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גוף המחקר
שואת יהודי אירופה העמידה בפני מאמינים והוגי דעות אתגר קיומי והגותי יוצא דופן .רבנים,
אדמורי"ם ,אינטלקטואלים ואנשים פשוטים נדרשו לבחון מחדש את עיקרי אמונתם .מעט היומנים
שנכתבו בידי מאמינים וששרדו מתקופת השואה ,מגלים על חיבוטי הנפש והדעת שעברו על
כותביהם .לאחר השואה ,בריחוק של זמן וחוויה ,נכתבו כמה חיבורים שניסו להתמודד עם שאלות
והאמונה שהעלתה השואה .על היומנים והחיבורים נוספו לבסוף גם כמה מחקרים ,ובהם נסיון לתאר
את דרכי ההתמודדות של יהודים מאמינים עם אתגר השואה.
נראה ,כי עדיין קיים חלל גדול בהבנתנו את השפעתה של השואה על אמונת ישראל .חסר גדול
במיוחד קיים בהבנת יחסה של היהדות האורתודוכסית לשואה ,ודרכי התמודדותה עם שאלות
האמונה .במחקרים שנכתבו עד היום נידונו טקסטים בודדים בלבד ,והוצגו רק מעט מאופני
ההתמודדות עם השאלות שהעמידה השואה .חלק מהחוקרים הוטעו מסיבות שונות לחשוב שתגובת
האורתודוכסיה אין בה כל התמודדות משמעותית עם השואה .בחלק מהמקרים גרם מחסור בחיבורים
להצגת תמונה חלקית בלבד.
חלל זה בא לידי ביטוי גם בתוכניות הפדגוגיות הלוקות בחסר אשר עוסקות בסוגיות של שואה ,אמונה
ומחשבת ישראל בעקבות השואה ,ובתורך לפתוח אופקים חדשים ודרכי הוראה והדרכה בכל מה
שקשור בהכנה למשות לפולין ובהדרכתם בשטח.
לאחרונה אספתי חומר רב שיש בו ,כך אני סבור ,כיוונים חדשים ומשמעותיים להבנת שאלת האמונה
בשואה ובעקבותיה .חלק מהחומר החדש שאוב ממקורות האורתודוכסיה ,ובמיוחד מהחסידות שאחרי
השואה ,וחלק אחר מיומנים ,טקסטים פילוסופיים וממקורות נוספים.
תכלית המחקר היא לנתח את מגוון הטקסטים העוסקים בסוגיות של אמונה וחינוך לאמונה בעקבות
השואה ,תוך התמקדות בתחומים הבאים:
 .0חיבוטי אמונה ביומנים מתקופת השואה ובביוגרפיות.
 .0שאלת האמונה בכתבים רבניים וחסידיים אחרי השואה.
 .3דרכים חדשות בחינוך ובחינוך לאמונה בטקסטים דתיים וחסידיים שנכתבו בעקבות השואה.
 .4היבטים יישומיים של החומר העיוני בלימודי שואה ובלימודי מחשבת ישראל בבתי הספר.
 .5הדרכה להכנת המסע לפולין ופרקי הדרכה ומחשבה למסע עצמו המבוססים על החומר הנ"ל.

הרקע העיוני למחקר
שואת יהדות אירופה הציבה אתגרים רבים בפני ההגות היהודית .אחד המרכזיים שבהם הוא שאלת
מעמדו של הרע בעולם מבחינה תיאולוגית .התיאולוגיה ניצבת בפני השאלה כיצד ניתן ליישב את
האמונה בטובו של הא-ל ובהיותו 'כל-יכול' ,עם הופעתם הקיצונית של הרוע והסבל בשואה ,שהא-ל

לא התערב כדי למנוע אותם .דרכי ההתמודדות של התיאולוגיה היהודית האורתודוכסית עם אתגר
השואה נידונו על ידי כמה חוקרים והוגי דעות ,ביניהם :ברקוביץ' ,פונקשטין ,שביד ,שוורץ ,שגיא,
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גרינברג ,פרידמן ,ואחרים.
התיאולוגיה החרדית והחסידית שהתפתחה בשואה ובעקבותיה ,תוארה בדרך כלל במחקר כתיאולוגיה
שמרנית .חוקרים רבים ,כדן מכמן ואליעזר שביד ,הצביעו על החזרה על קטיגוריות מחשבה ישנות,
והימנעות מהסיכון הכרוך בערעור של יסודות האמונה 2.ואמנם ,אין ספק שיש כוחות רבים הדוחפים
את התיאולוגיה החרדית למחוזות שמרניים .ראשית ,כפי שתיארו זאת מנחם פרידמן ומנדל פייקאז',
האיום הקיים ממילא על דפוסי הקיום המסורתיים ,בגלל השינויים התרבותיים ,החברתיים
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וההיסטוריים שעברו על עם ישראל בכלל והחברה החרדית בפרט ,עודד דפוס תגובה הגנתי ושמרני.
שנית ,החשש מפני העלאת השאלות הנוקבות שהעלתה השואה ,ואי היכולת להשיב עליהן תשובות
מספיקות ,דחף להימנעות מניהול שיח אמוני משמעותי בסוגיות שהשואה הציפה 4.שלישית ,עלה
החשש ששינוי עמדות ,אידאולוגי או תיאולוגי ,יערער את האמון המוחלט בסמכויות הרבניות ובדעת
תורה שלהן ,שכן חידוש בהגות הוא מיניה וביה שאלה כלפי המנהיגות התורנית – היכן הייתה 'דעת
תורה' שלכם עד עכשיו? 5ורביעית ,שינוי המערך התיאולוגי עשוי ,במוקדם או במאוחר ,לחלחל גם
למישור הנפשי והקיומי .המערך הדתי הקיומי של האדם והחברה הדתית נשען על הנחות יסוד ,גלויות
או סמויות ,שמספקות תשתית תודעתית ונפשית לקיום הדתי .ערעור או שינוי שלהם ,עלול לגרום
רעידת אדמת תרבותית .למשל :שינוי תפישת ההשגחה ,שינוי של מושגי הגמול ,תפישה אחרת של
הבח ירה החופשית וכו' ,יכולים להשפיע על המערך הדתי כולו ,החל מקיום מצוות ותפילה ,וכלה ביחס
לעולם המעשה ,לטכנולוגיה ולחברה המודרנית בכלל .בצד התגובה השמרנית ,תוארה במחקר גם
עמדה אורתודוכסית הבוחרת ב'שתיקה תיאולוגית' ,ומקבלת על עצמה לחיות בצילה של קושיה שאין
עליה תשובה .גם תגובה זו מאפשרת למדר את הפקפוק התיאולוגי למישור האינטלקטואלי או לכל
היותר למישור החוויתי הפנימי ,אך אין היא מאיימת בהכרח על הקיום הדתי ,מפני שהיא יכולה
להניח שקיימת בנמצא ,אולי בשמי שמים או בעולם הבא ,איזו תיאולוגיה שמניחה את הדעת ,אלא
שאין לנו כאן היכולת להשיגה .יש בין הוגי הדעות החרדיים כגון ר' שלום נח ברזובסקי מסלונים
ורמ"מ שניאורסון מליובביטש שדיברו בשני הקולות  -לפעמים הציעו תיאולוגיה שמרנית ,ולפעמים
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אימצו את ה'שתיקה'.
במחקר המוצע כאן בדעתי להציג טקסטים דתיים וחסידיים מקוריים שנכתבו אחרי השואה ולתאר
כיצד הם התמודדו עם שאלות האמונה במימד הפילוסופי והקיומי גם יחד ,ולהציע כיצד ניתן לדלות

 1ראה :ברקוביץ' ;7891 ,פונקשטיין ,תשנ"א ,עמ'  ;342-319שביד ;7884 ,שוורץ ,תשס"א ,עמ'  ;39-21שגיא ,תשס"ה,
עמ'  ;482-809גרינברג ,תשס"ה ,עמ'  ;808-825פרידמן ,תשס"ה ,עמ' .818
 2לסקירה של התגובה החרדית לשואה ראה :מכמן ,תשנ"ו ,עמ'  .531-585ראה גם :שביד ,7884 ,עמ'  ,375-325ולעיל
הערה .7
 3מ' פרידמן כותב" :משמעותה של ההתבדלות הייתה הפנית המאמץ כלפי פנים ,בנסיון לשמור על הקיים ולמנוע
מאלה השייכים לקבוצה הקיצונית מלעבור לחברה אחרת" (פרידמן ,תשל"ח ,עמ'  .)725ראה עוד :פרידמן ,7887 ,עמ'
 ;778-720זוהר ,תשס"א ,עמ'  ;88-85להלן פרק רביעי ,סעיף ג' .'4פייקאז' תיאר באריכות את הסתגרותה וקפיאתה
של החסידות בסוף המאה ה 78-ובראשית המאה ה 30-בגלל גורמים אלה ,וברור שהם המשיכו להשפיע גם אחרי
השואה ,ועד ימינו .ראה :פייקאז' ,תש"ן ,עמ' .80-737
 4באופן זה הגיבו האדמו" רים מבעלז ,מגור ומסטריקוב ,וכך צוטט בשם הגרי"ז סולובייציק מבריסק .ראה על כך:
(ללא שם מחבר) ,שערי אמונה ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .740-747
 5ראה :א"א דסלר ,מכתב מאליהו ,א ,לונדון תשט"ו ,עמ' .18-11
 6כך ,למשל ,האדמו"ר מסלונים ,רש"נ ברזובסקי שהגותו תידון להלן .ראה :קונטרס ההרוגה עליך ,עמ' ,72-78 ,1-9
ולאורך הספר .רמ"מ שניאורסון מחב"ד( ראה לעיל הערה  ,)1הביע בדרשה את הדעה שהשואה היא למעלה מההשגה
האנושית ,אך בחיבור אחר התבטא בנוסח תורת הגמול המסורתית ,ראה :מ"מ שניאורסון ,אמונה ומדע ,כפר חב"ד
תשל"ז ,עמ' .778-734

מהן תובנות חינוכיות משמעותיות הניתנות ליישום במסגרת הוראת השואה ,החינוך לאמונה ולימודי
מחשבת ישראל במערכות החינוך שלנו.
פרקי המחקר המתוכננים
 .0תורת הגמול הקלאסית  -שמרנות וחידוש במחשבה הדתית
 .0בעיית ההשגחה
 .3תורת הא-לוקות
 .4הסתר פנים
 .5בעיית הרע
 .6הפרדוכס והשתיקה
 .7פרקי הדרכה כלליים לנוסעים לפולין
 .8מפגש עם אתרים במסע לפולין
מקורות המחקר
המחקר ייתבסס על טקסטים שהוצעו על ידי החוקרים אשר נזכרו לעיל ,וחוקרים נוספים המוזכרים
להלן בביבליוגרפיה ,על ניתוחיהם התיאורטיים ועל הקטגוריות הפילוסופיות והאידאולוגיות שהציעו
להבנה ולמיון של התגובות השונות לבעיית האמונה והשואה .המקורות הראשוניים אשר יידונו יכללו
בין השאר את כתביהם של הוגי הדעות הרבניים והחוקרים כגון :אליעזר ברקוביץ' ,אמיל פקנהיים,
אלי ויזל ,עמנואל לוינס ,דויד הלבני ,אליעזר שביד ,שלום רוזנברג ,יצחק גרינברג ,הרב יוסף דב
סולוביציק ,הרב צבי יהודה קוק ,הרב יששכר שלמה טייכטאל ,הרב אליהו דסלר הרב יהודה עמיטל
ואחרים (ראה בביבליוגרפיה להלן).
כמו כן יידונו כתבי אדמורי"ם חסידיים כגון :ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז ,ר' שלום נוח
ברזובסקי מסלונים ,ר' אהרון רוט מברגסאס ,ר' ברוך יהושע רבינוביץ' ממונקטש ,ר' יואל משה
טייטלבוים מסאטמר ,ר' אהרון רוקח מבעלז ר' קלונימוס שפירא מפיסצנה ואחרים (ראה
בביבליוגרפיה להלן).
גבולות הסוגיה הנחקרת
המחקר יעסוק רק בטקסטים שניתן לראותם כטקסטים של יהודים 'מאמינים' על פי הגדרה רחבה,
כלומר :שמחבריהם הציעו את תגובתם לשואה מנקודת מוצא של מאמינים יהודיים ,ויתמקד
בטקסטים של הוגי דעות המייצגים גישה דתית מודרנית וגישה דתית חסידית.
המחקר יתמקד בשאלות הנוגעות לבעיית האמונה במובנה הפילוסופי והקיומי כפי שתוארו למעלה,
ולא בשאלות הגותיות ואידיאולוגיות אחרות אשר עולות מן השואה.
שיטת המחקר
המחקר המוצע הינו מחקר עיוני אשר שהמתודולוגיה שלו היא זו הנהוגה בניתוח טקסטים פילוסופיים
ודתיים בפילוסופיה כללית ויהודית ,תוך הדגשה של היבטים קיומיים וחינוכיים העולים מתוך
הטקסטים הללו.
חשיבות המחקר

דומני שיש לראות את חשיבותו של המחקר בשלושה היבטים עיקריים:
 .0במישור המחקרי הצרוף  -המחקר יסייע בהבנה מקיפה ,מעמיקה ורבת פנים יותר מהידוע עד
כה של תגובת ההגות היהודית המאמינה על השואה ,ויצביע על כיווני מחשבה מרעננים
ומשמעותיים שטרם נידונו עד כה .הנבה זו יש בה גם משום פתיחת צהר תרבותי לעולמות
זרים ,כגון זה של החסידות החדשה ,אשר נראית למתבונן מבחוץ כשריד מאובן של עולם
שחלף ,ולאמיתו של דבר יש בה ,לעתים ,תסיסה רוחנית ורעיונית.
 .0במישור הפדגוגי  -המחקר יספק טקסטים חדשים ,תכנים וכלים להוראה של מחשבת ישראל
ולימוד אמונה ,ובמיוחד לעיסוק בסוגיות השואה מן הפן הדתי שלהם.
 .3במישור הפדגוגי והדידקטי – חומרי הדרכה – המחקר יציע מערכי הדרכה ולימוד חדשים
ומשמעותיים ,שיש בהם העמקת החוויה והלימוד גם יחד ,ליוצאים לסייר בפולין.

רשימת המקורות
מקורות ראשוניים
אביחיל ר' אליהו ,השואה  -בהשקפת עולם דתית ,שדה חמד ,כרך י"ז (תשל"ד) ,חוב' ו-ז ,עמ' .339-355
אביחיל ר' אליהו ,משמעות השואה בתפיסת האמונה  ,שדה חמד ,כרך י"ג (תש"ל) ,חוב' ד ,עמ' .097-020

אבינר שלמה ,עשר אגרות על שכחת הסבל ,בתוך :ישע ימינו תשנ"ו עמ' .5-34
אדלר סיני ,בגיא צלמוות ,ירושלים תשנ"ט.
אהרונסון ר' יהושע משה ,עלי מרורות  ,בני ברק תשנ"ו.
אונסדורפר הרב שלמה זלמן ,שפתי שלמה  ,ברוקלין0970 ,
אורטנר ר' נתן ,ספר דבר חן ,תל אביב תשכ"ג.

אייבשיץ ,י' (תשל"ח) ,בקדושה ובגבורה ,קרית אתא תשל"ח.
 ,----------בקרובי אקדש .ירושלים תשס"ה.אלתר ישראל ,בית ישראל (חימשה חלקים על התורה) ,תשל"ח-תש"מ.
אלתר ישראל ,ספר אוזר ישראל בגבורה(ליקוטים) ,לונדון ירושלים ,תשנ"ו.
אפשטיין משה יחיאל (מאוז'רוב) ,באר משה ,תל אביב תשל"ט.
אפשטיין ר' יוסף דוד ,אל המתבונן התבוננות לחורבנה של יהדות אירופה ,מצוות המוסר ,ניו יורק ,מכון
תורת האדם ,תשל"ג ,חלק ג' ,עמ' .95-028
ארנברג ר' יהושע מנחם ,דבר יהושע ,ירושלים תש"ל-תשל"ד ,בני ברק תשמ"ז.

אשכנזי יהודה (מניטו) ,השואה ,ירושלים תשמ"ג.
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