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 )ההקדמה נוספה על ידי יאיר מנדלסו� ואינה מופיעה במאמר במקורי(הקדמה 

 1)מניטו (על הרב יהודא ליאו� אשכנזי

ל ָה מוּכָ ם אֹוְמרֹו ִיְרֶאה ּבַּאֹוֵמר ׁשְ ִאלו עֹוֵמד ְלֶנְגדֹו-לַעָעה ְבׁשֵ מוָעה ּכְ ּׁשְ  ]תלמוד ירושלמי[ ּּ

הוא אולי הדמות הרוחנית החשובה ביותר שעמדה ליהדות צרפת ) 1996�1922(הרב אשכנזי 
נצר לשושלת , יריה'בנו של הרב הראשי של העיר אורא� באלג. שלאחר מלחמת העול! השניה

, סוציולוגיה, פילוסופיהבלימודי וכ� , וידו רבה בכל ענפי התורה בנסתר ובנגלה, רבני! ומקובלי!
במלחמת העול! השניה גוייס ללגיו� . פריז בת הסורבו�אוניברסיטב אנתרופולוגיה ובלשנות

לאחר המלחמה . נטל חלק בקרבות השחרור של צרפת ונפצע במערכה הצבאית באלזאס, 2הזרי!
. ולימי! נעשה מנהלו,  באורסיי שליד פאריז3 הצטר& לבית הספר למנהיגות יהודיתעבר לצרפת

היושב ראש של ארגו� הסטודנטי! היהודיי! בצרפת וראש ) בו זמנית( היה ג! ,באותה התקופה
המפגשי! של האינטלקטואליי! , בסו& שנות החמישי!, כשהתחילו .תנועת הצופי! היהודיי!
אנדרה ' פרופ, עמנואל לוינס' יחד ע! פרופ, ה מעמודי התוו) שלה!הי, היהודי! דוברי צרפתית

אחרי מלחמת ששת הימי! ") אסכולת פריז"שזכו לכינוי (ולנסי ועוד �אליא� אמאדו לוי' נהר ופרופ
  .עלה לאר* יחד ע! רבי! מתלמידיו והיה לתלמידו המובהק של הרב צבי יהודה קוק

בה� השתת& , ובמסגרות שונות ברחבי העול!, בירושלי!,  שנה בפריז50לימד לאור) הרב אשכנזי 
בקמרו� ובמרוקו , בעשרות סימפוזיוני! לצד מנהיגי! רוחניי! בני דתות שונות ברחבי אירופה

, הוא נשלח מטע! מדינת ישראל לקמרו�). היה מבני שיחו הקבועי!, למשל, דיבואה' האב פרופ(
. הדות בטר! יכונ� עמה יחסי! דיפלומטיי!שביקש להתודע לי, לבקשת נשיא קמרו� פול ביאה

סוד קיומו "ביקש להכירו וללמוד ממנו את , המנהיג הרוחני הגולה של הע! הטיבטי, הדלאי למה
 ".של היהודי ששרד על א& אלפיי! שנות גלות

חשיבותה : להחיות בתלמידיו הבנה שהייתה רדומה במש) זמ� רבהרב אשכנזי במשנתו הצליח 
כחלק בלתי נפרד מ� המסר . ית ומימדיה לאור מקומה בתרבות הכלל עולמיתשל המסורת היהוד

הדגיש הרב את הצור) של ע! ישראל בחזרה , הכלל אנושי המובהק שעבר כחוט השני במשנתו
במהל) זה הוא ראה את המפתח .  העוטפת אותו4לזהות העברית תו) השלת הקליפה היהודית

 .עושר�ההכרחי לאיחוד הגלויות על כל גוניה� ו

הרב אשכנזי היה איש תורה שבעל פה מובהק והשאיר אחריו אלפי שעות של שיעורי! מוקלטי! 
וכ� מספר מועט בכמות ורב באיכות של חיבורי! ומאמרי! תורניי! מרבית! , בצרפתית ובעברית

בשני! האחרונות החלו להתפרס! ספרי! בעברית שערכו תלמידיו . בצרפתית ומיעוט! בעברית
 ):רשימה חלקית(עוריו על פי שי

וריו של הרב על ההספד שנשא הרב קוק על הרצל ובו שיע .2006 ספרית חוה ?מספד למשיח
ויהי באחרית "בספר כולל ג! המאמר החשוב . הסביר את תפקידה של הציונות במהל) הגאולה

 . על השואה" הימי!

 .ב"תשע ספרית חוה). בעריכת חיי! רוטנברג (סוד מדרש התולדות
שיעורי הרב על מדרש רבה לפרשת ל) ל) ומשמעות דמותו ותולדותיו של אברה! . ב�אחלק 
  .אבינו
 שיעורי הרב על מעשה בראשית ובעית הרע בעול! . ד�חלק ג

שיעורי! מתורגמי! קוב*  .2009  ידיעות אחרונות.מוסרית עברית זהות, מדרש בסוד ההפכי�
  .מצרפצית בעריכת נכדו איתי אשכנזי

בסדרת ע! " (מסורת בעיד� המודרני" מאמרי! שהתפרסמו  בספר .תורת התולדות � ו'שבת ה
 .2009ידיעות אחרונות ). הספר

דמותו בראי ההגות , אברה� אבי המאמיני� מאמר שהתפרס! בספר .באור חדש עקדת יצחק

 .ב"בר איל� תשס' בהוצאת אונ, לדורותיה

                                                 
הלקוח מהמיתולוגיה האינדיאנית ומשמש " מניטו"הכינוי ". ה"ולא ב" א"הרב נהג לכתוב את שמו ב  1

 .בפי תלמידיודבק ש! זה ו,  נית� לו במסגרת פעילותו בצופי! היהודיי!, למנהיג בעל עוצמהכינוי
 .שהרי חוקי וישי הסירו את אזרחותו הצרפתית  2
בהתא! לחזונו של , המייסד את תנועת הצופי! היהודיי! בצרפת, י רובר יאיר גמזו�"בית הספר נוסד ע  3

 .ילבר בלו)'ג
 .זהות ישראלנקודה זו הינה מרכזית במשנתו של הרב על   4
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 מימדיה ומשמעותה: השואה

. לכלל המאורעות שפקדו את הע� היהודי בימי הנאציז�" שואה"התרגלנו לייחס את המושג 
. אשר היה הקרב
 העיקרי של אות� המאורעות, מוקד התופעה אכ
 התגלה ביחס לע� היהודי

: י המשטר הגרמני של הימי� הה�"אול� אנחנו חייבי� לזכור כי לא רק יהודי� נרדפו ונרצחו ע
 –רעות אלה פרספקטיבה רחבה הרבה יותר ויש למאו, רבי� היו העמי� שסבלו ממשטר זה

 .ליאלחטא היה מימד אוניברס

מתוכה נבעו הנאציז� והשלכותיו , רבות המערביתעוד אי
 אנו דני� יסודותיה של התלכ
 כל 
שו� בירור אינו , מאותה סיבה. אי אפשר להבחי
 במימדיה הריאליי� של הבעיה, הטראגיות

עקרו
 : להיסטוריה של הע� היהודי בלבדיכול להסתפק בשאלות הקשורות לגורל ו
 רבי� .ות נפרדת מההיסטוריה של כלל המי
 האנושידהמונותיאיז� מחייב להבי
 שאי
 היה

האל המתגלה לאבות ולנביאי ישראל מודיע מראש שגורל ע� : # המעידי� על כ#"המקורות בתנ
רכו ב# כל משפחות ונב "–א� בחינת , בני ישראל קשור לגורל ולהיסטוריה של העול� כולו

בימי יציאת " ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש"וא� בחינת , כבר בימי האבות" האדמה
המאורעות הפוקדי� את עמנו קשורי� בטיב המצב של , כמו בסו$ כל תקופת גלות, ואכ
. מצרי�

 המאורעות: היא יציאת מצרי�, א� כי לא יחידה, דוגמא בולטת. התרבות האנושית בכללה
וא� מצד ,  א� מצד בורא העול� לפי אמונת המאמיני�–שפקדו את מצרי� של הפרעוני� 

 מהווה –ההיסטוריה לאלה המבססי� את השקפת עולמ� על מושגי� של אימננטיות גרידא 
 .הוכחה לכ#

. היה מימד מיוחד לכל מה שקרה ליהודי� בימי השואה בהשוואה לעמי� האחרי�, לעומת זאת
 .מימד של שיא, מד של קיצוניותמי: אפשר לכנותו

א# בדר# כלל לא דובר על , עינו ורצחו בני עמי� רבי�, הנאצי� אמנ� רדפו, בימי השואה
לפי ההגדרה " מיש לאי
"להביאו : זו הייתה התכלית, בקשר לע� היהודי. השמדת עמי� אלה

 ".הפתרו
 הסופי"הידועה לשמצה של 

 –התקומה . לא רק בימות אופל ותלאות,  עמנומימד זה של שיא התממש ג� לטובה בתולדות
היינו החזרת העצמאות לאומה הישראלית בארצה מק% אלפיי� שנה של מציאות לא טבעית 

תה אמנ� חלק של תופעה י הי–הצמוד לישות� הלאומית של אחרי� , כע� מפורז ומפורד
� פה ההבדל א# ג. שחרור העמי� שחיו תחת שלטו
 האימפריות האירופאיות: תאוניברסאלי

אבל , היה מצב של אומות תחת עול שלטו
 זר) באסיה, באפריקה( מצב העמי� האלה :מהותי
 ".יש מאי
"התקומה בתור אומה הייתה בבחינת בריאה , לגבי ישראל. היו אלה אומות קיימות

 קרי ע� בני ישראל לפי –לע� היהודי : מכא
 אנו מביני� ששתי הנקודות אינ
 סותרות זו את זו
ומצד שני יש לו קשר ע� ההתפתחויות של ההיסטוריה ,  יש ייחודיות גמורה–כינוי המקראי ה

 .הכלל אנושית

 

 לי ולמצפו� היהודיאשאלות למצפו� האוניברס

 :ה בבת אחת שתי שאלות חריפותידלכ
 השואה מעמ

, ומתו#, אי# יכול היה להתרחש דבר כזה בתו#: ליאראשית כלפי המצפו
 האוניברס )
 ?ההומאניסטית)המערבית הנאורההתרבות 

היא קוראת להרהור עמוק על יסודות היהדות בתורת : כלפי המצפו
 היהודי, שנית )
או של תרבות המערב ,  מעבר לאחריות� של הנאצי� עצמ�–אי# להבי
 : אמונה

 ? שמאורעות כאלו פקדו את הע� היהודי–בכללותה 

והסוציולוגיות שהביאו לצמיחת סטוריות יהשאלה הראשונה אינה קשורה רק לסיבות הה
שמתוכה , ת יותר למהות הציוויליזציה המערביתעהיא נוג. הנאציז� באירופה של הימי� הה�
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אפשר להתחמק )אי. ולו ג� תחת שלטו
 פשיסטי, תית כזוותרב)לה לצמוח תופעה ברבריתכי
 שהתפתחה רומית כפי)אשר שורשה בתפיסה היוונית, מביקורת יסודית של אותה הציוויליזציה

לעניות .  בחברות המבססות את השקפת עולמ
 על אות� כללי�–תו# חידושי סגנו
 , עד ימינו
 . לא ירדו לסו$ עומקה של ביקורת זועדיי
, ודדי� ע� הבעיהא$ כי רבי� מתמ, דעתי

 למושג ההשגחה השאלה השנייה מקבלת משנה תוק$ נוכח דפוסי המחשבה המסורתיי� אודות
הע� , הלא בתקופות אלה. ובתקופות הגלות בייחוד, ל עמו ישראלה ע"המיוחדת של הקב

והוא זקוק ביתר שאת לאותה ההשגחה שעליה מבשרות הנבואות בדבר , היהודי פגיע במיוחד
 .5ה ועמו"כריתת הברית בי
 הקב

להמשי# ולהאמי
 אחרי השואה כפי שהיינו מאמיני� לפניה בכל , ודיסהא� אפשר ללא הרהור י
 ? אותו האל הכורת ברית ע� עמו–חסי� בי
 הבורא ועולמו הקשור לי

 

 עת לדבר

היגיו הרוחניי� של עמנו נ מדוע הסתייגו מ, לדעתי,שתי סיבות עיקריות מסבירות, מצד אחד
 :מלתת תשובות ברורות לשאלה זו

לכ
 לנוכח . הצעת הסבר לנושא זה טומנת בחובה סכנה של הצדקה מדומה, ראשית )
גו$ כדהיינו הרבנות , ובפרט הסמכות המסורתית(בי� ר נרתעו ,מימדיה של הבעיה

אלא מתו# פחד ,  לא מתו# אי יכולת–מלתת הסבר מבוסס על כללי האמונה ) מוסמ#
 .פ
 יראו בהסבר זה הצדקה

ואי
 אנו רחוקי� , הסיבה השנייה היא שרובנו עדיי
 שיכי� לאותו דור בו אירע הדבר )
עת המאורע על עתיד הזהות שפמיתיי� של הדיינו כדי להערי# את המימדי� הא

זאת כל עוד לא נתבאר דיו עתיד עמנו .  ולאו דווקא על רגשי האמונה–היהודית עצמה 
, להיפ#, הנטייה להתבוללות או(סוציולוגי של הע� היהודי )במישור הדמוגראפי

וכל עוד אי
 בטחו
 גמור בקשר לבעיה המרכזית של שלומה של ) החזרה למקורות
 .ת ישראלמדינ

 :שתי סיבות לפחות מכריחות אותנו לפתוח בדיו
 על שאלה זו, מצד שני

אפילו שהשכל הבריא שולל . 6הועלו ספיקות באשר לעצ� התרחשותה של השואה .א
ליות שהשואה אהמגלה שהמנט, יש בה� משו� סימ
 מדאיג מאוד, ספיקות כאלה

אבל יש , נטישמיותהדבר קשור לתלאות הא, אמת. צמחה ממנה לא בטלה מ
 העול�
הקושי של המצפו
 העולמי לשאת בכנות באחריות לעובדות במלוא : בכ# יותר מזה


כדי להסיק את , לכ
 שומה עלינו לעזור עוז ולהתחקות עד שורשו של עניי
. היקפ
 .המסקנות המתבקשות לעתיד

ג� א� תלבש צורות אחרות , רבי� מטילי� ספק באפשרות של התרחשות שואה נוספת
התרחשו דברי� דומי� , אבל אי
 להכחיש שמתקופת הנאציז� ועד ימינו. לתי צפויותוב

 ).'וכו, בקמבודיה, בביאפרה(בארבע כנפות עול� 

או /ריי� ואעל פי רוב להבעת רגשות הומניט, התגובות בעול� הרחב הצטמצמו .ב
הנה ההוכחה כי אפשרויות אלו לא פסו מ
 העול� כלל : הסברי� פוליטיי� צבועי�

בימינו " שלו� הגליל"תגובתו המוגזמת של העול� כולו על מבצע , יתר על כ
. עיקרו
בסיסית כלפי )מסמנת בעליל כי עודה קיימת צורה של אנטישמיות פרימיטיבית, אנו

                                                 
 .א"ענ, ט" כבמגילה ובשלח מכילתאעיי� לדוגמא ב: שכינה עמה!, כל מקו! שגלו ישראל  5
  R. Harwood: Did Six Million Really Die? 1974: ראה לדוגמא  6

 T. Chritophersen: Der Auschwitz Bertug. 1975ובגרמנית 
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לא לחינ� השתמשו המקטרגי� במונח שואה בהצביע� על מה שכביכול . הע� היהודי
 ? תהלי# של התקת רגשי אשמההא� אי
 כא
. עוללו היהודי� במערכות ישראל

ובפרט ,  אבל לרוב–הוגי דעות יהודי� כלא יהודי� דנו בעניי
 , מזה כמה שני� .ג
 .מחו% לנתוני� השורשיי� של כללי אמונת ישראל, )ובמודע( היהודי� שביניה�

 


יש להודות ה
 לאלה שטרחו ואספו את כל המסמכי� התעודות והעדויות כדי להנציח את , לכ
משמעותו התיאולוגית של : וה
 לאלה מהרבני� שאזרו עוז וטיפלו בבעיה האמיתית, העובדות
ובייחוד , ל"בפרט יש לציי
 את יצירותיו של הרב מרדכי עטיה זצ. ל"לפי מקורות חז המאורע

 .7"סוד השבועה"את ספרו 

 תשובות אחדות לשאלה חדשה

כיצד יכולה התודעה : נובכוונתי להתייחס בקצרה למספר שיטות למטרת
 לתת תשובה לשאלת
 ?המסורתית היהודית להגיב לעניי
 השואה כדי להכלילו בהשקפת עולמה

ליזציה של אנאאי אפשר להתחמק ממנה באמצעות ב: זוהי שאלה חדשה בהיסטוריה שלנו
הבעיה ולהתייחס א# ורק לגודל מימדיה של השואה לעומת מאורעות שהתרחשו בתולדות עמנו 

מאורעות , יזיציהוהאינקו, מסעי הצלב, חורב
 בית שני, ב
 בית ראשו
חור: מאז יציאת מצרי�
א� בגלות ישמעאל וא� ,  א� במזרח וא� במערב–ט וכל הרדיפות שסבלו היהודי� "ח ות"ת

הלא :  נמצאת מלכתחילה מחו% לאפשרות של באנאליזציה, בייחודה,השואה. בגלות אדו�
והתרחשו דברי� שכמות� עד כה , היהודידובר בסכנה ממשית של השמדה טוטאלית של הע� 


 .לא ברא השט

 ולבסו$ להציע כווני מחשבה ברוח ,להעיר עליה
 הערות, לכ
 ברצוננו להציג שיטות אלה
 .ל"מקורות חז

 פאגאניז� בסגנו� עברי

השיטה הראשונה המופיעה כהנחת הסבר היא ערעור מהותי על , ויתכ
 שג� לוגית, כרונולוגית
,  קרי אל אחד–ז� המוחלט יאיהכלל של המונות. ית היהודית המסורתיתההשקפה התיאולוג

מאורעות השואה . 8רחמ
 ושופט צדק איננו אלא אשליה, יכול)יחיד ומיוחד שהוא עצמו כל
מידות את לא רק בי
 מושגי� המתארי� , מפני שה� מבליטי� סתירה מהותית, שוללי� הגדרה זו

כיצד , א� האל רחמ
.  עול� בו מתגשמות מידות אלהבתור, אלא ג� מול המציאות עצמה, האל
, ובמש# זמ
 כה ארו# בניגוד לאמור, יישו� דינו מביא למימדי� כאלה של מציאות אכזרית

והלא מידת הרחמי� כוללת בהגדרתה ג� ? "חיי� ברצונו, כי רגע באפו" :בפסוק כמו, למשל
 !ומרובה מידת החסד ממידת הדי
, י
החסד וג� הד

 ?כיצד אירע שצדקו לא התגש� דר# התערבות גלויה, יכול)א� הוא כלמצד שני 

ז� של הנביאי� העבריי� מבלי שיידרש ישיטה זו מביאה בדר# כלל לוויתור על המונותיא
אבל מוליכה לזה שהאופציה ; ח ניתוק מהזהות התרבותית וג� הדתית של הע� היהודירבהכ

כוחות שוני� ואלוהויות : אסי והפלגייתיותהדתית תכוו
 דר# הקטגוריות של הפאגאניז� הקל
, וכאשר כוחות הרע מתגברי� על כוחות הטוב, שונות נמצאי� בעימות בהיסטוריה של עולמנו

 .ל אפשריוהכ

                                                 
 .ג" תשכ– ירושלי!. ל) ל) וסוד השבועה: ל"הרב מרדכי עטיה זצ  7
אלהינו לא היה ): "ו"א תשל"כ' מורשת חוב, ילקוט (קול מתו) האפר: דונט. לדוגמא במאמר של א  8

 ".היפה שבחלומות האד!, יצור דמיוני, אלא אגדה
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התרבות : 9ומעבר לפאגאניז� בסגנו
 עברי, יש בכ# ויתור על אמונת האחדות, במילי� אחרות
והלא כל תרבות כוללת ממילא ,  לחיותהעברית עודנה שרירה וקיימת כל עוד ע� זה ממשי#

 .בכל סגנו
 שהוא, בתוכה תופעה דתית

: שה
 כהחייאה של תופעות מעברו הרחוק של עמנו, יש לציי
 שתי וריאציות של אותה שיטה
 .האמונה בשתי רשויות והכפירה

 כפי שהיא מתבטאת –היהודי המוותר על אמונת האחדות , כשהרגש הדתי הטבעי חזק דיו
ודווקא עקב מאורעות בה� מתגלות לכאורה , נוטה להעדי$ השקפת עול� דואליסטית, במסורת

בתו של היהודי הבוחר בנתיב ותג, #בכ. שתי רשויות שהשכל והלב האנושי אינ� מסוגלי� לאחד
די א� נזכיר את העימות של הפרושי� באלו המחזיקי� בדעות . זה היא תגובה אנושית גרידא

 .הפרסיות

וליטול חלק בזר� זה או אחר של תרבות , ה דתיתיה היא לבטל כליל כל אשליות השניהאפשר
 .ז� אינו אלא סקולריזציה של המנטאליות הפאגניסטיתיאתיא, בנידו
. דית אתיאיסטיתויה

ולא בהכרח על הזהות , המכנה המשות$ לעמדות הללו הוא הוויתור על היהדות בתורת אמונה
ה
 , י� עמדה זו בעיקר בקרב חוגי� אוניברסיטאי�מוצא. 10היהודית בתורת ע� ותרבותו

 סכנת התגבשות
 של –דר# אגב טמונה בזה בעיה בפני עצמה . בתפוצות וה
 בחברה הישראלית

, האחת שתהיה קוסמופוליטית: ושונות בתכלית, שתי זהויות תרבותיות יהודיות נבדלות במהות

יש אמנ� אפשרות של . פתח בישראלוהשנייה שתמשי# ליטול חלק בזר� הלאומי כפי שהוא מת
קשרי גומלי
 בי
 שני זרמי� אלו א# קיימת סכנה של פירוד מוחלט בי
 זהות יהודית ישראלית 

 .*לאומית ובי
 זהות יהודית קוסמופוליטית
כדת ממקור , בימי החורב�, כדאי לזכור כיצד צמחה הנצרות, א) השיי) לענייננו באופ� מהותי, במישור אחר לגמרי*
 יש מקו! לאפשרות דומה במישור התרבותי. ודי מנותק מהזהות הלאומית היהודיתיה

טה זו מזניחי� את ההיסטוריה האמיתית של העימות בי
 המסורת היהודית יברור שהדוגלי� בש
, האופציה האלילית. במש# כל תולדותיה, והדואליז� והכפירה מצד שני, והאלילות מצד אחד

דווקא בשל סתירה , סטיתייכולת להגיע לאידיאה המונותיא)ידי איהונעה על , על כל השלכותיה
. היהדות ידעה על מה ולמה עובדי האלילי� עבדו אלוהויות רבות, א"ז. בי
 מידות האלוהיות

צמחה מחדש המסורת של אמונת האחדות , ולמרות זאת בחידוש גמור לגבי הרגש הדתי הטבעי
היה חרוט המאורע הטראגי , ונו של אברה� אבינוכריאי אפשר להכחיש שבז. מאז אברה� אבינו

אי
 זה מוריד במאו� , א$ כי רגילי� להסביר את סיבת המבול כמשפט ועונש: של המבול
הרי הוא , א� מייסד המונותיאיז� העברי בחר באופציה של אחדות האל. מאימת המאורע עצמו

 .עשה זאת בהתחשב באפשרות מימדי� כאלה של אימה

היא מגלה ניתוק .  וייאוש אי
 עמדה זו מביעה רק חוויה עמוקה של אכזבה,במילי� אחרות
. מראש משורשי המסורת היהודית ונסיגה למצב שקד� להופעת אמונתו של אברה� אבינו

הבעיה אינה מתמקדת בעובדה שבעלי גישה זו אינ� מצליחי� להעניק הסבר לשואה בלי לפגוע 
ינ� יודעי� שחכמי ישראל היו מודעי� לאפשרות היא מתרכזת בכ# שה� א. באמונה באל אחד

,  באל אחד�ות זו באמונתרל כללו אפש"יתרה מזאת חכמינו ז. התרחשות� של מאורעות כאלה
 .וא$ הביעו דאגה לנוכח הסכנה שמאורעות אלה יתממשו בפועל

                                                 
התיאולוגיה היהודית  –ל במאמרו "מתו) קטעי! שתירג! ולדימיר רבי ז(רד רובנשטיי� 'ריצ, למשל  9

זוהי האמונה בפגניות ... מה לא נשתנה אצלי ): "64' חוב, ג"אביב תשל, לה הגובתפוצות (אחרי אושווי*
שיבה אל הטבע ואל מחזוריות ... ", "יוצרת ע! האדמה וע! כוחות האדמההתמזגות ... מפוקחת 

 ,)  R. Rubenstein, Afler Auschwitz,   1966: מתו)" (הטבע
 : ודוק אצל שני ההוגי! שהזכרנו לעיל  10
  �אנו זקוקי! לתורה ולמסורת ולקהילה דתית , סבורני שבעול! חסר אלהי!: "ל רובנשטיי�בפיו ש 

 ".הרבה יותר מאשר בעול! שנוכחות אלהי! בו היתה מורגשת ומוחשית
�... הנני שולל את האלהי! , ודווקא מפני שאני יהודי. ח אבריי"אני יהודי בכל רמ, כ�: "של דונט ובפיו 

ה הנשגבה ביותר של צדק אישי וחברתי וע! זאת התפיסה הריאליסטית בעיניי היהדות היא התפיס
 ". ביותר ומשמשת מקור לאידאלי! ולשאיפות האציליות ביותר בכל העמי! ובכל הזמני!
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 שה� אינ� #מודי� אפוא בכ, על האמונה היהודית באל אחד, לאחר השואה, אות� המערערי�
ערעור� מתייחס יותר להכרת האל השייכת : י� מהו תוכנה האמיתי של אמונה זועיוד

 .איסטיתילפילוסופיה הד

הא� תפיסתה של אמונת ישראל את היחס בי
 הבורא ועולמו שונה מהתפיסה : נשאלת השאלה
 ?עליה מוותרי� הוגי� אלה לאחר הטראומה של השואה

 

 )�holocaustכ" (עולה"השואה כ

בניסוח נאיבי , א� כי אפשר להיתקל בה, וצה בעיקר בקרב התיאולוגי� הנוצריי�שיטה אחרת נפ
כי יש לראות , תפיסת� היא. ג� במספר חוגי� יהודיי� ואפילו רבניי�, ולדעתי א$ חסר אחריות

כלולה בייעודו של , לדיד�". עקידתו של יצחק"את ההיסטוריה של ע� ישראל באספקלריה של 
. ולשאת באמצעות ייסוריו את תיקו
 העולמות, על חטאי האנושותע� ישראל הסגולה לכפר 

השואה נתפסת כא
 כקרב
 . כ
 גדלה זכותו, מכא
 עולה שככל שנוראה הטרגדיה של ע� ישראל
 .כפרה

 Superieur de la:"עלינו לציי
 בפרט את דעתו של האב דובואה שהוא, בי
 דעות אלה

maison St Isaie "על א$ שאינו ,  באוניברסיטה העברית בירושלי�ומרצה בכיר לפילוסופיה
 כתוב בזהירות רבה מתו# דר# אר% עדינה ובאהדה 11מאמרו. מתייחס ישירות לדג� העקידה

עלילת ייסוריו " על זהות גמורה בי
 – יותר מאשר על השוואה או הקבלה )הוא מצביע . עמוקה
לדעתו יש משמעות זהה . ואההמוארת על ידי הש, וההיסטוריה של ע� ישראל" של אותו האיש

השואה מוכיחה שרק : פוא ברורההמסקנה א. הנוצרית ולמאורע השואהלמושא של האמונה 
 .התפיסה התיאולוגית הנוצרית יכולה לשמש בסיס להמשכה של האמונה היהודית עצמה

וזכותו להכחיש שמטרתו היא לתרו� ,  הוא כ
– באשר הוא מדבר כנוצרי –מוב
 שהאב דובואה 
אול� אי אפשר שלא להבי
 כי נטייה זו . אני מאמי
 בכנותו,  ואכ
–מרת דת� של היהודי� לה

לאית יכולה ירק הארה ע: "השאולי� ממאמרו,  ודי לצטט משפטי� אלה–טמונה בעמדתו 
עוברת דר# המסתורי
 , עבורנו הנוצרי�, והארה זו, לי של השואהאדנטנלפרש את מובנה הטרנצ

 :או". של הגלגלתא

 מאפשרת לנו הבנה טובה קצת יותר – שהגיעה לשיאה בשואה –# ייסוריו של הע� היהודי דר"
 ."של המסתורי
 של הצלב

ה� יאמרו שרק , אדרבה. ברור שאי
 זו עמדת� של הרבני� המסבירי� את השואה כעקידה
 וכי סיפור – ועוונותינו בכלל� –מתממשת כפרת עוונות העול� , בהיסטוריה הממשית של עמנו

 .צליבתו של אותו האיש אינו אלא מיתוס המסמל את סבלו של הע� היהודי

האל : אפשר להבי
 את העקביות שבאות
 דעות בהקשר לעיקרו
 המונותיאיז� בצורה הבאה
, לכ
 יש הכרח ליצור משקל שכנגד לרע. האחד מנהיג את עולמו דר# מידות הטוב והרע ג� יחד

 .ות לאיזו
 וקיו� של העול�רק כ# יש אפשר. באמצעות סגולת הכפרה

, יוכל, הלא רק ע� שמסוגל להעיד על ערכי הטוב: זכות יתירה נודעת לע� שנבחר לתפקיד זה
אי
 שו� חשיבות לפרטי , הלכ#. לשאת בתוצאותיה של הפרה זו, כאשר יופרו ערכי� אלה

� יש א, במילי� אחרות. רק עצ� הקורב
 הינו בעל משמעות. לדר# הקרבת הקורב
, המאורע
 תלת, בקרב היהודי�, מכל מקו� ברור שנטייה זו. הדר# בה סובלי� הינה משנית, צור# בסבל

 .אינה אלא נטייה מתנצרת, "עקידת יצחק"הסבר לשואה בקטגוריות של 
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כאשר הוא פותח , למעשה; טעית של סיפור עקידתו של יצחקוהבסיס לאותה גישה הינו הבנה מ
סיו
 של ינ, ")והאלהי� ניסה את אברה� ("סיו
יר על נהמקרא עצמו מדב, בסיפור העקידה

ואל תעש לו  ("12ה מבהיר שהוא לא ביקש את הקרב
 עצמו"הקב. סיו
 של יצחקיאברה� ונ
לכ
 אי אפשר להשתמש באותו דג� בו לא הוקרב הקורב
 כדי להסביר כביכול ). 13"מאומה

"
, יתר על כ
. 14רצונו נעקדהנעקד מ, ובייחוד לאור העובדה שבעקידה, שאכ
 התרחש" קרב
, המסורת היהודית מורה ששו� ייסורי� אינ� רצויי� מלכתחילה, בנוגע לנושא תכלית הייסורי�

, כאשר יש ייסורי�. 15לא ה
 ולא שכר
, חביבי
 עלי# ייסורי
): א� בכלל(ואפילו בתור כפרה 
בדיעבד ורק בדיעבד ורק בדיעבד ורק בדיעבד ורק  אול�,  היהדות אכ
 יודעת לקדש� מבחינת כפרה– יהיו רויהיו סיבותיה� אש

קידשו , על רבניה� ומנהיגיה�, יהודי� רבי�, וזה מסביר לנו למה במקרי� אי
 ספור .בדיעבדבדיעבדבדיעבדבדיעבד
 .ואכ
 רק בדיעבד, עצמ� בצורה זו בגבורה עילאית

היא , המחשבה שע� ישראל הוא ע� שנברא מראש ובעיקר כדי לכפר על תועבות העול�
כית והופכת את "ודה של הנבואה התנהיא סותרת את כל רוח תלמ. בבחינת חירו$ וגידו$

 .ההנהגה העליונה למפלצת נוראה

יש להבחי
 בי
 גורל הפרט ובי
 התופעה המאסיבית , כאשר מאורעות אלה אכ
 מתרחשי�
מימי :  שאלה לגמרי חדשה,לכאורה, אי
 השואה מציבה, בקשר לגורל היחיד. הנוגעת לכלל

� מ
 הדי
 להבהיר שהתיאולוגי� המסתמכי� אול. סובלי� צדיקי� וחפי� מפשע כאחד, בראשית
מתו# . לא מצאו לה תשובה ברורה, "צדיק ורע לו"על הפילוסופיה לבדה כדי לפתור את שאלת 

די בנקודה . דהיינו הקשורות למסתורי
, ה� מגיעי� תמיד למסקנות מיסטיות, ברירות תבונתיות
הוא שמביא ייסורי� שאי
 אנו תפקוד העול� : �16 על ספר איוב"זו להתעמק בדבריו של הרמב

 ובספר איוב הוא נדחה –נדחה על הס$ , ולו מבחינת כפרה הכרחית, וכל הסבר שהוא, מביני�
ה עצמו המסורת היהודית עמדה על בעיית גורלו של היחיד בראייה שונה "א$ על ידי הקב

בעייתנו . א
א# אי
 נושא זה מענייננו כ, השייכת ללימודי הקבלה, לחלוטי
 בתורת הגלגולי�
 .נותרת בתחו� הגורל היהודי הקיבוצי בזמ
 השואה

 

 בעוונותינו

 תסכמאטי ובצורה –יש הרואי� בשואה , לפיה החורב
 נתפס כקרב
, בניגוד לשיטה הקודמת
 .17 עונש על חטאינו–וגסה 

היהודי� נטשו את קיו� : " המגוח#האופייכדי להבליט את , בכוונה אגזי� בהצגת גישה זו

 ערו#השולח"" ,
 !"הגזי� לכ
 שולחו לתאי –... ,לא אכלו אוכל כשר, לא הניחו תפילי

 ?אימי�)וכי אלה שהניחו תפילי
 ואכלו כשר ניצלו מאותו גורל

                                                 
 ב"י, ט"י בראשית  12
ובנו במות התופת אשר בגיא ב� הנ! לשרו& את בניה! ואת בנותיה! באש אשר לא ציויתי : "על הפסוק  13

לא ציויתי במצוות שיקריבו בניה! לקרב� ולא ": י"פירש רש, )א"ל', ז, ירמיה" (ולא עלתה על לבי
אלא , לא עלתה על לבי שישחוט, וכשדיברתי לאברה! לשחוט את בנו, דיברתי לאחד מ� הנביאי!

 .! על פרשת העקידה"ועיי� באריכות בפירוש המלבי. "להודיע צדקו
14
וא& על פי שהבי� יצחק שהוא הול) "  :י"פירש רש, )'ח, ב"בראשית כ" (וילכו שניה! יחדו: "על הפסוק 

 ." בלב שווה�וילכו שניה! יחדיו , לישחט
 :ברכות ה  15
 .ב ואיל)"! מורה נבוכי! פרק כ"רמב  16
מביא יסורי� על האד! בלי שיקד! לו חטא כדי ' שה: " ... !"אומר הרמב, לגבי השיטה בה אנו דני! 

היסוד התורני היפ" ו ...בתורה בלשו� מפורשת כלל הרי יסוד זה לא נזכר , להרבות שכרו
 ).ב" קוק ירושלי! תשלבהוצאת מוסד הרב, לפי תרגו! הרב קאפאח, ג"פרק כ, וש!( "השקפה זו

 המביא מספר מקורות לגישה ,)ואיל   60' עמ, !"התש, "דבר ירושלי!"בהוצאת , "ימות עול!"עיי� ב 17
 .זו
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חולשתה של גישה זו היא בחוסר הפרופורציה המשווע בי
 החטא עליו היא מצביעה ועוצמתו 
 במישור אחר הבעיהיש להציב את , ותא� מדובר על בגידה במילוי ייעודה של היהד. של העונש

 .ולהתחיל בהגדרתו הברורה של הייעוד היהודי בגלות, לגמרי

 לפיה השואה באה כי לא קיימנו את מצוות –די להזכיר לאלה המקבלי� דיאלקטיקה מעי
 זו 
 – ה� היו ש�  באשר– על ידי כלל ישראל קוימה שרק אחת מכל מצות התורה לא –התורה 

 .מצוות יישוב האר%: דתיי� כאחדדתיי� ושאינ� 

 .עוד נשוב לנקודה זו בהמש#

 

 השואה כמחיר התקומה

מאורעות השואה , לפיה. 18 בחוגי� הדתיי� כבחוגי� החילוניי�–גישה נוספת נפוצה בישראל 
שיטה זו מתבססת על העובדה שמבחינה . היו המחיר שנאלצנו לשל� חל$ הקמת מדינת ישראל

 .ל קמה מיד לאחר השואהמדינת ישרא, כרונולוגית

הצהרת בלפור : כדאי להזכיר כא
 מספר תאריכי�. למעשה צמידות המאורעות א# מטעה
. 1933)ואילו הנאצי� עלו לשלטו
 ב. 1922)ואושרה על ידי חבר העמי� ב, 1917)פורסמה ב


החליט חלק מהע� היהודי לשי� ק% לגלות ולהחיות את האומה העברית , עוד זמ
 רב לפני כ
התעוררות התנועה הציונית וההחלטה להחזיר ליהודי� את עצמאות� באר% , אמת. רצהבא

עשרה ותחילת המאה )א# אלה היו הרדיפות של סו$ המאה התשע, ישראל היו קשורי� לרדיפות
ואכ
 כבר . מעי
 סימ
 התראה לבאות, שהיו כבר למעשה, העשרי� במזרח אירופה ובמרכזה

מתחילה ההתיישבות היהודית באר% ישראל ,  שעברהמראשית שנות השמוני� של המאה
 ).העלייה הראשונה(

כנראה , אלא להיפ#, כי לא מאורעות השואה ה� שאפשרו את הקמתה של המדינה, נית
 לשער
 .ה� שגרמו למימדיה המצומצמי� של הצלחת הפרויקט הציוני

החיש במשהו  לאפשר אמנ� להסכי� לדעה שחשיפת זוועות השואה עודדה את אומות העול�
אי אפשר לומר שהסכמה זו נבעה מעצ� , אול�. את הסכמת
 להקי� את מדינת ישראל

נסתפק בהבאת דוגמא אחת כדי להפרי# טענה . יהיה בכ# סילו$ העובדות; התרחשות השואה
א$ כי היו בי
 בעלי הברית העיקריי� שלחמו וניצחו , הבריטי�, מיד לאחר המלחמה: מעי
 זו

לא היססו להפו# את עור� ולהתנגד לעצ� הרעיו
 של הקמת המדינה , טלריאת צבאותיו של ה
כדי להבי
 שלא היה בזוועות " אקסודוס"די להיזכר בתלאות ה. בצורה הידועה לכל, היהודית

 .ולו ג� בתור מקלט לפליטי האנטישמיות הנאצית, השואה כדי לייסד את רעיו
 מדינת ישראל

שו� ארגו
 בינלאומי לא היה מעלה על דעתו , באר% ישראללולי כבר היה קיי� יישוב יהודי 
האינטרסי� הכלכליי� והפוליטיי� עלו בבירור על רגשי : אפשרות של הקמת מדינה יהודית
 .האשמה והאחריות כלפי הניצולי�


קביעת קשר של סיבה ומסובב בי
 השואה והתקומה מצביעה על אי הבנה של הרצ$ , לכ
טוב אולי להזכיר את השואה כדי :  קיימת ג� כיו�הפרובלמאטיקה אות. האמיתי של המאורעות

 דעת הקהל העולמית וה
 לאוזני כלל הע� ילאוזנה
 , נת ישראלילחזק את זכות קיומה של מד
לא הייתה , לולי השואה, וכי. אסור להגדיר זכות קיו� זו א# ורק על בסיס השואה, א#. היהודי

 ?לישראל זכות למדינה

וכא
 טמונה , ה
 השואה וה
 התקומה שייכות לתקופה הייחודית של סו$ הגלות,  של דברלאמתו

כמאורע קאטאסטרופאלי שייכת , השואה: כל אחת בנתוניה הספציפיי�, הסיבה לצמידות
 בזמ

לדבוק בתקווה להנציח את האיזו
 הפגיע שנוסד ע� הגויי� בימי , לאופציה שלילית של עמנו

                                                 
 .ג"התשכ,   234' מס,  פני! אל פני!� "במה ארע כי אירשנה �על פרשת ל) ל) " –ברו) דובדבני  18
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: התקומה היא תוצאה של אופציה חיובית וחדשנית; בגלות ולהמשי# לחיות האמנציפציה
 .לשי� ק% לגלות ולהחיות את האומה העברית על אדמת האבות


 :גרסה מקורית של אותה גישה מופיעה כדלהל

 את מטרותיה החיוביות – כלאו� –לא היה ע� היהודי מוכ
 דיו להגשי� , עד לתקופת הנאציז�
כדי ליצור , אפוא, השואה הייתה הכרחית,  של ההשגחההבאסטרטגי. והאותנטיות של הציונות

. גאל את הרעיו
 הציוני מהתודעה הפרטית הרגשית אל הרמה של תודעת הכללתטראומה ש
התרגלו בצורה רחבה להכרחיות , אומות העול� והע� היהודי בכללו, אחרי השואה, משו� כ#

 .שבתקומת מדינת ישראל

אי . אנשי� נשי� וט$, ליוני יהודי�יבר בהריגת� של מא# שוכחי� כא
 שמדו, הסבר זה מוש#
ופקדו דמויות ,  כאילו אירעו הדברי� בעול� אחר–אפשר להעמיד זה מול זה חיי אד� ומושגי� 

א� תכלית , באות� ימי אופל, יהודי�)ומה הטע� למיתת� של עשרות מיליוני לא! ספרותיות
 ?אל בלבדיתה קשורה לנסיבות המיוחדות לקהילת ישריהשואה ה


? למה זה בחרה ההשגחה העליונה בזוועה שכזו כדי להשיג את התוצאה הרצויה, יתר על כ
על : אבל דווקא בזה טמו
 מוקד שאלתנו, "אי
 מחשבותינו מחשבותיו"אפשר לומר על נקלה ש

עליית
 המאסיבית של עדות : ועוד אפשר לפקפק ביעילותה של אותה טראומה? איזה אל מדובר
ואילו רוב� , רה ישירות להקמת המדינה כשמגשימה את ציפיותיה
 המשיחיותהמזרח קשו

 .ל"המכריע של היהודי� האשכנזי� עדיי
 שוהי� לדאבוננו בחו

 קרי ניתוק התודעה היהודית מהתרבות –ג� אפשרויות רבות כדי להשיג את אותה התוצאה , היו
ה להאיר את עיניה� של תופסי אפשר הי, למשל. המערבית כפי שהצטיירה אז ומדבקותה בגלות

כדי שיבינו את לימודי דת� וינהיגו את צא
 מרעית� לטובה , התורה ושל מנהיגי קהילות אירופה
 . וכהנה וכהנה דרכי�–

כתכנית כלל , התודעה הציונית הופיעה מלכתחילה: גישה זו נתקלת ג� בקשיי� מול העובדות
 המחליטי� להיבדל מעמ� כדי לייסד נווה "נבחרי�"סיו
 מיסטי של ילאומית ולאו דווקא כנ

: הבחינו בכ#, אשכנזי� וספרדי� כאחד, מגדולי הרבני� של התקופה. מדבר באר% האבות
ה קוק "וראוי לציי
 בפרט את יצירתו של הראי, הרב אלקלעי, בולטי� ביניה� הרב קלישר

 .19ל"זצ

על ) או בעיקר(וקמה א# ורק הגורסת כי מדינת ישראל ה, יש להפרי# עוד טענה אחת, בנקודה זו
, האמת היא שאות� פליטי� מצאו את מקומ� ביישוב הישראלי. ידי פליטי הנאציז� והשואה

 .בר היה קיי� זמ
 רב לפני עליית הנאציז�כש

 

 בעוו� הציונות

אי
 הכוונה . 20ישראליי�)והאנטי, האנטי ציוניי�, גישה אחרת שכיחה במיוחד בחוגי� הדתיי�
רבדי� נרחבי� . או מברוקלי
 שבנכר,  מירושלי� עיר הקודש ומבני ברק באר%קרטא)רק לנטורי

לפיה השואה באה בעיקר . א� כי לא תמיד בצורה מפורשת, של היהדות החרדית מביעי� אותה
ובכ# לשי� ק% לתקופת הגלות ביוזמתו , כעונש על יומרתו של עמנו לשוב לארצו בכוחות עצמו

 . מבלי לחכות לביאת המשיח–

 אבל בדר# שונה – ישראל נתפס בה כאל אכזר יאלוה: פתיע למצוא גישה כזו בקרב מאמיני�מ
א האל המתאר ה
 בתורה וה
 בנביאי�  דווק.מזו שבה הבינו מושג זה אלה שנטשו את אמונת�

 –את שקיקתו העזה לראות בשוב עמו לציו
 לחדש את הטבעיות של ברית ישראל באר% ישראל 
 !אתמהה.  על שהגשימו את רצונו– ובצורה כה אכזרית – בניו דווקא הוא מעניש את

                                                 
, )ג"תש( קרסל � "כתבי!": ועיי� בלקט) (ט" תרל�ה "תקנ (�הרב אלקלעי , )ה"תרל�ה "תקנ(הרב קלישר   19

 ).ה"תרצ�ה "תרכ(ה קוק "הראי
 ".ויואל משה"בעל ה, יואל טייטלבוי!, זו הוא הרבי מסאטמאר הבולט בי� בעלי גישה  20
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ושובו  "–בזמ
 שהבטחות הנביאי� הולכות ומתגשמות , התמדה בדבקות בגישה זו, יתרה מזו
ואת� הרי ישראל ענפיכ� : אי
 ל# ק% מגולה מזה שנאמר", "בונה ירושלי�", "בני� לגבול�

 ".ספות הרוות את הצמאה"עה משמ' וכו, "תתנו ופריכ� תשאו לעמי עמי ישראל

בטא ת סירוב המ–א# כדי להבי
 את מימדיו הקנאיי� של הסירוב לקבל את הרעיו
 הציוני 
 יש –בהצגת אל המעניש באמצעות השואה את עמו אשר הכיר סו$ באי טבעיות מצבו בגולה 

לילה  שכיחה הנטייה לשלול ש21מאז ימי עזרא ונחמיה: לעמוד על יסודה העמוק של השקפה זו
את שיבת האומה העברית על כנה בהתא� לתכנית ,  דהיינו), נחרצת את עצ� הרעיו
 הציוני


 בימי יציאת מצרי� הו, )'וגו" ל# ל# ("כפי שהיא משתקפת ה
 בימי אברה� , התורה עצמה
")
ע� , לגבי אלה המחזיקי� בדעה זו). 'וכו" וג� הקימותי את בריתי את� לתת לה� אר% כנע


ניסיווהנה :  בימי בית ראשו
סיו
 להקי� חברה מדיניתיידע נישראל כבר  
 זה נכשל כשלו
טמונה ההוכחה הסופית שעלינו להניח בידי אומות העול� לדאוג לפתרו
 , לדעת�, בכ#. חרו%

לדעת� החיי� היהודיי� חייבי� להתנהל . הבעיה של ארגו
 המבנה הפוליטי והמדיני של החברה
הופעת .  עד ביאת המשיח–מודות למדינותיה
 של אומות העול� במסגרת קהילות דתיות הצ

יש משו� הסבר , ובהתנגדות זו. באופ
 בלתי נמנע התנגדות חריפה, אפוא, הציונות עוררה
 .יה של פרשנות� לשואהילאופ

ה� רואי� את עצמ� ; על כ
 אי
 כל תמה בדו משמעות בגישת� ליחסי� בי
 הגולה וישראל
בצפיית� ,  ואפילו על פי רוב כהמשכה של גלות בית ראשו
–שני כהמשכה של גלות בית 

 .ת המתי�י המשיח של אחרית הימי� ותחי–לביאת משיח ב
 דוד 

 א# אי אפשר –להסכי� לציפייה לבואו של המשיח של אחרית הימי� , אפשר אמנ� להבי
 זאת
עלימי� עיניה� בפרט ה� מ. שלא להיווכח שחוגי� אלה לא עמדו על תורת המשיחיות לאשורה

שתפקידו העיקרי , "משיח ב
 יוס$: "ל"המכונה בפי חז, משלבו הראשו
 של התהלי# המשיחי
 .קיבו% הגלויות בצורה מדינית

ספד מה"וכא
 רצוי לעיי
 במאמרו , עה זול הוא שהביא בסיס להפרכת ד"וק זצה ק"הראי
 ".בירושלי�

 

 "חופש הבחירה"מחיר 

היא . 22עצמה פילוסופית ותיאולוגית גדולה הרבה יותרהשיטה שנדו
 בה עתה היא בעלת 
כיצד יכלו מאורעות השואה להתרחש בעול� נברא על ידי אל : מתייחסת הישר למוקד שאלתנו

 ?אמת

 :עיקרה בהנחות הבאות

הרי מתחייב : בסיס זה הכרחי. הבורא רצה לברוא עול� המבוסס על חופש הבחירה של האד�
ומכיוו
 ;  שאי
 מקו� כלל ועיקר להוויה זולתו–הוויה מוחלטת  שהיא ה–ית הבורא ימעצ� הוו

 .יתוייש הכרח שהנברא יקנה במעשיו את זכות הוו, שהבורא רצה באמת לברוא בריאה זולתו

כי מושג הזכות תלוי , א$ חופש הבחירה חייב להיות מבוסס, כדי לתת בסיס לקניי
 זכות זו
 .ש בחירה אמיתיבתוק$ האחריות ואי
 יסוד לאחריות ללא חופ

המאמיני� שעולמנו אכ
 נברא על ידי , לדעת� של הוגי� אלה, זהו התנאי לבריאת העול�
 של הבהיסטורילהתערב , הבורא אוסר על עצמו כביכול, א� כ# הרי עד אחרית הימי�. בוראו

חומרת המושג , ובמשפט אחד. ומכא
 ג� נובע שכל אפשרויות הרע קיימות מלכתחילה, בריותיו

                                                 
  עיוני! ובירורי! בעניי� שלוש השבועות מאת שמואל הכה� וינגרט��" השבעתי אתכ!"בעיי�   21
 : אנדרה נהר. וכ� פרופ  Faith alter Holocaust 1973: אליעזר ברקובי*. פרופ: ראה לדוגמאראה   22

    Du Silence de Job au Silence d'Auschwitz"    
A Rellexion on the  Silence of God    " Judaism 16, Fall 1967, pp. 434-42  ובאנגלית:  
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וכא
 הפתח להתרחשות מאורעות , "חופש הבחירה"מבססת את הכרחיות המושג " זכות"
 .כשואה, טראגיי�

, רק אלה שאינ� ערי� לחשיבות חופש הבחירה כערב למשמעות הקיו� של האד�, לדעת�
הקצה האחר , הרע המוחלט הוא האחוריי�: לי� ע� האפשרות של הופעת הרעמתקשי� להש

 .של החלטיות חופש הבחירה

המחזיקי� בו מוסיפי� ואומרי� , חשוב לציי
 שעל פי רוב, אול�. הסבר זה ניח
 בעקביות רבה
 .שאי
 בו כדי לפענח לגמרי את המימד המסתורי והבלתי מוב
 של היתר זה הנית
 לרע

מעי
 מקלט אינטלקטואלי שבחסותו נית
 להג
 על האמונה , אמנ�, ווההסבר זה מה
 . ולו ג� במחיר הוספת מימד סטואי ודרמטי לאמונה זו–המונותיאיסטית 


הנובע מתפקוד , השקפה זו מתרצת בצורה מתקבלת על הדעת את קיומו של הרע הטבעי, ואכ
במימדיה , אות הרשעות האנושיתיש בכוחה להסביר ג� את תוצ. העול� על מנגנוניו העיוורי�

כיצד ייתכ
 שאלוהי . בר� היא לוקה בחסר מול הייחודיות המוחלטת של השואה. היומיומיי�
על א$ , הניח למאורע כזה לקרות, זמנית)רחמ
 ושופט צדק בו, הידוע ככל יכול, ישראל

ות במקרא והרי ההבטחות חוזרות ונשנ? ובייחוד בתקופות הגלות, הבטחותיו להשגיח על עמו
, "23' וגולהפר בריתי אית�להפר בריתי אית�להפר בריתי אית�להפר בריתי אית�, א$ בהיות� באר% אויביה� לא מאסתי� ולא גאלתי� לכלות�("

 ).'וכד

יש להזכיר מספר מונחי� ספציפיי� בה� השתמשה ההשקפה , כדי לעמוד נכונה על בעיה זו
 .התורנית שעה שהתייחסה לעניי
 הכרחיות חופש הבחירה של הנברא

בתו� ששת ימי ". שבת הבורא"נקרא , ש הבחירה של האד�הבסיס לחופ, במונחי� תורניי�
 קרי –הבורא גוזר על עצמו להפו# את עול� הבריאה , מיד ע� הופעת האד� בעול�, המעשה

ע� , ה של האד�ירבו מתחילה ההיסטו,  לעול� הטבע–עול� המגלה את התערבותו של הבורא 
מכיוו
 שאי
 אפשרות , תו חופשהלא חוקי הטבע ה� תנאי לאו. אפשרות הפעלת חופש הבחירה

 .לאד� להגשי� את חירותו בעול� שאינו מתנהג לפי חוקי� יציבי�

רבי :"מציי
 המדרש, "כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהי� לעשות"על הפסוק , בר�
ממלאכת ". כי בו שבת מכל מלאכתו" :א$ על גב דאת אמר: פנחס בש� רבי הושעיא אומר

" שבת הבורא"ברור ש, לפי זה". 24ת הרשעי� ולא ממלאכת הצדיקי�עולמו שבת ולא ממלאכ
, כערבות לחופש הבחירה של האד� מתייחס בעיקר לדטרמיניז� של חוקי הטבע עצמ�

אול� היחס בי
 הבורא ובי
 המתרחש . המבססי� את בניינו של העול� כמשכנו של האד�
בי
 את משמעותה של תורת השבת כדי להבינו עלינו לה. בהיסטוריה האנושית שיי# לרובד אחר

מיוסד על , מאז ששת ימי המעשה ועד אחרית הימי�, א� יחסו של הבורא לעולמו: ומצוותיה
מצווה היא , ואנחנו יודעי� שבמצב של פיקוח נפש. הריהו כפו$ לחוקי השבת, ברית השבת

 .להשהות את השבת

, כאשר לפי חכמתו, רבותהבורא השאיר לעצמו פתח להתע, מכא
 ברור לנו כי לדעת התורה
 .קיי� חשש פיקוח נפש

נס "ה מחליט להתערב וזהו "אשר הקבכ, ספרת פעמי� רבות על מקרי� כאלהואכ
 התורה מ
 .'וכו, "25'ארדה נא ואראה הכצעקתה וגו": "גלוי

המתוארות , מ
 של התערבויות אלהורק מי שנמצא מחו% לאמונה היהודית יוכל להכחיש את קי
 .#"לאור# כל התנ


הא� נית
 להעלות על הדעת מצב של פיקוח נפש מובהק : יש לנסח את השאלה כדלקמ
, לכ
 .השאלה האמיתית, זוהי למעשה? יותר מאשר מצבו של הע� היהודי בימי השואה

                                                 
 ד"ו מ" כויקרא 23
 א"י, בראשית רבה, מדרש רבה 24
 א"ח כ" יבראשית 25



 13

כדי להסביר , "חופש הבחירה"תייחסת א# ורק לכלל של מ ה,ברור שאי
 בכוחה של שיטה זו
 בזה שאינה מתמודדת ע� הנתוני� הממשיי� של חולשתה. כיצד התאפשר מאורע השואה

: המתבטאת בכלל, ה ועמו"רית ההשגחה בי
 הקבבהיא ג� מתעלמת מ; ייחודיות השואה
 ".פיקוח נפש דוחה את השבת"

 

 ויהי באחרית הימי�


אפשר לסכ� כי אי
 בה
 כדי לתת . ניסינו לסקור בקצרה את מכלול הדעות ביחס לנושא הנדו
בדברי חכמינו , א# ורק א� נגלה. יחס האמונה היהודית המסורתית לבעיההבנה המושתתת על 

נשכיל למצוא , מקורות המעידי� שהתורה מודעת לאפשרות התרחשות מאורע כה נורא, ל"ז
והנה . את משמעות
 הכוללת, ל יקבלו בדיעבד"עומק הבנה בו הצדדי� החיוביי� שבגישות הנ
הגלות משתקפת בבירור בתפיסה היהודית של החרדה מפני אימת המאורעות של סו$ ימי 

" חסד לאברה�"כיצד פתח בעל ה, למשל, הנה.  ובייחוד כפי שהורוה המקובלי�–ההיסטוריה 
 : בתיאורו את ק% הגלות)ל"הרב אברה� אזולאי זצ(

יתחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק ויצר לה� שישנאו , קרוב לזמ
 הק%, בסו$ גלותנו זה"
אל ההרי� כסונו ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליה� מפני הצרות הגדולות בחייה� ויאמרו 

שיסובבו� מכל צד ופינה ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות אל הבני� וכל מי שימצא את 
 ..."26גיבור ונוצח ייקרא, עצמו לו שלל

 

 "בעתה"לא זכו , "שנהיאח "–זכו 

 ?על מה ולמה יתרגשו צרות אלה, נשאלת השאלה

, ח"צ(ראוי להביא את הבעייתיות המוצגת בסנהדרי
 , ל"הסביר את דאגת� של חכמינו זכדי ל
ישעיהו " (בעיתה אחישנה' אני ה, הקט
 יהיה לאל$ והצעיר לגוי עצו�: "בקשר לפסוק, )א"עמ

 ):ב"כ', ס

 ". בעתה)לא זכו , זכו אחישנה"! אחישנה "–וכתיב " בעתה"כתיב "

 :לסיו� הגלותואכ
 ג� כ# וג� כ# אפשר להגיע 

מובטח , )ושומה עלינו להבי
 מה טיבה של זכות זו(א� זכותו של ע� ישראל מספקת  )
 .שהגלות תסתיי� בכי טוב

 .דר# מנגנוני תפקוד העול�, תסתיי� הגלות מאליה, א� אי
 זכותו מספקת )

מאמרי� , מחד: 27ל הדנה בנושא זה"משו� כ# אנו מוצאי� שני סוגי מאמרי� בספרות חז
,  וה� מתארי� את ק% הגלות בכבוד ובתפארת– דר# הזכות – הראשונה י� לדר#המתייחס

ובה� צרורה " בעתה"מאמרי� המתייחסי� לגאולה בבחינת , מאיד#. ובאמצעות ניסי� גלויי�
 .דאגה עמוקה

 .רה עקרונית בי
 שני סוגי מאמרי� אלהיהרי שאי
 סת, מכיוו
 שהברירה נתונה מראש

ואכ
 מדור : ל שעמנו הול# ובוחר בדר# השנייה"הבחינו חז, זמ
אפשר להיווכח שבמרוצת ה
 .לדור מתגברת החרדה על התקווה

ויש לשייכ� , שניה� מבוססי� על אותה דאגה. ברצוני להציג שני מאמרי� מ
 התלמוד הבבלי
בקשר לשני מאורעות . השואה והתקומה: לשני המאורעות העיקריי� של תקופת ק% הגלויות

                                                 
 ) 1570-1643(ל "י זצאהרב אברה! אזול 26
 .פרק חלק, עיי� באריכות בסנהדרי� 27
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, "בעתה")אמרי� דנ
 הדאגה הרבה למה שעלול להתרחש מחמת הבחירה בבולטת במ, אלה
 ".שעו
 הזמני�"לפי , עד שתגיע השעה,  עד ק% הגלות–מחמת האיחור המתמיד 

 

 "עול� הפקר"

בצבאות או :"נמצא ביטוי המתייחס ישירות למה שאכ
 אירע בימי הנאצי�, בסוגיה הראשונה
וא� ,   מוטב)א� את� מקיימי� את השבועה : ה"באמר הק,  אמר רבי אלעזר–באיילות השדה 

 .*)א"עמ,א"כתובות קי" (לאו אני מתיר את בשרכ� כצבאות וכאיילות השדה
" יואל משה"סמיכות זו מפריכה בעליל את גרסתו של ה". י שרוי בלא עוו�"כל הדר בא: "אלעזר' אמר ר: וסמי) ליה* 

 .ור את עצמואלעזר שיסת' שהרי היא מביאה את ר, להבנת הסוגיה

 –" לשו
 הפקרלשו
 הפקרלשו
 הפקרלשו
 הפקר –אני מתיר את בשרכ� : "י"חשוב לציי
 כא
 את הבהרתו המעמיקה של רש
 !ות את ברית ההשגחהעכאילו רצתה הגמרא להצביע על החלטה להש

שגור " א$ השכינה עמו בגלות, כשישראל בגלות"הביטוי ". גלות שכינה"מדובר כא
 בכלל של 

א# טבעי היה שתובטח , ואמנ�". כדי שתג
 עליו: " רובעל פי, הכוונה היא. בפי כל מאמי

 –הלא תולדות היהודי� בגולה טמנו בחוב
 שתי סכנות . השגחה מיוחדת של השכינה בגלות
 .זרי� המתגלמות באנטישמיות)סכנת התבוללות וסכנה מפני התפרצויות שנאת

 

 עול� שבו השכינה ,"עול� בלי שכינה"יש אשר שוכחי� או מתעלמי� ממשמעותו של , א# הנה
 "!הפקר "– ובי כל אוכלוסיג ועל כ
 נעשה עול� זה חסר משמעות ל–שרויה בגלות של שכינה 

נכנס העול� לעיד
 שבו נפסקת ודאות , שראליע� גלות השכינה הבאה בעקבות גלות ע� 
 .בפרט עקב אפיסת הנבואה, השגחת הבורא

לאור המונחי� , למעשה". ר פני�הסת"ומושג " גלות שכינה"יש להבדיל בי
 מושג , אגב
הסתר :" לפי הפסוק–" הסתרה בתו# הסתרה"מתייחסת למושג " גלות שכינה", המקראיי�

 . בכפילות לשו
–) ח"י, א"דברי� ל" (אסתיר פני מה�

, מימי בראשית ועד אחרית הימי�, בכלל, הסתר פני� כפשוטו מתאר את מצבו של העול� הזה
 . הנבואהג� בתקופות בה
 קיימת תופעת

 .28בפרט" גלות השכינה"הוא מונח המתייחס למצב של " הסתרה בתו# הסתרה"ואילו 

כל עוד יכולה : היו לאסונות מימדי� טבעיי�, א� כי תקופת הגלות היא תקופת אופל, אפס
איזו
 מידות האל ערב , ואפילו במימדי� מצומצמי�, ההשגחה לפרוש חסותה על העול�

 )ד"י', קהלת ז" (זה לעומת זה עשה האלוהי�: "בבחינת, לתפקוד העול�

מידות הטוב אפשר : אבל אי
 הוא נבצר מגשת, איזו
 זה יושג רק הודות למאמציו של האד�
 .תהיינה משקל נגד למידות הרע

 .ובאי� זמני� של ההפקר, השגחה זו אינה פועלת עוד, 29א# כאשר ת� הזמ
 המוקצב לגלות

 

                                                 
הלא ). ב"ע, ט"לק, חולי�" ('ואני הסתר אסתיר וגו"? אסתר מ� התורה מני�: "לא לחינ! שאלו בגמרא  28

 .הנבואה ומתחיל עיד� הגלות, כידוע, נפסקת, בתקופת אסתר המלכה
א! מעט , בקירוב, בסו& חמשת אלפי! ושבע מאות שנה לבריאת העול!: "למשל. ידוע למקובלי!שהיה   29

בשלוש , למע� יוכלו לשבת בני ישראל בטח על אדמת!',  יבוא קיצנו בעזרת ה,)קוד! או מעט אחר כ
, וייהנו בגו& ובנפש מ� העול! הזה, למע� יתראה לעי� כל היות האמת את!, נה מהאל& הששימאות ש

ר דוד אב� יחיא "להרב דו� יוס& ב. פירוש חמש מגילות". (תחת אשר נענשו בעול גלות האומות בגו& ונפש
 ).ח"שנת רפ, בולוניה', א, ו"ד& ק, מגדולי ספרד, ל"זצ
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משציי
 שרבי . ל"כפי שפירשה הרב מרדכי עטיה זצ, יהאנו יורדי� לעומקה של הסוג, עתה
וכל דבריו ה� מתורת רבי יוחנ
 , תלמידו של רבי יוחנ
, רבי אלעזר ב
 פדת"אלעזר דנ
 הוא 

 :הוא ממשי#, :)ו"צ, עיי
 ביבמות" (רבו

וזה לשו
 , י"יוחנ
 דיבר בחובת עליית ישראל לא' שר) א"ע', ה(והנה מצינו במסכת תענית "
ה לא אבוא בירושלי� של מעלה עד שאבוא בירושלי� "י יוחנ
 אמר הקבבאמר ר: "ש�הגמרא 

נשבע : אמר רבי יודאי אמר רבי ייסא): " ב"ו ע"ויקרא ט(וכ
 מצינו בזוהר הקדוש ". של מטה
ובגי
 כ# רתחא ,  בירושלי� דלתתאיכנסו ישראליכנסו ישראליכנסו ישראליכנסו ישראלה שלא ייכנס בירושלי� דלעילא עד ש"הקב

 ).ת בעול� נמצאחמה" (אשתכחת בעלמא

ה אסיר עמהו
 בגלותא "ווי להו
 לבני נשא דקוב) "ב"ז ע"ד$ ל(ועוד מצינו בתיקוני זוהר 

אוי לה� לבני אד� (" אי
 חבוש מתיר עצמו מבית האסורי
: ואתמר בה, ושכינתא אסירת עמהו

 ")סורי
אי
 חבוש מתיר עצמו מבית הא: ועליה נאמר, �עימה בגלות והשכינה אסירה �עימהה אסיר "שהקב
 ).16' ע, ש�(

לא רצינו . ל"אי
 בכוונתנו לפתוח בדיו
 על תוק$ סמכות� של מאמרי� אלה של חכמינו ז
שו כ
 בעקביות ע –ובמסגרת אמונת� , להראות אלא שחכמי ישראל הבחינו בבירור בשאלתנו

 הפותח פתח, כלומר ה� ידעו שנטייה זו של ישראל לדבוק בגלות מביאה למצב לא טבעי. רבה

 .בעיקר בע� היהודי, כמוב
, ואשר תפגענה, להתפרצויות רשע שלא היו כמות

ימי� האלה בומצב
 התרבותי של האומות , יפעלו רק מנגנוניו הטבעיי� של העול�, בזמני� אלה
מכא
 ברור שאי
 לתלות בישראל את האשמה . הוא שיקבע את צביונ� של מאורעות סו$ הגלות

 .חוללו את השואה ה� האשמי�אנשי הרשע ש: בהתפרצות הרע

ה למאורעות אלה את צורת� נהיא שנת, אחת התרבויות המפותחות ביותר של אירופה, גרמניה
 .לאחר מאות שני� של חינו# נוצרי והומאניסטי,  וזאת–הנוראה 

 – כמרכבה לשכינה –אל רתלויה במצב היחסי� בי
 יש" ההפקר"אפשרות התרחשות , אבל
 .והמלכויות

 של התרבות שממנה צמחה יהעדיי
 שרירה וקיימת בעיית ערעור אושיות, תנומעבר לשאל
טוב נעשה א� נזכור שתרבות המערב מושתתת על התפיסה הרומאית של , בנקודה זו. השואה

ט אייכמ
 פאלה שעקבו אחר מהלכיו של מש. שיש בה הפרדה עקרונית בי
 החוק והמוסר, החוק
 להבי
 את מאמצ� של הנאצי� להקנות בסיס חוקי למפעל יודעי� עד כמה מועיל עיקרו
 זה כדי

נה בעקרו
 וצורתה המיוחדת של ברבריות תרבותית זו הייתה טמ. השמדתו של הע� היהודי
 .הדואליסטי של ההפרדה בי
 המוסר והחוק

 

 סימני תקופת הק$

דש כלל זה הגורס זמ
 קבוע מראש למש# הגלות והסתלקות השכינה כאשר יית� הוא היסוד הח
ל כאשר דנו בק% "ובו ג� ההסבר לחרדת� הגדולה של חז, לעומת הגישות שהזכרנו לעיל

 .הגלות

הסימני� קרואי� בו (דיו
 זה . חכמי� אלה קבעו סימני� לפיה� אפשר להבחי
 בתקופת הק%
 :מובא דווקא במאמר שבו הוזכרה דעתו של רבי אלעזר") שבועות"

" 
אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבי� ואל ידור , י"� בא לעול� ידור אד)שנו חכמי�(תנו רבנ
שכל הדר באר% ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר , ל ואפילו בעיר שרובה ישראל"בחו

" לתת לכ� את אר% כנע
 להיות לכ� לאלהי�: "שנאמר, בחוצה לאר% דומה כמי שאי
 לו אלוה
ל כאילו עובד "לא לומר ל# כל הדר בחוא? אי
 לו אלוה,  וכל שאינו דר באר%)ח"ל, ה"ויקרא כ(

 ל# עבוד אלהי� רלאמ' כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ה: "עבודת כוכבי� וכ
 בדוד הוא אומר
: אלא לומר ל#?  עבוד אלהי� אחרי�#ל: וכי מי אמר לו לדוד; )ט"י, ו"כ, שמואל א" (אחרי�

 . כאילו עובד עבודת כוכבי�ל"כל הדר בחו
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זירא היה משתמט מרב ' ר( למיסק לאר% ישראל אט מיניה דרב יהודה דבעזירא הוה קמשתמי' ר
כל ): משו� שרב יהודה אמר(דאמר רב יהודה ) מכיוו
 שרצה לעלות לאר% ישראל, יהודה

 עד יו� פקדי אות� בבלה יובאו ושמה יהיו"העולה מבבל לאר% ישראל עובר בעשה שנאמר 
ורבי זירא גורס שהפסוק מתייחס (כלי שרת כתיב ב ורבי זירא ההוא) ב"כ, ז"ירמיהו כ(' נאו� ה

ובית מל# ' י ישראל כל הכלי� הנותרי� בית ההצבאות אל' כה אמר ה: "לכלי שרת שנאמר
למד איסור זה מפסוק אחר (ורב יהודה כתוב קרא אחרינה ) 'בבלה יובאו וגו:  וירושלי�היהוד
א� : "וסו$ הפסוק הוא(' השדה וגוהשבעתי אתכ� בנות ירושלי� בצבאות או באיילות ): "והוא

היה לומד (ורבי זירא ההוא , )'ז' ב, שיר השירי�" תעירו וא� תעוררו את האהבה עד שתחפ%
לומד איסור עליה (ורב יהודה השבעתי אחרינה כתיב , ישראל בחומהיעלו  שלא ):מפסוק זה

ירא ההוא רבי זו") השבעתי"בחומה מפסוק אחר בשיר השירי� המשתמש א$ הוא בביטוי 
השני כמו רבי " השבעתי"ורבי זירא הסביר את ה(מיבעי ליה לכדרבי יוסי דרבי חנינא דאמר 

מה הטע� ששלוש פעמי� בספר שיר השירי� מופיע (שבועות אלו למה ' ג): חנינא שאמר
אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברו# הוא את ") השבעתי אתכ�"הביטוי 

 באומות העול� ואחת שהשביע הקדוש ברו# הוא את אומות העול� שלא ישראל שלא ימרדו
משמע , בכפילות לשו
(ורב יהודה א� תעירו וא� תעוררו כתיב , ישתעבדו בישראל יותר מדאי

, ורבי זירא מסביר כשיטת רבי לוי(ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי דאמר , )שישנ
 שש שבועות
יחד ע� "  אתכ�השבעתי"מופיע שלוש פעמי� הביטוי ה למ(שש שבועות הללו למה ): שאמר

תלתא הני דאמר
 ): כ# שלמעשה יש שש שבועות, "עירו וא� תעוררותכפילות הלשו
 א� 
שלא יגלו את הק% ושלא ירחקו את הק% ושלא יגלו ): ועוד שלוש(ואינ# ) שלוש כפי שאמרנו(

ה "אמר לה� הקב: י אלעזר אמר רב–" בצבאות או באיילות השדה. "הסוד לעובדי כוכבי�
 אני מתיר את בשרכ� כצבאות –וא� לאו , א� את� מקיימי� את השבועה מוטב: לישראל

ובל יאמר : "כל הדר באר% ישראל שרוי בלא עוו
 שנאמר: אמר רבי אלעזר. וכאיילות השדה
 .30)ד"כ, ג"ישעיהו ל" (הע� היושב בה נשוא עוו
, שכ
 חליתי

 

 .תאר מצב של פעולה בו זמנית של גורמי� אחדי�הקשר בי
 שש שבועות אלה מ

לוש שואסתפק בהסבר קצר של , אנתח את שלוש השבועות הראשונות, ותטלש� הפש
 .האחרונות

שלא יעלו : "השבועה הראשונה היא התחייבות מצד ישראל לבלתי שוב מהגלות בטר� עת
ת המוכנה א$ להילח� כתנועה לאומי,  כלומר–" יחד ביד חזקה: י"ופירש רש". ישראל בחומה
 .במקרה הצור#

כי , בנוס$ אינה חלה על היחיד(, בכוונה אני מדגיש שהתחייבות זו תקפה רק עד תו� זמ
 הגלות
. ואכ
 שני הפסוקי� המשמשי� הקדמה לסוגיה מורי� על כל בבירור): א� על האומה ככלל

 ).'שיר השירי� ב" (עד שתחפ%"..., )ז"ירמיה כ("עד יו� פקדי: "...בפיו של רב יהודה

אבל א# א� אי
 מתגש� , )ויהא תפקידה אשר יהא(משמע שיש זמ
 קצוב מראש לימי הגלות 
 .אכ
 לא התגש�, ולדאבוננו".  אחישנה–זכו "העיקרו
 של 

ל שיבה לציו
 מבלי לקחת רשות  עטאל לבלתי החלירהסימ
 השני הוא ההתחייבות מצד יש
 ".שלא ימרדו באומות "–ות העול� מאומ

ראינוהו ביציאת : לאור# תולדות עמנו,  גלותלו$ כתנאי� של סעיקרו
 זה ידוע לכל מי שבקי ב
בימי (וראינוהו ג� בימי שיבת ציו
 , כאשר היה הכרח לקבל את הסכמתו של פרעה, מצרי�

 .שלא נתאפשרה אלא בהסכמתו של כורש, )עזרא

ות ישראל קשורות לתולדות תולד: וחלטמקרו
 של המונותיאיז� הישוב אנו מסתמכי� על הע
בי
 ישראל " עבודה)חוזה"הריהי מעי
 , תהא תכליתה של הגלות אשר תהא. האנושות כולה

 .י
 להתירו ללא הסכמת האומותאול� ועואומות ה
                                                 

 .א" ק�: כתובות ק 30
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, "שלא ישתעבדו בה
 בישראל יותר מדאי"הסימ
 השלישי הוא ההתחייבות מצד האומות 
 .31החיי� בקרב�כלומר שלא יגיעו לקיצוניות בשנאת הזרי� 

היוזמה , בזמ
)בו, אי
 ספק כי שלושה תנאי� אלה פעלו יחד באותו שלב עדי
 שהופיעו בו
 . עוד לפני עליית הנאציז�–הציונית והאפשרות של שואה 

 של הע� היהודי לשי� לאומילאומילאומילאומיהתנועה הציונית היא היחידה שהתגל� בה רצו
 , ראשית: ובאמת
וה� לא הציבו לעצמ� כמטרה , היו מניעי� מיסטיי� בעיקרלכל הניסיונות הקודמי� . ק% לגלות

התנועה , במוב
 זה.  על בסיס קיבו% כל קהילות התפוצות–את שיבת האומה העברית אל כנה 
היא :  היא התנועה המשיחית האותנטית היחידה– מבחינת משימת קיבו% הגלויות –הציונית 

בטחות המתייחסות לאומה בתורת  ה–ורק היא תואמת את ההבטחות הקשורות לק% הגלות 
 .אומהאומהאומהאומה

 –אכ
 נתנו אומות העול� את הסכמת
 לשיבת ציו
 , כמו בימי כורש, כמו בימי פרעה, שנית
הוק� , לראשונה בתולדות התרבות המודרנית. כאשר חבר העמי� אשרר את הצהרת בלפור

יתר לע� רק מוסד כזה היה רשאי לתת ה: שאיפות כלל עולמיותלו מוסד בינלאומי שהיו 
לא היה די בהכרת אומה זו או אחרת , לאור היבטיה הכלל עולמיי� של הגלות, שהרי, ישראל

 .הגלות והקמת בית לאומי יהודי באר% ישראל)בצדקת רעיו
 ק%

 –" שלא ישתעבדו בה
 בישראל יותר מדאי"אי
 ספק שהאומות הפרו את התחייבות� , שלישית
 .זמ
 רב לפני שהופיע הנאציז�, ח אירופה ובמרכזהוזאת עוד בימי הרדיפות הנוראות במזר

 – שתורת� הייתה אומנות� –הרי שלכל הפחות היו לתלמידי חכמי� של הדור שקד� לשואה 
 .אכ
 התקרב ובא" בעתה"נתוני� מספיקי� כדי להבי
 שזמ
 ה

שלא יגלו את זמ
 ק% הגלות ": שלא יגלו את הק%: "נדו
 בקצרה בשלושת הסימני� האחרי�
 .32"בעתה"פשרות של בא

:  הוא שמסביר למה היה צור# לשמור ידע זה בסוד– קרוב לאלפיי� שנה –� ומש# גלות אד
נאמנות היהודי� לזהות� לא הייתה מתקיימת אילו ידעו על האפשרות שהגלות תימש# זמ
 כה 

 להדגיש שוב – ועשו כ
 בגבורה עילאית –העדיפו הרבני� , לכ
.  א� לא תעמוד זכות�–רב 
בעגלא ובזמ
 , "במהרה בימינו", "היו� א� בקולו תשמעו", "לשנה הבאה בירושלי�: "ושוב
 .ועוד כהנה וכהנה נוסחאות, "קריב

 ").א שלא ידחקו"א שלא ירחקו ונ"נ: "י"ופירש רש" (שלא ירחקו את הק%: "שני

ו יבחר  כאשר חששו פ
 עמנ–לדאבוננו ,  ואכ
 ההיסטוריה הוכיחה זאת–ל צדקו "א� חכמינו ז
 ההיסטוריה הוכיחה שכל –קת הק% יחד: ולה ציפתה לה�סכנה כפ, "בעתה"בדר# של 

 – הרחקת הק% ;)ללא זכות" אחישנה"בבחינת (סיונות להקדי� את הק% נחלו כישלו
 דרמטי יהנ
 .והלא ג� האיחור היה בעוכרינו

 סוד טעמי אמרי לה סוד העיבור ואמרי לה: "י"ופירש רש" (שלא יגלו את הסוד: "שלישי
 ").תורה

הוא , א# בקיצור נמר%. איננו נושאנו כא
, מהיותו קשור בתפקיד ישראל בגלות, סוד העיבור
 לפי הכלל הידוע שישראל –כעובר במעי אימו , מורה על נוכחות ישראל בקרב אומות העול�

� לא פע. גילוי סוד זה היה מסכ
 את חיי העובר. מונה ללבנה ואומות העול� מונות לחמה
אשר לא השכילו להבי
 שמדובר , שמענו האשמה של טפילות מפי הוגי דעות של האומות

                                                 
 .ב"תשל, בהוצאת מוסד הרב קוק, ג"ס' עמ, פרק שמיני, שמונה פרקי!, !"עיי� ברמב  31
  :)ד"ד& ל: ( וזה לשונו, "ספרא דצניעותא"לדוגמא את פירושו של הגאו� מוילנא לראה   32
א שתא "ל פ"ימי! כמש' עשייה ודע שכל אלו הימי! ה� רמז לששת אלפי! שנה ו' וירא אלקי! כו"  

ביומו ' אלפיי! כל א' ימי! אלו ה� מתנהיי� בו' וכל הפרטי! שה� בו: אי� בשתא קדמ"אלפי� שני� תל
ומכא� תדע ק$ הגאולה שהוא בעתה חס ושלו� כשלא יהיו זכאי� שהוא ק$ האחרו� ומשביע ובשעתו 

, "חשבונות הגאולה"ועיי� בפירושו של חיי! שבילי ב". אלקי ישראל שלא יגלה זה' אני את הקורא בה
 )  39-42' מד ע"תשכ. (ירושלי!
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ה
 לגויי� וה
 ליהודי� ואי
 , רק עתה הול# ומתברר סוד זה. "טפילות עובר במעי אימו"ב
 .להארי#

 

 ואחר עד עתה

 כפי –קשורה ביסודה לאיחור , הבהרנו שהחרדה כי אסונות עלולי� להתלוות לק% הגלות
יש בכוחו של האד� להטות את , א� כ
". 'ה וגו"יוחנ
 אמר הקב' אמר ר: "בלט במאמרשהו

לאזור עוז , בדר# כלל, יכולת זו שבידי האד� מתמיהה וקשה. תולדות העול� הזה לאפיק חיובי
א$ היהודי� עצמ� התקשו להאמי
 למהל# , לעיתי� קרובות: ריה על פיהוולפרש את ההיסט

 !ה לנוכח חלק� הייחודי בתולדות האנושותתולדותיה� ונאחזו חלחל

): ב"ח עמ"צ(הדרי
 נעלינו לציי
 מאמר נוס$ המובא במסכת ס, "איחור"בקשר לגור� זה של 
אמר )... ?מה הטע�(? מהמאי טע)... יבוא המשיח ולא אראנו(ייתי ולא איחמיניה : אמר עולא"
הראה (עקוב בר אידי רמי יי בדר. כדרבי יעקב בר אידי.  שמא יגרו� החטא):רבי אלעזר(

 –" ויירא יעקב מאד ויצר לו"וכתיב , "והנה אנוכי עמ# ושמרתי# בכל אשר תל#"כתיב ): סתירה
 זו –" 'עד יעבור עמ# ה): "כפי ששנויה ברייתא(תניא דכ. שהיה מתיירא שמא יגרו� החטא

היו ישראל ראויי� : אמור מעתה, יהי זו ביאה שנ–" עד יעבור ע� זו קנית", ביאה ראשונה
אלא , )יציאת מצרי�(כביאה ראשונה ) שיבת ציו
 בימי עזרא(ה ילעשות לה� נס בביאה שני

ברור שהחטא , לאור הפסוקי� שהביא רבי יעקב בר אידי בקשר ליעקב אבינו". שגר� החטא
 חטא עליו יעקב ), הוא האיחור של יעקב לשוב מ
 הגלות, ")שמא יגרו� החטא"ב(המרומז 

 ". עד עתהררררחַחַחַַחאֵאֵאֵֵאוָוָוָָוע� לב
 גרתי : "עצמואבינו מודה ב

אלא , אלו מצוות הקשורות לחיי הפרט)שהגמרא אינה מרמזת לעבירה על אי,  על כ#דיש לעמו
. התמהמהות הע� לשוב לארצו: מהל# שפעל בסו$ כל תקופת גלות, נוילמהל# יסודי בתולדות

 .ונסתפק בפירוש העיקר, א# אי
 כא
 המקו� להארי#

נתקלי� , אנו שוב;  יבוא המשיח ולא אראנו–" ייתי ולא איחמיניה: "בה הואהרעיו
 היסודי ש
חכמי התלמוד : ושוב מפאת האיחור, באותה חרדה מפני המאורעות הקשורי� לביאת המשיח

 . יעקב אבינו–הבחינו באיחור מעי
 זה עוד בשורש תולדותינו 

 

 והחכמה מאי� תימצא

 א� –מוב
 ששאלת האחריות למאורע הינה משנית , לאור האופקי� הכלליי� הנפתחי� לפנינו
 .במלוא חריפותה, כי שאלת אשמתה של תרבות המערב שרירה וקיימת

 הגענו לשתי מסקנות – המש# האמונה היהודית לאחר השואה –ביחס לבעיה שהעלנו בפתיחה 
 :התלויות זו בזו, עיקריות

ולו מבחינה , ה כלולהי, למרות השאלה שהוא מעלה בייחודו,  מאורע כשואה,ראשית
 .יחיד ומיוחד, רו
 האמונה המסורתית באל אחדקבעי, תיאורטית

ת של כללי הבנת המסקנה הראשונה מכריחה אותנו לגלות שוב את משמעות� האמתי, שנית
 וכא
 נראה –חד של ע� ישראל בתולדות אנושות ו לתפקידו המיבפרט במימד הקשור, אמונתו

 .אולוגיה הפילוסופיתיללי התססות על כבכי לא יהיה די בהת

חשיבות מסקנות אלה בולטת לאור העובדה שטר� באו לקיצ� מאורעות סו$ הגלות והסכנות 
 .סכנת ההתבוללות בתפוצות ועתיד שלומה של מדינת ישראל: המתלוות לה�

עליה� .  על כל זרמיה�–עתידנו מותנה באומ% רוח� ובצלילות דעת� של מנהיגינו הרוחניי� 
, תודעה זו נעלמה. עמ� את תודעת משמעותה הייחודית של ההיסטוריה היהודיתלהשיב ל

 אותנוא# המאורעות הייחודיי� של השואה והתקומה מכריחי� : לכאורה בדורות האחרוני�
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 הרב חיי� ), "אור החיי�"וכ# היה אומר בעל ה. האיחור נמש# וגלות השכינה לא תמה. לעוררה
פרשה זו תרמוז ): "ה"כ,ה"ויקרא כ" (מו# אחי# ומכר מאחוזתווכי י"על הפסוק , ל"ב
 עטר זצ

אמרו " בעצלתיי� ימ# הְמָקֶרה: "על דבר אומרו, "כי ימו#. "עניי
 גלות והארה ליושבי תבל
כי ,  מ#–" המקרה במי� עליותיו"עשית� לאותו שנאמר בו :  לברכה�זיכרונרבותינו 

כי העיקר תלוי , מסתלק עמוד הקדושהמסתלקי
 ההשפעות ו, כשהתחתוני� מטי
 מדר# הטוב
, משכ
 העדות אשר הוא אחוזתו יתבר# )ירצה על משכ
, "ומכר מאחוזתו"ואמר . בתחתוני�

מזמור לאס$ : "ל בפירוש� לפסוק"שבו השרה שכינתו ובעוונותינו נמכר הבית כמו שאמרו חז
על דבר ', ה קרוב להוהודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהי" 'באו גוי� נחלת# וגו

, כביכול" אח"הוא יגאל ממכר אחיו כי האדו
 ברו# הוא קרא לצדיקי� " בקרובי אקדש" אומרו
והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אד� ויאמר לה� הטוב לכ� כי תשבו ". למע
 אחי ורעי"דכתיב 

אשר היית� ל� זולת החברה העליונה וומה יערב לכ� החיי� בע, גולי� מעל שולח
 אביכ�, חו%
וימאיס בעיניו תאוות הנדמי� , הוא אלוהי עול� ברו# הוא לעד, סמוכי� סביב לשולח
 אביכ�

, ממכרו' ויעיר� בחשק הרוחני ג� נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיה� ובזה יגאל ה
עלבו
 הבית ' ומה� יבקש ה, ועל זה עתידי
 לית
 את הדי
 כל אדוני האר% גדולי ישראל

 .33"בהעלו

 !עדיי
 לא אבד הכלח על צעקה זו

 

לש� .  ולא רק לימוד בעלמא– אנו חייבי� להתעמק בידיעת המשמעות הייחודית של תולדותינו
חזיקי� מאלה ה, מחד: # נחו% שיתו$ פעולה אמיתי והדוק בי
 שני סוגי תלמידי חכמי�כ

רעות המתרחשי� ומאיד# אלה המסוגלי� לאבח
 נאמנה את מהות� של המאו, בחכמת האמונה
 .הסוציולוגי� והפילוסופי�, ההיסטוריוני�,  קרי–בזמננו 

א# הוא הכרחי כדי להשיב לעמנו את הכוח הדרוש לו , לא ראינו עד כה שיתו$ פעולה מעי
 זה
 .כדי למלא את ייעודו

 

                                                 
 ).  1743ירושלי! ,   1696צפו� אפריקה �סאלי" (אור החיי!"בעל ה, הרב חיי! ב� עטר 33



, ע! השלמת מאמר זה: הערה
הובא לידיעתי קיומו של מאמרו 

בחיפוש אחר : "של פנחס פלאי
ירושלי! " ("ית לשואהלשו� דת

).   1977, "דברי ספרות והגות
מצאתי במבנה מאמרו הקבלה 
מסויימת למבנה חלקו הראשו� 

טבעי היה . מאמרי זה של
שסקירה של מה שפנחס פלאי 

הגישות ,  קרי�" מודלי!"מכנה 
השונות שהובאו לשאלה 

 אכ� �שניסיתי להתמודד אתה 
תתייחס לשיטות אלה בצורה 

ציי� גישה ברצוני ל. דומה
, מקורית בעבודתו של פנחס פלאי

וכתוב , "מודל השתיקה"והיא 
 :בסו& מאמרו

, כשאנו באי! לבקש הסבר, נכו�"
אי� " ?למה: "או תשובה לשאלה

אלא , לנו כמדומה ברירה
לגזור עלינו , להתעט& בדממה

אבל הממשות של . שתיקה
, השואה היא חווייה קיימת

ואותה , פעילה ג! כיו! בחיינו
�א נוכל להעביר או לטשטש עלל

אלא , אי� לנו ברירה. ידי אל!
להגיע לאות� שכבות לשו� אשר 
יתנו בידינו את האפשרות להשיב 

מה אירע , דהיינו" ?מה" לשאלה 
אי) אפשר לתארה כמו ? בשואה

, בספירה המטאפיזית והדתית
מעבר ללשו� המצויה לנו בתחומי 

, ההיסטוריה, הסטאטיסטיקה
 ". הפוליטיקההסוציולוגיה ו

חיפוש אחר "נראה לי שהסיבה ל
נעוצה ברצו� " לשו� דתית לשואה

לשלול כל הטלת אשמה על הע! 
 ואני עצמי שות& לעמדה �היהודי 

אול! גישה זו נוטה להעתיק . זו
, "שתיקה רועמת"דר) , אשמה זו
זו אולי . ה עצמו"אל הקב

הטראגדיה של המאמיני! 
מסיבות , שאינ! יכולי!

אלא להתמיד , עמ!השמורות 
א& על פי  "�מעשה , באמונת!

נראה לי כי במאמרו , בר!". כ�
. יש משו! חיפוש כ� אחר תשובה

צאו במאמרי ָמאני תקווה שיי
 נתיבי מחשבה חליפיי!


