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ילּו זֹאת" )דברים לב, כט(, שירת האזינו דורשת מאתנו לערוך חשבון הנפש,  "לּו ָחְכמּו ַיְשכִּ

גם חשבון נפש של זכאים, נרדפים  חשבון נפש של חוטאים. אך אולי כמו איוב, עלינו לערוך

ּנּו", מאוימים על ידי ללא עוול, או על כל פנים כדברי חבקוק )א מֶּ יק מִּ , יג(: "ְבַבַלע ָרָשע ַצדִּ

רשעים גדולים ממנו. ואולי, כהד לתפילות ראש השנה נדרשים אנו לעשות גם את חשבונו 

ב, ְוֵאיזֹו ַלָשלֹום..." במבוא לחשבון נפש זה  רֶּ ינֹות בֹו ֵיָאֵמר ֵאי זֹו ַלחֶּ של עולם: "ְוַעל ַהְמדִּ

 לפניכם שלוש תמונות על מה שניתן לכנות סופה של ההיסטוריה. מבקש אני להעלות 

הראשונה לקוחה מאחת הפנינים של המדע הבדיוני, או אולי התיאולוגיה הבדיונית, 

ל" מאת ארתור סי. קלארק. מסופר בו על -תשעת מליארדי השמות של האהסיפור הקצר "

שגי זמננו( ומביא אותו ואת לאמה ממנזר בודהיסטי בטיבט, הקונה מחשב )פרימיטיבי במו

מפעיליו לטיבט כדי למלא משימה דתית. על המחשב להדפיס את כל הצירופים האפשריים 

ל. לפני דורות -של תשעה סימנים, ומתוך כך יודפסו תשעת מיליארדי שמותיו של הא

התחילו הנזירים בכתיבת רשימה זאת. עבודתם הייתה אמורה להימשך אלפי שנים, 

כמה חודשים יספיקו. רק לקראת סוף העבודה נודע למפעילי המחשב בעזרת המחשב 

משמעות המשימה. כאשר כל השמות יודפסו, תיאבד הצדקת קיומו של העולם והוא 

ייעלם. אנשי המחשב דואגים למה שיקרה כשהלאמה ונזיריו יתאכזבו, והם מקדימים 

תכלים הטכנאים לחזור הביתה, בעוד שהמחשב ממשיך להדפיס את הרשימה. בדרכם מס

 לשמים ורואים שהכוכבים הולכים וכבים אחד אחרי השני. 

מאחורי הבדיון, יש בסיפור זה גרעין תיאולוגי ברור. הסיפור משקף רצון האופייני  

למזרח הרחוק, השאיפה לאין, לאפס המוחלט, לכיליון המוחלט, האין, אליו כה קשה 

ייתה יכולה להתפתח רק אצל תיאולוגים להגיע. לפעמים חושב אני שתיאוריה מעין זאת ה

שסבלו מנדודי שינה. אם לא תקבלו קביעתי זאת, תצטרכו להסתפק בכך שבתיאולוגיה 

 זאת מתבטאת ה'ַטַנטֹוס' של פרויד, השאיפה להגיע למנוחת המוות. 

התמונה השנייה באה מהמערב, ממקסיקו שלפני הכיבוש האירופאי. האצטקים חשבו 

ולם איננו מובטח. כדי למנוע קטסטרופה, הם היו חייבים להקריב שהמשך קיומו של הע

 . העולם נזקק לאכזריות האנושית כדי להתקיים.Huitzilopochtliלאלילם קורבנות אדם 

את התמונה השלישית אביא מארון הספרים היהודי. היא שייכת לסיפור הקלאסי של 

סיפור בתוך  –ותנו כאן הוא  רבי נחמן מברסלב, 'שבעת הקבצנים'.  הסיפור המעניין א

מסופר על ידי קבצן כבד פה: סיפור הלב והמעיין, אליו אחזור אי"ה  –סיפור בתוך סיפור 

זה המעין אין לו זמן... אך עקר בהזדמנות אחרת. על פרט אחד אעמוד כאן. מסופר שם ש"



נגמר  הזמן של המעין, הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. וכשמגיע היום להיות

ונפסק, ואזי... לא יהיה זמן להמעין ויסתלק, חס ושלום, ואזי יסתלק הלב, חס ושלום". 

ואולי גם אתם, קוראים אהובים, מצליחים לשמוע בבין השמשות שירים ומנגינות 

מלנכוליים של פרידה. למה העולם לא מתבטל? שתי דמויות מצילות אותו. האחד הוא כבד 

ורית, מעבר לאנושי, איש החסד והאמת. כבד הפה אוסף את הפה עצמו, והשני דמות מסת

מעשי החסד האמיתיים הנעשים בעולם שהם המהווים את הזמן. כך נולד יום נוסף. איש 

 חיים נוספת. -החסד והאמת מביא אותו ללב, והלב נותן אותו למעיין. העולם מקבל אורכת
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אית על ההיסטוריה הישראלית. אולם פרספקטיבה פרשת האזינו מבטאת פרספקטיבה נבו

זאת זקוקה לפרספקטיבה אחרת.  מי שביטא אותה היה המהר"ל מפראג, הוגה הגלות. 

אמנם כן, מפני חטאינו, יש סיבות לסבלותינו, אך יש סיבות לסיבות, שאינן באות לידי 

ם. האמנם רק מפני ביטוי בניתוחים היסטוריים, אף אם הם חתומים בחותמות אקדמיי

חטאינו אנו נענשים, או שמא, אנו סובלים בגלל אכזריות העולם, ומי שאיננו נץ טורף 

המקריב קורבנות אדם, לא יוכל למצוא מקום בו? קריאת ספרי היסטוריה מעוררת באדם 

הגון רגש של ניכור המתאר את מקומו האמיתי של האדם בעולם. העם היהודי הוא לפי 

ההשגחה הטילה עלינו, עם ישראל,  -אוסיף אני  –עילאי לניכור זה, כאילו  המהר"ל, ביטוי

את התפקיד הטראגי להיות מדחום של מצבו הקיומי של העולם. בגורלנו מבטאים אנו את 

ְתָנה ְבַיד ָרָשע" )איוב ט, כד(, שהעולם לא נגאל ואולי הוא לא יכול  ץ נִּ רֶּ העובדה ש"אֶּ

חורבות עולמנו אנו. הגאולה אינה אפשרית אלא אחרי להיגאל. העולם הבא יווצר על 

 אפוקליפסה מוחלטת.

לפעמים חושב אני שהמהר"ל מפראג היה חייב לחזור לעולם בגלגול חדש בדמותו של 

הראי"ה קוק כדי לתקן את שיטתו. הראי"ה ראה את ההיסטוריה כמתקדמת, למרות 

ת. למרות קירבתו אל המהר"ל, שלפעמים היא עושה לולאות מוזרות והקדמה מלווה נסיגו

 הציג לפנינו הראי"ה קוק תפיסה אחרת. ניתן לגאול את העולם הזה, ויש מקום לתקווה. 

 

י וֵאָליְך ך ֵאלַׁ  אבל ֶיְחשַׁ

בפקודתו של לואי התשיעי "הקדוש", נשרפו ספרי התלמוד. בעקבות  1242-בפריס, ב

קינה שהפכה קלאסית:  השריפה כתב המהר"ם מרוטנבורג קינה הנאמרת בתשעה באב,

תַמה  "שאלי שרופה באש לשלום אבליך". אחד משורותיה מלווה אותי בזמן האחרון: "אֶּ

ְחַשך ֵאַלי וֵאָליְך"; 'אלי'  מאוד על ְמאֹור היום העם השרוף,  –אשר יזרח אל כל, אבל יֶּ

שנה מאוחר יותר הרגישו הרגשה זאת יהודי אירופה,  700התורה השרופה.  –ו'אליך' 



הומות השואה. היה נדמה שבעקבות השואה נפתח פרק חדש בהיסטוריה, בת

הקמתה של מדינת ישראל, נתן איש החסד והאמת בוהאנטישמיות הפכה בלתי אפשרית.  

לעולם, עוד קצת זמן להתקיים. והנה ההיסטוריה מתאמצת לחזור על עצמה, ולהחזיר 

ימים על קיומנו היהודי, אותנו אל שנות השלושים של המאה העשרים, כאשר שוב מאי

 הקולקטיבי והאישי. ההיסטוריה מתאמצת להוכיח שאין לעולם זכות קיום. 

אנו מתמידים לעסוק בדין וחשבון. אנו מסכמים כל מה שכתוב באדום, את השלילה, 

את חשבון החטאים, הפשעים ומעשי האיוולת. אנו מרבים לעסוק בהלקאה עצמית 

מאל, איש על חזה רעהו. ולמרות זאת על הרקע של התקוות הדדית, גם ביד ימין גם ביד ש

שנגוזו, של נורמליות שממנו והלאה, על סף הצפתו של העולם בנשק גרעיני בלתי אחראי 

ורצחני, ניתן לשאול את השאלה האמנם הכל הוא "מפני חטאנו" או מפני שזהו מהותו של 

דון לקטסטרופה ולא לגאולה. העולם הזה, הרקוב עד לשד עצמותיו, עולם שיתכן והוא ני

 האם עולם הגאולה יצטרך להיבנות מחדש על ידי יוצר העולמות? 

מודרני מאושר בו דאגתה היחידה של -רבים רואים לפניהם אוטופיה של עולם פוסט

האנושות נתונה בניצול החופש ליהנות ולהתענג ממה שהעולם נתן לאדם. הם אינם 

נו. נזרקה מטבע שתקבע את עתיד העולם, את אחרית מרגישים את הדילמה הגדולה שלפני

הימים. במטבע זו שני צדדים: אפוקליפסה נוסח המהר"ל מצד אחד ואוטופיה נוסח 

 הראי"ה מהשני. המטבע עדיין מתגלגלת באוויר. לא ברור שנקבל אורכה נוספת.

-האם מותר להתפלל לאמיתותה של תיאוריה מדעית או השקפה פילוסופית

שמעתי פעם על אישה מיוסרת שהתפללה בלשון הזה: "ריבונו של עולם, אל  היסטורית?

תשמע לדבריו של ישעיהו לייבוביץ' שאומר שאתה לא קופת חולים". גם אני מתפלל 

בימים הנוראים תפילה מעין זה. אל תשמע לתיאוריות הניכור, בה יכבו הכוכבים. אנא, 

ו האוטופית של בעל האורות, קבל את אמיתותה של התפיסה לפיה אפשרי שתקוות

 הראי"ה קוק תתגשם. אנא, תן לנו את האפשרות לקוות. 


