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אלוהית אהבה זאת מה

סולוביציק מאיר

"העם הנו ישראל שעם הוא היהודית המסורת של היסוד מעקרונות לאברהם אחד שמקורה באהבתו מיוחדת, אהבה לו ושהאל רוחש  הנבחר",
ויטענו זה, רעיון לנוכח אי־נחת שיחושו מי ודאי יהיו שנים. אלפי לפני אבינו
אפוא חשוב שווה. העמים במידה ואת כל בני האדם כל את אוהב שאלוהים
מן גדול חלק ניטל שבלעדיו כיוון ישראל, אהבת רעיון של משמעותו את לברר

היהודי. שבחזון הייחודיות
על בשליחות האוניברסלית המוטלת התר כרוך לבלי "העם הנבחר" רעיון
בקרב מוסריים עקרונות של ושורה  הייחוד אמונת  של הפצתם ישראל: עם
העמים" מכל "סגֻלה עתיד להיות ישראל עם אלוהים כי קבע כאשר האנושות.
ספורנו, עובדיה הפרשן של כלשונו עליהם, ציווה הוא כהנים",1 ו"ממלכת
ואולם אחד".2 שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא האנושי המין לכל "להורות
על - מובהק פרטיקולריסטי מסד  על נשענת הזאת  האוניברסלית השליחות
זאת קובע לאברהם. ספר דברים אהבתו בזכות בחר בעם היהודי שהאל האמונה
כי ותחת מלבדו… אין עוד האלהים; הוא ה' כי הרֵאת� לדעת "אתה במפורש:
להוריש ממצרים. הגדֹל בכֹחו בפניו ויוִצאך אחריו; בזרעו ויבחר אבתיך, את אהב
הזה".3 כיום נחלה ארצם את לך לתת להביאך מפניך; ממך ועצֻמים גדֹלים גוים
האחרים, יצחק ולאבות לאברהם האל של אהבתו כי גם מצוין בהמשך הדברים

צאצאיהם: גם אל עברה הלאה ויעקב,
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העמים. המעט מכל אתם כי ויבחר בכם; ה' בכם חשק העמים מ�ּבְכם מכל לא
ה' הוציא לאבֹתיכם נשבע אשר השבֻעה את ומש�מרֹו אתכם ה' כי מאהבת 

מלך מצרים.4 פרעה מיד עבדים מבית ויפדך ביד חזקה; אתכם

להיות "לאור נבחרו והם אוהבו",5 "זרע שהם משום ישראל את אלוהים אוהב
פני את "רואה מיכאל וישוגרוד, היהודי כדברי התיאולוג שהאל, משום גויים"
בצאצאי אהובתו פני את אדם שרואה כפי מילדיו, ואחד אחד בכל אהובו אברהם
בשעה אפילו ישראל, עם  זוכה שלה המיוחדת האהבה ִעמה".6  שלו האיחוד
ממש. משפחתית כאהבה קרובות לעתים הנביאים בפי מתוארת חוטא, שהוא
בדרך מים נחלי בגלות: "אוליכֵם אל ישראל יקיים את האל כי של בהבטחתו כך
כאשר חורבן בית ראשון, לאחר וכך לאב";7 לישראל הייתי יכשלו בה; כי לא ישר
במילים ומנחמו האל לו שכחני",8 משיב ה' ואדונַי "עזבני כי חושש ישראל עם
אנֹכי כן  תנֲחֶמנו, ִאמו ו"כאיש אשר בן בטנה?"9 ֵמ�ֵחם עולּה, אשה "התשכח

אנֶחמכֶם".10
פי לנוצריים. על היהודיים הקודש כתבי בין חריף ניגוד מתגלה בנקודה זו
רוחש הוא אך לישראל העמים כל על ריבון אמנם הוא היהודיים האל המקורות
בצלם…", שנברא "חביב אדם אבות: במסכת עקיבא כדברי רבי מיוחדת; אהבה
בנים "שנקראו לישראל, נודעת יתרה חיבה זאת ועם האל, בעיני חביב אדם כל
זאת, לעומת הברית החדשה, לפי 11 אלוהיכם'". לה' 'בנים אתם, שנאמר למקום,
לגאול ביקש ישו שווה. באופן כולו, האנושי המין על מורעפת הבורא אהבת
נתן אשר עד את העולם האלוהים אהב רבה אהבה החוטאת "כי האנושות את
חיי עולם".12 יחיה אם המאמין בו כי כל אשר לא י�אבד למען את יחידו בנו את
העולם אלא לבדם, אברהם צאצאי עוד אינם אפוא אלוהים של אהבתו מושאי
הגויים כל אל לכו "ואתם יכולים להיות נבחרי האל: כולם ישו, לטענת כולו.
אותם ולימדתם הקודש. ורוח והבן האב לשם אותם וטבלתם תלמידים ועשו
איגרת המיועדת פאולוס חיבר זו ברוח אתכם".13 ציוויתי אשר את כל לשמור
כי טען שבה ברומי", אשר קדושים להיות ומקוראים האלוהים ידידי "כל אל
אחד ש"אדון כיוון ליווני", היהודי בין הפרש "אין האל לאהבת הזכאים בין

לכולם".14
ימי הנצרות: ראשית למן לנוצרים היהודים בין המחלוקת אפוא שורש זהו
שאלה זו של השלכותיה אוניברסלית? או בלעדית היא אלוהים עם האם הברית
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מהותה של האהבה לעצם אלא האנושות של הדתיות לחובותיה נוגעות לא רק
להלן, שיוברר כפי האלוהית. באופייה של האהבה הדוק קשר הקשורה האנושית,
הפער את  משקף לנצרות היהדות בין האל אהבת בתפיסת התהומי ההבדל 

בכלל. של האהבה משמעותה ביניהן בדבר העמוק

ב

הוגה היה האחרונות השנים במאה  ביותר המשפיעים  התיאולוגים (1953) אחד וֶארֹוס אגַּפֶה המרכזית שיצירתו  ניגְ�ן,  אנדֶ�ס  השבדי הדעות
האלוהית בסקירת האהבה נפתח החיבור האלוהית. של האהבה בטיבה עוסקת
ניגרן מציין והנוצריים. היהודיים במקורות מתוארים שהם כפי לסוגיה השונים,
ופרטיקולריסטית", האהבה בלעדית היא "האהבה שבה ביהדות, שלא כמו כי
את ההשקפה להסביר וחובקת־כל". כדי גבולות, אוניברסלית הנוצרית "חוצה
האגפה, ובין ארוס, בפיו האהבה האנושית, המכונה בין ניגרן מבחין הנוצרית,
לאדם. בעוד האל של אהבתו לתיאור החדשה בברית המשמשת המילה היוונית
אהבתו מושא  של מסוימים  למאפיינים ממשיכה נובעת האדם  של שאהבתו 
של כלל לערכו קשורה אינה אלוהים של האגפה ומעריץ, הוא מוקיר שאותם
האל אהבת תמורה. כל תובעת שאינה בדבר, תלויה שאינה אהבה זאת הנאהב.
וחצי דבר לה אין האנושית, לאהבה ובניגוד צרופה, מנדיבות נובעת לאנושות

מדגיש כי ניגרן וכמיהה.15 תשוקה עם דבר

סיבה לקיומה. כל מבקשת באדם היא אין ספונטנית לחלוטין. האל היא אהבת
לה שאין - זו אהבה "חסרת מניע"… האלוהית היא האהבה לאדם, ביחסה
היא  - האדם בני של האישי בערכם שמקורו מניע לעצמה, מחוץ מניע 
שלו ובהתרועעות התועים אחר בחיפושו ישו של מעשיו את גם המאפיינת
כל את הפורצת אלוהית אהבה מתגלית בצלוב והַחָּטאים"… עם "המוכסים
פי על רק ומוכרעת מושאה של ערכו ידי על להישלט המסרבת הגבולות,
ספונטנית אהבה אנושית; "מּונעת" היא אהבה הנצרות, פי על הפנימי. טבעה

אלוהית.16 היא מניע" ו"חסרת
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את אפילו הרשעים, את לאהוב של ישו את ציוויו ניגרן מזכיר לטענתו כתימוכין
במידה שווה: "שמעתם האל על אהובים האדם בני כל הגרועים שבהם, באשר
אויביכם את אהבו לכם, אומר ואני אויבך'. את ושנאת לרעך 'ואהבת נאמר כי
מזריח הוא אשר שבשמים לאביכם בנים תהיו למען רודפיכם, בעד והתפללו
שלמים ֱהיו לכן הרשעים… על וגם הצדיקים על וממטיר ולטובים לרעים שמשו

הוא".17 שלם שבשמים אביכם כאשר
מוענקת האגפה מניע, כל חסרת היא האלוהית שהאהבה משום דווקא
אנושות מציגה פאולוס של הקדמון החטא דוקטרינת כאחד. ולחוטא לצדיק
היה יכול הצלב על ישו של מותו אשר רק מוסרית, בשחיתות שפלה, מגואלת
האל אויבי בלבם, רשעים הם לעולם הבאים האדם בני כל ממנה; לחלצה
אהבתו זוכים לה.18 כולם זאת ובכל - לאהבתו טבעם ראויים מעצם שאינם
לאם מזה וסטאלין היטלר בין מבחינה אינה ישו, של תיאורו לפי אלוהים, של
משום הצדיקים את אוהב שאלוהים לטעון טעות זו תהא לפיכך מזה. תרזה
כולם את אוהב הוא שהוא; מי בגלל איש אוהב אינו האל שכן צדיקים, שהם

שהם: מי למרות

החשש קיים תמיד השמים, וליראי לצדיקים אהבתו את מביע אלוהים כאשר
השמים יראת ובזכות צדיקותו בזכות האדם את אוהב שאלוהים מכך שנסיק
ל"צדיק" האל של אהבתו - כאילו התכחשות לאגפה משום יש בכך אך שלו.
אלוהית אהבה ישנה כאילו לחוטא! אהבתו כמו וספונטנית מניע חסרת אינה
כאשר רק אגפה מהי אפשר להבין מניע! ספונטנית וחסרת אגפה מלבד אחרת

האהבה ראוי לה.19 מושא של היותו בדבר מחשבה מתעלמים כליל מכל

זה את אוהבים האדם שבני כדרך האנושות את אוהב אינו שאלוהים ברי אפוא
מאפיין על אופן בשום מיוסדת ואינה על־אנושית, מוחלטת, היא אהבתו זה.
אחת יש רק תשובה אוהב?' אלוהים 'מדוע "לשאלה אחר של מושאיה. או כזה

לאהוב".20 שמטבעו "כיוון טיעונו, את ניגרן מסכם נכונה",
האהבה לדידה,  בתכלית. שונה בעמדה מחזיקה זאת לעומת היהדות 
בצלם נוצר ככלות הכל, האדם, האנושית: האהבה מן כה שונה אינה האלוהית
טיבה על לעמוד שמבקש ומי האל; כמו אוהב הוא רבה, במידה כן, ועל אלוהים,
ואמנם, האנושית. מהתבוננות באהבה הרבה יוכל ללמוד האלוהית, האהבה של
איתנו לקשור להשתוקק יכול האל גם אדם, בני בין הנרקמים האהבה קשרי כמו

אחר בהווייתנו. או זה היבט אחר לנטות בהחלט ולבו יכול יחסים,
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האל אהבת של המקראי  בתיאור מובהק ביטוי לידי באה  זו השקפה
ורבות באברהם, דווקא אלוהים בחר מדוע בשאלה עסקו רבים לאברהם.
את במכוון מערפל המקרא כי טענו אחדים, תיאולוגים שהעלו. ההשערות
קרובות מפני שלעתים לאברהם, אלוהים של אהבתו העומדות בשורש הסיבות
הצהיר מפורשות שהאל טענו מסורתיים יהודים פרשנים אך הסבר לאהבה.21 אין
השושלת של מייסדה בו להיות דווקא בחר אברהם, ומדוע את אוהב הוא מדוע

הנבחרת:

גדול לגוי יהיה היֹו ואברהם אני עֹשה; אשר מאברהם אני המכסה אמר וה'
ואת ביתו בניו את יצוה למען אשר ידעתיו כי גויי הארץ; כל בו ונִבְ�כו ועצום
את אברהם על הביא ה' למען ומשפט צדקה לעשות דרך ה' ושמרו אחריו

עליו.22 דבר אשר

הערכים של לאורם ילדיו של וחינוכם ומשפט" ב"צדקה אברהם של דבקותו בגלל
כולו העולם את תנחה אשר לאומה לשמש אב אלוהים בו בחר האלה, הנשגבים
רק לא אלוהים מסביר אלו שבפסוקים טוען רש"י עקרונות. באותם להכרה

אליו: ומשתוקק כֵמַּה גם מדוע הוא אלא באברהם, מדוע בחר

אלא אינו [זו] לשון… עיקר ואמנם לאישּה"… "מֹודָע כמו ידעתיו: לשון חיבה
ידעתיו, ולמה ויודעו ומכירו. אצלו האדם מק�בֹו את ידיעה, שהמחבב לשון

דרכיי.23 עליי לשמור בניו את מצווה שהוא יצווה, לפי אשר למען

נטה אחר שהוא כיוון אותו אהב אלוהים באברהם: לבחירה הסיבה זוהי אפוא
של אופיו אחר נמשך אלוהים נאמנה וישרה. משפחה לייסד אברהם של רצונו
אברהם עם ברית השתוקק לכרות מכל, הוא שאיפותיו. וחשוב ואחר אברהם
עם כורת שהוא הברית באמצעות שלו. משפחתו לבני צאצאיו את ולהפוך
לעם אב אברהם, לצד להיות, רצונו את אלוהים מביע המקראי הפטריארך

לעם ישראל. אלוהים של אהבתו נוסדת זה משפחתי בסיס היהודי. על
אביו אברהם, של דרכו את העם ישמור שאם במקרא ומכריז חוזר אלוהים
עליו תבוא - ויאשיהו חזקיה דוד, שעשו כפי - הטוב את ויעשה הקדמון,
בימי שאירע הזאת, כפי המורשת של המידה מאמות אם יסטה ואולם הברכה;
אם שגם שוב ושוב מבטיח אלוהים זאת, ועם בחומרה. ומנשה, ייענש ירבעם
ילדיו, לצד העומד כאב לצדו לעמוד ויוסיף אותו ינטוש לא ישראל, את יעניש
היא - ומשפט צדקה רדיפת אברהם - את תכונה שייחדה אותה כי תקווה ובלבו

בניו.24 את דבר של בסופו שתנחה
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לכל, חינם אהבתו  את מחלק הנוצרית הבשורה אלוהי בעוד כן,  כי הנה
לאדם המוענקת מעדיפה, כאהבה אהבת האל את תופסים היהודיים המקורות
המסר אחר. באדם או בעם ולא רק בו מיוחד שמצא מאפיין בשל מסוים לעם או

שהוא. מי למרות ולא שהוא, מי בגלל האדם את אוהב שהאל הוא
היהדות של  בגישותיהן ההבדל את להסביר אפשר זו תובנה בסיס  על
אין אם מניע, חסרת כל היא האל אהבת אם האל. בנוגע לאהבת הנצרות ושל
תמורה בלא מורעפת אלא - במהותנו ולא באופיינו לא - בדבר תלויה היא
להיות מוכרחה היא הגדרתה מעצם  אז כי ומקוללת,  ארורה אנושות על
שמשהו האדם משום את בני אם אלוהים אוהב לעומת זאת, אוניברסלית. אך
להיות פרטיקולריסטית. אז אהבתו מוכרחה לבו, כי את בהווייתם כובש ייחודי

של וישוגרוד: בלשונו

להיות מוכרחה לכל, שווה באופן המחולקת אהבה מובחנת, בלתי אהבה
לזן בן  רואה בו אינדיבידואלי אלא באופן את היחיד אהבה שאינה תופסת
משהו אחר… או בצלם אלוהים, שנוצרו מי הפועלים, העניים, מעמד כלשהו -
האינדיבידואלי, האדם עם אמיתי מפגש היא ממשית. היא האלוהית האהבה
סתם דוגמה אינו אם אמיתי, כל מפגש אהבה בלעדית. להיות ולפיכך מוכרחה
ובתמים באמת מכוון שהוא משום בלעדי, הוא קולקטיב, של או זן של לאהבה
אבל האחרים. מן כזה שונה קשר שכל נובע ומכאן הזולת,  של לייחודיותו
נכלל איני ואני שונה, הוא כזה כיוון שכל קשר בלעדיות, הוא הבדל של פירושו

אחרים.25 של בקשריהם

האדם, של הייחודית בזהותו נטועה  ושאינה האנושות  לכלל המכוונת אהבה
ולהפשטות ולא אוניברסליים למושגים "המכוונת אהבה היא מסכם וישוגרוד,
אהבה בלבד, אוניברסלית אהבה אותו אוהב שאביו ילד אמיתיים". לאנשים
הדם קרבת כמו - הצאצא ייחודי של נובעת ממאפיין שאינה מניע", "חסרת
נאהב באמת. שאינו בצדק לטעון ילד כזה יכול - המיוחדות סגולותיו ביניהם או
מפני שהוא אליהם ומשתוקק האדם בני את אוהב האלוהים גם באופן דומה,
היהודי העם  מבני ואחד אחד בכל רואה האל וכאשר ייחודיותם. את  רואה
אין אינדיבידואל, אותו את התכונה שמייחדת את אוהב כשהוא אינדיבידואל,
שלה, ה"אברהמיות" - הזאת האומה של בולט ממאפיין להתעלם יכול הוא
ואלוהים שאברהם צאצאים  אותם  אברהם, של צאצאיו  הם  שבניה העובדה
ש"רואה כמי היהודים את אוהב אלוהים כך. כל רבות תקוות בהם תלו עצמו

ִעמה". שלו האיחוד בצאצאי אהובתו פני את
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ג

אהבה אם  תהייה: מעלה האלוהית  האהבה של היהודית  התפיסה דוחה את בחינת  שהיהדות הדבר פירוש פרטיקולריסטית, האם  אמנם היא  זו 
הדמוקרטי, באידיאל לתמוך יהודי יוכל כיצד האל? בפני האדם שוויון רעיון
האהבה כי גורסת אמנם היהדות ובכן, שווים? נוצרו האדם בני כל שלפיו
היהדות, בעיני האלוהי. הצדק כן לא אך - ובלעדית מעדיפה היא האלוהית
האדם בני הוא צדק אוניברסלי, ומבחינתו כל מן האהבה, האלוהי, בשונה הצדק
כרוך אינדיבידואלי, הצדק על בסיס המתמקדת בנאהב האהבה, שלא כמו שווים.
כך, האדם. משום בני כל של המשותף המכנה אל ליחיד, מעבר בהתבוננות אל
באמת, אוהב אותו אינו הייחודיות בתכונותיו להתחשב בלי את בנו האוהב אב
אינו ביניהם המשפחתי לטובת בנו רק בשל הקשר משפט החורץ שופט אבל
על מתחנן אברהם ביותר הידועים המקרא מסיפורי באחד משפט צדק. עושה
שהאל משום שמים רחמי פונה אל אינו אבל אברהם סדום. תושבי של נפשם
סדום אנשי את לאהוב מהאל מבקש  הוא אין אף  כולה; האנושות את אוהב
תכונה אחרת על נס אברהם מעלה סדום למען "כאשר אהבתני". בהשתדלותו

האל: של

בתוך צדיִקם חמשים יש אולי רשע? עם צדיק תספה האף ויאמר אברהם ויגש
בקרבה? אשר הצדיִקם חִמשים למען למקום תשא ולא תספה האף העיר?
כרשע. חללה כצדיק והיה רשע, עם צדיק להמית הזה כדבר ֵמֲעש�ת חלִלה לך

משפט?26 יעשה לא הארץ כל הש�פט לך

ראויים שהצדיקים כך על  אברהם  עומד האל, של  הצדק  מידת אל בפנותו
את לאהוב צריך אינו אלוהים לעונש. ראויים שהרשעים כשם בדיוק לגמול
בין יכול להפלות הוא הצדק. במידת בהם לנהוג מוכרח הוא סדום, אבל תושבי
שכן אם באורח שוויוני. בכולם לנהוג חייב משפטו באהבתו, אבל בני האדם
הוא שהצדק הרי - הנאהב של מרכיבי זהותו כל את בחשבון מביאה האהבה
על ומשפחתית. אישית לקרבה עיוור לחלוטין להיות עליו ממנה; הגמור ההפך
האלוהי - הצדק על רק האל אהבת לגבי פאולוס של דבריו את להחיל כן אפשר
היהודי בין אכן "אין הפרש הרע הטוב מול המשמשים אותו לשקילת במאזניים

כערכם. נשפטים כולם ליווני";
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האל לצדק. אהבה בין מהותית אין הבחנה זאת, לעומת הנוצריים, במקורות
התפיסה פי על כליל. עימה מזוהה שהוא כיוון באהבתו להפלות יכול אינו
כתבי אהבה. עצמו שהוא כיוון אהבה, מתוך ורק אך פועל אלוהים הנוצרית
כי רעהו, את איש נא נאהב "ידידַי, במפורש:  זאת קובעים הנוצריים הקודש
האלוהים. ואשר את מאלוהים וידע נולד י�ֱאהב וכל אשר היא. האהבה מאלוהים
גם טוען זו ברוח אהבה".27 הוא האלוהים כי האלוהים את ידע לא אוהב איננו
מזוהה שהאל הנוצרי קולג', מבוסטון רב־השפעה קתולי ְקריפְט, תיאולוג פיטר

מכוחה: מּונָעות האחרות תכונותיו שכל עד האהבה, עם כך כל באופן עמוק

ישר "אולם", או "אבל" וסרק, בלי כחל לנו, בלא אומרת האלוהית הבשורה
הקודש כתבי אדמות. עלי ביותר הנפלא הדבר היא שאהבה בפרצוף, אגרוף כמו
צדיק שאלוהים אף - יושר או או יופי צדק הוא שהאלוהים אומרים אינם
מהות האלוהים, אהבה היא אהבה". הוא רק ש"האלוהים אלא וישר - ויפה
באיגרת אל אהבה. הוא שלו הצדק אפילו אהבה. כולו כל קיומו. כל היא מהות
ביותר צודק הבלתי האירוע עם אלוהים" "צדקת את מזהה פאולוס הרומיים,
מעשה שזה היה - כיוון האל, מעשה הצליבה - רצח בהיסטוריה האנושית

של האלוהים.28 הגדול ביותר האהבה

האמת ולמען - האהבה עם  האלוהים את מזהה אינו  יהודי מקור שום
אלוהי משפט. אינה ואהבתו אהבה, איננו האלוהים משפט הצדק. עם לא גם
אברהם, אלוהי ואילו העולם - את לאהוב אל המוכרח הוא הנוצרית הבשורה
כל של הייחודי סמך אופיו על ומעניק אותה בני האדם בין באהבתו המפלה
להיות האל עלינו באהבת חפצים אנו אם הארץ". כל "שופט הוא גם מהם, אחד
גם לזכור אך מאיתנו, ואחד אחד ביחסו כלפי כל הזאת האפליה את נכונים לקבל

שווים. כולנו משפטו שבט שתחת
זה, בעוד לצד זה להתקיים ולצדק לאהבה מאפשרת היהדות עמדתה של
לדעת הצדק,  מן  נוטלת הנצרות, של כדרכה הצדק, מעל האהבה  שהצבת 
הקשר את לבחון ראוי הזאת  הנקודה את להבין כדי אונו.  כל את היהדות,
הנוצריים הקודש  בכתבי רבים במקומות הגאולה. ובין הנבחרּות רעיון בין
אלה אשר שרק - צדק או משפט של מידה באמות דיון מכל במנותק נרמז -
במשל במיוחד בולט זה מסר הגיהינום. מאש יינצלו בישו אמונתם על יצהירו
להיגאל: עתידים  אדם  בני  כמה לשאלה בתשובה ישו  שמשמיע  הצר  השער
יוכלו".29 ולא לבוא לכם, רבים יבקשו כי אומר אני הצר, בפתח לבוא "התאמצו
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הפתח רחב  כי הצר, בפתח "בואו אחר: במקום גם ישו אומר דומים דברים 
החיים דרך ומוצק הפתח וצר בו.  יבואו  אשר  ורבים  האבדון, דרך ומרווחת
הנבחרים".30 ומעטים הקרואים הם רבים כי ימצאוה… אשר הם ומעטים
מחשובי דאלֶס, אייברי החשמן  אמר כפשוטם", הפסוקים  את קוראים "אם
ושרבים גיהינום, שקיים מלמדים בארצות־הברית, "הם הקתוליים התיאולוגים
להיוושע".31 הצפויים של ממספרם האמת, למען יותר, רבים אליו; יגיעו מאוד
הקתולית הכנסייה של המסורתית לדוקטרינה המקור הם אלה מעין פסוקים
בברית חלק שנוטלים מי רק כלומר  לנצרות, שהוטבלו  מאמינים רק שלפיה
מציין העשרים, במאה אבל הגיהינום. מן להינצל יזכו אלוהים, של האהבה
בכתביהם לידי ביטוי שבא בנצרות הקתולית, חדש קו רעיוני התפתח דאלס,
טענו אלו דעות הוגי פון בלתזר. אּורס והאנס ראנר קארל כמו תיאולוגים של
נובעות תכונותיו שכל ומכיוון האדם,  בני  כל את אוהב שאלוהים שמאחר
יכולים וסטאלין, כהיטלר גמורים רשעים אפילו כולם, מאהבתו, דבר של בסופו

מזיו העולם הבא.32 וליהנות דבר להיוושע בסופו של
תלוי הבא בעולם הגמול אין היהדות בעיני הנוצרית, בתפיסה כמו שלא
בני בין באהבתו מפלה אולי אלוהים במשפטו. אלא האלוהים, של באהבתו
מי שחי תובעת שכל משפטו צדקת אבל אברהם, משפחת האדם ומעדיף את
"יש הרמב"ם, קובע אומות העולם", "חסידי בעולם הבא. לגמול יזכה יושר חיי
שווה, במידה האדם את כל בני אוהב אינו הבא".33 אף שהאל לעולם חלק להן
לו. ראויים אם הם לגמול זוכים וכולם למעשיהם, בכולם אחראים רואה הוא
הבא.34 חלק בעולם יש אנטונינוס הפגני הרומי לקיסר התלמוד, אפילו פי על
ואמנם, מעלליהם. על הרשעים את להעניש גם תובע האלוהי הצדק שני, מצד
העגום גורלם אשר - כאחד וגויים יהודים - רשעים וכמה כמה מונה המשנה

מוטל בספק.35 אינו
הקורינתים, אל באיגרת  פאולוס כתב  תעמודנה", אלה  שלוש "ועתה
מציין אינו פאולוס האהבה".36 היא שבהן והגדולה והאהבה; והתקווה "האמונה
אמונתו הכל, ככלות האהבה. מן פחות לא היהודים בעיני החשוב המשפט, את
באהבת מלכתחילה אותו שזיכתה היא האלוהי הצדק בחשיבות אברהם של
ידיו את לסמוך המאמין היא המאפשרת ליהודי האלוהי בצדק והאמונה האל.
אלהים "ויברא המקראי: בפסוק אותו ולעגן  הדמוקרטי, השוויון עקרון על
כולם, שבני האדם מיוחדים אף אֹתו".37 ברא בצלמו, בצלם אלהים האדם את
כולם נבראו הייחודיות, לתכונותיו בהתאם איש־איש אוהבם ולפיכך אלוהים

זה לזה. כשווים יעמדו לפני משפט האל: גם וכך בצלמו -
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האלוהית משפיעות האהבה בדבר הנצרות ושל היהדות של אוהב מלמדת ההשקפות השונות האל שבה הדרך האנושית; האהבה בדבר על תפיסותיהן  גם
לאהוב מצווים הנוצרים לכן רעהו. את איש לאהוב מצווים אנו שבו האופן על
לאהבה המדד "היא כתב ניגרן, האלוהית", סייגים. "האגפה וללא גבולות ללא
יכולה להיקרא אהבה נוצרית".38 האגפה חותם רק אהבה הנושאת את הנוצרית.
כדרך הרשעים את ישו, המורה לאהוב דבריו של באמצעות  זאת מוכיח הוא
"כי ישו, שואל מה חסדכם?" אוהביכם את "אם תאהבו אותם. אוהב שאלוהים

אוהביהם".39 את אוהבים החטאים גם
אינה ובלעדית מעדיפה  שאהבה כך על עומדת זאת, לעומת  היהדות,
בקיומה זו הכרה האל. של אם חיקוי דרכיו האנושית כי לאנוכיות כניעה בבחינת
הידידות של המובהקת בדוגמה ביטוי לידי באה אדם בני בין מפלה אהבה של
לאהבת נשבעים האחרונה הם בפעם השניים נפרדים ליהונתן. כאשר דוד בין
ודוד בא "הנער ידידות: של כמופת היהודית במסורת הנתפסת שבועה - עולם
רעהו את איש וי�ש�קו פעמים. שלש וישתחו ארצה לאפיו ויפֹל הנגב, מאצל קם
נשבענו אשר לדוד לך לשלום יהונתן ויאמר הגדיל. רעהו עד דוד את איש ויבכו
עולם".40 עד זרעך ובין ובינך ובין זרעי ה' יהיה ביני לאמֹר ה' בשם אנחנו שנינו
המלוכה כס את דוד עם שאול אביו, ולאחר מותם יורש הקרב בשדה מת יהונתן

הבטחתו: את ומקיים

בעבור חסד עמו ואעשה שאול  לבית נותר אשר עוד  יש הכי דוד ויאמר
ליהונתן בן עוד המלך אל ציבא ויאמר ציבא… ושמו עבד שאול ולבית יהונתן?
שאול אל בן יהונתן מפיבֹשת בן ויבֹא ויקחהו… המלך דוד וישלח נכה רגלים…
עבדך; ויאמר לו הנה מפיבשת ויאמר דוד וישתחו. ויאמר פניו דוד ויפֹל על
והש�בֹתי לך את אביך יהונתן בעבור חסד עמך אעשה עש�ה כי דוד אל תירא

תמיד.41 ש�לחני על לחם תאכל ואתה אביך שאול שדה כל

גם הועתקה והיא וסרק, כחל ללא מעדיפה אהבה הייתה ליהונתן דוד של אהבתו
בזכות עצמו, דוד של זכה לאהבתו לא מפיבושת. מפיבושת יהונתן, בנו של אל
יהונתן משתקפים של פניו משום שהוא רואה את אותו אהב זאת דוד ובכל
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ממש אהבה,  של בזיקה לעד  ומפיבושת דוד קשורים זאת  מתוקף בנו. בפני 
לציין, ראוי דוד, יהודי. כל של בפניו אברהם של תוויו את רואה שאלוהים כשם
עמו",42 לכל וצדקה כ"עושה משפט אותו והמקרא מהלל צדיק, כמלך מתואר
אהבתו אך כולם, עם בצדק לנהוג אפוא מצווה האדם עמו".43 ה' ש"היה וכמי
משפחתו בני את תחילה מעדיף הוא - הייררכית אהבה היא טבעה מעצם

וחבריו.
לו ניתנה זו ואהבה עצמו בזכות שלא דוד של לאהבתו זכה מפיבושת אם אך
אותו באופן אוהב שדוד אכן לומר אפשר כיצד או למעשיו, לדבריו כל קשר בלא
דנו שבה מעדיפה אהבה מאותה ההפך הגמור בעצם הזאת האהבה האין מיוחד?
ניגרן, המניע" של "חסרת האהבה את דווקא יותר מזכירה היא כלום אין קודם?

מושאה? של מתכונותיו במנותק המורעפת אהבה
מנוגדות הנוצרית והאהבה דוד של זו אהבתו מוחלט. לאו היא לכך התשובה
מהותו מעצם הנובעת - האלוהית האהבה הנצרות, תפיסת לפי לזו. זו לחלוטין
כמיהה או תשוקה של צל ולו בה ואין לכל ניתנת - אהבה עצמו שהוא האל, של
אברהם, לצאצאי האל אהבת  כמו למפיבושת, דוד אהבתו של ואילו כלשהי;
אותו מבקש שהוא כך עד עזה כל ליהונתן דוד כמיהה. אהבתו של כולה כל היא
שאולי אהבה מוגדר, צביון בעלת מובחנת, אהבה זוהי ילדיו. של בפניהם אפילו
מכריע לחלק מתייחסת זאת מפיבושת עצמו, ובכל של ממעשיו נובעת אינה
לא אמנם מפיבושת בנו של יהונתן. היותו רק לו לבדו: הייחודית מהות במהותו,
מטביע יהונתן של בנו היותו עצם זאת, ובכל דוד; באהבת לזכות כדי דבר עשה
באהבת אותו שמזכה זו היא ייחודיות הייחודית. מהותו  על בל־ימחה חותם
לו שמקנה היא אברהם של כצאצאו היהודי של שייחודיותו כשם בדיוק דוד,

האלוהים. אהבת את
ומתגלים חוזרים היהודית לגישה הנוצרית הגישה בין אלו בסיסיים הבדלים
היא הדוגמאות לכך אחת האחרונות. השנים במאות הדתות של שתי בהגות
סרן התשע־עשרה: המאה בני דעות הוגי שני של כתביהם בין הבולט הניגוד
יהודה צבי נפתלי ורבי תקופה, באותה החשובים הפילוסופים אחד קירקגור,
של השונה פרשנותם המפוארת. וולוז'ין ישיבת בראש שעמד הנצי"ב, ברלין,
ההבדל את היטב מדגימה כמוך"44 לרעך "ואהבת המקראי לציווי האישים שני

התפיסות. שתי שבין
בעיניו קיימים האהבה. מושג בירור באמצעות הציווי את קירקגור מפרש
אנוש, היותו בן מעצם האחר אהבת כלומר "אהבת ה�ַע", אהבה: של סוגים שני
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אהבת בני־זוג. או חברים משפחה,  קרובי כלפי המופנית  מעדיפה", ו"אהבה
נסמכת אין היא קירקגור; טוען במניע שלה, המעדיפה האהבה נבדלת מן ה�ע
החובה "אילולא הדתית. החובה על אלא אנוכי, צורך על או אישית חיבה על
אז רק את רעהו, �ַע. רק כאשר אדם אוהב של מושג כלל היה "לא כתב, לאהוב",
האלוהית".45 השוויוניות ומובטחת המעדיפה, האהבה או האנוכיות מלבו נעקרת
אינה שהיא כיוון  המעדיפה,  האהבה  מן נעלה קירקגור,  ממשיך  ה�ע,  אהבת 
אינו האוהב  האדם  פנים. משוא ללא מוענקת  ולפיכך במושא האהבה תלויה 

לאהוב: חובתו בעצם האהבה, במעשה רק אלא אהבתו במושא מתמקד

האהבה השלם מושא איזהו בשאלה נפשם כאוות להתווכח האדם הניחו לבני
כל ביותר. האהבה השלמה היא ה�ע שאהבת ספק כל אין אולם - ביותר
שניּות שאלות, ולפיכך מעוררת שתי משום שהיא היא חסרה, אחרת אהבה
לעתים ושאלה בנוגע לאהבה עצמה. שאלה בנוגע למושא האהבה, מסוימת:
שאלה רק קיימת ה�ע אהבת בעניין אבל בו־זמנית. מתעוררות השאלות שתי
זו היא אהבה אחת: אלוהית תשובה זו ולשאלה עצמה. האהבה אחת, שאלת
האחרים. האהבה בסוגי תלויה אינה ה�ע, שאהבת כיוון אמיתית, אהבה
אך מושאה; על פי הידידות נקבעת מושאה; על פי הארוטית נקבעת האהבה

לבדה.46 באהבה תלויה הרע אהבת רק

בתכלית. שונה גישה ויקרא של הנצי"ב לספר פירושו מציג זו תפיסה לעומת
"ואהבת הציווי אבל" את ב"הלכות מפרש אשר דברי הרמב"ם על מסתמך הוא
אחרים, אותם לך רוצה שיעשו שאתה הדברים הבא: "כל כמוך" באופן לרעך
ושב זו פרשנות מאמץ הנצי"ב ובמצוות".47 בתורה לאחיך אתה אותם עשה
באותה חיי הזולת לאהוב את פירושה אין כמוך" חובת "ואהבת לרעך ומדגיש:
למען חייו להקריב את אינו מצופה איש עצמו - את האדם אוהב שבה מידה
שבאופן טבעי ומכיוון בו. שינהגו מבקש אדם שכל כפי בזולת לנהוג - אלא אחר
את רעך לאהוב הציווי מאחרים, יותר אותו יאהבו אִחיו או שּבְנו מצפה האדם
שהיא בהכרח כלומר, באהבה - דומה באהבה להם אותו להשיב "כמוך" מחייב

הנצי"ב: של בלשונו מעדיפה. אהבה

לחיי קודם  ש"חייך  כידוע כמשמעו, לפרש אפשר אי כמוך: לרעך  ואהבת 
יְסּכַל שלא מובן והדבר מחברך. חפץ שאתה כמו פירש… הרמב"ם אלא חברך",
ארץ, הראוי לפי הִקרבה ודרך בגדר אלא עצמו, שחברו יאהבהו כמו נפש האדם

אדם.48 בני לאהוב עליך אופן באותו
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ממנה. מהותי חלק היא ה�ע; אינה שונה מאהבת אהבה מעדיפה זו, פרשנות לפי
האדם באופן בני כל אל שנתייחס דורש אינו לרעך" "ואהבת הציווי על כן, יתר
הוא אוהב שאותה אנושית משפחה אימץ עצמו האל הלוא הוא. שווה; נהפוך
כך על עומד לעומת זאת, קירקגור, דרכיו. את לחקות האחרות, ועלינו מכל יותר
מכל אהבה המתעלמת כלומר פניות, חסרת אהבה היא הנעלה ביותר שהאהבה
שמייחד מעל למה מאיתנו להתעלות תובעת ה�ע אהבת האהבה. במושא ייחוד
קירקגור, כלשונו של ו"החולפים", "הארציים" להבדלים ואדם, מעל אדם כל

לכולם: המשותף הרוחני בשוויון ולהתמקד

האלוהי. לשוויון מחנכת ההבחנות להתקיים, אבל לכל מאפשרת הנצרות…
הבידול, מעשה הארציות…  להבחנות מעל להתעלות שיש  מלמדת היא
"�ע" המונח הארעיות, אך של המטעה חותמה הוא אדם ואדם, כל המאפיין
מה שונה על דבר רבים וכתוב דפים קח מהם. שבכל אחד הוא חותם הנצחיות
הדפים כולם; קח שוב את אז אך זה מזה. שונים והם אכן יהיו אחד מהם, כל
האור מול אל אחד מהם אחֹוז כל אותך; לבלבל השונים לרישומים תיתן אל
"�ַע" האחר היות דומה באורח מים. סימן אותו מוטבע כולם שעל ותראה
הקורן האלוהי האור בעזרת רק בו להבחין אפשר אבל המשותף, החותם הוא

להבדל.49 מבעד

סתם אינם האדם בני  בין שההבדלים כך על עומדת כאמור,  היהדות,
האל כלפינו, של אהבתו העומדים ביסוד הם אלא הם "בני־חלוף", "ארציים" או
כדי היהודית, המסורת פי על לאחרים. מאהבתנו מהותי חלק גם הם ולפיכך
לעתים חובה להתמקד ישירות בייחודיותו. וגם אם אדם בכל שלמותו לאהוב
מעשיו בזכות בה לא "זכה" אף אם מחלק מהותי בזהותו, נובעת אליו האהבה
לאברהם), הדם שלהם קרבת על מבוססת אליהם האל לישראל, שאהבת (בדומה
של האהבה. ביסודו, המעדיף, ההייררכי אופייה המפלה, את לשנות בכך כדי אין

האנוש. יחסי לכל מופת היהדות, גישת לפי המשמשת, האהבה וזאת
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ה

ולצאצאיו לאברהם האל אהבת של המשפחתי באופייה אפוא הדברים עסקנו אך  אידיאלית.  כאהבה  זו ומעדיפה מפלה  אהבה של   ובטיבה 
מרכזי ערך על גם הראויה לאהוב אלא על הדרך לא רק אותנו מלמדים האלה
ביתר שאת מדגיש זה היבט המשפחה. מוסד קדושת - היהודית נוסף במסורת
האמריקני הנוצרי התיאולוג לנצרות הקלסית. היהדות בין נוסף בסיסי הבדל

כך: זאת הגדיר ַהו�ורוואס סטנלי

תפיסת מאשר יותר דרמטי באופן ליהודים הנוצרים בין שמבחין דבר אין
להכיר מחויבים לעולם. אנחנו ילדים להביא מצּווים אינם הנוצרים המשפחה.
פירושו אין  ההורים כיבוד אבל הורינו,  כיבוד  באמצעות צאצאים בהיותנו 
לא מעולם שישו עובדה היא ולסבתות. לסבים להפוך אותם מחויבים שאנו
ילדים לו משום שהיו נמשך לא התחיל שישו ומה הוליד ילדים… ולא נישא
ילדים להוליד מצּווים אינם הנוצרים זרים. אליו קירבה שעדותו משום אלא
של תחייתו הצלב, באמצעות שאלוהים, מאמינים אנו המסורת; המשך למען
במילים על העדּות. המתקיימת לאומה אותנו הפך רוח הקודש, ושליחת ישו
קרובות של זרים, שלעתים דתם המרת הכנסייה צומחת באמצעות אחרות,

הביולוגיים.50 צאצאינו שהם מתברר

או למשפחה מתנגדים אינם ש"הנוצרים לקוראיו מבהיר אמנם הוורוואס
להינשא. בהכרח  מחויבים אינם יחידים שנוצרים מדגיש הוא אך לילדים", 
זהותנו בלב העומדת היא המשפחתית הזהות "לא מסכם, הוא אחרות, במילים
מאשר הקתולית, הכנסייה של עיקרי האמונה הצהרת הקטכיזם, כנוצרים".51
להימנע הבחירה  אך החברה, של המוסרי הקיום סלע אכן היא שהמשפחה 
כל ללא מציינים, האמונה עיקרי לגיטימית. בחירה היא משפחה ומחיי מנישואין
באחיהם או בהוריהם לטפל כדי הנישואין על המוותרים "יש כי ביקורת, נימת
אחרות; ראויות למטרות למקצוע, או יותר באופן מלא להתמסר ובאחיותיהם,

האדם".52 משפחת של לתועלתה רבות לתרום יכולים ואלה
האהבה של האלוהי וטיבה במשפחה הבחירה זאת, לעומת היהודים, אצל
לעמדה מסירות דתית. לסוג של גידולם ואת הֹולדת הילדים את המפלה הופכות
צורך יש ובתמים הזולת באמת את לאהוב כדי ראשית, אם טעמים. כמה זו
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הילדים מכשיר גידול אז כי שלו", באינדיבידואליות האדם עם ב"מפגש אמיתי
המרתקות בתלמוד מחייבת האמיתית. אחת ההלכות האדם לאמנות האהבה את
תעשה אותם זה בקריטריון עמידה לילדים. רק אבות יהיו שאנשי הסנהדרין
האדם את מלמדת ההורות שכן חבריהם; למעשי שופטים לשמש כשירים
שנית, באמת.53 מיוחד כיחיד אלא מסוים למעמד כבן רק לא האחר את לראות
בהמשכיות זרעו. בעולם תלוי שליחותו קיום העם הנבחר, הוא זרע אברהם אם
זרע לחדש את "מסרב ילדים להוליד המסרב היהודי וישוגרוד: כהגדרתו של

הגאולה האלוהית".54 תכנית לסיכול ולפיכך תורם אברהם
האהבה של לחיוניותה מכולן, החשובה אולי שלישית, סיבה גם ישנה אבל
למקום", "בנים  אמנם  הם היהודי  בני־העם אם היהדות.  בעיני  המשפחתית 
לאל. בין האדם הילדים הכרחי ליחסים אז גידול אלוהים, כי בני־משפחתו של
את נכון אל להבין  יהודי לכל מאפשרת  קבלתה  או ההורית האהבה  הענקת
עבור היהודית. לאומה כבנים אלוהים כלפיהם שרוחש האהבה של אופייה
שמרגיש ההורית, העזה, האהבה אפוא חיקוי של פירושו ילדים גידול היהודי

מישראל. ואחד אחד כל כלפי אלוהים
לידי באים למוסד המשפחה הנצרות ושל היהדות בגישותיהן של ההבדלים
בהקשר הכמרים ועל הכהנים על המוטלות השונות בחובות שאת ביתר ביטוי
משפחה חיי על לוותר הקתולי הדת איש מצווה לכמורה שהוסמך לאחר זה.
"לקיים מצופה הוא האלוהים. מאהבת ארצית דעת הסחת מהווים שאלה משום
למלוך".55 המיועד לשמש את המזבח, בשירות לעד קשור  ולהיות טהרה חיי

הקורינתים: באיגרת אל פאולוס דברי נסמך על זה ויתור

אישה ובעל האדון.  בעיני ייטב איך לאדון,  באשר טרוד לו אישה שאין מי
פנויה ואישה תמים. לבו ואין האישה, בעיני ייטב איך העולם, בחפצי טרוד
ובעולת ברוחה. בגופה גם גם קדושה ולהיות באשר לאדון, טרודה ובתולה
לטוב אומר אני וכן בעלה. בעיני שתיטב העולם, בחפצי היא טרודה בעל
תמיד נכונים תהיו ולמען להנהגה טובה כי אם עליכם, פח להשליך ולא לכם,

מעצור.56 באין האדון לקראת

הגנה ומעולם מאז - נהפוך הוא משפחה; לחיי אינה מתנגדת לציין, יש הנצרות,
אך האנושית. החברה המסורתית כמעוז על המשפחה בנחישות הנוצרית החברה
סתירה מהותית הקלסית הנצרות ביותר, רואה הגבוהה הדתית בעת, ברמה בה
פרושים, הם והנזירה הכומר משפחה. של ולקיומה להקמתה האל עבודת בין

האלוהים. הדעת מעבודת את משפחה מסיחים שחיי כיוון
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לשירות חייו  את שמקדיש מי גם ההפך. את דורשת כאמור, היהדות, 
היה הכהונה, שושלת אבי אהרן,  לעולם.  ילדים  ולהביא  להינשא חייב האל
המסורת את הכהונה לצאצאיו. שלא כנצרות, משפחה ואף הוריש איש כזכור
שאר כמו משפחתיים מבנים באותם חלק ליטול הכוהן מן תובעת היהודית
חובת היא  לכך  חותכת הוכחה מעדיפה. אהבה לאהוב וכמוהם האל  אהובי 
אף הקרובים, משפחתם בני בקבורת להשתתף במקדש המשרתים הכוהנים
שלא מנת על קבורה בטקסי ההשתתפות עליהם אסורה כוהנים שבהיותם
נגזרות שממנו היסוד את הרמב"ם ראה זו בדוגמה המת.57 טומאת בהם תדבק
האמיתית משמעותו  על  מלמד זה קיצוני  שמקרה  וטען האבלות,  הלכות  כל

האבל: של

כדי קרוביו, מפני הטֻמאה [לכוהן] לו נדחית שהרי אבלות. מצוות חמורה כמה
לאמו אליו: הקרוב לשארו "כי אם עליהם: שנאמר ויתאבל עימהם שיתעסק
על אותו מטמאין להיטמא,  רצה לא שאם  עשה, מצוות ייטמא".  לה וגו'

ּכָרחו.58

הכוהנים להפך. מפלה; אהבה מלאהוב אותם מונעת אינה הכוהנים של קדושתם
ישראל כלל  את בשרתם מפלה. ואהבה משפחה חיי של טיפוס אב מציגים 
את ומלמדים הכוהנים לומדים משפחתם לקרובי מיוחדת אהבה ובהפגינם
אהבה ביותר,  האמיתית לאהבה הדוגמה האהבה. בייחוד הצורך את ישראל 
האגפה איננה בחברו, לנהוג אדם  צריך  שבה  האידיאלית  הדרך את המגדירה
המפלה העזה והדאגה הכמיהה אלא - המניע חסרת הבלתי מובדלת, הכללית,
לידי ביטוי באה היהודית המשפחה ובמוסד המשפחה. חיי של המצויה ביסודם

הנבחר. העם אברהם, לצאצאי האלוהית האהבה מלא

ו

העם התקיים גלות, שנות מאות במשך בהיסטוריה, ביותר הקשים לשמר ברגעיו הכוח היהודים את שאבו מניין אך המתמדת. בזכות אמונתו  היהודי
ונשארה הייתה זו - שאלה הקשיים החמורים שנקרו בדרכם לנוכח זהותם את
שיצרה היהודית, ההלכה מערכת להמשך קיומם הוא הסוד כי שטענו היו תעלומה.
היהודיות. הקהילות לשימורן של תרמה אשר וחברתית יציבה פוליטית מסגרת
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מושרש מערך  למרות בגלות שנכחדו אחרים  עמים אבל האמת, מן בכך  יש
האפשרות את העלו אחרים האמת כולה. אין זו כי מלמדים מנהגים של היטב
שמטרת האמונה - ההיסטורית בשליחותם האמונה בזכות התקיימו שהיהודים
ספק אך שוב, האנושות. לכלל המסר האלוהי את להפיץ היא עלי אדמות קיומם
עם של אחד מדור יותר לקיים היה מסוגל שליחות של כזה מופשט רעיון אם
את שליחותם זונחים להניח שעד מהרה היו היהודים סביר שחי בגלות; נרדף

שלהם. חיי החברה לשיפור והזדמנות ביטחון אישי תמורת
והאגדות הסיפורים ואת היהודית הליטורגית השירה את בוחנים כאשר
החוזרת ת�מה אחרת,  סיבה מגלים נוראות שנים מאות אותן לאורך  שחוברו
אהבה היהודי העם על מרעיף האל כי האמונה - היהודי היגון בביטויי ומופיעה
האל מתואר ושוב שוב הכל. למרות אותו לאהוב יוסיף האל כי האמונה מיוחדת,
ומעודדם. אותם מנחם בגלותם, ילדיו את המלַווה עליון כָאב בגלות": כ"שכינה
האינקוויזיציה מוראות הצלב, את מסעות שרדו את אשר היהודים אותם כל
הנבחר עד בני־עמו את כך אוהב כל האל באמונתם כי דבקו ואת הפוגרומים
בין הקשר את משווה וסבלם סבלו. מדרש בשמות רבה שמחתו היא ששמחתם

תאומים: בין לקשר לאלוהיו היהודי העם

הקב"ה, אמר כן מרגיש, חברו בראשו, אחד חשש אם הללו, התאומים מה
הקב"ה לו אמר צר",  לו צרתם "בכל  ואומר בצרה"…  אנוכי "ִעמו  כביכול,
בצער? הווי שרויים שישראל שרוי בצער, כשם שאני מרגיש אתה למשה: "אי

בצערן".59 שותף כביכול אני הקוצים, מתוך מדבר עמך שאני ממקום יודע

עולה הזה אינו כדוגמת הטקסט בטקסטים הרעיון המובע לציין כי ראוי
הרמב"ם כידוע טוען במורה נבוכים של הרמב"ם. התיאולוגיה עם אחד בקנה
לרפי לעזור שנועד עזר כלי אלא  אינו  האל  של  אנתרופומורפי תיאור שכל
השכל, בעלי תיאולוגית עבור משמעות כל לו אין אך להכרה באל, להגיע השכל
רגשות את המתארים מקראיים מקורות אותם כל הפילוסופית. התפיסה בעלי
כאשר פעולותיו. של מאפיינים רק הם עיצבונו, או חרונו את אהבתו, את האל,
אם כי אהבה של רגש לו לייחס הכוונה אין היהודים את אוהב שהאל מציינים
מציג האל אם גורס שגם הרמב"ם היהודי. העם פועל לטובת שהוא להדגיש
שהיכולת להבינו - עצמנו אנו אנתרופומורפי, באורח עצמו בהתגלויותיו את
הרמב"ם, בעיני לפיכך, כך. עליו לדבר  רשאים  איננו - והלאה מאיתנו היא
כך ומשום הקודש, המקראיים כפשוטם היא בבחינת חילול התיאורים קבלת
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ישות באל הרואים אחרים דתיים טקסטים או תפילות חיבור על אוסר הוא
אנתרופומורפית.60

שחזרו ודיברו נרדפים יהודים אותם ידי על נדחתה הרמב"ם זו של גישה
אותם במלוא מובן והאוהב את סבלם אל הכואב על אלא אל מיטיב, רק על לא
הוא כי האל המקראיים שבהם מציין לתיאורים אלו טענו כי יהודים המילה.
תיאולוגית. משמעות יש בהכרח בצרה"61 וש"ִעמו אנכי ישראל עם את אוהב
מבחינה בעייתיות אמנם שתפיסותיהם הודו המדרשים ממחברי אחדים
אלו מעין פתח לתיאורים פותח עצמו שהמקרא טענו בתוקף אך תיאולוגית,

האלוהים:62 של

"ויקרא [נאמר]: מיד מירושלים], [בגלותם הוא ברוך הקדוש אותם שראה כיון
ואלמלא שק". ולקרחה ולחגור ולמספד לבכי ביום ההוא צבאות אלהים ה'
זה, לשער  זה משער והולכין בוכין והיו לאומרו. אפשר אי שכתוב, מקרא 
למלך לו אוי ואומר: סופד הוא ברוך הקדוש והיה לפניו, מוטל שמתו כאדם

הצליח.63 לא ובזקנותו הצליח, שבקטנותו

הדורות: לאורך היהודית להישרדות המפתח טמון בדיוק זה שבעניין אפשר
זו אמונה יהדותם. את לשמר אותם מחייבת ליהודים האל שאהבת האמונה
מסירותם המעשה. בחיי גם  אלא הדתית  בהוויה  רק  לא ביטויה את מצאה
עיוור, ציות נבעה מתוך לא העברי למשפט היהודים המתמשכת של ההיסטורית
לאהבתו והביטוי הסיבה הם הם אלו וחוקים שהלכות בכך עזה מאמונה אלא
בגידה בבחינת תהיה ושבגידה בהם - היהודי העולם לעם בורא של הייחודית
את היא שקיימה אחר, דבר מכל יותר אולי זו, אמונה אהבה מיוחדת. באותה
ואפשר והפוגרומים. הרדיפה הגלות, קשיי למרות השונות היהודיות הקהילות

זאת. עודנה עושה שהיא

מנהטן. הוא בצפון ישורון בקהילת כרב ומשמש שלם במרכז חבר עמית הוא מאיר סולוביציק
מאמרו האחרון בתכלת הוא פרינסטון. באוניברסיטת ישראל לומד לתואר דוקטור במחשבת

התשס"ה/2005). אביב ,19 לשנאה?" (תכלת מקום יש "האם
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