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 לראות את התמונה השלמה  –שואה ותקומה 

 7.4.21תשפ"א כ"ה ניסן " עמיתים לטיוליםסיור עם "

שנה את תולדות עם ישראל וארץ ישראל, בדגש על ארץ  30היסטוריון, מחנך וסופר החוקר זה  - בהדרכת ד"ר יוסף שרביט
-ישראל, קהילות צרפת וצפון אפריקה והאסכולה הפריסאית לחכמת ישראל. הוא מרצה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר

 אילן ובמכללת אפרתה. ד"ר שרביט מחברם של עשרות ספרים ומאמרים מחקריים.

 ף השואהמרת 

 וחיילי צבא אנדרס בית הקברות הקתולי הר ציון: אוסקר שינדלר 

 גיא בן הינום  

 

 

הרוח  גבורת –, שלא דובר בה תדיושואה וגבורה יה: 1948-מ ,מרתף השואההר ציון:  .א
בין תש"ה, משפט אייכמן )תשכ"א(, סרט "שואה" של קלוד לנצמן )תשמ"ה(  – בשואה

 –)יד ושם  )משרד החינוך( ושם עולם כפר הרואה הרב קריגר תשנ"ח(. למכון אות ועד
1945-1953.) 

 
 .לראות את התמונה השלימה: בין ארץ מקלט לארץ ייעודה –שואה ותקומה  ד"ר יוסף שרביט,

הישראלי לא לארח דיפלומטים ב"יד ושם" כי לא פעם הפציר במשרד החוץ המנוח אריאל שרון 

אם במערת המכפלה: הוא ביקש לומר, סימבולית, שארצנו אינה ארץ מקלט כי אם ארץ ייעודה. 

זה מה שהראי"ה קוק ביקש לומר, באומרו: "לא הד קול, שעם שנואי בעולם, הולך לבקש לו 

ריה יהודה  ]...[ הולך ושב אל מקלט בטוח מרודפיו ]...[ אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור א

נחלתו, אל 'גאון יעקב אשר אהב סלה'" )אגרת תקע"א(. זה מה שאני מבקש לומר ליהודי הגולה 

 אל נא תימלטו מהגולה אלא עלו ארצה: אלו שני מהלכים שונים. –שנים רבות 

טוריון החוקר וההיס –אין לראות בשואה והתקומה סיבה ומסובב, שכן אלו שני ערוצים נפרדים 

הזהיר ישים לב לכך, ויורה לתלמידיו כן. המחנך המעמיק, ייווכח בכך, ויעצב בנפש חניכיו זהות 

עשרה -חיובית ויוצרת, ויזהיר מפני תהומות הזהות הממורמרת ואכולת השנאה. המאה השש

רפורמציה, הרנסנס -מעצבת תהליכים של שואה ותקומה, בו זמנית: הרפורמציה והקונטר

מחד גיסא והרעיון המשיחי הנורמטיבי, לפיו עם ישראל שואף לכונן ממלכתיות וההומניזם 

 מחודשת על אדמת ישראל, שתקרין על העולם כולו, מאידך גיסא.

בארצות הנצרות  –יש לראות את השואה והתקומה כתהליכים החובקים את העולם היהודי כולו 

כבארצות האסלאם. שנאת ישראל, אנטישמיות מודרנית ומדיניות מפלה, ההופכים את הצלב 

והסהר לכדי צלב קרס, המוביל מדיניות השמדה, אותה אלה גם אלה מבקשים ליישם ולממש 

ועמה מבקשים לשתף פעולה, בנפש חפצה. בד בבד, התהוו תהליכים של כיסופים ומהלכים 

וש גאולת ישראל: כיבוש הארץ, ההתיישבות בה, קיבוץ גלויות זוטא, העצמת מעשיים למימ



מעמד השפה העברית ופעילות כלכלית ומסחרית משגשגת, תוך חקיקה לאומית ובניית מוסדות 

 לאומיים, בדמות חידוש הסנהדרין והסמיכה והשולחן ערוך. 

שואת העם היהודי עשרה והעשרים לכדי -תהליכים אלו הגיעו לכלל הבשלה במאה התשע

קהילה, קהילה ודמות דיוקנה ודפוס פעולתה. ושוב אנו ניצבים במאה  –ותקומת העם היהודי 

 אלי ארץ מקלט פנינו או שמא אלי ארץ ייעודה?  –העשרים ואחת בפני הברירה והבחירה 

 
 קונצפט המתבקש מתודולוגית, היסטורית וחינוכית. –שואת העם היהודי , ד"ר יוסף שרביט

נערך מטס מעל אושוויץ, בהובלה של האלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר  2003לספטמבר  4-ב

הנוכחי. אשל ביקש מ"יד ושם" מספר שמות של יהודים, שיצאו במשלוח לאושוויץ באותו יום, 

שנה קודם לכן. למרבה הסמליות נמסרה רשימה של חמישה יהודים יוצאי קהילת אלג'יריה,  60

 –)צרפת( לאושוויץ. סיפור זה עשוי להבהיר שהשואה, שהפכה לרכיב משמעותי שיצאו מדרנסי 

של הזהות הישראלית, חלה על כל יהודי באשר הוא שם. הוא עשוי להנהיר  –לטוב ולמוטב 

קונצפט "שואת העם היהודי", אשר עשוי להפרות את ההיסטוריוגרפיה של השואה, מתפיסה 

 רה, לתפיסה כוללת הרואה את התמונה השלימה.רגיונלית, ועל כן תפיסה חלקית ומדי

 Alon Confino, Aהנאצים שביקשו לראות "עולם ללא יהודים", כדברי פרופ' אלון קונפינו )

World Without Jews, Yale University Press, 2014) ,כל יהודי כמי שעל הכוונת.  ראו

נפגעו באופן דרמטי: שליש מיהודיה נכחד במפלצתיות אין קץ. מפלצתיות  לצערנו יהודי אירופה

המערערת תחת המושג "נאורות" המיוחס לא פעם למדינות אירופה. ראינו בבירור כיצד הצלב בן 

 האלפיים סלל את הדרך לצלב הקרס.

ם את השואה כאירוע מקברי המסתכם במספר נרצחים )ה' יקוואולם, שומה עלינו לא להגדיר 

דמם( אלא כאירוע תהִליִכי, מתפתח ומסלים, שראשיתו בחקיקה מפלה, והמשכו בגיטואיזציה, 

אריזציה, מינוי יודרנראט, הקמת מחנות ריכוז ועבודות כפייה, ואחריתו במשלוח למחנות 

שטנית, בה הצורר ההתרחשות ההיא לא רק השמדה. יתר על כן, השואה אינה רק שמד והשמדה, 

ן הסופי, אלא גם ההתרחשות המפוארת שבה הקורבן לא רק ספג מכות כי אם היה עסוק בפתרו

דווידוביץ, במרי, התנגדות פיסית ורוחנית, פרטיזנים לוסי השיב מלחמה שערה, כדברי פרופ' 

חסידי אומות העולם, על מומחתרות, ובאהבה גדולה שהרעיפו בני העם היהודי ומתי מעט 

 אהרון אפלפלד.  קורבנות אותה אימה, כדברי הסופר 

השואה מבוססת על ִנפרדותה המוחלטת, ממלחמת העולם השנייה שעמדה ברקע: בבחינת 

, ההבחנה התהומית בין אושוויץ להירושימה, כפי שעושה אותה גר הצדק הד"ר אברהם לבני

 בספרו המונומנטלי, "שיבת ציון נס לעמים".



מכונת ההשמדה, מוכחת, הרי שלא בעוד שהאוריינטציה האירופאית של היטלר ועושי דברו ב

מיליון  11פחות נהיר שתורת הגזע הנאצית כוונה אל כל יהודי באשר הוא )מסמך וואנזה, שבו 

מיליון, היו על הכוונת( ושבמהלך המלחמה שואת יהודי אירופה "גלשה" אל  16.5יהודים, מתוך 

ן לעקוב במדויק אחר החלת בצפון אפריקה, במזרח התיכון והקרוב. נית –מחוץ לגבולות אירופה 

"הפרמטרים" של השואה, בחלק מאזורים אלה, עד כדי הגעת, חלק מיהודיהם, אל שואה 

בשלימותה ואל מציאות שהייתה כפסע אל מוראות השואה )במיוחד בצפון אפריקה הצרפתית 

 והאיטלקית(. 

נוכל להביט  די להציג שאלות ודמויות מפתח המחברות בין קצות "זירת השואה", שבאמצעותן

נכוחה על התמונה בשלימותה: מה היה מתרחש לעולם היהודי אם תנועת זרועות המלקחיים 

הנאצית הייתה צולחת והקורפוס האפריקני מחד והדיוויזיות הגרמניות במבצע ברברוסה, מאידך, 

היו נפגשים באמצע הדרך, דרך ארץ ישראל והלבאנט? מה היה מתרחש לקהילות היהודיות בצפון 

פריקה אלמלא "מבצע לפיד" ותבוסת איטליה? מדוע נשלח ואלטר ראוף, המומחה למשאיות א

גז, לתוניסיה? מה היה גורלן של הקהילות היהודיות באפגניסטן )בה המשטר היה חשוף להשפעה 

, נבעה מהפיכה פרו נאצית(, באיראן 1941הנאצית(, בעיראק )שה"פרהוד" בה, בחג השבועות 

צי, המחליף את השם של פרס לאיראן, להצביע על הארים האוטנטיים(, )רזא שאח, הפרו נא

בסוריה ולבנון )משטר וישי(, אלמלא "מבצע ברברוסה" ופלישת בעלות הברית למזרח הקרוב 

וללבאנט? מה היה עולה בגורלו של היישוב בארץ ישראל אלמלא "תבוסת אל עלמיין" והכשלת 

אלף יהודיה )באזור האירופאי( היו  55-יטראלית, ש"מבצע אטלס"? מה היה מתרחש בטורקיה הנ

? 1944-"על הכוונת" של הצורר ב"מסמך ואנזה", אלמלא התפנית ביחסיה עם גרמניה הנאצית ב

כיצד הייתה נתפסת דמותו של חאג' אמין אל חוסייני, אילו הובא לדין בישראל, על שיתוף 

ב היהודי בארץ ישראל ולהשמיד את הפעולה שלו עם היטלר, על תוכניותיו להשמיד את היישו

יהודי ארצות האסלאם )משרפות עמק דותן( וכאחראי להפצת התעמולה הנאצית ברדיו ברלין, 

וזאת, עוד בטרם משפט אייכמן ואף משפט  –בלשון הערבית, אל מרחבי ארצות האסלאם 

 דמייניוק.    

 –איטליה, צרפת והולנד  בבלקן, –יתר על כן, לקהילות היהודיות הספרדיות ברחבי אירופה 

)שמאה אלף מבניה הושמד הי"ד( התאפיינו קווי ייחוד, בקורותיהן בתקופת השואה. ואולם 

ייחודיות זו לא האפילה על שותפות הגורל, שהמשורר ואיש החינוך בלפור חקק עמד עליה 

ו לי יהודי בגדאד, שנרצחו הי"ד במאורעות הפרהוד. אין ספק שדברי חקק הי 180-בקינתו לכ

 למקור השראה, כהיסטוריון המבקש להביט על התמונה השלימה.

ולא בכדי יהודי לוב, תוניסיה ומרוקו  כלולים זה מספר שנים בקרן תביעות ניצולי השואה והיום 

ממש אני קורא שהממשלה אישרה הטבות ליוצאי אלג'יריה, מרוקו ועיראק. סביר להניח שהדיון 



ארצות ערב )שנחקק בידי ח"כ ד"ר שמעון אוחיון(, מעוררים מסביב למופתי וחוק הפליטּות מ

 למחשבה ולראייה כוללת, כפי שראוי שיהא.

שותפות הגורל של העם היהודי בכללותו, שהיווה כולו, יעד להשמדה עשויה להציג קונצפט כולל 

 ולחשוף נתיבי מחקר חדשים. 

 

שניהם מחזרים אחר היהודים לבסס את הדתות החדשות וכאשר  – מוחמד ומרטין לותר
מסרבים זעם כלפי היהודים עד רצון השמדה: שבטי נדיר, קוריטא וקינוקאע, במדינה ויהודים 

 ק"מ ממדינה. 150בח'ייבר 

מושל כל המאמינים מצא " :847-861הח'ליף מותכיל )מותאוואכיל(, ממשפחת בית עבאס, שמשל בשנים 
לצוות על כל הבלתי מאמינים, מגדול ועד קטן, על היושבים בחצר המלכות ועל הנמצאים בארצותיו לנכון 

השונות, הסוחרים, הלבלרים, הקטנים עם הגדולים, לעשות את עטיפותיהם )מין אריג מעוטף מסביב לראש 
ים או בני דלת העם, ויורד על העורף, והוא מלבוש בני מרום העם( מגוון צהוב, ושאינם לובשים עטיפות, משרת

מצווים לשים במקום ניכר במלבושם, על החזה ועל הגב, טלאי מאותו גוון. כן חייבים הם לשים במצנפותיהם 
כפתורים הנבדלים בצבעם מהמצנפת עצמה וניכרים היטב בלי להיבלע בקמטים. וכן עליהם לשים ארכופים 

ראשון. ועוד: העבדים והשפחות וכל הנמנים על של עץ באוכפיהם ולקבוע במרכז כדורים הנראים לעין במבט 
, שמעון דובנוב) ."מעמד זה ונוהגים לחגור חגורות יחבשו במקום החגורות תכריך על הבטן או פתיל צמר

 .(222, כרך שלישי, עמוד דברי ימי עם עולם
 

שמד. כל עוד אכן יודעת ההיסטוריה העברית כל מיני רגנטים דגנרטים. צורות של (: 1936ברל כצנלסון )
לארץ ישראל, ילד שטופח על ידי ייסורי הדורות ומשא הנפש של דורות, וכאן  אפשרי הדבר שיבוא ילד יהודי

ידבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו, של "עבדות בתוך המהפכה" ויטרפו עליו את דעתו עד כדי שיראה את 
ת הזואולוגית של אירופה עם תאוות הגאולה בנאצים הפלשתינים שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיו

 אל ידע מצפוננו שקט".    –הפגיון שבמזרח 
 

מכון בן גוריון לחקר ישראל  הוצאת, מרדיפות לרצח עם -עולם ללא יהודים: הדמיון הנאצי  ,אלון קונפינו
 והציונות, תשע"ז

 ב:יעזריאל קרליבך, עורך מער

הם לא הרגו אותם, מפני שהיו חלשים מהם, אלא מפני שהיו טובים מהם. לא הרסו את 
הגיטאות מפני שהפיצו חיידקי טיפוס ומגפות, אלא מפני שגם בצפיפותם הפיצו קרני אור 

 וחיידקי קדושה, שהטמאים לא יכלו לעמוד בפניהם. 

להם: אלה הם הבתים הם לא הציתו את בתי ישראל בעיירות אלא מפני שהאינסטינקט לחש 
היחידים בעולם, שבנה לעצמו עם, מבלי לעשוק עם אחר. הם התפרצו לחדרי הבתים האלה 
מפני שהרגישו, שבפינות האפלות ההם, בכל הדוחק ובכל התלאה, מקננת ירושת דורי דורות 
של כיסופים לחיים טהורים, של יראת החטא, של ביטול כל ממלכות הארץ לעומת מלכות 

שיברו את רהיטי הבית, מפני שאפילו בביתו של האחרון שבישראל עמד שולחן,  שמים. הם
שיהודי כשר בסעודתו הצנועה העלה אותו לדרגת מזבח. הם ניפצו את המיטות, מפני שגם 
מקרשי עץ אלה עלה אליהם ריח חיים משפחה הישראליים הזכים וחנק את החזירים כאשר 

ים אילמים, מפני שכבר ממבטו של ילד יהודי בן יומו הם התעללו ביונק יחנקו אדים מרעילים.
מבריקה תביעת הצדק ומסנוורת עיני רשעים. הם התפרצו לעליות הקיר, מקום שם ישבו 
תינוקות של בית רבן ועסקו בתורה בקול חנוק, מפני שכל עוד קול זה נשמע בעולם, אין השטן 

האותיות המתות בוקע הקטרוג, יכול לישון במנוחה. הם חיללו את כתבי הקודש, מפני שמ
 עליך הורגנו כל היום.      הלגלוג, הבוז לכל ישותם.

 



 .צבא אנדרסחיילי ; אוסקר שינדלרהר ציון: בית הקברות הקתולי:  .ב
 

ינה י)קצין במכון ההיג וקורט גרשטיין 12-פיוס ה :2002. הסרט "אמן"נעמי פרנקל: שאול ויוהנה; 
; קלמנס פון 1963גרשטיין(. סרט על יסוד המחזה "ממלא המקום. של הוואפן סס. מפרסם דו"ח 

 אותנסיה. דרשותיו הביאו להפסקת המבצע. T4גאלן כומר קתולי גרמני המתנגד לתוכנית 
 

 ; 1927סרט מטרופוליס. . : במות לקורבנות אדםגיא בן הינום .ג
 

הדת והפילוסופיה , בחיבוריו "האסכולה הרומנטית" ו"לתולדות שורשי הרעהיינריך היינה: 
: א. חוסר התרבות הפוליטית; ב. רוח הצייתנות; ג. האסכולה הרומנטית; (1833-1834בגרמניה )

  :ד. הפילוסופיה הגרמנית
 

כמעט מופשטים". הוא השווה אותו  "חי חיי רווק מסודרים, מיכאנית, היינה על עמנואל קאנט:
יודעים בני עירו מהי השעה. אך "ניגוד מוזר בין לשעונה הדייקני של הקתדרלה, שלפי הליכותיו 

חייו החיצוניים ובין מחשבתו ההרסנית, המקעקעת עולמות! אכן, אילו חשו אזרחי קניגסברג את 
כל כובד ערכה של מחשבה זו היה אוחזם סער  מפני אותו האיש, פחד גדול יותר מתליין, שאינו 

 לא ראו בו בלתי אם פרופסור לפילוסופיה". אבל האנשים הטובים –מוציא להורג אלא בני אדם 
 

לוהים מת הייתי בהלוויה שלו". הוא התכוון שהדעה הקטנה של הנצרות את -: "אפרידריך ניטשה
האלהות, אבדה מהעולם. בספרו "דמדומי שחר": העולם הולך ומשתנה ואלוקי ישראל עתיק 

 ו".היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו וכולנו נשמח יחד בשמחת
 

בגלל מושגי החטא שבה ותפיסותיה המוסריות. נצרות מביע בספר ביקורת נוקבת כלפי ה ניטשה
 .הוא רואה צדדים אחרים והוא בוחן אותם בצורה אוהדת ביהדות וביהודים

( הוא כותב פסקה ארוכה "על עם ישראל". ציטוטים מתוך 205כך למשל בספר השלישי )קטע 
 :הקטע

אצל יהודים בני זמנינו הם מעל לכל המשוער; נדירות מכל דרי אירופה משאבי העזר הנפשיים 
מלט אל כוס השכרה או אל ההתאבדות, ]...[ בתולדות אבותיו ואבות־ייבקשו הם בעת מצוקה לה

אבותיו מצויים לו לכל יהודי מכרות שופעים מעשי־מופת של קור רוח והתמדה מיושבים ביותר 
 היותר וניצולם של האסון והמקרה; אמיצותם שמתחת לאצטלבמצבי אימה, של הערמה מעודנת ב

של הכנעה עלובה, גבורת נפשם אשר בבוז לעובדת היותם בזויים ]...[ אלפיים שנה נהגו בהם 
ואמנם, בטיפול אשר כזה —מנהג בזיון ]...[ השפילום והכפישום לתוך פרנסות מלוכלכות יותר

עודם לא פסקו לראות עצמם כנועדו לדברים הנעלים הם לא נעשו נקיים יותר . אולם בזויים? הם מ
ביותר ]...[ בדרך בה הם מכבדים את אבותיהם ואת ילדיהם, בבינה הטמונה בחיי ונימוסי 

 .הנישואים שלהם, מצטיינים הם על פני כל בני אירופה

 :והוא מסיים את הקטע

בגדר פגיעה בכבודם  או אז יחשבו כממציאים ומורי הדרך לבני אירופה. מבלי היות הדבר עוד
של אלו. וכי לאיזה אפיק זולתי זה ניתן לו, לזרום, לאותו שפע של רשמים אדירים שנצטברו, 
ואשר ההיסטוריה היהודית ממלאת בם כל בית אב יהודי, אותו שפע של תשוקות ומידות והכרעות 

לא באנשי רוח לאן יישפך כל הזרם האדיר הזה, אם  -והתנזרויות ומאבקים וניצחונות מכל סוג 
ומעשים גדולים! או אז כאשר היהודים יוכלו להצביע על אבני יקר וכלי זהב שכאלה כמעשה 

סיונם קצר משל יידיהם, ואשר כמותם לא היו מסוגלים ואינם מסוגלים ליצור עמים אירופיים שנ
ו אז אהיהודים ולא מעמיק כמוהו, כאשר ישראל ימיר את נקמת כל דורותיו בברכת עד לאירופה: 

להי היהודים הקדום, יוכל להתענג על עצמו, -יעלה ויבוא שוב זה היום השביעי בו ישוב וישמח א
 .ואף אנו כולנו , הלא נגל ונשמח עמו-על בריאתו ועל עמו הנבחר 



 256-254ספר שלישי, עמודים  —

     
  

  :)רב נויגרשל( הצו הקטגורי

אותו הכלל המעשי אשר, בקבלך אותו, תוכל "עשה מעשיך רק על פי ביקורת התבונה הטהורה: 
  " )קאנט(לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי

 
בחיפוש אחר מחייב מוסרי לוגי אובייקטיבי החל מהמדינה של אפלטון והמשתה של אפלטון עד 

"עשה מה שהיית רוצה שכולם : ההטפה לאגואיזם. כל אחד מצא פרצות בחברו עד שהבריק קאנט
 יעשו והימנע לעשות מה שלא היית רוצה שכולם יעשו". 

הצו הקטגורי מת עם הפוטש של היטלר ועלייתו לשלטון. אייכמן הודה בעובדות אך לא באשמה. 
שכן מוסרית היה על פי הצו הקטגורי של קנט. היטלר לימד שמה שכולם יעשו זה להרוג את 

מוסר האדונים ולא מוסר העבדים. הרצון שלת אדם עליון על פי חברה מחוהחלשים ולעצב 
ואכן בסוף המלחמה מודה שהעם הגרמני הובס מפאת חולשתו על כן יש  לעוצמה של ניטשה.

 להשמיד את גרמניה. אלברט שפאר מנע מלמלא פקודה זו.
ים על כל המקובל אפריורייםטבעיים שיש יסודות פשוטים הצו הקטגורי לא עובד: ההנחה הייתה 

. אלא שהיטלר לא רצה לחיות רוצה שלא יגנבו ממנוכל אחד שכל אדם רוצה לחיות,  – בני האדם
כמו כבשה, לא אכפת לי שיהרגו אותי או מה שאני מייצג, אם אהיה חלש. לבסוף החליט לגייס 
את המוסדות החזקים ובראשם הרעיון הדמוקרטי, הוא הרעיון המוסרי שבו מנפנפת החברה. 

אל תעשה  לכן הלל לא אמר רק: "מה ששנאוי עליךשבאמצעותו כל הזוועה הייתה "חוקית".  
כלומר אין סומכים עליך, הצו הקנטיאני נשען על  –לחברך. אלא הוסיף ואידך פירושא זיל גמור 

האפריורי על ההנחה המובנת מאליה של המוסר האנושי. התורה לא סומכת על אף אחד. זה כמו 
 אמצע החופה, נכתבת הכתובה. אין אנו סומכים על המוסר האנושי. בש
 

קאנט חיפש "את החוק שיהיה כולל ביותר ומן ההכרח שיגיע לחוק של  הצו הקטגורי )אלדד(:
החוקיות והוא תמצית האימפרטיב הקטגורי בכל ניסוחיו, תמציתו, נהג כך כאילו עלולה 

    התנהגותך ליהפך לחוק כללי, חוק הטבע, טבעו של האדם". 
  
 

(, ביחס לטיבה של ארץ ישראל כמהות ולא 1808-1888מעבר לביקורת של הראי"ה קוק על הרש"ר הירש ): מניטו
זה ביקש להבליט את הדיסוננס שבצמד  –ביקורת עמה הסכים מניטו  –כאמצעי וביחס לשלילת הקבלה במשנתו 

נעדר קוהרנטיות ויש המילים "תורה עם דרך ארץ" מבית מדרשו של הרש"ר הירש. לדעת מניטו צמד מילים זה 
בו העצמת הגלותיות. העדר הקוהרנטיות נובע מכך ש"דרך ארץ" נתפס בידי הרש"ר הירש כתרבות הגרמנית 

מונחת ביסודה. לדברי מניטו, מינוח זה עומד בסתירה עמוקה עם המובן האוטנטי של  דרך ארץ הקאנטיאנית"ש"
ציוני בעת החדשה -פים שעומד בלב הפולמוס החרדיהגותי זה הוא אחד ענ-צמד המילים האמור. דיון היסטורי

ונכון להתחקות אחר שורשיו. לדברי מניטו, לכל תרבות יש דרך ארץ משלה, גישה משלה והשקפה מיוחדת ביחס 
כיצד לנהוג על מנת שיישוב העולם יוכל להיות מבוסס ומתוקן, אבל רק משפחה  –לשאלת תיקון יישובו של עולם 

זו נתגבשה על ידי הזהות העברית המתחדשת בימי  –שסללה את הדרך למתן התורה  אחת הגיעה לדרך ארץ,
   .אבות ואמהות האומה, בארץ העברים

 

מול חכמתם של ישראל ששורשה בנבואה, עומדות מתחרות: חוכמות מצרים, בבל ואדום. הבירור לעומתן נעשה 
כמת בבל על הדמיון. זמן לא רב יחסית נדרש בגלויות ישראל. חוכמת מצרים בנויה על פיתוח עולם הכישוף וחו

שנים במצרים עד שבא משה, הפותח את סדרת המכות, במה שחרטומי מצרים גם  210כדי לערוך את הבירור: 
שנות גלות בבל בה נערך הבירור על ידי דניאל, הפותר את חלומות  70יודעים לעשות, עד שמתגלה קוצר יכולתם; 

לפותרם. לעומת שתי גלויות אלה, התארכה מאוד גלות אדום, זאת משום  מלך בבל, שלא ידעו חכמי בבל
מחד גיסא, חוש ומאידך גיסא, תבונה. מדובר אם כן  –שהמתחרה הרוחני ניחן בחוש דק מאוד, "החוש התבוני" 

במקצוע הטוען לתבונה, לידיעה אובייקטיבית של המציאות, שבאמת אינה אלא חוש, כלומר ידיעה סובייקטיבית, 



, פונתה הדרך להתחדשות התרבות הנבואית בימי קנטשמוצאה בחושים. מאז שהודתה הפילוסופיה בחולשתה 
על ידי שיבת ציון והגלות הפכה מיותרת. מאז החלו הקריאות לשוב לציון. ישועתה של חוכמת אדום תהיה על 

קב: "ועלו מושיעים בהר ציון ידי אימוץ חלקיה הטובים ודחיית חלקיה המקולקלים על ידי אנשי הקודש בבני יע
לשפוט את הר עשיו" )עובדיה, א, כ"א(. אחת המשימות הנכבדות של הגאולה היא עבודת השיפוט והבירור של 

דרך ערכיו של עשיו, ובמובן הרחב יותר, של העולם כולו. )הרב אורי שרקי על דבריו של הרב אברהם ביבאגו )
(. )ראיון עם הרב אורי שרקי, ירושלים, 1489(, מאחרוני חכמי ספרד )150-151, מוסד ביאליק, תשל"ח, עמ' אמונה

 תשע"ו(.

 

   

 

   
  
 

"הנצרות מיתנה במידת מה את הלהט הלוחמני של הגרמאנים; אולם היא לא הרסה אותו 
כליל ולא העלימה אותו כליל; ולכשהצלב והקמיע הכרוך עליו ינופצו, תשוב אז הברבריות 

הנודעים, תשוב ההתלהבות הנסערת שלהם, עליה המשוררים והאכזריות של הלוחמים 
הנורדיסטים שרים עד כה. ואז ביום זה יצוצו שוב אותם אלילי המלחמה מקברותיהם ויגולו 
מעל עיניהם עפר החולין; תור ]אל הוינקינגים או פסל תרח[ יהא ניצב עם המקבת האדירה 

י הן באות מפי חולם חלומות אל תבוזו להזהרותיי, אם כ…שלו ויחריב את הקתדרלות
המזמינכם להתנער מקנט, פיכטה והפילוסופים של הטבע שכמותם; אל תקלו ראש 

הרעם בגרמניה הוא …המחשבה קודמת למעשה כשם שהברק מקדים את הרעם…במשורר
ים, כפי שלא נשמע ּפאכן גרמני; הוא אינו זריז אולם בוא יבוא. ולכשיישמע זעזוע אמות הסִ 

דעו כי רעם גרמניה סוף סוף הגיע ליעדו. לשמע רעם זה, הנשרים יפלו כפגרים  כמוהו מעודו,
ממעל לתהומות, האריות במדבריות אפריקה יקפלו זנבם ויסתתרו במערות מסתור. הדרמה 
שתחולל גרמניה תגמד את המהפכה הצרפתית למעשיה תמימה ואידיליה. ואל תתפתו לחשוב 

ערה. הזירה ריקה אומנם כעת אולם ממתינה היא כי שקט זה נצחי, הוא השקט שלפני הס
 לגלדיאטורים שיילחמו בה עד תום, עד כלות, עד מוות". )תרגום מצרפתית ד"ר יוסף שרביט(

 
"איך זה ייתכן שהללו כורעי ברך בית לחם באירופה המקדשים ספרי הביבל  :אורי צבי גרינברג

 פואמה "בקץ הדרכים". .הם אותם פראים החולמים על השמדת היהודים עד האחרון"
 

: "איני יכול להפנות עורף לדרך אבותיי רק משום שאיני מבין את דרכי הרב ישראל מאיר לאו
ההשגחה, הצורר רצה להכחיד את עם ישראל ולהכחיד את האמונה בה'. אם הייתי הולך בדרכי 

עלי ללכת בדרך בה חינכו אותי אבי ואמי הי"ד. הצור תמים  –לוסטיג'יר הייתי הולך בדרכי הצורר 
 פעלו.

 
תוך לימוד תקופות אחרות,  –: "בספריי אני חודר לתוך ממלכות השאול ובורח מפניה אלי ויזל

לימוד גורלות אחרים בתנ"ך, בתלמוד, בחסידות, ב"שטטל", ביהדות רוסיה ובירושלים ]...[ בכל 
כל אלה שרויים בנוף נשמתי הפנימי. היות וגורשו  –כתביי פוגשים חסיד, ילד, זקן, קבצן ומשוגע 

אני משיב אותם אל  – על ידי הרוצח, מוצאים הם מקלט בקרבי. באויב רצה חברה בלעדיהם
 חיקי".

       
בסיני הכריזו מלחמה על הטבע והבהמיות. הוי נביאי המגמגמים, הוי תמימיי : "אלבר כהן

-בהמית והנון-הם הם המחוללים את ה"מפלצת" הנון –המוקפים בהבטחות, בהטפות ובאיומים 
טבע, לעמוד -נטיקונפורמיסטית, ששמה אדם. זוהי היצירה ההרואית של דת הא-טבעית והנון



בהרואיות, לא להיות מה שאנו, דהיינו בהמות כפופות לחוקי הטבע ולהיות מה שאיננו, דהיינו 
בני אדם. ]...[ עם זקן של גאון מעוטר בעטרת של אסון. העם הזקן המשוגע והמטורף, הצועד אלי 

לות ושל עתידו בסערה והאוחז בנבל אל תוככי החשיכה, אל תוככי סערת הדורות, עם של גד
דיכוי, עם הפיוט, עם הלהט, עם ללא תקנה, המעורר הסתייגות בשל הנחישות ההרואית שלו 
להיות נאמן לעצמו, לייעודו צעד בדרכים המופלאות של הגלות והנדודים. עם האוהב את ארצו 

 . "עד טירוף, עם הילת חן ויופי הצועד אל המחר ואל תבוסתו הנאצלת
 

של הפולקלור הגרמני תחת כיבושה  "המופת"אחת היצירות  :(1785-1863) האחים גריםמעשיות 
והשפעתה של צרפת הנפוליאונית, וביטוי לזרם הרומנטי )שבע מהדורות "אגדות לילד ולבית" 

ה הנרדמת, סינדרלה, עמי ותמי, שלגיה, החלילן מהמלין, כיפה אדומה, עוץ יהיפיפי(. 1812-1857
בו פוגעים ביהודי זקן באופן אכזרי. אך הדבר  – "היהודי בקוצים": מיםסיפורים אנטיש) לי גוץ לי.

: היהודי מרמה את "הסחבה הטובה"מוצג כהשבת גמולו, כיוון שגנב את הזהב שלו מנוצרים; 
    האחיות הנוצריות ובסופו הן הורגות אותו(.

 
השורשים ; תשמ"וירושלים, במות לקרבנות אדם,  –אושוויץ כממלכת פאוסט  ד"ר רבקה שכטר:

 , אוניברסיטה המשודרת, תל אביב, תש"ןהתיאולוגיים של הרייך השלישי
 

האידאולוגיה הגרמנית שנעשתה תשתית הרייך השלישי הייתה י"ט(: -)מאות ט"ז גיתה-קנט-לותר
תוצאה של התפתחות ממושכת. תהליך שתחילתו בתיאולוגיית מרטין לותר. כדי להבין את 

יש לעמוד על מהותה ולבדוק במה סטתה מהנצרות המסורתית. רק  האידאולוגיה הגרמנית
באמצעות השוואות בין הזרמים העיקריים של הנצרות, הקתולי והקלוויניסטי, אפשר לעמוד על 

. הלותרניות לעומת הזרמים האחרים סטתה לגנוסטיקה קיצונית שאימצה הסטיות של הלותרניות
רונותיו של לותר וקביעתו שהשטן הוא נסיך העולם את השטן באלוהות נוכחת בעולם הנגלה. עק

הנגלה קבלו את לבושם הסופי בדרמת פאוסט של גיתה. בדרמה זו הנורמות של השטן, מפיסטו, 
 של העולם הנגלה. כל מה שהיהדות אסרה, הותר בעולמו של מפיסטו. נעשו הנורמות

תמורת שירותיו, תמורת  לפי הנורמות החדשות של מפיסטו היה צורך להקריב לו קרבנות אדם
הבטחותיו בברית עם פאוסט לשלטון וכוח בלתי מוגבלים. מחנות הריכוז נעשו במות להקרבת 

 יהודים למען יתרצה מפיסטו ויקיים את הברית ויעניק לגרמנים שלטון עולמי.     
 

י הרוח, מן העינויים "אמנם כן ברברים אנו! תואר כבוד הוא לנו! אני משחרר את בני האדם מכבלהיטלר :אדולף 
הנאלחים והמשפילים של חזיון שווא שנקרא "מצפון ומוסר". כי שני מומים הטילה היהדות בבני אדם: בגוף על 

המלחמה על שלטון בעולם נערכת רק בינינו, ]...[  ידי המילה, בנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית
)הרמן ראושנינג,  ".כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבתבין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים. 

 (.1941, שיחות עם היטלר

  
-113תל אביב, תשמ"א, עמ' , הגיונות ישראל, "אכן כך הוליד קנט את אייכמן" ד"ר ישראל אלדד:

143.          
 

אלפיים שנה מאפלטון, ענק חכמת יוון עד דיקארט, אבי הפילוסופיה המערבית החדשה. אלפיים 
שנה חיפש האדם האירופי את השורשים לעץ הדעת שלו, להיאחז בהם ענפי המחשבה, המרחפת 

כל על פני תהומות התחושה המעורפלת, המערפלת, המתפתלת בין ארץ ושמים, בין חומר ורוח, ש  
 פיסיקה הנוצרית.-נה, נלפתת אל הפיסיקה האריסטוטלית, נפתלת עם המטהואמו

עד שבא דיקארט ונעץ קנה בתוהו ובוהו זה למצוא מעמד לרגליה של החברה ]...[   –תוהה ובוהה 
האנושית: אני חושב משמע אני קיים. האני האנושי בסיסה של המציאות. המחשבה האנושית 

 קנה המידה לכל אמת. –ההגאי לשרירות ודמיון. האני האנושי החושב 
ההגות האירופאית. למדע משפט קרטזיאני זה הפך להיות דיבר ראשון ללוחות 

. אני האדם החושב המוציא אותך מארץ השעבוד לחושים ומשמי האמונה ולאינדיווידואליזם



זה ספר תולדות האדם המערבי החדש. ויולד האני את אנוש  –הטרנסנדנטית. אני חושב 
ורי האינדיבידואליסטי. ויולד אנוש האינדיבידואליסטי את הצו הקטגורי כאנך מוסר, והצו הקטג

ואת היטלר. ויולד החושב את המדע הטהור  –הוליד את פיכטה ואת המַצווה האנושי המוחלט 
 ואת סטלין. –גל והגל הוליד את המטריאליזם ההיסטורי והמדע הטהור את ה  

לבנה. הללו שורפים שריפה -ותשוב הארץ אל דור מגדל בבל. הללו מגרדים שחקים באבן לבנה
האדום הזה. להרבות ידיים עובדות בעיר -טים בכוח מן האדוםחומה. הללו מלעי-באבן חומה

ד את דארווין לויו –בבל. וישתה האני החושב מפרי גפן המדע אשר נטע וישכר וישכב עם בנותיו 
ואת פרויד. ]...[ מהם נפלגה הארץ ותשוב אל דור המבול. ומדור המבול הלוך ונסוע אחורנית אל 

 דות האני החושב כסמכות עליונה לקיום וליקום.תוהו ואל בוהו ואל חושך. אלה תול
מרת אלוהים: יהי אור. ושוב מחכה אברהם על חורבות בבל שוב מחכה העולם השרוי בחושך לאִ 

ם בני ישראל בישימון תרבויות מזרח ומערב לדיבר יועל פי הכבשן לצו אלוהים: לך לך. ושוב מחכ
ם: אנכי ה' אלוהיך. ]...[ זה ה"אנוכי" הוא האנך. ]...[ ונקודה סיניית זו, ממנה ישאב האדם יאלוה

 הן עשרת הדברות –את ההכרה, בה תאחז מחשבתו המופשטת והיא לו קו ומשקולת לאורח חייו 
הרי זה הסובייקט העליון, זה אחד אשר רשאי לומר "אנכי" שכן  –ההם שבחזקת "אנכי". ]...[ אנכי 

א האחד שאינו תלוי בדבר, וכל הדברים תלויים בו. ]...[ אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ הו
זאת תורת ההכרה של האמונה ושל ההיסטוריה ושל השקפת העולם הישראלית. זה האנך  –מצרים" 

מעפיל בחלומו בסולם לקשור שמים  בלבניין בית ישראל, ליושר, למשקל ולקיום. אם יעקב הא
)ישראל  והי יעקב מוריד אנך זה משמים. אנך "האנכי" המגיע אלינו בכוח יציאת מצרים.וארץ, אל
               (.   102-105, כרטא, ירושלים, תשמ"ד, עמ' הגיונות מקראאלדד, 

         
ראה . מבוססת על הקדיש של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב אורי צבי גרינברג פואמה "בקץ הדרכים".

 Paul Robesonפול רובסון  –יוטיוב: קדיש 
 


