Prof. James A. Diamond- “Love Is as Strong as Death”:
The Catastrophe and the Romance of Biblical Love
(1) Ahav (root for love) appears 248 times; 47 of them expressing human love; 40% occur in Song of Songs
-Relationships= all facets including parental, fraternal, sexual, conjugal
Commandments= love of God, of fellow citizens, and of the ger, the alien resident
(2) Creation Story #1- Gen. 1
:( כח( ויברך אתם אלהים:כז( ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם
ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על
הארץ:
27 And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He
them. 28 And God blessed them; and God said unto them: 'Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and
subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing
that creepeth upon the earth.'
(3) Creation Story #2- Gen. 2
)כד( על כן יעזב איש:ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת
את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד:
. 23 And the man said: 'This is now bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be called Woman, because
she was taken out of Man.' 24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his
wife, and they shall be one flesh. 25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
(4) Only 2 instances of cleaving (davaq) pairing with the root for love (ahav) in context of human beings
a) Rape()ג:בראשית פרק לד )ב( וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער:
Shechem’s soul cleaved to Dinah, Jacob's daughter, and he was in love with the maiden
b) Intermarriage)מלכים א פרק יא )א( והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמניות
)ב( מן הגוים אשר אמר יקוק אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו את:אדמית צדנית חתית
לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה:
Solomon married many foreign women and “cleaved to them to love them.”
(5).All other combinations of love and cleaving arise in the context of the mandated ideal relational
paradigm between human beings and GodDeut. 11:22- כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את יקוק
אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה ב
-30:20-כ( לאהבה את יקוק אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו
-Joshua 22:5- לאהבה את יקוק אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו
(6) a) Akedah=First time ahav (love) mentioned in Tanakh = Abraham/Isaac= parental love בראשית פרק כב
)ב( ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו
'Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and
offer him there for a burnt-offering
b) Other possible love relationships in Abraham's life eliminated:
1) Father- divine directive to leave his father's house (Gen. 12:1).
2) Wife (Sarah)- בראשית פרק יב )יג( אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך:
3) Wife and son- Ishmael & Hagar- Expels them to the desert- בראשית פרק כא )יד( וישכם אברהם בבקר
ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה

3) Wife and son- Ishmael & Hagar- Expels them to the desert- בראשית פרק כא )יד( וישכם אברהם בבקר
ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה

c) End of Akedah- Gen. 22
)יא( ויקרא אליו מלאך:בראשית פרק כב )ח( ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו
)יב( ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי:יקוק מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני
)יט( וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו:עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני
יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע:
11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said: 'Abraham, Abraham.' And he said: 'Here
am I.' 12 And he said: 'Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him; for now I know that
thou art a God-fearing man, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from Me.' ...' 19 So Abraham
returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba
(7) Love in King David Narrative
Loves for David:
i)Saul 1Sam16:21-ויבא דוד אל שאול ויעמד לפניו ויאהבהו מאד ויהי לו נשא כלים
And he loved him very much and made him one of his arms bearers
ii)Population-1Sam18:16- וכל ישראל ויהודה אהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם
And all of Israel and Judah loved David for he marched at their head
iii)Michal (Saul’s daughter)1Sam18:20;28 ותאהב מיכל בת שאול את דוד
And Michal daughter of Saul loved him
iv)Royal court-1Sam18:22-וכל עבדיו אהבוך
And all his courtiers love you [David]
v)Jonathan (Saul’s son and crown prince)1Sam18:1-ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונתן כנפשו
And Jonathan's soul became bound with David's and Jonathan loved David as himself
20 ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אתו כי אהבת נפשו אהב
vi)God- 2Sam12- יקוק אהבו
a)1Sam17:38-וילבש שאול את דוד מדיו ונתן קובע נחשת על ראשו וילבש אתו שריו
And Saul clad David with his apparel, and he put a helmet of brass upon his head, and he clad him with a coat of
mail.
b)1Sam18:4- ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו
And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his apparel, even to his
sword, and to his bow, and to his girdle.
c)31:6 So Saul died, and his three sons, and his armour-bearer, and all his men, that same day together.
d)2Sam6:23- ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה- And Michal the daughter of Saul bore no children
until the day she died.
(8)  – שיר השירים רבה )וילנא( פרשה חMidrash- Shir HaShirim Rabbah
 אהבה שאהב יהונתן לדוד שנאמר )שמואל א' י"ח( ויאהבהו יהונתן כנפשו,כי עזה כמות אהבה,
For love is as strong as death- this is the love of Jonathan for David as it says and Jonathan loved David as
himself
(9) Song of Songs 7:6-14

ׂשִימֵ֨נִי כַֽחֹותָ֜ם עַל־לִּבֶָ֗ ּכַֽחֹותָם֙ עַל־זְרֹועֶָ֔ ּכִֽי־עַּזָ֤ה כַּמָ֙וֶת֙ אַהֲבָ֔ה ָקׁשָ֥ה כִׁשְאֹ֖ול ִקנְאָ֑ה ְרׁשָפֶ֕יהָ ִרׁשְּפֵ֕י
אֵׁ֖ש ׁשַלְהֶ֥בֶתְיָֽה:
(֙ז( מַ֣יִם ַרּבִ֗ים ֹל֤א יּֽוכְלּו֙ לְכַּבֹ֣ות אֶת־הָֽאַהֲבָ֔ה ּונְהָרֹ֖ות ֹל֣א יִׁשְטְפּ֑והָ אִם־יִּתֵ֨ן אִ֜יׁש אֶת־ּכָל־הֹ֤ון ּבֵיתֹו
ּבָאַהֲבָ֔ה ּבֹ֖וז יָבּ֥וזּו לֹֽו
(יד( ּבְַר֣ח׀ ּדֹוִד֗י ּוְֽדמֵה־לְָ֤ לִצְבִי֙ אֹ֚ו לְעֹ֣פֶר הָֽאַּיָלִ֔ים עַ֖ל הֵָר֥י בְׂשָמִֽים...
6 Set me as a seal upon thy heart, as a seal upon thine arm; for love is strong as death, jealousy is cruel as the
grave; the flashes thereof are flashes of fire, a very flame of the LORD. 7 Many waters cannot quench love,
neither can the floods drown it; if a man would give all the substance of his house for love, he would utterly be
contemned...14 Run away, my beloved, and be thou like to a gazelle or to a young hart upon the mountains of
spices.

10) a)“Last night I dreamt about you. What happened in detail I can hardly remember, all I know is that we kept

spices.

10) a)“Last night I dreamt about you. What happened in detail I can hardly remember, all I know is that we kept
merging into one another, I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.” Franz Kafka, Letters to
Milena

10) b)
Had to go crazy to love you
Had to let everything fall
Had to be people I hated
Had to be no one at all
Leonard Cohen, Crazy to love You
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the hallelujah
Leonard Cohen, Halelujah

