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 חי'-לזכרו של 'אל

 

הורים שאיבדו את לב, את כאבנו על כאבם, -משפחת טהר עם נוזדהותלבטא את ה ניתן כיצד

. מילים הםבפניהם  לשיםהדבר היחידי שאני יכול ואחים מהם נלקח בשר מבשרם. , בנם היקר

 וודאין ומרגיש שה את השורות שכתבתי,אני קורא שם בנם: 'אלחי'.  לזכר אותם  לחברבחרתי 

בפני מי בייחוד סליחה! אני מצטדק  .האסוןהמילים מחווירות אל מול כל  שהריחסרות ערך, 

 שהיה תלמידי והיום הוא מחנך נכדתי. 

תמיהה. האומנם יש משמעות לייחס  בימעוררת  להים-של תוארי א' בהקשר יםהמילה 'חי 

הייתה  התמיההלדעתי ? בעייתי מיניה וביהאינו להקב"ה את התואר 'חיים'? האם ייחוס זה 

י )תהילים לו, י(: " אחרביטוי ספר תהילים טבע משורר שברורה כבר במקרא, וזאת הסיבה  כִּ

ים קֹור ַחיִּ ָך מְּ מְּ ֶאה אֹור  - - עִּ רְּ ָך נִּ אֹורְּ חסידות, ובייחוד הקבלה והואכן בכתבי . , מקור חיים!"בְּ

השפה  כאילו. , המקביל ל'מקור חיים''החיים-חייוי 'הביטבחב"ד ובכתבי הראי"ה קוק, מודגש 

מקשרים אותנו  'החיים' דרגה גבוהה יותר. מבינה את התמיהה, ומנסה להעלות אותנו ל

בין מושג 'החיים' למושגים אחרים ספירת חכמה, הגבוהה ממנה. ל 'החיים-חיי'ספירת בינה, ל

אּו"למים:  שבין החיים. המעניין ביותר הוא הקשר  הקשרים רביםיש  צְּ מְּ ם  ַויִּ ֵאר ַמיִּ ם בְּ שָׁ

ים  הנובעים מן האדמה. , המים מיםברכת הלה'חיים'  ". כאן מתייחסיםַחיִּ

העמידה בפני אויב, והניצחון הפוליטיקה, מגיעים אנו לממד שני של משמעות החיים, ועתה, 

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

את  העמיד תנאי ומתוך כך  ףוסיהא רא. הולא כך המקבמלחמה. חייבים לנצח  "יםיהלאומ"

היוצא למלחמה יחד עם להי ישראל, -האמונה הישראלית בפני פרדוכס. מצד אחד ה' הוא א

חטאי הבגידות, על על  את העםאך מצד שני הוא מעניש  .ון"וחייב" להוכיח את עצמו בניצח, עמו

לפעמים הקב"ה מוחל . שלון במלחמה היא העונש על חטאי העםיהכ .וכדו' ,עבודת האלילים

ה היהודית: " בראשית ההיסטוריהוהסליחה באו לידי ביטוי  הפרדוכס , אך לא תמיד.לעמו מָׁ לָׁ

יאָׁ  ה הֹוצִּ עָׁ רָׁ ם ֵלאֹמר בְּ ַריִּ צְּ רּו מִּ היֹאמְּ מָׁ ֲאדָׁ ֵני הָׁ ם ֵמַעל פְּ ַכֹּלתָׁ ים ּולְּ רִּ ם ֶבהָׁ שּוב ֵמֲחרֹון  ,ם ַלֲהֹרג ֹאתָׁ

ַעֶמָךַאֶפָך וְּ  ה לְּ עָׁ רָׁ ֵחם ַעל הָׁ נָׁ ֶחם  ...הִּ נָׁ ַעמֹוה' ַויִּ ֶבר ַלֲעׂשֹות לְּ ה ֲאֶשר דִּ עָׁ רָׁ ידי . הסליחה תבוא ל"ַעל הָׁ

בזמן הגאולה, ביטוי מיוחד בספר יחזקאל. שביטא את הפרדוכס על ידי עיקרון ה'חילול השם'. 

בספר הושע נחשפים אנו למשמעות ל השם. וחיל חטא הסליחה אתבאחרית הימים, תנצח 

מֹו כאשר ישראל חוטא נאמר עליו: "העמוקה של השם 'אלחי'.  א שְּ רָׁ י'קְּ י ַאֶתם לֹא ַעמִּ  'לֹא ַעמִּ י כִּ

ֶכם ֶיה לָׁ י לֹא ֶאהְּ ֹנכִּ אָׁ קֹום יע :". אולם הסליחה תג", כלומר לא אצא אתכם למלחמהוְּ מְּ יָׁה בִּ הָׁ וְּ

ֶהם  ֵמר לָׁ י ַאֶת 'ֲאֶשר ֵיאָׁ ֶהם  ',םלֹא ַעמִּ ֵמר לָׁ ֵני ֵא 'ֵיאָׁ י ל-בְּ חי" מתאר את פיוס הקב"ה עם -"אל". 'חָׁ

 העםאך  .התפלל שהיא תתרחשול במשך הדורות היה עמנו חייב לחזור להבטחת הפיוסישראל. 



אשר  וכאשר תבוא הגאולה תתקיים גזרת המלך להאמין עתה. ךחי' וממשי-האמין בנבואת 'אל

אשר בכל ממשלת מלכותי  תמלפני הושם גזרת אומר: "בקשר עם החיים (נרשמה בדניאל )ו, כז

ומלכותו  להים חי וקיים לעולם-להים של דניאל אשר הוא א-יהיו חרדים ומתפחדים מלפני הא

אך בינתיים לא רצתה האנושות  ".א תושחת וממשלתו עד סוף ימי עולםהיא מלכות אשר ל

 בשבילה עם ישראל לא קיים יותר. . עדיין חי!להאמין שעם ישראל 

לאלהים מת, שקם בתחיה. מת בשליחות עליונה, כדי לגאול את  העברו דורות, הנצרות עבד

את  רצחו היהודים עלמה, נשאר רק החטא הנורא, בפועל, תורת השליחות נהאנושות, אבל 

בגלל האבסורד הזה, הרבה דם יהודי נשפך כנגד התוצאה הייתה אבסורדית, אך  .אלהים

עברו הדורות והאבסורד התהפך. פרידריך ניטשה, נתן למשפט  והנהל. -)לכאורה( רוצח הא

א שהאמירה הזאת הרסנית ללא גבולות. כן, אלהים מת, אל, משמעות חדשה'אלהים מת', 

פירושה שעצם המושג אלהים הפך חסר משמעות בשביל האדם בן זמננו. רבים אומרים 'אין 

בני להים, אך הוא איננו. ואנו -לא זקוקיםאלהים', אבל הפירוש החדש, מסוכן יותר. אנו 

מה נאמר? כשלפני שנים שמעתי אחד משירי שלמה קרליבך, ראיתי בו אחד מהנוסחים ישראל, 

אמונתנו. הטקסט של השיר הופיע כאשר שני פסוקים התחברו: "עם ישראל ביותר של  היפים

משפינוזה ועד 'עם ישראל חי' למרות הקביעות של  חכמים ופוליטיקאים, חי, עוד אבינו חי". 

. בפשט היה מדובר על יעקב, אך חי' אבל גם 'עוד אבינוסטלין, שהעם היהודי מת, ואיננו עוד. 

ברחוב: צוירו כמו שנאמר באחת הכתוביות ש אבינו שבשמים. בר היה עלאנו גילינו שמדו

  "ניצשה מת )ועל החתום( אלהים..

עם הערה משל הפילוסוף יהודה  . ואעשה זאתמבקש  אני לסיים הרשימה ארוכה. אך עדיין

יג  . "חי וקיים" אומרים אנו. ורוזנצווילהים חיים"-הלוי )פרנץ( רוזנצוייג ב'כוכב  הגאולה'. "א

להים. לפי -העיז לפרש בצורה מיוחדת במינה. הרבה כתבו הפילוסופים היהודים על תוארי א

, אם פירושם, שיש לחיים, כמו לטבע ולאדם, תארים שיוצרים מצב של מתח רוזנצווייג, ה'חיים'

יים פירושם שיש בפני הקב"ה ובפנינו, כיוונים שונים חתרשו לי 'דיאלקטיקה'. תארים שיש בהם 

-יכול ורב-כל: יסודיים  אצל הקב"ה יש שני תאריםכשעלינו חייבים בהם בעת ובעונה אחת. 

תורה . וארשה לי לעצמי לסיים, קצת רחוק מגישתו של רוזנזצווייג. זה הנוער שלנו, שיש בו חסד

ו של הקב"ה, שלוקח ממנו את יכולת-צוץ של כלצוץ של החסד, והגנה הניניהוא הוהגנה. תורה 

עולם", -יסודות ההגנה והברכה במלחמה, ואת יסודות התורה. שני הכיוונים יוצרים את ה''שם

 הוא קיים, אך גם חי!זיכרון נצח.  חי-אל שהעניק


