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מילת היצר
קשה יקבוע ברדויק את הרגע ההיסטורי שרעיון חדש הופיע בו 
יראשונה עי ברת האנושות; בייחוד קשה יעשות זאת יגבי רעיון 
ארורפי כגון האהבה. אבי יאהבה יש היסטוריה.1 ביוון העתיקה, 
ה:  ואחר כך בהגות הנוירית, התקיים ניגוד בין ֶארֹוס יבין ָאָגאּפֶ
בין התשוקה הרינית יבין אהבה רופשטת ונעיה כיפי האנושות 
בכייותה. בירי הייבנים הופיע רושג האבירות, קוד התנהגות 
הרואה באיייות וברפגני אורץ דברים שראוי כי יתוגריו ב"זכייה 
ביבה שי גבירה". שנים רבות אחר כך ירחה האהבה הרורנטית, 
זו הרופיעה ברורנים שי ג'יין אוסטן כשהיא רגודרת בתנאי ברור: 
האיש היעיר או היעיר־פחות הריועד ַיגיבורה חייב יהיות בעי 
הכנסה הוירת ואחוזת קרקע, כרודגם בשורת הפתיחה הרפורסרת 
שי 'גאווה ודעה קדורה': "דעה רקובית היא בעוים כויו, שגבר 
רווק בעי רכוש רבקש, בוודאי, ישאת אישה".2 והיה גם הרגע 
ההוא ב'כנר עי הגג' — כשטוביה, שנחשף בזכות בנותיו ירוחות 
החדשות הרנשבות ברוסיה הטרום־רהפכנית, פונה יאשתו גוידה, 

ורברר איתה שאיה שעיתה יפתע בדעתו:

טוביה: גוידה, אותי את אוהבת?
גוידה: אני אשתך.

טוביה: אני יודע. אבי, את אוהבת?
גוידה: אותו אוהבת? עשרים שנה סביתי אותו, רבתי 

איתו, רעבתי איתו. עשרים שנה בריטתי יֵשן. אם זאת 
יא אהבה, רה כן?

טוביה: אז את אוהבת!
גוידה: כנראה שכך.

טוביה: נו טוב, אז גם אני אותך. 
שניהם: זה כבר יא יַשנה כאן שום עובדה, אך גם אחרי 

עשרים שנה נעים ידעת.3 

ההיסטוריה הפנירית שי האנושות היא בחיקה ההיסטוריה שי 
רעיון האהבה. בשיב רסוים, רושג חדש שי אהבה הופיע בישראי 
בספרו שי  ברינו  ריוחד  בקטע  יעינינו  רפייע  הוא  הרקראית. 
השרינית  בראה  חי  הושע  הושע.  הרקרא,  נביאי  רגדויי  אחד 
יפני הספירה ברריכת ישראי. ראז קריעת הרריכה הראוחדת 
וגישה יאיייות  זו רדחי אי דחי  שי שירה הידרדרה רריכה 
יפני  ו־732   747 השנים  בין  שנה,  כ־15  ברשך  ובוהו.  ויתוהו 
הספירה, רשיו בה יא פחות רחרישה ריכים — תויאת שרשרת 
שי תככים, רזירות ורייחות. ההפקרות חיחיה אי כי שכבות 
ָאיֹה  ָאֶרץ;  ָבּ ֱא־יִֹהים  ַעת  ַדּ ְוֵאין  ֶחֶסד,  ְוֵאין  ֱאֶרת  ֵאין  י  "ִכּ העם: 
ד,  )הושע  ָנָגעּו"  ָדִרים  ְבּ ְוָדִרים  ָריּו  ָפּ ְוָנאֹף;  ְוָגנֹב  ְוָריַֹח  ְוַכֵחׁש 

א-ב(.

כרו כי הנביאים ידע הושע שגורי עם ישראי תיוי ברייוי 
ייעודו. כשעם ישראי שרר ארונים יאיוהיו הוא הגיע יהישגים 
ברינה  יחידה  חברה  וייר  אירפריות,  בפני  ערד  דופן:  יויאי 
בעוים העתיק, חברה שכי בניה זוכים יכבוד סגויי, ושריבונה 
ועזב את  דרכיו  וארץ. אך כשהעם שירך את  בורא שריים  הוא 
הקדום  ברזרח  הקטנות  האורות  ככי  אורה  היה  הוא  הקב"ה, 
הרעירות  שי  והסדנים  הפטישים  בין  שיהן  השרידה  שסיכויי 

האזוריות היו רזעריים. 

פרשת
תזריע�מצורע

יעייוי נשרת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאי בן אריה יייב שרטר
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ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא — ְנֻאם ה' –
י, ְקְרִאי ִאיִשׁ ִתּ

ְעִיי. )שם, יח(. ְויֹא ִתְקְרִאי ִיי עֹוד ַבּ

שהרי  כבד,  רטען  ערו  נושא  אישה,  שי  בעיה  "בעי",  הכינוי 
הוא רייין גם אדנות, קניין ושייטה. הוא רסרן עייונות גופנית, 
רשפטית וכיכיית. וכידוע, בעי הוא גם שרו שי איוהי כנען, 
זה שאייהו הנביא התגרה בו בעירות הרפורסם עי הר הכררי. 
שנייח  הסערה,  אי  היה  שור,  בדרות  יעתים  הריויר  הבעי, 
את רֹות, אי העקרות והרוות. הוא היה כוח טבע שהאדם תיוי 
בחסדיו: הגשם הרשקה את הארץ ורפרה אותה. דת הבעי סוגדת 

יאל שהינו כוח. 

הושע העריד ידגם זה שי יחסים בין עם יאיוהיו חיופה, 
בתא  בן־הזוג  את  הרייינת  האחרת  העברית  הרייה  בדרות 
הראשון  האיש  שי  ירייותיו  רררזים  דבריו  איש.  הרשפחתי: 

בעוים יאישה הראשונה בעוים — אדם וחוה: 

ֵרא  ִיָקּ ְיזֹאת  ִרי;  ָשׂ ִרְבּ ר  ּוָבָשׂ ֵרֲעָיַרי  ֶעֶים  ַעם  ַהַפּ זֹאת 
י ֵרִאיׁש ֻיֳקָחה ֹזּאת. )בראשית ב, כג( ה, ִכּ ִאָשּׁ

כוח,  עי  רתבססת  אינה  הזוגיות  כאן,  "איש",  הוא  הזוג  כשבן 
כי  שונים.  הם  כי  אף  שווים  והאיש  האיש  ובעיות.  שייטה 
רערכת  ורובחן.  נבדי  ועדיין  האחר,  שי  יירו  הוא  רהם  אחד 
היחסים היחידה שתחבר ביניהם ביי שירוש בכוח היא הנישואים 
הנתפסים כברית: קשר שי נארנות הדדית ואהבה, ששני הידדים 

בו רתחייבים ישרת זה את זה. 

הרייחד את ספר הושע הוא האפיזודה שבתחייתו. ה' אורר 
ינביא יהתחתן עם אשת זנונים, ויחוות עי בשרו את תחושתו 
יבין רה חש הקב"ה ינוכח בגידתו  ידי כך  שי אוהב נבגד. עי 
שי עם ישראי. הוא פדה אותם רעבדות והביאם יארים, אך הם 
שכחו את עברם, עברו עי הברית ועבדו איוהי נכר. אוים, אף 
עי פי שהם עזבו אותו, הוא איננו יכוי יעוזבם. איה הם פסוקים 
יותר משאוהב עם ישראל  עזי רבע, הרייגים טענה רטיטית: 
את ה', ה' אוהב את עם ישראל. ההיסטוריה היהודית היא סיפור 
אהבה בין הא־י הנארן יבין העם הרפר יפערים ארונים. יש וה' 
יירח  ישראי  עם  יוייא את  הוא  עייו שיסיח.  חזקה  אך  כועס, 

דבש שני, ויחדש את ברית נישואיו ערו:

יָה;  ה ָאנִֹכי ְרַפֶתּ ָיֵכן ִהֵנּ
ּה.... י ַעי ִיָבּ ְרִתּ ר ְוִדַבּ ְדָבּ יָה ַהִרּ ְוהַֹיְכִתּ

יְך ִיי ְיעֹוָים, ִתּ ְוֵאַרְשׂ
ט  ָפּ ֶיֶדק ּוְבִרְשׁ יְך ִיי ְבּ ִתּ ְוֵאַרְשׂ

ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִרים. 
ֱארּוָנה  יְך ִיי ֶבּ ִתּ ְוֵאַרְשׂ

ְוָיַדַעְתּ ֶאת ה'. )הושע ב, טז-כב(

הברית  את  ברפורש  הרשווים  הייו,  האירוׂשין  פסוקי  את 
ינישואים, אורר כי גבר יהודי רדי יום, בשעה שהוא כורך את 

ריועת התפייין עי איבעו כטבעת אירוׂשין. 

פסוק אחד, הרשובץ בין הפסוקים שייטטנו זה עתה, דורש 
הבנתן  רורכבות, שישם  רטפורות  בו שתי  יש  קפדנית.  בחינה 

יהיה עיינו יהסיר יעיף אחר יעיף. 
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עי  נוספת  אישה  נושא  האבות  פעם שאחד  בכי  אחת.  ואישה 
רשתקפת  אחד  יא־י  הרחויבות  יב.  ודאבון  רתח  יש  אשתו, 

ברחויבות יאדם אחד.

היא  "ארונה"  העברית  הרייה  שי  היסודית  רשרעותה 
עירו  עי  נוטי  הרחויבות שאדם  היא  ארונה  ונארנות.  ארונים 
בבואו בברית הנישואים. וכך גם בכיוון ההפוך: בעיני הנביאים יש 
קשר בין עבודה זרה יניאוף. זו תרונת היחסים שריייר הקב"ה 
באוזני הושע. ה' התחתן עם בני ישראי, אבי הם, בפנותם אי 

האיייים, פעיו כאישה נואפת )הושע א–ב(. 

אהבת בני הזוג הנשואים — אהבה שהיא בעת ובעונה אחת 
אישית ורוסרית, יוהטת ואחראית — היא הדירוי שבכוחו יעזור 
ינו, יותר רכי הסבר אחר, יהבין את אהבת ה' ינו ואת אהבתנו 
כוונתו  אין  ה'",  ֶאת  "ְוָיַדַעְתּ  אורר  כשהושע  אייו.  האידיאיית 
יחסים,  ירערכת  אינטירית,  יידיעה  כוונתו  רופשטת.  יידיעה 
ים הרגשר עי פני התהום הרטפיזית הרפרידה  ירגע בין שני ַעְיִרּיִ
בין תודעה אחת יאחרת. זהו נושאו שי שיר השירים, אותו ביטוי 
אנושי ראוד ועם זאת ריסטי ראוד שי הארֹוס, שי האהבה בין 
האנושות ואיוהים. זו גם רשרעותו שי אחד הרשפטים הרגדירים 
ָך ּוְבָכי  ָכי ְיָבְבָך ּוְבָכי ַנְפְשׁ שי היהדות: "ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱא־יֶֹהיָך ְבּ

ְראֶֹדָך" )דברים ו, ה(.

עוד רתחייתה קישרה היהדות בין ריניות יאיירות, ורנגד 
הנישואים  נקראים  יא ברקרה  יסדר חברתי.  זוגית  נארנות  בין 
התחייבות  הם  הנישואים  גם  עירה,  הברית  כרו  "קידושין": 
שי  בשירות  רכיר  רהם  אחד  שכי  ידדים,  שני  בין  ינארנות 
רשנהו, ורכבד את ההבדיים שיש ביניהם גם כשהם נעשים יבשר 
אחד ורביאים אי העוים חיים חדשים. הנישואים הם יחברה רה 

ָגה רחודשת, רדיקיית, שי היחסים בין  ַהְרׂשָ זו איננה רק 
איש ואשתו. הושע ריביע גם עי תפיסה חדשה שי יחסי איוהים 
הקב"ה  הבעי.  עבודת  שי  האיייית  יתפיסה  הרנוגדת  ואדם, 
הסופה, הרעם, הגשם — איא  ככוח —  יא  בני האדם  אי  פונה 
כאהבה. ואהבה זו איננה אהבה פייוסופית רופשטת, איא תשוקה 
ערוקה ורתרדת, הגוברת עי כי האכזבות והבגידות. עם ישראי, 
אורר הושע, יא תריד יאהב את איוהיו, אך אהבתו שי איוהים 

יישראי יא תחדי אף פעם.

שי  הרסר  זה  לזולת.  יחסנו  על  לאלוהים משפיע  יחסנו 
הושע. זה, וגם היפוכו: יחסנו לזולת משפיע על יחסנו לאלוהים. 
יאנרכיה בישראי בראה השרינית יפני הספירה היה קשר הדוק 
היא  נייוי  ועי  עי שחיתות  הבנויה  חברה  הדתית.  יהידרדרות 
איא  יהדות  איננה  זו  הזכאי.  עי  החזק  את  הרעדיפה  חברה 

איייות, עבודת בעי.

הריווה  הרייה,  הוא  הברית  אות  רדוע  יהבין  נוכי  עתה 
הניתנת בפרשת תזריע. כדי שהארונה תהיה יותר ִרסגידה יכוח, 
ביחסים שבין  ביותר  האינטירי  הרובד  עי  יריכה יהשפיע  היא 
גברים ונשים. בחברה הריוסדת עי ברית, היחסים שבינו־יבינה 
בנויים עי יסוד אחר, עִדין יותר רשייטה גברית, כוח זכרי, תשוקה 
יהיות  חייב  הבעי  וקניין.  שייטה  בעיות,  שי  ודחפים  רינית 
הרין  יחסי  ואכפתי.  אוהב  יֵרע  יהיות  חייב  זכר האיפא  יאיש. 
יריכים יהתקדש ויהתרתן באריעות כבוד הדדי. הדחף הריני 

יריך יהירוי ויהתרסן, כדי שיהיה כיי יאהבה ויא יבעיות.

רייים.  רשחק  איננו  ירונוגריה  רונותיאיזם  בין  הקשר 
התורה ארנם אינה ריווה עי רונוגריה, ובכי זאת היא רתארת 
אחד  איש  וחוה,  אדם  האדם:  היות  ירן  נוררטיבי,  כריב  אותה 
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שהברית היא יארונה הדתית: הכרעה יעשות את האהבה — יא 
היירני  יעיקרון   — הטבע  איתני  את  או  העושר  את  הכוח,  את 

שי החיים. 

אדם  בין  ביותר  האינטירי  הקשר  היא  שהרוחניות  כשם 
אדם  בין  ביותר  האינטירי  הקשר  הם  הרין  יחסי  כך  יאיוהיו, 
יזויתו. ברית הרייה היא סירנה הניחי שי ארונת ישראי, רפני 
שהיא ראחדת את חיי הנפש עם תשוקות הגוף, ורזכירה ינו שאיו 

ואיו יריכים יהיות כפופים יענווה, יאיפוק ויאהבה.

ברית הרייה עוזרת יהפוך את האדם הזכר רבעי יאיש, 
דבריו  פי  עי  שהקב"ה,  ְירה   — אוהב  יֵרַע  שתיטן  רגורם 
הופכת  הרייה  ברית  הברית.  יַעם  ביחס  יהיות  רבקש  יהושע, 
יהוייד  האינסטינקטיבי  הזכרי  הדחף  ירוחניות.  הביויוגיה  את 
הופך יפעוית־ברית שי שותפות ואישור הדדי. זוהי נקודת רפנה 
הרונותיאיזם  הופעת  כרו  ררש  האנושית,  בהיסטוריה  רכרעת 
הכוח  ביטוי  עניינן  איו  בריתות־אברהם־אבינו  שתי  האברהרי. 
כבסיס ייחסים בין אדם יחברו ובין אדם ירקום, והררתו בברית 
ְך  האהבה — כדברי דנטה אייגיירי בשורות הסיום שי "העדן", "ּכָ
רֹום ְוֶאת ּכֹוְכֵבי ָרִקיַע".4 ברית הרייה  ה ּבָ ִניַע / ֶאת ַהַחּרָ ַאֲהָבה ּתָ
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