לנפש, יחס המחפש

. ברוב להשכיח את הגוף ,רוציםעדיין ו ,היום הזה. יש תרבויות שרצועצם מאז ועד האנושות 

, אך בעצם מאמינה שהיא גואלת את הבשר ימינותרבות . הם הרבו צביעות וסטיות המקרים

אחת  ,בחיים, המיניות שוניםרבדים , כמתוך כך. מהיחס הבינאישי נפשהגלתה את ההיא 

אחת הטרגדיות , עלולה להפוך סבל ועינוי, ותר שהקב"ה נתן לאדםבי המופלאותהמתנות 

 האיומות ביותר של החיים. 

שני חצאי  ,חייבים אנו להבין אחרת את קביעת הזוהר. אולי התרבותילאור ניסיוננו  ,ואולי

לעולם דגמים שונים של יחס הנשמה הראשונית, אינם מתארים בני אדם מסוימים אלא 

טיפוס שישלים ל – מבלי לדעת – טיפוסים שונים של אישיות, ואנו כמהים , היוצריםולזוגיות

"אשרי האדם הזוכה  ברכתודברי הזוהר על להרחיב את גם , עלינו . ואוליאותנו מתוך אהבה

עבודה האולי, . במעשיו והולך בדרך אמת כדי שיתחברו נפש בנפש כמו שהיו בתחילה"

. אולי היא בן/בת זוג, כדי לבחור נכון בנישואיםלפני המשימה שאינה רק  מאומצתהמוסרית ה

החברה, את הטרגדיות של  למנועאם רוצים אנו חייבת ללוות אותנו לכל אורך הנישואים. 

האישיות  מהפתולוגיות הנישואיםלגאול את עלינו , באהבהויחיו  נפשות יפגשוולאפשר ששתי 

 קלה. משימה איננה –. וזאת ם בכל שלבהמאיימות עליה והחברתיות


