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 מו??"יואמר: "אי אלה

 

 תיאולוגיותשאלות אותנו בפני ה העמיד –ניכור, פיזור ושעבוד  –השונים  ות על ממדיגלוה

. אינו נראה לצדק שמעבראך יש צדק  ,נשפטנו ונעשה אתנו צדקאשמנו, בגדנו... חמורות. 

ֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע... ָלָמה ַתִביט )חבקוק א, יג( "ְטה בשאלתו הנביא חבקוק הרגשה זאתביטא 

ּנּו".  , ברשות היחיד עם הרבש"עהפרטית שיחתנו עד כאן בֹוְגִדים, ַתֲחִריׁש ְבַבַלע ָרָׁשע ַצִדיק ִממֶּ

. בינדתייםבוויכוחים , םברשות הרבי קריטימימד הללו יש אלא שלשאלות . המשותפת לנו

 ?"מה עשה ]טיטוס הרשע[:  )גיטין נו ע"ב( יםציורי םבביטויימתארת זאת  החז"ליתאגדה ה

ונטל סייף  ,דשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירהותפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הק

הרג  ]היה טיטוס, שהוא ית'[ וגידר ]דקר[ את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור

)לב, לז(:  ה בפרשתנושירה התנבאהד, , מוסיף התלמואלהמסויגים  על דבריםאת עצמו". 

 צּור ָחָסיּו בֹו". - -"ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו 

לוהי האמת בתוכם, -מאז ומתמיד, שופטים רוב בני האדם את האלים, ולהבדיל, גם את א

לפי הצלחות האומות והדתות המאמינות בהם,  ובייחוד לפי ניצחונותיהם הצבאיים. 

ה מקביל באופן ישיר להצלחות האלים במאבקיהם. באירוניה באלילות, גורל המלחמות באדמ

יָך אֹותֹו ִתיָרׁש"  ר יֹוִרֹיְׁשָך ְכמֹוׁש ֱאֹלהֶּ דיפלומטית אומר יפתח )שופטים יא, כד(: "ֲהלֹא ֵאת ֲאׁשֶּ

ואכן, ב'במדבר' )כא, כט( מובאת שירת המושלים הקדומה: "אֹוי ְלָך מֹוָאב ָאַבְדָת ַעם ְכמֹוׁש..." 

לך כמוש, חלש אתה, אבדת עובדיך, ארצך ונחלתך. העולם המקראי הוא מונותיאיסטי, ואוי 

אין מלחמות אלים. אבל הן קיימות בעולמם הסובייקטיבי של הגויים והדתות, בבדיות 

התיאולוגיות של כתביהם ושיריהם. מכאן הדילמה. העונש הצודק שעלול להיות מוטל על 

להי ישראל. כבוד שמו של הקב"ה מתנגש עם -ו של אישראל יובן בעולם, כהוכחה לחולשת

 דרישות הצדק.

אכן, כדברי ירמיהו, בדילמה בין מידת הדין והצדק לבין כבוד שמו של הקב"ה, ניצח 

הצדק, למרות חילול שמו בעיני העמים. הדילמה כבר נרמזה בדברי משה בפרשת העגל 

ת  טז(: "ְוָאְמרּו-ובייחוד בפרשת המרגלים )במדבר יד, טו ת ה' ְלָהִביא אֶּ ַהּגֹוִים... ִמִבְלִתי ְיֹכלֶּ

ץ... ַוִיְׁשָחֵטם ַבִמְדָבר". משה מדגיש את הפרדוכס השמימי: "ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא  ל ָהָארֶּ ה אֶּ ָהָעם ַהזֶּ

ֹדָני". כוחו של הקב"ה יבוא לידי ביטוי דווקא בעקבות ניצחון מידת הרחמים והסליחה. -ֹכַח אֲ 

ים, לסבלותינו, מתווספת מאז משה ועד לשואה ולימינו, זעקת הכאב על חילול אך בינתי

 - -השם: "ָלָמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים"! המשורר המקראי בוכה )תהילים קטו( "ָלָמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים 



ם". הוא יודע: "ֵוא-ַאֵיה ָנא אֱ  ר ָחֵפץ ָעָשה" - -ֹלֵהינּו ַבָשָמִים -ֹלֵהיהֶּ , ולמרות זאת אם ֹכל ֲאׁשֶּ

ף ְוָזָהב", אסתטיקה נפלאה, אולם הם "ַמֲעֵשה ְיֵדי  –הגויים רוצים לטעות  סֶּ ם כֶּ שיטעו. "ַעַצֵביהֶּ

ָך ְוַאל  ָאָדם", הבל הבלים. מכאן התפילה שהנביא יואל שם בפי הכוהנים: "חּוָסה ה' ַעל ַעמֶּ

ְרָפה ִלְמָׁשל ָבם ּגֹוִים". מ ופלא! גורלו של העם וגם של הנחלה, ארץ הקודש, ִתֵתן ַנֲחָלְתָך ְלחֶּ

ם", ומבשר את -להית. הנביא זועק "ָלָמה יֹאְמרּו ָבַעִמים ַאֵיה אֱ -מסמל את הדרמה הא ֹלֵהיהֶּ

 ַוַיְחֹמל ַעל ַעמֹו". - -הנחמה: "ַוְיַקֵּנא ה' ְלַאְרצֹו 

גורלן של המלחמות.  שני מושגים של חילול ה' לפנינו. בעיני העמים, קשור חילול ה' עם

זאת עובדה. אולם, חז"ל הדגישו מושג אחר. אלילי המנצחים האכזריים, שקר וכזב הם. 

-דתית מוכיחה ההיסטוריה היהודית של המנוצחים, שא-דווקא מתוך ההתנהגות המוסרית

ר ְבָך-להינו א ְתָפָאר".  להי אמת הוא, ועלינו נאמר )ישעיה מט, ג( "ַעְבִדי ָאָתה ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶּ אֶּ

אולם, ההיסטוריה לא יכולה להסתיים ללא תפנית באסטרטגיה השמימית. היא מחכה 

לגאולה, ואפילו אתחלתא דגאולה. הקב"ה יגאל את עמו, כי בכך יָגאל שמו. את זאת למדנו 

מהנביא יחזקאל, אשר כיואל, מתאר את הארץ כנושאת את כלימת הגויים, את חרפת החורבן 

כיבוש בידי זרים. באחרית הימים יגאל הקב"ה את העם, אפילו אם לא יהיה ראוי לכך וה

ם  ר ִחַלְלתֶּ ה", את פלא הגאולה, "ִכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאׁשֶּ ם ֲאִני ֹעשֶּ )יחזקאל לו, כב(: "לֹא ְלַמַעְנכֶּ

ם ַבּגֹוִים את שם שמים, כי בגללכם  נתפס הקב"ה כח סר אונים, ואז בגאולה: ַבּגֹוִים". ִחַלְלתֶּ

ם" ולעינינו. ם ְלֵעיֵניהֶּ  "ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִכי ֲאִני ה'... ְבִהָקְדִׁשי ָבכֶּ

תשובה לשאלה התיאולוגית של 'למה ניתן למצוא אולם לא רק בגאולה אלא גם בגלות 

 ותגדול יותר מניצחונות או הצלחנס שההיסטוריה עדה ל לימדונו חז"ל יאמרו בגויים'. 

למרות הסערות ההיסטוריות שגזרו עליו , היהודי של העם והישרדותו קיומופלא אחרות, 

ם ִלְפֵני ה' אֱ כיליוןפסק דין של  ם ִנָצִבים ַהיֹום כְֻּלכֶּ ם",-: "ַאתֶּ הזה ביטא בצורה  הפלא. את ֹלֵהיכֶּ

ָּגֹדל ַהִּגֹבר ל הַ -ָהֵא " )דברים י, יז( משה אמר... מופלאה רבי יהושע בן לוי )יומא סט ע"ב(: "

 !לא אמר 'נורא' ?כרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיווירמיה ואמר נ ]בא[ אתאְוַהּנֹוָרא". 

 )ט, ד(. !'גבור'לא אמר  ?כרים משתעבדים בבניו איה גבורותיוואתא דניאל אמר נ .)לב, יח(

הקדוש ברוך אלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של ... ואמרו אדרבהאנשי כנסת הגדולה[ ]באו 

מפתיעה  בשיחהרעיון דומה בוטא  ". הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות

גדולה הכבשה העומדת בין שבעים  ]בן חנניה[ אדריאנוס אמר לרבי יהושע: "קדומה יותר

א אמר ליה גדול הוא הרועה שמצילה ושומרה ושוברן" )אסתר רבה י, יא, תנחומ ,זאבים

שראל', כפי שרעיון זה יכונה מאוחר יותר, היא ההוכחה ההיסטורית . 'נצח יתולדות ה(

 ה ביותר לאמיתותה של היהדות.המופלא

הנביא מלאכי  על ידי היא מבוטאתכבר במקרא , ואולי זאת נוסחה בצורות שונות אמונה

ם ְבנֵ )ג, ו( בפסוק שמשמעותו לא ברורה י ַיֲעֹקב לֹא : "ֲאִני ה' לֹא ָׁשִניִתי", לא השתניתי, "ְוַאתֶּ



ם" "ַוַיְרא  :חזון הסנהבפירוש  הרעיון יופיע מדי פעם בפעם .בכםהכיליון לא ישלוט  ,ְכִליתֶּ

ָכל"  ּנּו אֻּ ה ֵאינֶּ ה ֹבֵער ָבֵאׁש ְוַהְסנֶּ רבינו בחיי בן אשר )ג, המקובל כדברי  .()שמות ג, בְוִהֵּנה ַהְסנֶּ

הוא בוער תמיד באש הצרות, והצרות א(: "ירמוז הסנה לעם השפל אשר ברזל באה נפשו, ו

יקיפוהו מכל צדדיו וראוי שיכלה בצרותיו, והוא עומד ומתקיים בין האויבים בדרך המופת 

ָכל".  ּנּו אֻּ מעין פירוש , המהווים 'תימן איגרת'הרמב"ם ב דברי הם מיוחדים במינםוֵאינֶּ

ץ" )בראשי ת כח, יד(: "שאף על פי שישתעבדו להבטחת הקב"ה ליעקב "ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָארֶּ

ץ, כלומר  ]בניו[ האומות בזרעו... יישארו ויעמדו והמשתעבדים בהם יחלפו ויאבדו... ַכֲעַפר ָהָארֶּ

כמו ... סוף שיגברו וינצחו ,דורסין אותו לאע"פ שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכ

... שכן אמר: ֲאִני ה' לֹא ָׁשִניִתי רישאי]בשעת מותם[.  שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו

ם". - - ם ְבֵני ַיֲעֹקב לֹא ְכִליתֶּ  ְוַאתֶּ

-שהא יםמוכיח אינםההצלחה והאם הניצחון . המטרידה אותנונחזור אל השאלה  אך

הספר המהווה כב(, -)ד, כא ב'כוזרי' רבי יהודה הלוילכך התייחס  על יד המנצחים? מצוילהים 

דווקא ריה"ל בצדק, את תגובתו שם  העמים והדתות. שלסינדרלה ההגנה ל'דת המושפלת', 

כי רואה אני ]מהצלחות המלחמה[ מזה  אמר הכוזרי: אין אני מביא ראיהבפיו של המלך: "

והרי לא יתכן כי  ;ושתיהן מצליחות ,חולקות זו על זו ]הנצרות והאסלאם[ את שתי הדתות

בצורה ". שאינה אף באחד מהםאו שהיא באחד מהם או  .תמצא האמת בשני הקצוות

תקומת ישראל פרדוכסלית, שתי דתות הבת, שקמו כנגד האם היהודייה מנטרלות זו את זו. 

התורמת  חשובהפרספקטיבה  מוסיפיםמכה קשה לתיאולוגיה הנוצרית. דברי הכוזרי מהווה 

ולה , לא יכהסייף ונצחונודת המתבססת על של ישמעאל. ת הפוליטי תלהבנתה של התיאולוגי

היכולת לעשות זאת היא -איכבש על ידה. ייכל העולם אלא כאשר  להוכיח את אמיתותה

 אדוםשכנראה , דבר בעצם היום הזההמסבירה הרבה מעמדותיו של ישמעאל טראומה קשה 

 .טרם הפנים


