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איך משמרים אהבה
ל ורה החודשיש ה חרוניש שוחחתי עש שורה של הוגיש,  נשי 
רוח, חדשניש ופילנתרופיש בולטיש, לצורה סדרת טלוויזיה של 
הבי־בי־סי על  תגריה היוסרייש של הי ה ה־21.  חד יבני 
בזיננו.  היעייקיש  היוסר  יחכיי  ברּוקס,  דיוויד  היה  שיחי 
ירגליות רבות הפיק פיו,  בל  יירה  חת שלו יפתה בעיניי 
יש בה יעין יפתח להבנת כל הייזש שישה יתווה  בייוחד. 

בספר דבריש.

לו שביערב  יחויבויות.  ירתי  ועל  בריתות  על  דיברנו 
להיקשר  יהססיש  הש  נינעי־יחויבות:  הש  רביש  היוש  נשיש 
ליישהו  ו לישהו בלי תנ יש ובלי יועד תפוגה. הלה־הרוח של 
השוק, הרווח בייינו, יעודד  ותנו לנסות דבר  ָחד, לדגוש  ֵחר, 
לקר ת  פתוחות  ה ופציות  כל  ולשיור  ת  בשלישי  להתנסות 
התחייבות  היוזלת שתגיע.  וההצעה  היעודכנת שתצ   הגרסה 

ונ ינות  ינן יתיישבות עש החוויה הזו.

והוסיף שבייינו החופש נתפס בדרה  ברוקס הסכיש  יתי, 
כלל כחופש י-, כלויר כהיעדר יגבלות.  יננו  והביש להיכבל. 
כלויר  ל-,  החופש  לדעתו,  הו ,  והר וי  ה ייתי  החופש   בל 
י יץ  תובע  ו שר  לעשותו,  דבר־יה שקשה  לעשות  היכולת 
עליכש  בפסנתר,  לנגן  בחופש  רצונכש  לדוגיה,  ש  והתיחות.1 

זה  ין  ביובן  החופש  יוש.  יוש  בנגינה  ולהת ין  להיכבל  ליו 
הו   הנכונות.  היגבלות  בחירת  יגבלה,  ל   היעדר  פירושו 
כרוה ביחויבות, וזו יצידה כרוכה בבחירה לוותר על  פשרויות 
יסוייות. וכ ן הוסיף ברוקס ו יר: "להיות ביחויבות פירושו, 
בעיניי, להתאהב במשהו, ואז לבנות סביבו מבנה של התנהגות 

בשביל הרגע שהאהבה תדעך". 

התכונות  להבנת  חת  יפהפייה  דרה  לי  נר ו  דבריו  לה 
היסודיות של ספר דבריש בפרט ושל היהדות בכלל. הספר  יננו 
רק תילול פשוט של נ ויי ישה ב חרית יייו, צוו תו היוסרית 
לדורות העתיד. הו  גש יותר י"ישנה תורה",2 חזרה על עיקרי 
ושל  פריסה יחודשת של היצוות  הקודייש,  החוישיש   רבעת 
רק.  ל   גש  לה,  בל  הו   ייצריש.  צ תו  יעת  העש  תולדות 
של  יהותה  על  בסיסית  תי ולוגית  הצהרה  הו   דבריש  חויש 
היהדות. הו  ניסיון לשלב חוקיש וסיפור לכדי חזון ילוכד  חד 
ובריבונות  שלטון־חוק  ביסגרת  חופש  של  חברה  הקית  על 
ה ל: חברה של צדק, חילה, וכבוד ל דש ולקדושת חייו. והו  
ושל  לעש  של  לוהיש  הדדית:  יחויבות  של  יעשה  סביב  בנוי 

העש ל לוהיש.

יחויבות זו הי  פעולה של  הבה. בליבה ניצ ות הייליש 
היוכרות יקרי ת שיע — שבפרשת השבוע שלנו: "ְוָ ַהְבּתָ ֵ ת 
ה(.  ו,  )דבריש  ְי ֶֹדָה"  ּוְבָכל  ָה  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָה  ָכל  ּבְ ֱ ־לֶֹהיָה  ה' 
התורה הי  הסיפור היכונן של חיי הנישו יש הטעוניש, הסועריש 
לפעייש, בין  לוהיש לבין עש שלפעייש הו  קשה עורף. הסיפור 

הזה הו  סיפור  הבה.

בירכזיותה של ה הבה בספר דבריש ניווכח  ש נשווה בין 
יספר הופעותיו של הפועל  ה"ב בחויש זה ובחוישיש ה חריש. 

ואתחננפרשת

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ל בן  ריה לייב שרטר
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היחיד  של  החייש  תחויי  ברוב  העוסק  יפורט  ישפטי  ולקוד 
ושל ה ויה לכשתתיישב ב רצה? יצווה ו הבה  ינן ציד־חיד 

יתבקש. יה לזו ולזו? 

הי   יחויבות  ברוקס.  דיוויד  של  דבריו  עוניש  כה  על 
הזו  ב הבה  שיתיוה  התנהגותי  יבנה  של  ובנייה   — הת הבות 
בחלוף הזיניש. החוק, היצוות, ההלכה, הש היבנה ההתנהגותי 
שסביב  הבת ה' ועיו. ה הבה הי  תשוקה, הי  רגש, הי  יצב 
ירויש, הי  חוויית שי .  בל יצב רגשי,  ין ערובה שהו  ייישה 

לעד.  נחנו יתחתניש בשירה — ונש ריש נשו יש בפרוזה.

זוהי  יעשה.  והרגלי  ינהגיש  חוקיש,  לנו  דרושיש  כן  על 
היסגרת השוירת  ת ה הבה בחייש. הכרתי פעש זוג נשוי י ושר 
יוש  רוחת  יוש  ל שתו  הגיש  רבה,  ביסירות  הבעל,  להפלי . 
ל רוחת  זקוקה  הייתה  שהי   לגירי  בטוח  בייטה.  ינני  בוקר 
בוקר בייטה ידי יוש,  ו ש פילו חשקה בכה.  בל הי  קיבלה 
 ותה בהכרת תודה, כי הי  ידעה שזו היחווה של בעלה כלפיה 
זו הזינה כל השניש  ת  הבתש.  חרי  — ו כן, יחווה יתידת 

עשרות שנות נישו יש, הש עדיין נר ו כבירח דבש.

ההשוו ה כיובן  ינה יל ה וידויקת —  ה  פשר לויר 
ש ת התוצ ה הז ת הניבו רבות י וד ין היצוות בתורה בכלל 
בין  ל הבה  תייכה  כיערכת  פעלו  הן  בפרט.  דבריש  ובספר 
 לוהיש לעיו. פרחיה של ה הבה הזו ילבלביש בכל דור ודור. 
ֵ ־ִלי  "ֱ ־לִֹהיש,  תהיליש:  בספר  לישל,  יהש,  להתבשש   פשר 
ְוָעֵיף  ה  ִצּיָ ֶ ֶרץ  ּבְ ִרי  ְבׂשָ ְלָה  ַיּה  ּכָ י,  ַנְפׁשִ ְלָה  ָצְיָ ה   ; ֲחֶרהָּ ֲ ׁשַ ה,  ַ ּתָ
י ֶהָהִריש ָייּוׁשּו  ִלי ָיִיש" )סג, ב(. הש פורחיש בנבו ת ישעיהו: "ּכִ ּבְ
לֹ   לֹוִיי  ׁשְ ּוְבִרית  ָייּוׁש  לֹ   ְה  ֵיִ ּתֵ י  ְוַחְסּדִ יּוֶטיָנה —  ּתְ ָבעֹות  ְוַהּגְ
י(. הש יופיעיש בסידור התפילה,  )נד,  ה'"  ְיַרֲחֵיְה  ָ ַיר  ָתיּוט, 

בספר בר שית הו  יופיע 15 פעש,  ה  ף ל   חת יהן קשורה 
ליחסיש בין  לוהיש ו דש: כולן נוגעות לרגש שבין בעליש לנשיש 
ובין הוריש לילדיש. הנה התפלגות הופעתו של השורש הזה ביתר 

 רבעת החוישיש:

2שיות
2ויקר 
0בידבר
23דבריש

שוב ושוב  נו קור יש בחויש הזה על  הבה. בשני הכיווניש: 
 הבת ישר ל לה', ו הבת ה' לבני ישר ל. זו ה חרונה ידהייה 
יפרשתנו  ף   — בהן  )הר שונה  דוגי ות  כיה  הנה  בייוחד. 

הי (: 

ֶכש;  ּבָ ְבַחר  ַוּיִ ֶכש  ּבָ ה'  ק  ָחׁשַ יש  ָהַעּיִ ל  ִיּכָ ֶכש  ֵיֻרּבְ לֹ  
ֶ ְתֶכש...  ה'  ֵיַ ֲהַבת  י  ּכִ יש.  ָהַעּיִ ל  ִיּכָ ַהְיַעט  ש  ַ ּתֶ י  ּכִ

)דבריש ז, ז-ח(

ר  ָיִיש ָהָ ֶרץ ְוָכל ֲ ׁשֶ ָ ֵיי ַהּשׁ ַיִיש ּוׁשְ ָ ֵהן ַלה' ֱ ־לֶֹהיָה ַהּשׁ
ַזְרָעש  ְבַחר ּבְ ק ה' ְלַ ֲהָבה  ֹוָתש ַוּיִ ֲ בֶֹתיָה ָחׁשַ ּה — ַרק ּבַ ּבָ
ה. )דבריש י, יד-טו( ּיֹוש ַהּזֶ יש ּכַ ל ָהַעּיִ ֶכש ִיּכָ ַ ֲחֵריֶהש ּבָ

ֱ ־ ֲהפְֹה ה'  ַוּיַ ְלָעש,  ּבִ ֶ ל  יַֹע  ִלׁשְ ֱ ־לֶֹהיָה  ָ ָבה ה'  ְולֹ  
ֱ ־לֶֹהיָה.  ה'  ֲ ֵהְבָה  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ָלָלה  ַהּקְ ֶ ת  ָה  ּלְ לֶֹהיָה 

)דבריש כג, ו(

ספר  רוב  של  הישפטי־הלכתי  לתוכן  זה  חזון  יתחבר  כיצד 
 — לעיו  של  לוהיש  הלוהבת  ה הבה  להצהרת  יה  דבריש? 
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אם יש את נפשכם להאריך את ימי אהבתכם, בנו סביבה 
מבנה של התנהגויות — יעשיש קטניש של  דיבות, יחוות קטנות 
של ינחה יכש ליוש   הבתכש — ותזכו בשיחה שקטה, ב ור 

פנייי, שיתיידו כל יייכש.

הדבר דויה,  ה ל  זהה, ל בחנה של ישעיה ברלין בין חופש שלילי לחופש חיובי   .1
ביסתו הידועה "שני יושגיש של חירות", היופיעה בכרה י יריו ארבע מסות על 

חירות, עברית: יעקב שרת, תל־ ביב: רשפיש, תשל" .
כה נקר  הספר בפי חז"ל. גש שיו הלועזי, דויטרונויי, פירושו בלטינית "החוק   .2

השני"; כלויר, הספר נתפס כחזרה על היצוות.

5

" הבת  נוסחיה:  בשני  קרי ת שיע,  בברכת  הבה שלפני  כגון 
עולש  הבתנו"  ו " הבה רבה  הבתנו".  הבת ה' פורחת ויוקדת 
בפיוט "ידיד נפש" שחיבר בי ה ה־16 היקובל  יש צפת רבי 
 לעזר  זכרי. גש בשיריש הנכתביש בכל שנה ושנה בישר ל בת 
ייינו הי  שבה ונשיעת.  הבת ה' כלפינו,  הבתנו  ותו — זו 
 ף זו עוידות בילו  תוקפן גש 3,300 שניש  חרי שהנצו בנ ויי 
ספר דבריש. זהו גיל יתקדש י וד ל הבות, ו נו י ייניש שעוד 

שנות  ין קץ נכונו להן. 

ה ש היה הדבר  פשרי בלי היעשיש והטקסיש, בלי תרי"ג 
ושכינתו?  ה'  ליצי ות  בתזכורות  ייינו  הייל ות  ת  היצוות 
בתוה  היצוות,  חיי  נטשו  ת  שיהודיש  כל  יית  סבורני של . 
כיה דורות הש  יבדו  ת זהותש.  הבה ש ין עיה הרגלי־יעשה 
תיות ביוש ין היייש.  ה עש ההרגליש הללו גחלת ה הבה נותרת 
י ירה ולוחשת, והרוח עוד יכולה להפיח בה  ש. בחיי נישו יש 
 רוכיש וי ושריש, ל  כל יוש נחווה כיוש החתונה —  בל  פילו 
 הבה שהזדקנה תיש ר עזה  ש תיש ר בה הכורי וגרפיה של 
הנדיבות  של  היעשה  הרגלי  יפרנסוה  והיסירות;  ש  החיבה 

וה דיבות.

היפליג ביש הספרות ההלכתית פוגש בלי הרף  ת ה" יה" 
וה"יה" של החייש היהודייש,  ה ל  תייד  ת ה"ליה". וזהו 
בו  נו  היהדות.  של  בעוליה  דבריש  ספר  של  הייוחד  יקויו 
יוצ יש  ת ה"ליה" בבהירות שקשה ליצו  כיותה ביקויות 
ה'  סביב  הבת  שנבנה  ההתנהגות  יבנה  הי   ההלכה   חריש. 
של  להטה  דעוה  ל חר  גש  לעיוד  תוסיף  שהי   כדי  ועיו, 

ההת הבות.


