
 

 / שלום רוזנברג אקטואליה

 גוש קטיף ועל רומנטיקת הארץעל  – ֱאלי ציון ועריה

 

פרשת 'ואתחנן' מתחילה בתפילתו "הפוליטית" של משה: "ֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ 

ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן. מי שהנהיג את העם במדבר מתפלל שגזרתו של הקב"ה תתבטל, 

נתפסת תקופת המדבר ברגשות מעורבים. בתקופה ויורשה לו להיכנס לארץ ישראל. במקרא 

מאוחרת הפכה היא לאידילית יותר, תוך שכחת התלאות והאסונות. תקופת המדבר הצטיירה 

 כחיים שכולם רוח, מעל לטריטוריה ולפוליטיקה ומעבר להיסטוריה.

 

 הגרזן והקת

השם של  אחת הקינות הנאמרות בתשעה באב, 'ארזי הלבנון', מתארת את מותם על קידוש

עשרת הרוגי המלכות, חכמי ישראל שהוצאו להורג על ידי הרומאים. פיוט נוסף על אותו נושא 

נאמר ביום הכיפורים: 'אלה אזכרה'. סיפור הרוגי המלכות הובא, תוך שינויים מסוימים, 

במקורות שונים. כאן רוצה אני להתייחס, לנוסח המצוי במדרש ששרד בכתב יד נשכח, ורק 

ים הוציא אותו לאור אהרן ילינק בקובץ שערך וקראו 'אלה אזכרה' )'בית במאה העשר

 (. 64עמ'  1938המדרש', ח"ב, 

בפתיחת התיאור מובא משל. לפי מיטב הבנתי הוא הגיע לידינו מקוטע, ויש להשלימו 

בנוסח המצוי בבראשית רבה )ה, י(: "ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי, יום שנבראו בו גיבורים, 

מה דאת אמר )יחזקאל כג, כג(: ָשִלִשים ּוְקרּוִאים ֹרְכֵבי סּוִסים כָֻּלם". המונח 'ָשִלִשים' היך 

מתייחס בפסוק ביחזקאל, למפקדים ושרי צבא, כמובן. המדרש קורא אותו כמתייחס 

לאילנות, הגיבורים שנבראו ביום השלישי. אולם "כיון שנברא הברזל התחילו האילנות 

ם[. אמר להן ]הברזל[: מה לכם מרתתין? עץ מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם מרתתים ]רועדי

 ניזוק". אם העץ יסרב לשרת כקתו של הברזל, לא יוכל הגרזן לגדע את העצים. 

המשל ברור מאליו. הוא מתריע נגד העוזרים לאויב, כשלפעמים עזרתם קריטית. סכנה 

לדורותיה, מטיבריוס אלכסנדרוס, בן זאת התממשה פעמים לא מועטות בהיסטוריה היהודית 

למשפחה יהודית חשובה באלכסנדריה של מצרים, שעזב את היהדות, והפך ליועץ הראשי של 

 -טיטוס הרשע במלחמתו נגד יהודה, ועד לאוטו ויינינגר ולקאפוס, דרך הֶיווֶסקציה, וה

American Council for Judaism דים לשורה שלימה ציוני. אכן, בימי הביניים היינו ע-האנטי

של דמויות שהמסורת היהודית כינתה 'משומדים', שהפכו לצוררי ישראל. בין אחרים בולטים 

בקבוצה זאת ניקולאוס דונין בצרפת, פבלו כריסטיאני, יהושע הלורקי ושלמה הלוי מבורגוס 



 

בספרד, ובייחוד אבנר מבורגוס שהצדיק את הרציחות והגירושים, בטענה שרק קומץ קטן של 

 יהודים ייגאל, לאחר שרובם יישמדו. 

 

 ולהבדיל

המסורת היהודית נטעה בי, את הצורך להוסיף את המילה 'להבדיל' כשאנו עושים השוואות 

בעייתיות. לזכותי אומר, שאת המפנה החד הזה ביצע המדרש הנשכח 'אלה אזכרה' שיישם 

לא נכללה אגדה זאת בקבצי את המשל לכיוון שונה לחלוטין. ומי יודע? אולי בגלל נועזות זו 

האגדה הקלאסיים. קת העץ המסייע לברזל, יכול להתממש באדם הקרוב אליך, ובלשון 

המדרש: "אחר חורבן הבית היו פריצי הדור מתגאים ואמרו 'מה הפסדנו בזה שנחרב הבית? 

הרי יש בינינו תלמידי חכמים שמדריכים את העולם בתורתו ובמצותו". בדברים אלה מועלת 

אה חריפה נגד ההוגים והאינטלקטואלים הנותנים סעד אידיאולוגי לאויב, מתוך כך שהם מח

מציגים את היהדות כתרבות רוחנית עילאית, שאיננה זקוקה לבתי מקדש, טריטוריה או 

פוליטיקה, לאותם דברים שהעמים והדתות הפרימיטיביים "טועים" בהם. זה לחלוטין לא 

חרדי, -דות. בקצה האחד מועלים דברים כאלה בעולם האולטרהמוזר שגם כאן הקצוות מתאח

כשהיהדות מצטמצמת שם בד' אמותיו של בית המדרש. אך גם בקצה השני, בשמאל הקשת 

וקל וחומר מעבר לה, שומעים אנו שהיהדות מתבטאת לא ביחס אל האדמה, אלא בתרבות על 

כטריטוריה האמיתית של העם גילוייה השונים. הניכור הופך להיות אידיאל, והספר נתפס 

 היהודי. 

גם פרנץ רוזנצווייג, אחד מגדולי וחשובי ההוגים היהודיים בעולם החדש, ראה בניכור 

אידיאל. הגותו היא רומנטיזציה של המדבר, של הקיום היהודי הגלותי כמות שהוא. כשבדרכו 

שים את ה'קיֶטל', חזרה לעמו, הלך לבית הכנסת ביום הכיפורים וראה את אחיו היהודים לוב

החלוק הלבן שבו מלבישים את המת, נולד בו זרע התובנה הפרדוכסלית שהעם היהודי חי חיי 

נצח, בגלל שהוא מת. הוא חי מעבר לשינויי הזמנים בגלל שהוא "מת" מבחינה היסטורית 

היסטוריים אינם אפשריים כלל, עמלק ארב -ופוליטית. לדאבוננו הוכיחה השואה שחיים א

במדבר. כנגד הלך רוח זה יצא רבי יוחנן, הפטריוט הישראלי הגדול )תענית ה, ע"א(,  לעמנו

ְבָרה ָלּה ַיְחָדו" )תהילים קכב, ג(:  בפרושו לפסוק ההלל על "ְירּוָשַלִם ַהְבנּוָיה", שהיא "ְכִעיר ֶשחֻּ

 "אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה".

הפסוק מדבר על החיבור שבין שתי ערים תאומות, ירושלים הרוחנית והארצית. הערים 

הארציות, הבנויות עפר ואבן, פלדה ובטון, יוצרות היסטוריה הגדושה באכזריות ופשעים, 

השתלטות כלכלית ומלחמות על אינטרסים. כל עיר של מטה זקוקה לתאומה של מעלה. אך 

עיר של מעלה כשלעצמה אינה מאפשרת חיים, היא מבטאת נכות למשוואה יש צד שני, ציוני. ה

אנושית וקיומית. החיים היהודיים במדבריות הגולה היו חיי דון קישוט הנע ונד במחוזות 



 

השונים תוך ניסיון אוטופי ואולי אשלייתי, להביא תיקון לעולם. דון קישוט חלם על 

ה. ציונות פירושה שרומנטיקה לבד לא דולסיֶנָאה אהובתו. הייתה זאת אהבה רומנטית מופלא

מספיקה. חטא דון קישוט בכך שלא מימש את הרומנטיקה שלו בארוטיקה של הנישואים. 

אמנם כן, כמו בכל פטריוטיזם מצוי, הארוטיקה יכולה להפוך לפורנוגרפיה, לאונס, לרצח. 

ח בגללה. אולי, כפי שנאמר בשיר, היום כבר לא מתים מאהבה, אבל עדיין ממשיכים לרצו

האהבה של מעלה צריכה להתחבר לאהבה של מטה. ציונות פירושה חיבור הספר אל האדמה, 

 חזרה לחיבור שבין חיי הגוף לחיי הרוח, מבלי להתנכר למציאות המוחשית.

זהו משל נפלא, ולמרות זאת, הוא רק משל, משל חלקי. לפעמים חייבים אנו לוותר על 

הסכמה בדיעבד לניסיון )החכם או הנואל( לשנות את חלקים בנחלת אבותינו, אולי תוך 

המציאות הגיאופוליטית. אך עלינו להעלות קינה, בכי ומספד. קינה בני עמנו הנעקרים 

מנחלתם ועל הנחלה האובדת לנו, קינה, ל"ע, כבעל חגור שק על אשת נעוריו: "ֱאלי ציון 

ם אשר שפך ונספג בקבריה... על ל, מנעימי שיר זמריה, ועל דמ-ועריה.... עלי גלות משרתי א

קולות מחרפיה בעת רבו פגעיה, ועל שמחת בנות פלשתים בחוצות במותיה... עלי הגיון מחוליה 

 מי ייתן ואטעה. –" ואני תפילתי אשר דמם בעריה... ועל שמחת אויביה שתרבה מלחמותיה...


