א .יחזקאל | פרק ל"ו
(טז) וַ יְ ִהי ְד ַבר ה' ֵאלַ י לֵ אמֹר( :יז) ֶּבן ָא ָדם ֵבית יִ ְש ָר ֵאל
י ְֹש ִבים ַעל ַא ְד ָמ ָתם וַ יְ ַט ְמאו אוֹ ָתה ְב ַד ְר ָכם ו ַב ֲעלִ ילוֹ ָתם
ְכט ְמ ַאת ַה ִנ ָדה ָהיְ ָתה ַד ְר ָכם לְ ָפנָ י( :יח) וָ ֶּא ְשפ ְֹך ֲח ָמ ִתי

להודות ולהלל

"אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי
התשובה בזמן הזה ,ואל דברת קץ המגולה
ואור הישועה הזרוחה לא יביט ,לא יוכל לכוון
שם דבר לאמיתתה של תורת אמת .כי כל זמן
מאיר בתכונתו ועצת ד' אשר יעץ להחל אור
גאולה"...

לשמך הגדול

(הראי"ה קוק ,אגרת שע"ח)

ֲעלֵ ֶּיהם ַעל ַה ָדם ֲא ֶּשר ָש ְפכו ַעל ָה ָא ֶּרץ ו ְבגִ לולֵ ֶּיהם
ִט ְמאו ָה( :יט) וָ ָא ִפיץ א ָֹתם ַבגוֹ יִ ם וַ ִי ָזרו ָב ֲא ָרצוֹ ת ְכ ַד ְר ָכם

ב .דברים | פרק כ"ט

ה.

ז.

וְ כַ ֲעלִ ילוֹ ָתם ְש ַפ ְט ִתים( :כ) וַ ָיבוֹ א ֶּאל ַהגוֹ יִ ם ֲא ֶּשר ָבאו ָשם

(כא) וְ ָא ַמר ַהדוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ְבנֵ יכֶּ ם ֲא ֶּשר יָ קומו ֵמ ַא ֲח ֵריכֶּ ם וְ ַה ָנכְ ִרי
ֲא ֶּשר יָ בֹא ֵמ ֶּא ֶּרץ ְרחוֹ ָקה וְ ָראו ֶּאת ַמכוֹ ת ָה ָא ֶּרץ ַה ִהוא וְ ֶּאת
ַת ֲחל ֶּא ָיה ֲא ֶּשר ִח ָלה ה' ָבה( :כב) ָג ְפ ִרית וָ ֶּמלַ ח ְש ֵר ָפה כָ ל ַא ְר ָצה
לֹא ִת ָז ַרע וְ לֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא יַ ֲעלֶּ ה ָבה ָכל ֵע ֶּשב ְכ ַמ ְה ֵפכַ ת ְסדֹם
וַ ֲעמ ָֹרה ַא ְד ָמה וצביים ו ְצבוֹ יִ ם ֲא ֶּשר ָה ַפ ְך ה' ְב ַאפוֹ ו ַב ֲח ָמתוֹ ( :כג)
וְ ָא ְמרו ָכל ַהגוֹ יִ ם ַעל ֶּמה ָע ָשה ה' ָככָ ה לָ ָא ֶּרץ ַהזֹאת ֶּמה ֳח ִרי ָה ַאף
ַה ָגדוֹ ל ַה ֶּזה( :כד) וְ ָא ְמרו ַעל ֲא ֶּשר ָעזְ בו ֶּאת ְב ִרית ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתם
ֲא ֶּשר ָכ ַרת ִע ָמם ְבהוֹ ִציאוֹ א ָֹתם ֵמ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

הנקמה תהיה אין סופית .לעולם

איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה.
ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה.

וַ יְ ַח ְללו ֶּאת ֵשם ָק ְד ִשי ֶּב ֱאמֹר לָ ֶּהם ַעם ה' ֵא ֶּלה ו ֵמ ַא ְרצוֹ
יָ ָצאו( :כא) וָ ֶּא ְחמֹל ַעל ֵשם ָק ְד ִשי ֲא ֶּשר ִח ְללוהו ֵבית
יִ ְש ָר ֵאל ַבגוֹ יִ ם ֲא ֶּשר ָבאו ָש ָמה :ס (כב) לָ כֵ ן ֱאמֹר לְ ֵבית
יִ ְש ָר ֵאל כֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה' ל ֹא לְ ַמ ַענְ כֶּ ם ֲאנִ י ע ֶֹּשה ֵבית
יִ ְש ָר ֵאל ִכי ִאם לְ ֵשם ָק ְד ִשי ֲא ֶּשר ִח ַללְ ֶּתם ַבגוֹ יִ ם ֲא ֶּשר
אתם ָשם( :כג) וְ ִק ַד ְש ִתי ֶּאת ְש ִמי ַה ָגדוֹ ל ַה ְמח ָלל ַבגוֹ יִ ם
ָב ֶּ
ֲא ֶּשר ִח ַללְ ֶּתם ְבתוֹ כָ ם וְ יָ ְדעו ַהגוֹ יִ ם ִכי ֲאנִ י ה' נְ אם ֲאדֹנָ י ה'
ְב ִה ָק ְד ִשי ָבכֶּ ם לְ ֵעינֵ ֶּיהם( :כד) וְ לָ ַק ְח ִתי ֶּא ְתכֶּ ם ִמן ַהגוֹ יִ ם

אתי ֶּא ְתכֶּ ם ֶּאל
וְ ִק ַב ְצ ִתי ֶּא ְתכֶּ ם ִמ ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת וְ ֵה ֵב ִ

לא תהיה להם מדינה וגם לא בית

מקדש ...ה' הוא שפיזר אותם...
היהודים יהיו משועבדים לעולם...
אלקים שונא את היהודים ושנא
אותם

מאז

ומתמיד

(יוחנן

כריסוסטומוס ,בישוף ופטריארך מאבות
הכנסיה מהמאה הרביעית).

ו.

ג .רמב"ן | שמות י"ג ,ט"ז
ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים
שהם יסוד התורה כלה ,שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד

ַא ְד ַמ ְתכֶּ ם( :כה) וְ זָ ַר ְק ִתי ֲעלֵ יכֶּ ם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ו ְט ַה ְר ֶּתם

שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו

ִמכֹל ט ְמאוֹ ֵתיכֶּ ם ו ִמ ָכל ִגלולֵ יכֶּ ם ֲא ַט ֵהר ֶּא ְתכֶּ ם( :כו) וְ נָ ַת ִתי

של עולם ,בין ברבים בין ביחיד ,אלא אם יעשה המצות יצליחנו

לָ כֶּ ם לֵ ב ָח ָדש וְ רו ַח ֲח ָד ָשה ֶּא ֵתן ְב ִק ְר ְבכֶּ ם וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶּאת לֵ ב

שכרו ,ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו ,הכל בגזרת עליון כאשר
ויתפרסמו הנסים הנסתרים

אך היהודים שטבחו אותו ולא

האמינו בו ...שהובסו ע"י הרומאים
ונעקרו מממלכתם ,שבה

כבר

שלטו זרים ,ופוזרו לכל עבר ,כך
שאין מקום אשר אין בו יהודים,
המספקים

לנו

עדות

בכתבי

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות.
ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו.
ימים רבים אחר כך ,קפץ עלי רוגזו של
עמוס עוז בשל השורות הללו .אבל עשרים
שנה הן זמן מספיק לצנן את הראש .ועכשיו
בראש צונן ואחר מחשבות הרבה ,רצוני
לומר קבל עם ועדה את הדברים האלה:

ָה ֶּא ֶּבן ִמ ְב ַש ְרכֶּ ם וְ נָ ַת ִתי לָ כֶּ ם לֵ ב ָב ָשר( :כז) וְ ֶּאת רו ִחי ֶּא ֵתן

הזכרתי כבר

יתי ֵאת ֲא ֶּשר ְבח ַקי ֵתלֵ כו ו ִמ ְש ָפ ַטי ִת ְש ְמרו
ְב ִק ְר ְבכֶּ ם וְ ָע ִש ִ

בענין הרבים כאשר יבא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות,

הקדש שלהם שלא זייפנו את

ואמרו כל הגוים על מה עשה

הנבואות על יש"ו ...בניגוד לרצונם

ה' ככה לארץ הזאת ,ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלהי

הם תורמים לנו עדות באמצעות

אבותם ,שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם.

אחזקתם בספרים האלה ,בעוד

אכן ואכן  /בעיני /
ירושלים ,שאין בה יהודים /
היא עיר אבלה ושוממת //

ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו

שהם מפוזרים בין כל האומות ...כך

ממך .ועוד אפרש זה בעזרת השם (ויקרא כו יא):

הוכיח הא-ל לכנסייה את חסד

יתרה מזו:
ארץ ישראל  /כשהיא ריקה מיהודים /
היא ישימון בעיני //

יש ְב ֶּתם ָב ָא ֶּרץ ֲא ֶּשר נָ ַת ִתי לַ ֲאב ֵֹתיכֶּ ם
יתם( :כח) וִ ַ
וַ ֲע ִש ֶּ

יתם לִ י לְ ָעם וְ ָאנֹכִ י ֶּא ְהיֶּ ה לָ כֶּ ם לֵ אל ִֹהים( :כט)
וִ ְהיִ ֶּ
אתי ֶּאל ַה ָדגָ ן
וְ הוֹ ַש ְע ִתי ֶּא ְתכֶּ ם ִמכֹל ט ְמאוֹ ֵתיכֶּ ם וְ ָק ָר ִ
יתי ֶּאת ְפ ִרי
יתי אֹתוֹ וְ לֹא ֶּא ֵתן ֲעלֵ יכֶּ ם ָר ָעב( :ל) וְ ִה ְר ֵב ִ
וְ ִה ְר ֵב ִ
ָה ֵעץ ו ְתנו ַבת ַה ָש ֶּדה לְ ַמ ַען ֲא ֶּשר לֹא ִת ְקחו עוֹ ד ֶּח ְר ַפת
ָר ָעב ַבגוֹ יִ ם( :לא) וזְ כַ ְר ֶּתם ֶּאת ַד ְרכֵ יכֶּ ם ָה ָר ִעים ו ַמ ַעלְ לֵ יכֶּ ם
ֲא ֶּשר לֹא טוֹ ִבים ונְ קֹט ֶֹּתם ִב ְפנֵ יכֶּ ם ַעל ֲעוֹ נ ֵֹתיכֶּ ם וְ ַעל
תוֹ ֲעבוֹ ֵתיכֶּ ם( :לב) לֹא לְ ַמ ַענְ כֶּ ם ֲאנִ י ע ֶֹּשה נְ אם ֲאדֹנָ י ה'

יִ ָו ַדע לָ כֶּ ם בוֹ שו וְ ִה ָכלְ מו ִמ ַד ְרכֵ יכֶּ ם ֵבית יִ ְש ָר ֵאל:

(בראשית יז א ,ולעיל ו ב).

כמו שאמר הכתוב

(דברים כט כג כד)

ד .איכה רבתי | פרק ט"ו
בשעה שגלו ישראל לבין האומות ,היה הקב"ה מחזר על
פתחיהם של העכו"ם לשמוע מה הם אומרים .הה"ד 'ויבא אל
הגוים אשר באו שמה' .לא היה צ"ל אלא 'ויבואו' ואת אמר
'ויבא' .אלא כביכול הוא עצמו .ומה היו אומרים? " -אם עם ה'
אלה ,למה מארצו יצאו?"

רחמיו על אויביה היהודים ,כי
כדברי השליח" ,במעידתם תהיה
ישועה לגויים" ,ולכן לא הרגם
(אגוסטינוס).

ועוד:
כל העולם הזה כולו /
אם הוא חס וחלילה /
ריק מיהודים  /הוא בעיני /
חור שחור ביקום //

ח.

יא .ירושלמי | תענית ,פ"ב ,הלכה ו'

יג .דברים | פרק ד

יד .נחמיה | פרק ח

במסמך שפירסם הותיקן בחנוכה תשע"ו נאמר תחת

ריש לקיש בשם ר' ינאי ,שיתף הקב"ה שמו הגדול בישראל.
למלך שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה ,אמר המלך אם
אני מניחה כמות שהיא ,אבודה היא ,אלא הריני עושה לה
שלשלת ,שאם אבדה ,השלשת תהא מוכחת עליה .כך אמר
הקב"ה ,אם מניח אני את ישראל כמות שהם נבלעין הן בין
העכו"ם ,אלא הרי אני משתף שמי הגדול בהם והן חיים ,מה
טעמא? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו
והכריתו את שמנו מן הארץ ,ומה תעשה לשמך הגדול שהוא
משותף בנו.

ית ֶאת ַה ֶש ֶמש
(יט) ֶּופן ִּת ָשא ֵעינֶ יָך ַה ָש ַמיְ ָמה וְ ָר ִּא ָ
וְ ֶאת ַהיָ ֵר ַח וְ ֶאת ַהכֹוכָ ִּבים כֹל ְצ ָבא ַה ָש ַמיִּ ם וְ נִּ ַד ְח ָת
ֹלהיָך
ית לָ ֶהם וַ ֲע ַב ְד ָתם ֲא ֶשר ָחלַ ק ה' ֱא ֶ
וְ ִּה ְש ַת ֲחוִּ ָ
א ָֹתם לְ כֹל ָה ַע ִּמים ַת ַחת כָ ל ַה ָש ָמיִּ ם( :כ) וְ ֶא ְתכֶ ם
יֹוצא ֶא ְתכֶ ם ִּמכּור ַהבַ ְרזֶ ל ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם
לָ ַקח ה' וַ ִּ
לִּ ְהיֹות לֹו לְ ַעם נַ ֲחלָ ה כַ יֹום ַהזֶ ה:

ֹלהים ַהגָ דֹול וַ יַ ֲענּו
(ו) וַ יְ ָב ֶרְך ֶעזְ ָרא ֶאת ה' ָה ֱא ִּ
יהם וַ יִּ ְקדּו
כָ ל ָה ָעם ָא ֵמן ָא ֵמן ְבמ ַֹעל יְ ֵד ֶ
וַ יִּ ְש ַת ֲחוֻ לַ ה' ַא ַפיִּ ם ָא ְר ָצה:

הכותרת "כי לא ינחם אלהים על מתנת ידו ועל קריאת
פיהו" (הברית ה'חדשה')" :הברית שאלקים כרת עם ישראל
היא דבר שאין לשנותו או להשיבו ,שנאמר "לא איש א-ל
ויכזב ובן אדם ויתנחם" .ועל השאלה איך זה יתכן שאחרי
כל מה שנאמר בכל הדורות באה התשובה "דבר זה נותר
בגדר מיסתורין עליון".

ט.

רמב"ן
וכבר פירשתי (ויקרא יח כה) אשר חלק ה' אלהיך

מציאת מפלט בעמדות תנכיות תיאולוגיות ,תוך שימוש

יב .דברים | פרק ל"ב

בדבר הא-ל ,וכדי להצדיק חוסר צדק ,זה דבר לא מקובל.

יתה ֵמ ֱאנֹוש זִּ כְ ָרם( :כז) לּולֵ י
יהם ַא ְש ִּב ָ
(כו) ָא ַמ ְר ִּתי ַא ְפ ֵא ֶ
ֹאמרּו יָ ֵדינּו ָר ָמה וְ ֹלא
כַ ַעס אֹויֵ ב ָאגּור ֶפן יְ נַ כְ רּו ָצ ֵרימֹו ֶפן י ְ
ה' ָפ ַעל כָ ל זֹאת:

אלהים מהם ויעבדום .ואמר ואתכם לקח ה' -

רמב"ן

כי אתם חלק השם ,לא תקימו עליכם שר או עוזר

אנו הנוצרים לא יכולים לדבר על הארץ המובטחת לעם
היהודי .אין יותר דבר כזה "העם הנבחר" .כל הגברים
והנשים בכל המדינות הפכו לעם נבחר .הרעיון של הארץ
המובטחת ,אינו יכול לשמש בסיס להצדקת היהודים

אתם לכל העמים  -כי לכולם כוכב ומזל וגבוהים

לחזור לישראל ולעקור משם את הפלשתינאים .ההצדקה

ולכך הזכיר משה בתפילתו "ואמרו הגויים אשר שמעו את

לכך שישראל כובשת את השטחים הפלשתינאים ,אינה

שמעך לאמר" וגו' ,והשם ית' הודה לו בזה" ,ויאמר ה'

יכולה להתבסס על כתבי הקדש.

סלחתי כדברך" .והטעם בטענה זו איננו כרוצה להראות

י .שמות | פרק כ"ט

כוחו בין שונאיו ,כי כל הגויים כאין נגדו ,מאפס ותוהו

אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ
הֹוצ ִּ
יהם ֲא ֶשר ֵ
ֹלק ֶ
( ) וְ יָ ְדעּו כִּ י ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ
יהם:
ֹלק ֶ
ִּמ ְצ ַריִּ ם לְ ָשכְ נִּ י ְבתֹוכָ ם ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ

רמב"ן

נחשבו לו ,אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את
בוראו ויודה לשמו ,ושם הרשות בידו להרע או להיטיב.
וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם ,לא נשאר רק העם
הזה לשמו ,ופרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא א-להי

ואם כן יש בענין סוד גדול ,כי כפי פשט הדבר השכינה בישראל

האלהים ואדוני האדונים ,ונודע בזה לכל העמים .והנה

צורך הדיוט ולא צורך גבוה ,אבל הוא כענין שנאמר 'ישראל

אם ישוב ויאבד זכרם ,ישכחו העמים את אותותיו ואת

אשר בך אתפאר' ,ואמר יהושע 'ומה תעשה לשמך הגדול'.

מעשיו ,ולא יסופר עוד בהם ...והנה תהיה כוונת הבריאה

ופסוקים רבים באו כן' ,אוה למושב לו'' ,פה אשב כי איויתיה'.

באדם בטילה לגמרי ,שלא יישאר בהם יודע את בוראו,

הערות הרב שוועל

רק מכעיס לפניו ,ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת

כי לפי הפשט היה נראה כי השכינה בישראל צורך הדיוט היא,
אבל על דרך הסוד אינו כן ,אלא צורך גבוה ,כעניין שנאמר
'ישראל אשר בך אתפאר' ,ואמר יהושע 'ומה תעשה לשמך
הגדול' ,כלומר ,אם יכריתו האויבים את שמנו ,שלך גדולה
משלנו ,שאם אין אנו כאן ,אין אני כאן.

העולם ,שיהי רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים ,כי
הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים ...וכבר
רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב ונעלם ,צריך ממנו שנהיה
לו לעם והוא יהיה לנו לאלקים ,כענין שנאמר "כל הנקרא
בשמי ולכבודי בראתיו".

עליהם מלאכי עליון ,כגון הנאמר בדניאל שר
מלכות פרס ושר מלכות יון ,ובעבור כן יעשו להם

זולתו .כי הוא הוציא אתכם מכור הברזל ,שהייתם
בתוך מצרים בכור אש ועצים ,והוציא אתכם משם

כנגד שריהם שעשה בהם שפטים ,ולולי שהפילם
לא הייתם יוצאים כי היו הם במעלתם שלא תצאו,
והנה עשה כל זה כדי שתהיו לו נחלה ותהיו לשמו
הגדול סגולה מכל העמים:

טו .יומא סט ע"ב
ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול ,מאי גדול?
אמר רב יוסף אמר רב :שגדלו בשם המפורש.
רב גידל אמר :ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם
ועד העולם.

