א .במדבר | פרק י"ד
ֹּאמר ה' ָסלַ ְח ִּתי כִּ ְד ָב ֶרָך( :כא) וְ אּולָ ם ַחי ָאנִּ י וְ יִּ ָמלֵ א כְ בֹוד ה' ֶאת
(כ) וַ י ֶ
כָ ל ָה ָא ֶרץ( :כב) כִּ י כָ ל ָה ֲאנָ ִּשים ָהר ִֹּּאים ֶאת כְ ב ִֹּּדי וְ ֶאת אֹּת ַֹּתי ֲא ֶשר
ּוב ִּמ ְד ָבר וַ יְ נַ ּסּו א ִֹּּתי זֶ ה ֶע ֶשר ְפ ָע ִּמים וְ ֹלא ָש ְמעּו ְבקֹולִּ י:
יתי ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם ַ
ָע ִּש ִּ
אּוה:
(כג) ִּאם יִּ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נִּ ְש ַב ְע ִּתי לַ ֲאב ָֹּתם וְ כָ ל ְמנַ ֲא ַצי ֹלא יִּ ְר ָ

הגלות

חילול השם או קידוש השם

ב .יחזקאל | פרק כ'

ה .אורות המלחמה | פרק ד'

(כב) וַ ֲה ִּשב ִֹּּתי ֶאת יָ ִּדי וָ ַא ַעש לְ ַמ ַען ְש ִּמי לְ ִּבלְ ִּתי ֵה ֵחל לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִּ ם ֲא ֶשר
אתי ֶאת יָ ִּדי לָ ֶהם ַב ִּמ ְד ָבר
אֹותם לְ ֵעינֵ ֶיהם( :כג) ּגַ ם ֲאנִּ י נָ ָש ִּ
אתי ָ
הֹוצ ִּ
ֵ
אֹותם ָב ֲא ָרצֹות:
לְ ָה ִּפיץ א ָֹּתם ַבּגֹויִּ ם ּולְ זָ רֹות ָ

לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות
להם ,כי שם ד' הנקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות ,ולא היתה שום
שיטת מלחמה נוהגת ,וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח .רק
החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים ,וכל מסבות העולם הנן אחוזות זו בזו
להביא את אור ד' בעולם ,וחטא העגל ימחה לגמרי וממילא (ישעיהו סא ,ט) "כל
רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ד" ,והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה,
ונעם ד' יוחש בכל לבב ,לענג רוח ולעדן נשמה ולכל בהם תחיה נפש כל חי.

ג .יחזקאל | פרק ל"ו
(טז ) וַ יְ ִּהי ְד ַבר ה' ֵאלַ י לֵ אמֹּר( :יז) ֶבן ָא ָדם ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל י ְֹּש ִּבים ַעל
ילֹותם כְ ֻט ְמ ַאת ַהנִּ ָדה ָהיְ ָתה ַד ְרכָ ם
ּוב ֲעלִּ ָ
אֹותּה ְב ַד ְרכָ ם ַ
ַא ְד ָמ ָתם וַ יְ ַט ְמאּו ָ
לְ ָפנָ י( :יח) וָ ֶא ְשפְֹּך ֲח ָמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם ַעל ַה ָדם ֲא ֶשר ָש ְפכּו ַעל ָה ָא ֶרץ
אּוה( :יט) וָ ָא ִּפיץ א ָֹּתם ַבּגֹויִּ ם וַ יִּ זָ רּו ָב ֲא ָרצֹות כְ ַד ְרכָ ם
ּובגִּ ּלּולֵ ֶיהם ִּט ְמ ָ
ְ
ילֹותם ְש ַפ ְט ִּתים( :כ) וַ יָ בֹוא ֶאל ַהּגֹויִּ ם ֲא ֶשר ָבאּו ָשם וַ יְ ַחּלְ לּו ֶאת
וְ כַ ֲעלִּ ָ
ּומ ַא ְרצֹו יָ ָצאּו( :כא) וָ ֶא ְחמֹּל ַעל ֵשם
ֵשם ָק ְד ִּשי ֶב ֱאמֹּר לָ ֶהם ַעם ה' ֵאּלֶ ה ֵ
ָק ְד ִּשי ֲא ֶשר ִּחּלְ לּוהּו ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל ַבּגֹויִּ ם ֲא ֶשר ָבאּו ָש ָמה :ס (כב) לָ כֵ ן
ֱאמֹּר לְ ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' ֹלא לְ ַמ ַענְ כֶ ם ֲאנִּ י ע ֶֹּשה ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל
אתם ָשם( :כג) וְ ִּק ַד ְש ִּתי
כִּ י ִּאם לְ ֵשם ָק ְד ִּשי ֲא ֶשר ִּחּלַ לְ ֶתם ַבּגֹויִּ ם ֲא ֶשר ָב ֶ
ֶאת ְש ִּמי ַהּגָ דֹול ַה ְמ ֻחּלָ ל ַבּגֹויִּ ם ֲא ֶשר ִּחּלַ לְ ֶתם ְבתֹוכָ ם וְ יָ ְדעּו ַהּגֹויִּ ם כִּ י
ֲאנִּ י ה' נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ְב ִּה ָק ְד ִּשי ָבכֶ ם לְ ֵעינֵ ֶיהם( :כד) וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּמן
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ַא ְד ַמ ְתכֶ ם( :כה)
ַהּגֹויִּ ם וְ ִּק ַב ְצ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּמכָ ל ָה ֲא ָרצֹות וְ ֵה ֵב ִּ
ּומכָ ל ּגִּ ּלּולֵ יכֶ ם
אֹותיכֶ ם ִּ
ּוט ַה ְר ֶתם ִּמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הֹורים ְ
וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִּ ם ְט ִּ
רּוח ֲח ָד ָשה ֶא ֵתן ְב ִּק ְר ְבכֶ ם
ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם( :כו) וְ נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב ָח ָדש וְ ַ
רּוחי
וַ ֲה ִּסר ִֹּּתי ֶאת לֵ ב ָה ֶא ֶבן ִּמ ְב ַש ְרכֶ ם וְ נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב ָב ָשר( :כז) וְ ֶאת ִּ
ּומ ְש ָפ ַטי ִּת ְש ְמרּו
יתי ֵאת ֲא ֶשר ְב ֻח ַקי ֵתלֵ כּו ִּ
ֶא ֵתן ְב ִּק ְר ְבכֶ ם וְ ָע ִּש ִּ
יתם לִּ י לְ ָעם
יש ְב ֶתם ָב ָא ֶרץ ֲא ֶשר נָ ַת ִּתי לַ ֲאב ֵֹּתיכֶ ם וִּ ְהיִּ ֶ
יתם( :כח) וִּ ַ
וַ ֲע ִּש ֶ
אֹותיכֶ ם
הֹוש ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּמכֹּל ֻט ְמ ֵ
אֹלהים( :כט) וְ ַ
וְ ָאנֹּכִּ י ֶא ְהיֶ ה לָ כֶ ם לֵ ִּ
יתי ֶאת
יתי אֹּתֹו וְ ֹלא ֶא ֵתן ֲעלֵ יכֶ ם ָר ָעב( :ל) וְ ִּה ְר ֵב ִּ
אתי ֶאל ַה ָדגָ ן וְ ִּה ְר ֵב ִּ
וְ ָק ָר ִּ
נּובת ַה ָש ֶדה לְ ַמ ַען ֲא ֶשר ֹלא ִּת ְקחּו עֹוד ֶח ְר ַפת ָר ָעב ַבּגֹויִּ ם:
ּות ַ
ְפ ִּרי ָה ֵעץ ְ
טֹובים ּונְ קֹּט ֶֹּתם
ּומ ַעלְ לֵ יכֶ ם ֲא ֶשר ֹלא ִּ
(לא) ּוזְ כַ ְר ֶתם ֶאת ַד ְרכֵ יכֶ ם ָה ָר ִּעים ַ
בֹותיכֶ ם( :לב) ֹלא לְ ַמ ַענְ כֶ ם ֲאנִּ י ע ֶֹּשה
תֹוע ֵ
ִּב ְפנֵ יכֶ ם ַעל ֲעוֹּנ ֵֹּתיכֶ ם וְ ַעל ֲ
נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' יִּ ּוָ ַדע לָ כֶ ם בֹושּו וְ ִּהכָ לְ מּו ִּמ ַד ְרכֵ יכֶ ם ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל :ס

ד .תהלים | פרק ק"ו
(כד) וַ יִּ ְמ ֲאסּו ְב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ֹלא ֶה ֱא ִּמינּו לִּ ְד ָברֹו( :כה) וַ יֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם
אֹותם ַב ִּמ ְד ָבר( :כז)
ֹלא ָש ְמעּו ְבקֹול ה'( :כו) וַ יִּ ָשא יָ דֹו לָ ֶהם לְ ַה ִּפיל ָ
רֹותם ָב ֲא ָרצֹות:
ּולְ ַה ִּפיל זַ ְר ָעם ַבּגֹויִּ ם ּולְ זָ ָ

ו .רמב"ם | הלכות מלכים פרק י"א
ד .ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו ,כפי תורה
שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה' ,הרי
זה בחזקת שהוא משיח ,אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש
במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי .ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע
שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים
שמתו .ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים
יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד .אף ישוע הנצרי שדמה
שיהיה משיח ונהרג בבית דין ,כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו
להעמיד חזון ונכשלו .וכי יש מכשול גדול מזה .שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל
ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן .וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר
שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'.
אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו
מחשבותיו .וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן
אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד .שנ' כי אז
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד .כיצד .כבר
נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים
אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות
התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות
ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם.
וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים
ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

ז .פסיקתא זוטרתא | שלח קז:
ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ .אלו ישראל שנקראו
כבוד ה' שנאמר (ישעיה מג) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו.
מיכן שנגזרה גזרה על ישראל שיהו גולים בין אומות העולם וכן
אמר דוד (תהלים קו) וישא ידו להם להפיל אותם במדבר וגו' .ד"א
ואולם חי אני וימלא כבוד וגו' .כי מתוך שישראל חוטאין לפני
ואני סולח להם ימלא כבוד ה' את כל הארץ שיהו אומות העולם
אומרין (שם קמד) אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו:

ח .העמק דבר | במדבר פרק י"ד ,פסוק כ"א
אלא הכל נרמז בזה המקרא .שמזה שנגזר פזור ישראל בכל
ארצות .נגלה באמת כבוד ה׳ ע״י ישראל (אחר כך ראיתי שכך פי׳
חז״ל בפסיקתא זוטרתי) .ומזה יצא שחלפו עבודת אלילים .עד
שיגיע שכליל יחלופו ויעברו ונגלה כבוד ה׳ בכל הארץ .וכתיב
וישא ידו להם .היינו שנשבע כמו אשר נשאתי את ידי .היינו
משום שמכ״מ משמעות חי אני שבועה ג״כ כמו להלן כ״ח
ובכ״מ .והנה בשביל זה נגזר אח״כ שיהיו במדבר ארבעים שנה
וכמו שיבואר להלן במקרא ל״ד .ויש לבאר עוד מה שהגיע עון
מרגלים לאותו עונש ולזה התכלית .ובלי עון מרגלים לא הגיע
כך .וא״כ האיך היה מגיע זה התכלית .אבל באמת אם לא
סירבו מתחלה על הנהגה נסית והיו עומדים ברצון בזהירות
יתירה כפי הראוי לזה האופן כמש״כ לעיל .ואם היו חוטאים
היה בא העונש מיד כמו שהיה במדבר .אז היה נשמע גם
בהיותם בא״י איזה משך בכל העולם כבוד שמים ועבודתו.
שהרי בקריעת ים סוף לבד נודע לכמה אוה״ע מסביב מכש״כ
שהיה בזה האופן בא״י בישובם באופן נעלה מטבע כל
הארצות .והרי היה מגיע ע״י לזה התכלית באיזה מאות שנים.
משא״כ כשבקשו הנהגה טבעית ובהשגחה נסתרת ולא ניכר
בחוצות אוה״ע השגחתו ית״ש וכח עבודתו אלא לעמו .וא״כ
לא היה מגיע לזה התכלית אם לא ע״י פזור ישראל ועם ה׳
נמסרים על קדוש שמו ית׳ .והכל רואים שאין כל אומה ולשון
יכולים בהם ושהיא רק השגחתו ית׳ להציל שה פזורה ישראל
משבעים זאבים .ובזה מגיע בדור דור לזה התכלית (וע׳ מש״כ
בס׳ דברים כ״ט א׳) כ״ז הוא הסיבה שלא נשמע תפלת משה ע״פ
י״ג מדות .אמנם מטענתו הראשונה ושמעו מצרים נתקן גזירה
שלא ימותו במכת דבר כאיש אחד .כי אם לאט לאט ויסור
החשש כאשר יבואר:

ט .ירושלמי | קידושין ,פרק ד' ,הלכה א'

י .רמב"ן | שמות י"ג ,ט"ז

אמר ר"א כתיב [צפניה ב ג] בקשו את י"י כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו .מאי אשר משפטו פעלו

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים
שהם יסוד התורה כלה ,שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו
עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע
ומנהגו של עולם ,בין ברבים בין ביחיד ,אלא אם יעשה המצות
יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו ,הכל בגזרת
עליון כאשר הזכרתי כבר (בראשית יז א ,ולעיל ו ב).
ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא ביעודי
התורה בענין הברכות והקללות ,כמו שאמר הכתוב (דברים
כט כג כד) ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ
הזאת ,ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם,
שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם .ואמר
בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך.
ועוד אפרש זה בעזרת השם (ויקרא כו יא):

שהוא עושה משפט ופעלו כאחת[ .שמואל ב כא א] ויאמר י"י אל שאול ואל בית הדמים .על שאול
שלא עשיתם עמו חסד .ועל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים .שלח דוד וקרא להם מה לכם
ולבית שאול .אמרין ליה על אשר המית ממנו ז' אנשים שני חוטבי עצים ושני שואבי מים וחזן וסופר
ושמש .אמר לון מה אתון בעו כדון .אמרו ליה יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לי"י בגבעת
שאול בחיר י"י .אמר לון ומה הנייה לכון ואינון מתקטלין .סבו לכון כסף ודהב והוון אמרין אין לנו כסף
עם שאול ועם ביתו .אמר דילמא דאינון בהתין פלגון מן פלג נסב כל חד מינהון והוה מפייס ליה קומי
גרמיה והוה אמר ליה מה הנייה אית לך דאינון מתקטלין סב לך דהב וכסף והוא אמר אין לנו כסף עם
שאול ועם ביתו .אין לי כתיב .באותה השעה אמר דוד ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל
רחמנין ובויישנין וגומלי חסדים .רחמנין מניין [דברים יג יח] ונתן לך רחמים .בויישנין מנין [שמות כ
יז] ובעבור תהיה ירא תו על פניכם זה סימן לבויישן שאינו חוטא .וכל שאין לו בושת פנים דבר בריא
שלא עמדו אבותיו על הר סיני .וגומלי חסדים מנין [דברים ז יב] ושמר י"י אלהיך לך את הברית ואת
החסד ואילו אין בהן אחד מהן מיד עמד וריחקן שנאמר והגבעונים לא מבני ישראל המה .אף עזרא
ריחקן שנאמ ר [נחמיה יא כא] והנתינים יושבים בעופל .אף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מרחקן
דכתיב [יחזקאל מח יט] והעובד העיר יעבדוהו .כתיב [שמואל ב כא ו ח] ויאמר המלך אני אתן ויקח
המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את אדמוני ואת מפיבושת וגו'[ .שם ו כג] ולמיכל
בת שאו ל לא היה לה ולד עד יום מותה .ואת אמר אכן .אמור מעתה בני מירב היו וגידלתן מיכל ונקראו
על שמה[ .שם כא ט] ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני י"י ויפלו שבעתם יחד .חסר יו"ד .זה
מפיבושת בן יהונתן בן שאול שהוא אדם גדול בתורה ונתן דוד עיניו בו להצילו מידם .אמר דוד הריני
מעבירן לפני המזבח וכל מי שהמזבח קולטו הרי הוא שלי .והעבירן לפני המזבח ונתפלל עליו והלך
המזבח וקלטו .הדא הוא דכתיב [תהילים נז ג] אקרא אל אלהים עליון לאל גומר עלי שהסכים הקדוש

יא .רמב"ן | דברים ל"ב ,מ'
השירה הזאת  ...היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל,
ושהוא ית' יעשה בנו בתוכחות חימה אך לא ישבית זכרנו ...
אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על
כורחן של מינין

יב .רמב"ן | בראשית כ"ב ,ט"ז

ברוך הוא עם דוד[ .שם כא ט] והמה הומתו בימי קציר בראשונים כתיב קציר שעורים[ .שמואל ב כא

והנה הובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו או שיפול ביד
אויביו ולא יקום .והנה זו הבטחה שלימה בגאולה העתידה
לנו.

הקציר עד נתך מים עליהם .מלמד שהיו תלויין מששה עשר בניסן עד שבעה עשר במרחשון והיו

יג .רמב"ן | ספר הגאולה ,עמ' רס"ג

י] ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה על הצור .מהו על הצור אמר ר' הושעיה שהיתה אומרת
הצור תמים פעלו .ר' אבא בר זימנא בשם ר' הושעיה גדול הוא קידש השם מחילול השם .בחילול
השם כתיב [דברים כא כג] לא תלין נבלתו על העץ .ובקידוש השם כתיב [שמואל ב כא י] מתחלת
העוברים והשבים אומרים מה חטאו אלו שנשתנית עליהן מידת הדין .והיו אומרים על שפשטו ידיהן
בגרים גרורים .אמרו מה אם אילו שלא נתגיירו לשם שמים ראו היאך תבע הקדוש ברוך הוא את דמן
המתגייר לשם שמים על אחת כמה וכמה .הרבה גירים נתגיירו באותה שעה .הדא הוא דכתיב [דברי
הימים ב ב טז יז] ויספר שלמה את כל האנשים הגרים ויעש מהם שבעים אלף נושא סבל ושמונים
אלף חוצב בהר .רב הונא אמר בימי ר' לעזר בן עזריה ביקשו לקרבן.

יד.
הנקמה תהיה אין סופית .לעולם 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).

טו.
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 הקדש שלהם שלא זייפנו
את הנבואות על יש"ו ...בניגוד לרצונם הם
תורמים לנו עדות באמצעות אחזקתם
בספרים האלה ,בעוד שהם מפוזרים בין כל
האומות ...כך הוכיח הא-ל לכנסייה את חסד
רחמיו על אויביה היהודים ,כי כדברי
השליח" ,במעידתם תהיה ישועה לגויים",
ולכן לא הרגם (אגוסטינוס).

טז.
מציאת מפלט בעמדות תנכיות תיאולוגיות,
תוך שימוש בדבר הא-ל ,וכדי להצדיק חוסר
צדק ,זה דבר לא מקובל .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 לחזור לישראל
ולעקור משם את הפלשתינאים .ההצדקה לכך
שישראל כובשת את השטחים הפלשתינאים,
אינה יכולה להתבסס על כתבי הקדש.

