
  שלום רוזנברג

  טהרלב  חי-לזכרו של אל

ואחים , הורים שאיבדו את בנם היקרלב, את כאבנו על כאבם, -משפחת טהר עם נוזדהותלבטא את ה ניתן כיצד

שם  לזכר אותם לחברבחרתי . מיליםזה בפניהם  לשיםהדבר היחידי שאני יכול ? מהם נלקח בשר מבשרם

 .האסוןהמילים מחווירות אל מול כל  שהרי, בחולשתםומרגיש  שכתבתי,את השורות אני קורא בנם: 'אלחי'. 

  נכדתי. ומדריך והיום הוא מחנך  ,תלמידי לפני שניםבפני מי שהיה במיוחד  ,אני מצטדק ועל כך

תמיהה. האומנם יש משמעות לייחס להקב"ה את התואר  בימעוררת  להים-של תוארי א' בהקשר יםהמילה 'חי 

הייתה ברורה כבר במקרא, וזאת הסיבה  התמיההלדעתי ? אינו בעייתי מיניה וביה'חיים'? האם ייחוס זה 

, מקור "ְּבאֹוְר ִנְרֶאה אֹור  - - ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחִּיים(תהילים לו, י): " אחרביטוי ספר תהילים טבע משורר ש

, 'החיים-חייהביטוי 'חסידות, ובייחוד בחב"ד ובכתבי הראי"ה קוק, מודגש הקבלה והואכן בכתבי . !חיים

לפי דרגה גבוהה יותר. , ומנסה להעלות אותנו לתנוהשפה מבינה את תמיה כאילו. המקביל ל'מקור חיים'

'חיים' המושג ספירת חכמה, הגבוהה ממנה. ל 'החיים-חיי'ספירת בינה, למקשרים אותנו  'החיים'המקובלים, 

"ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים שבין חיים למים: הוא הקשר ביניהם . המעניין אחריםרבים מושגים בא גם בהקשר של 

   ., מבלי שנצטרך לשאוב אותםהנובעים מן האדמהמים לה'חיים'  ַחִּיים". כאן מתייחסים

העמידה בפני אויב, והניצחון בהקשר של הבא  ,'חייםביטוי 'משמעות השל נוסף מגיעים אנו לממד ועתה, 

 "יםיהלאומ"על השונאים. אחד מיסודות האלילות באה לידי ביטוי באמונה שהאל או האלים (או חלילה לא) 

 העמיד תנאי ומתוך כך  ףוסיהא רא. הולא כך המק. , בניצחון הם מוכיחים את אלוהותםבמלחמהחייבים לנצח 

"וחייב" , עמוהיוצא למלחמה יחד עם להי ישראל, -ונה הישראלית בפני פרדוכס. מצד אחד ה' הוא אהאמאת 

 .וכדו' ,עבודת האליליםחטאי הבגידות, על על  את העםאך מצד שני הוא מעניש  .להוכיח את עצמו בניצחון

והסליחה  הפרדוכס , אך לא תמיד.לפעמים הקב"ה מוחל לעמו. שלון במלחמה היא העונש על חטאי העםיהכ

: "ָלָּמה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם של עם ישראל בראשית ההיסטוריהבאו לידי ביטוי 

... ַוִּיָּנֶחם ה' ַעל  ָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפ ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ ָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הָ ֶּבָהִרים ּוְלַכ



שנגרם  'חילול השם'של עיקרון שהדגיש את הידי ביטוי מיוחד בספר יחזקאל. . הסליחה תבוא ל"ַלֲעׂשֹות ְלַעּמוֹ 

ל וחילואת  חטאה הסליחה אתבזמן הגאולה, באחרית הימים, תנצח . כשעם ישראל נוצח וגלה בגלל חטאיו

ְקָרא כאשר ישראל חוטא נאמר עליו: "בספר הושע נחשפים אנו למשמעות העמוקה של השם 'אלחי'. השם. 

א ֶאְהֶיה ָלֶכם 'א ַעִּמי'ְׁשמֹו  א ַעִּמי ְוָאֹנִכי  יע . אולם הסליחה תג", כלומר לא אצא אתכם למלחמהִּכי ַאֶּתם 

חי" מתאר את פיוס הקב"ה עם -"אל". 'ָחי ל-ְּבֵני אֵ 'ֵיָאֵמר ָלֶהם  ',םּתֶ א ַעִּמי אַ 'ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָלֶהם :"

האמין בנבואת  העם .תרחששהפיוס יולהתפלל  להבטחת הפיוסלצפות במשך הדורות היה עמנו חייב ישראל. 

 )אשר נרשמה בדניאל (ו, כז וכאשר תבוא הגאולה תתקיים גזרת המלך בה גם כעת.להאמין  ךחי' וממשי-'אל

להים של דניאל אשר הוא -: " אשר בכל ממשלת מלכותי יהיו חרדים ומתפחדים מלפני האבקשר עם החיים

אך בינתיים לא  להים חי וקיים לעולם ומלכותו היא מלכות אשר לא תושחת וממשלתו עד סוף ימי עולם".-א

  ותר. קיים יהיה לא כבר בשבילה עם ישראל , עדיין חירצתה האנושות להאמין שעם ישראל 

 בפועלאך  וקם לתחיה. מת בשליחות עליונה כדי לגאול את האנושותש "אלהים"ל העברו דורות, הנצרות עבד

  - חטא הנוראהאשמת היהודים לדורותיהם ברק באופן אבסורדי נשאר ושל מותו נשכחה תורת השליחות 

עברו  והנה. דם יהודי נשפךבגלל האבסורד הזה, הרבה   ."אלהיםאותו "את (כביכול) רצחו שהיהודים חטא 

הרסנית ללא גבולות. , משמעות חדשה'אלהים מת', הדורות והאבסורד התהפך. פרידריך ניטשה, נתן למשפט 

שעצם המושג אלהים הפך חסר משמעות בשביל האדם הינה מעבר לכך כן, אלהים מת, אלא שהאמירה הזאת 

 –להיים -, ולפיכך כל הערכים האקיים הוא איננו להים, אך-לאזקוקה עדיין האנושות  לפי ניטשהבן זמננו. 

? כשלפני שנים שמעתי אחד משירי שלמה י תשובתנו לדברים אלומהבני ישראל, ואנו  !בוטלו -כחסד למשל 

 מחיבורם של שני נוצר . הטקסט של השיר תשובתנואחד הנוסחים היפים ביותר של הבנתי שהוא קרליבך, 

של  חכמים ופוליטיקאים,  יהם'עם ישראל חי' למרות קביעות: "עם ישראל חי, עוד אבינו חי". קטעים קלאסיים

מדובר כפשוטו . חי' גם 'עוד אבינואנו שרים אבל העם היהודי מת, ואיננו עוד. לפיהם משפינוזה ועד סטלין, 

ברחוב: צוירו ש כמו שנאמר באחת הכתוביות אבינו שבשמים. על יעקב, אך אנו גילינו שמדובר היה על

   ". "ניצשה מת (ועל החתום) אלהים



להים -"א. 'כוכב  הגאולהספרו עם הערה משל הפילוסוף יהודה הלוי (פרנץ) רוזנצוייג ב מבקש  אני לסיים

בצורה מיוחדת במינה. הרבה כתבו הפילוסופים היהודים על תוארי ביטוי זה לפרש  העזרוזנצווייג    -" חיים

 "תאריםנם שני "יש, אצל הקב"הכך,  . בתארים מתח מסוים מצביע על  ה'חיים'תואר להים. לפי רוזנצווייג, -א

 וארים אלמתושניצוצות  ולומר להוסיף. ארשה לי 'חסד-רב'ו 'יכול-כל': ניגודיותיסודיים שביניהם יש מעין 

ו יכולת-ניצוץ של כל -גבורה הוצוץ של החסד, ניההיא תורה הכך לנוער המבורך שלנו. לעולמינו, ירדו גם 

שימשיך לחיות בממד אחר כששמו  ,של אלחילדרכו התאחדו ונתנו משמעות שני הניצוצות האלו  .של הקב"ה

 . תמיד לווה אותנוי

  

  

  

  

  

  

  

  


