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מעגל ההורות חלק א 

המצווה הראשונה בתורה מתבררת כחוק טבעי הצולף . בקשת צאצאים עומדת במרכזן של דרמות מקראיות רבות

. לאינטואיציות אנושיות עמוקות

: כך למשל עומד אברהם ונושא ונותן בדבר עם ריבונו

בראשית פרק טו 

ַבר ( א) ה ָהָיה דְּ ָבִרים ָהֵאֻלֶ ֹאדאֶ  'הַאַחר ַהֻדְּ ה מְּ ֻבֵ ָך ַהרְּ ָכרְּ ָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלךְּ ש ְּ יָרא ַאבְּ ֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל ֻתִ ֻמַ ָרם ֻבַ ַויֹֻאֶמר ( ב) :ל ַאבְּ

ָרם אֲ  ק ֱאִליֶעֶזר 'הדָֹני -ַאבְּ ש ֶ ֻמֶ יִתי הֻוא ֻדַ ק ֻבֵ ֶ ָאֹנִכי הֹוֵלךְּ ֲעִריִרי ֻוֶבן ֶמש  ן ִלי וְּ ֻתֶ ָרם הֵ ( ג) :ַמה ֻתִ ה ָזַרע ַויֹֻאֶמר ַאבְּ ן ִלי לֹא ָנַתֻתָ

יִתי יֹוֵרש  ֹאִתי ִהֻנֵה ֶבן ֻבֵ ךָ ( ד) :וְּ ֶ ֶעיָך הֻוא ִייָרש  ר ֵיֵצא ִמֻמֵ ֶ י ִאם ֲאש  ָך ֶזה ֻכִ דָֹוד ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרש ְּ ַבר יְּ ִהֻנֵה דְּ ַויֹֻוֵצא ֹאתֹו ( ה) :וְּ

ֹפר ַהֻכוֹ  ָמה ֻוסְּ ַמיְּ ָ ט ָנא ַהש ֻ ֶעךָ ַהחֻוָצה ַויֹֻאֶמר ַהֻבֶ ֶיה ַזרְּ ֻפֹר ֹאָתם ַויֹֻאֶמר לֹו ֻכֹה ִיהְּ ֶבָה ֻלֹו ( ו) :ָכִבים ִאם ֻתֻוַכל ִלסְּ ש ְּ ידָֹוד ַויַֻחְּ ֶהֱאִמן ֻבַ וְּ

ָדָקה   :צְּ

 

? אולי המדרש יאיר עין בענין? מדוע איננו מסתפק בהבטחה לשכר רב? מה טענתו של אברהם

במדבר רבה לח ו 

מה הנאה יש  ,ע"רבש :ה"אמר לפני הקב .לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול :(בבראשית י)ה לאברהם "בשעה שאמר הקב

אמר  ?כבר אתה יודע שאין אתה מוליד :ה לאברהם"ל הקב"א ?לי בכל הברכות הללו והריני הולך מן העולם בלא בנים

אפשר לאדם למנות שאי  ,חייך כשם ?מן המזל אתה מתיירא :ל"א .שאיני מוליד ,כך אני רואה במזל שלי ,ע"רבש :לפניו

 א למנות בניך"את הכוכבים כך א

 

ראו את הניסוח המתון והשקול של האבן עזרא לסמיכות ? אולם מהו המניע המרכזי לבקשה האולטימטיבית לבנים

: בראשית הבריאההפרשיות 

ד -בראשית פרקים ג

י ִמֻמֶ ( יט) ָך ֶאל ָהֲאָדָמה ֻכִ ֻובְּ אַכל ֶלֶחם ַעד ש  יָך ֻתֹ ֵזַעת ַאֻפֶ ֻובֻבְּ ש  ֶאל ָעָפר ֻתָ ה וְּ י ָעָפר ַאֻתָ ֻתָ ֻכִ חְּ ה ֺלֻקָ  :ֻנָ

ל ָחי( כ) ָתה ֵאם ֻכָ י ִהוא ָהיְּ ה ֻכִ ֻתֹו ַחֻוָ ם ִאש ְּ ֵ ָרא ָהָאָדם ש  קְּ ֻתֹו -אֱ  'הַויַַֻעש  ( כא) :ַויִֻ ִאש ְּ ָאָדם ֻולְּ לִֹהים לְּ

ם ֵ ש  ֻבִ נֹות עֹור ַויַֻלְּ תְּ ן ֱ לֹהִ -א 'הַויֹֻאֶמר ( כב) :ֻכָ ה ֻפֶ ַעֻתָ ֻנֻו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע וְּ ַאַחד ִמֻמֶ ים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ֻכְּ

עָֹלם ָאַכל ָוַחי לְּ ים וְּ ם ֵמֵעץ ַהַחיִֻ ָלַקח ֻגַ ַלח ָידֹו וְּ דָֹוד אֱ ( כג) :ִיש ְּ ֵחהֻו יְּ ֻלְּ ַ ש  ן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת -ַויְּ לִֹהים ִמֻגַ

ם ָ ח ִמש ֻ ר ֺלֻקַ ֶ ָגֶרש  אֶ ( כד) :ָהֲאָדָמה ֲאש  ֵאת ַלַהט ַויְּ ֺרִבים וְּ ַגן ֵעֶדן ֶאת ַהֻכְּ ֶדם לְּ ן ִמֻקֶ ֻכֵ ת ָהָאָדם ַויַֻש ְּ

ים ֶרךְּ ֵעץ ַהַחיִֻ ֹמר ֶאת ֻדֶ ֶכת ִלש ְּ ַהֻפֶ תְּ ֶלד ֶאת ַקִין ( א) :ַהֶחֶרב ַהֻמִ ַהר ַוֻתֵ ֻתֹו ַוֻתַ ה ִאש ְּ ָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחֻוָ וְּ

אֶמר ָקִניִתי ִאיש  ֶאת  ֶסף ָללֶ ( ב) :'הַוֻתֹ ַקִין ָהָיה עֵֹבד ַוֻתֹ ִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן וְּ ֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַויְּ

 :ֲאָדָמה

אבן עזרא על 

בראשית פרק ד פסוק 

א  

כאשר  -והאדם ( א)

ראה שלא יחיה בגופו 

בעצמו לעולם הוצרך 

להחיות המין על כן 

אמרה קניתי איש את 

... 'ה

 

קשת הצאצאים המחשבה המורכבת יותר מוצאת בכך אולם אם הגישה הבסיסית של המקרא מגלה אמפטיה לב

 :מבאר בעל העקידהעל רקע תביעתה הנוראה של רחל לבנים ותשובת יעקב . סייגים

י לֹא ( א) ֶרא ָרֵחל ֻכִ ַוֻתֵ

ַקֻנֵא  ַיֲעקֹב ַוֻתְּ ָדה לְּ ָילְּ

אֶמר  ֲאחָֹתֻה ַוֻתֹ ָרֵחל ֻבַ

עקידה לבראשית לא  –יצחק עראמה ' ר

האחד מה שיורה עליו : נתבאר שיש לאשה שתי תכליות –' חוה', 'אשה': והנה בשני השמות

כמו שעשו , תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות וכמוהו, "כי מאיש לקחה", שם אשה
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י ָבִנים  ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ֻלִ

ִאם ַאִין ֵמָתה  ( ב) :ָאֹנִכיוְּ

ָרֵחל  ַחר ַאף ַיֲעקֹב ֻבְּ ַויִֻ

לִֹהים -ַויֹֻאֶמר ֲהַתַחת אֱ 

ִרי  ךְּ ֻפְּ ר ָמַנע ִמֻמֵ ֶ ָאֹנִכי ֲאש 

 :ָבֶטן

והשני ענין ההולדה . 'אשת חיל'האמהות וכמה צדקניות ונביאות וכאשר יורה פשט פרשת 

 .אם כל חי –' חוה'כאשר יורה עליה שם , והיותה כלי אליה ומוטבעת אל הלידה וגידול הבנים

ותשאר להרע או ( השני דלעיל)=והנה תהיה האשה כאשר לא תלד מנועה מהתכלית הקטן 

ונתתי להם ( "על האיש העקר והאשה העקרה)ונאמר עליהם , כמו האיש אשר לא יוליד להטיב

י ודאי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים כ ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות בביתי

לגעור  ,"ואם אין מתה אנכי הבה לי בנים: "כאשר אמרה, ל כן חרה אף יעקב ברחלע ,טובים

כאשר מנע , התכלית המשותף שהיא אינה מתה לפי, בה ולהשכילה בזה הענין הנכבד והוא

... אם לא יוליד, כמו שיהיה בו הענין גם כן, ממנה פרי בטן

 

 :שימו לב לראייתו של בעל העקידה מן הפסוק בישעיהו נו

רוֹ  'הֻכֹה ָאַמר ( א) י קְּ ָדָקה ֻכִ ֻו צְּ ט ַוֲעש  ֻפָ רֻו ִמש ְּ מְּ לֹותש ִ ִהֻגָ ָקִתי לְּ ִצדְּ ֻוָעִתי ָלבֹוא וְּ ש  ה זֹֻאת ֻוֶבן ָאָדם ( ב) :ָבה יְּ ֵרי ֱאנֹוש  ַיֲעש ֶ ַאש ְּ

ל ָרע ֹות ֻכָ ֵֹמר ָידֹו ֵמֲעש  ש  לֹו וְּ ת ֵמַחֻלְּ ֻבָ ַ ֵֹמר ש  ֻה ש  ֻדִ ( ג) :ַיֲחִזיק ֻבָ ל ַיבְּ ֻדֵ דָֹוד ֵלאֹמר ַהבְּ ָוה ֶאל יְּ לְּ ָכר ַהֻנִ ן ַהֻנֵ ַאל יֹאַמר ֻבֶ ֵמַעל  'היַלִני וְּ

ִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבש   ַאל יֹאַמר ַהֻסָ י כֹה ָאַמר ( ד) :ַעֻמֹו וְּ י ֻוַמֲחִזיִקים  'הֻכִ ֻתִ ר ָחָפצְּ ֶ ֲאש  תֹוַתי ֻוָבֲחרֻו ֻבַ ֻבְּ ַ רֻו ֶאת ש  מְּ ר ִיש ְּ ֶ ִריִסים ֲאש  ַלֻסָ

ִריִתי בְּ חֹוֹמַתי יָ ( ה) :ֻבִ ֵביִתי ֻובְּ י ָלֶהם ֻבְּ ָנַתֻתִ ֵרתוְּ ר לֹא ִיֻכָ ֶ ן לֹו ֲאש  ם עֹוָלם ֶאֻתֶ ֵ נֹות ש  ִנים ֻוִמֻבָ ם טֹוב ִמֻבָ ֵ  :ד ָוש 

 

ראו גם את ? איך היא עושה זאת? על איזה צורך היא אמורה לענות. עמדו היטב על טיבה של החלופה לסריסים

 :פרשנות המדרש לדברי אלקנה לחנה אשתו

שמואל א א 

ָקָנה ִאיש ָ ( ח) ה ָלֶמה ַויֹֻאֶמר ָלֻה ֶאלְּ ֻה ַחֻנָ

ָבֵבךְּ  ָלֶמה ֵיַרע לְּ ִלי וְּ ָלֶמה לֹא ֹתאכְּ י וְּ ֻכִ ִתבְּ

ִנים ָרה ֻבָ  :ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלךְּ ֵמֲעש ָ

מדרש שמואל 

ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך 

. הלא אנכי, אלא. הלא אני אין כתיב כאן. הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים

 :להיך-א' אנכי ה( ב, שמות כ), כמא דאת אמר. ך יהי בחלקךארוב, להאמר 

 

שמה שיותר ראוי 'הוא דן בשאלת תכלית האדם בעולמו או . ג"סכום לפרק זה הערך והביקורת ניתן למצוא אצל רס

 :ואגב כך בוחן את סוגייתה בנים' שיעשה האדם בעולם הזה

  10אמונות ודעות פרק 

ואמרו שיש בכך עונג לנפש ושעשוע לעין ושמחה , נראה להם שיתאמצו בבקשת הילדים ואחרים. הפרק הששי הבנים

, והם זכרונו לטוב לאחר מותו, והם הסגולה לאדם לעת הזקנה, ואלמלי הבנים לא היו בני אדם ולא יתקיים העולם, וששון

כמו , הנביאים השתדל שיהיו לו והחסד והכבוד אלא מהם ודי לך בכך שכל נכבד מן, והרחמים כי אם להם, ואיה החנינה

לנכח אשתו כי עקרה היא ואמרה רחל ' ואמרה התורה ויעתר יצחק לה, שאתה רואה אברהם אומר הן לי לא נתת זרע

כאמרו אב לבנים יודיע , ויזכה על ידי כך לגמול, ודתו וחכמתו' הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי ואף ילמדם האב תורת ה

: אל אמת

ונקודת טעותם של אלה היא מה . את עבדו כפי שירצה' ומצאתי כי הנכון שבו בבנים אשר יחנם ה, שאמרו והתבוננתי במה

ובמה אפשר ליהנות מהם אם לא יהא להם מזון וכסות , ואומר. שהם מחייבים לדאוג לדבר זה בלבד בלעדי שאר הדברים

, יא החנינה והחמלה עליהם בהעדר הדברים האלוואיה ה, ואיזו טובה תהיה בגדולם אם לא היתה שם חכמה ולמוד, ומדור

והיכן צער ההריון . אבל יקרם וכבודם אין לקוות מהם מאומה אם לא היתה שם הקדמה. ואינם אלא הוספה בצער ההורים
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כאמרו בעצב תלדי בנים ופעמים תמות בעת לדתה ותהפך , והצירים והלידה ואחר הלידה ומחלות הנגרמות על ידו

ואיה יגיעת האב ועמלו והביאו את עצמו בסכנות , מרו ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוניכא, השמחה לאבל

מחלות והיכן צער הגדול והטפול ב. כדי להביא לחם למשפחתו וילדיו כאמרו ואפרחיו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא

כל שכן אם נסתיים הדבר במות ושכול ואז אוי , והכנת הרפואות ושמור מי השעורים והמרקחות כי אם בשבילם על הרוב

הרי יפחדו מה יעשו הזכרים , כאמרו כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם ואם יחיו, ואבוי

ח אם בן מביש ומחפיר ופחד מה שיקרה לבנות שבהם יכאיב את העינים כאמרו משדד אב יברי, שבהם ינדד שינה מעיניו

כל שכן , וכולם אם יהיו עקרים הרי נכרתה תוחלתו. בלילה כמו שאמר בן סירא בת לאביה מטמנת שוא מפחדה לא יישן

 :אם היו רשעים שבהם נאמר דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך

 

הגר שמתגייר  .בהרחבה גדולה סביב שאלה חברתית דתית חשובהם "ג פתח בקצירת האומר מנסח הרמב"מה שרס

 :אנו נקרא תשובה זו דרך האזנה לשאלה מיהו בן וממילא משמעות ההורות. והקליטה שלא תמיד רגישה ומכילה

ם סימן רצג "ת הרמב"שו

.  ל ותשובותיו"עובדיה גר צדק מרבינו משה זצ' שאלות ששאל ר

הגיע אלינו שאלות מרנא ורבנא עובדיה המשכיל המבין גר . ל"ושלם אשר בספרד זצר מימון מבני גלות יר"אמר משה ב

שאלת על עסקי הברכות . להי ישראל אשר בא לחסות תחת כנפיו-הצדק ישלם יי פעלו ותהי משכרתו שלימה מעם יי א

ו במצותיו וצונו להי אבותינו ואשר קדשנ-להינו וא-והתפלות בינך לבין עצמך או אם תתפלל בצבור היש לך לומר א

ואשר הבדילנו ואשר בחר בנו ושהנחלת את אבותינו ושהוצאתנו מארץ מצרים ושעשה נסים לאבותינו וכל כיוצא באלה 

יש לך לומר הכל כתקנם ואל תשנה דבר אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח מישראל כך ראוי לך לברך . הענינים

 . רולהתפלל בין שהתפללת יחידי בין שהיית שליח צבו

. עמדו על היסוד המושגי שבשאלות ועל היסוד הפסיכולוגי? עובדיה הגר' מה טיב שאלות ר

ז והפר "ה ובעט בע"ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקב

בתורה ' כמו שכתו' ר דרך העבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם וצוה בניו ובני ביתו אחריו לשמו

לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף . 'וגו' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה+ ט"ח י"בראשית י+

ה ובני ביתו הם כולם והוא "ה כמו שהוא כתוב בתורה תלמידו של אברהם אבינו ע"כל הדורות וכל המיחד שמו של הקב

ם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמודו כך החזיר כל העתידים להתגייר בצואתו שצוה את בניו החזיר אותם למוטב כש

 . ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר"נמצא אברהם אבינו ע. ואת בני ביתו אחריו

 

איזו מסקנה לנוסח  ?בה זהמה מתוך מה שידוע לכם מחזק קו מחש? ם את המסורת"מה החידוש בתפיסת הרמב

 ?התפילה מתבקשת מקו המחשבה שלו

ה הוא אביך ויש לך לומר שהנחלת את אבותינו שלאברהם "להי אבותינו שאברהם ע-להינו וא-לפיכך יש לך לאמר א

אבל שהוצאתנו ממצרים או . קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה (ן"א, ז"ג י"בראשית י)' נתנה הארץ שנ

ואם לא . ת נסים לאבותינו אם רצית לשנות ולומר שהוצאת את ישראל ממצרים ושעשית נסים עם ישראל אמורשעשי

וכל הנסים שנעשו . שנית אין בכך הפסד כלום מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלוית אליו אין כאן הפרש בינינו ובינך

/ יבדילני/לאמר הבדל הבדילני ' יאמר בן הנכר הנלוה אל ה ואל ('ו ג"נ' ישעי)הרי הוא אומר בישעיה . כאלו לנו ולך נעשו

ודאי יש לך לברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו ואשר הנחילנו . אין שום הפרש כלל בינינו ובינך לכל דבר', מעל עמו וגו' ה
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ו "ט' במד)' שכבר בחר בך הבורא יתעלה והבדילך מן האומות ונתן לך התורה שהתורה לנו ולגרים שנ. ואשר הבדילנו

תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם . י"הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני י (ו"ט

ז היו במצרים נתערבו בגוים ולמדו מעשיהם עד ששלח "ודע כי אבותינו שיצאו ממצרים רובם עובדי ע. ולגר הגר אתכם

בדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי השכינה לנו ולכל הגרים ושם לכולנו ה רבן של כל הנביאים וה"ה משה רבינו ע"הקב

 . חוקה אחת

 

? ז"ם להדגיש כי ישראל היוצאים ממצרים היו עובדי ע"למה חשוב לרמב

וכך מפורש . ואל יהא יחוסך קל בעיניך אם אנו מתיחסים לאברהם יצחק ויעקב אתה מתיחס למי שאמר והיה העולם

וכל מה שאמרנו לך בענין הברכות שלא תשנה כבר . 'י אני וזה יקרא בשם יעקב וגו"זה יאמר לי ('הד "מ' ישעי)בישעיה 

לאברהם אב המון גויים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין ' הגר מביא וקורא שנא ...ראיה לזה ממסכת בכורים

י "הנה נתברר לך שיש לך לומר אשר נשבע י ....תחת כנפי שכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שירשו בניו את הארץ

ללכת בדרכיו והוא הדין לשאר הברכות , ושאברהם אב לך ולנו ולכל הצדיקים הנלווים אליו. לאבותינו לתת לנו

. ל"ר מימון זצ"וכתב משה ב. והתפלות שלא תשנה כלום

 

: הגדרתו של יחזקאל קויפמן לפעולת החינוךעל רקע זה יש מקום להקשיב ל

 הנחלת ערכי דור הולך לדור בא: החינוכית לעולם אינה אלא זו פעולההמהות 

 

. ג עומד עליו"אולם יש גם סיכון גדול ולא רק זה שרס. תפיסת ההורות בצדדיה המגוונים נותנת ביאור בצורך ובערך

מנוסחים בעולם הקדום ובפסיכולוגיה העכשווית הדברים . המלאות ההורית לעיתים לא מותירה מקום אמיתי לצאצא

  בחריפות

חוקי חמורבי 

עשרה שקלים כסף ישקול תחת ילדיה , איש כי יכה אשה הרה ויצאו ילדיה. רט

. ואם מתה האשה הזאת מות תומת בת המכה. רי

מות יומת הבנאי  –כי יבנה בנאי בית לאיש ולא עשה מלאכתו באמונה ונפל הבית אשר בנה והמית את בעל הבית . רכט

. הזה

 .את בן הבנאי ימיתו, ן בעל הבית המיתואם את ב. רל

 

 : שימו לב להד אך גם לאבחנות. גם במסורת היהודית יש הד לקול זה

ם תשובה פרק ו הלכה א "רמב

בזמן שאדם אחד או אנשי מדינה חוטאים ועושה החוטא חטא שעושה מדעתו וברצונו כמו שהודענו ראוי להפרע ממנו 

נותן שנפרעים ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו או בממונו או בבניו הקטנים שבניו ה יודע איך יפרע יש חטא שהדין "והקב

 .של אדם הקטנים שאין בהם דעת ולא הגיעו לכלל מצות כקניינו הן וכתיב איש בחטאו ימות עד שיעשה איש

 

 ?או מעצימה את הבעיה? מסמנת כיוון[ שמואל א פרק א]האם חנה ? איך מוצאים את דרך האמצע

 60-61' יק איש וביתו עמ'ד את דברי הרב סלוביצראו עו

היא כנראה חויה נעלה " לאהוב". האדם עורג לא רק לאהבה שיאהוהו אחרים אלא גם לאהבה שיוכל הוא להרעיף עליהם
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 .אלא גם כלפי מי שטרם באו לעולם, הדחף לאהוב מופנה לא רק כלפי אנשים החיים עמנו. יותר מאשר להיות נאהב

במהלך  מתחייבות לחיים של בריאה כדי לאהוב מישהו אשר יופיע, המונעות על הדחף לאהוב, ת בודדותשתי דמויו...

מעניק , המסתתר בינתיים בנקיק האנונימיות שבחוסר הקיום, מישהו זה. הזמן כחבר חדש בקהילה הקטנה שהן יסדו יחדיו

: נחזור ונאמר. מעמדם המדוייק בבריאה תכלית ומשמעות לקהילה ומסייע לאב ולאם למצוא את עצמם ולהגדיר את

אל הקיומיות כדי להמטיר עליו אהבה " אתה"מזמין את ה" אני"ה. הצורך באהבה בא על סיפוקו במעשה של בריאה

.  והנובע ממנו" אני"השייך אל ה" אתה"האהבה משמעה התבוננות נלהבת ב. וחיבה

כדי לתת מעצמך לא רק לאלה  ,רצון אדיר ליצור כדי לאהובאהבה שבין המינים היא ביטוי של בהקשר זה נוכל לומר כי 

שני . דאגה ומסירות, הקיימים סביבך אלה גם לאלה שטרם באו לעולם ואשר בזמן כלשהו בעתיד יתבעו מבוראם אהבה

ידי אשר הוטבע בהם ב, הם מונעים על ידי יצר טבעי. הם יוצרים קהילה: בני אדם בודדים נפגשים ונשבעים אמונים זה לזה

יצירה שמטרתה גמילות חסד עם מעשי ידיו של  " –עולם חסד יבנה"מטפיזי של  –בורא עולם כדי לממש את הכלל האתי 

אלה גם אל צדה האחר של , היינו אל בן זוגם, בנישואין נתבעים בני הזוג לשלוח את מבטם לא רק אל מחוצה להם. היוצר

 .יםאל היחד ששמו עדיין לא נרשם בספרי החי, הבריאה

 

 

 

 


