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  תקומת מדינת ישראל ותפיסת ההיסטוריה הקדושה , השואה
  יק'הלוי סולובייצ וסף דבהרב י בהגותו של

  *משה שנר

  תקציר

שני סיפורים מתרוצצים בתודעתו של הציבור היהודי ולשניהם השפעה מכרעת על ראיית המציאות 

האחד הנו הסיפור . כיםאנשי תקשורת ומחנ, פוליטיקאים, הישראלית ועל שיקול הדעת של מנהיגי ציבור

סיפור קצר מועד , היהודי עתיק היומין והשני הנו סיפור אחר לגמרי של המציאות היהודית בעת החדשה

יום עמוס טרדות מחיי הווה אפורים של יווהרס העולמות היהודיים במאה העשרים  ',היום שאחרי'של 

  . 'ישראל של מטה'המתממש כאן ועכשיו ב

אולם שנים רבות היא הצליחה , וה את התנועה הציונית מרגעי הראשית שלההקונפליקט העקרוני מלו

הזה ולהימנע מהכרעה שיכולה הייתה לדחוק מחוץ למחנה הציוני חלק גדול  המעקשיםלעקוף את שדה 

ההדחקה ההיסטורית שוב אינה אפשרית , מסיבות מדיניות, בשנים האחרונות. משלומי אמוני ישראל

. להתמודד עם המלכוד הזהותי של כפל הנרטיבים והצורך לבחור ולהכריע ביניהם והציבור הישראלי נדרש

נסה לבחון כיצד משתקף הקונפליקט הנרטיבי דנן בכתיבתו של אחד ההוגים היהודיים בעלי המאמר מ

  . יק'סולובייצ יוסף דבר "הרב ד, ההשפעה הרבה ביותר במאה העשרים

מו גם על יחסו כ עם חוויית האמונה של האדם המודרנייק 'סולובייצ של תמודדותוהרבה נכתב על ה

סיה יהודית קאורתודו-של נאורוחני כמנהיג  רבהמחקר נוטה לעסוק ב. פילוסופי לטקסט המקראי- הפרשני

למול משיחיות אקטיבית של כהוגה של משיחיות מופנמת ומתונה ו, מצד אחד, סיה חרדיתקלמול אורתודו

יק 'דומה שלא נכתב די על הרלוונטיות של סולובייצ .מצד שני, ולמידיה קוק ות"ה קוק ובנו הרצי"יהרא

 פרשנות משיחית כנגד פרשנות חילונית להיסטוריהמתן : המפלג את החברה היהודיתאחר עקרוני  חלוויכו

  .של עם ישראל

הם ושנכתבו בנסיבות שונות , שני מאמרי יסוד של הגותושודכו זה לזה , )1981( איש האמונהבספר כתביו 

עוסק במעמדו של איש האמונה בעולם המודרני  ,'איש האמונה הבודד', הראשון. ם זה את זהמישלימ

ובמחשבה , כיצד יתפוס האדם המאמין: ומעמיד את שאלת הזהות היהודית בהקשר תרבותי אוניברסלי

 'דופק קול דודי' ,השני. כרך של ימינו- את מקומו במגה ,רחבה יותר כל אדם המחפש משמעות לקיומו

מתמודד עם סוגיה הגותית ) 1956( שנכתב שנים בודדות לאחר שואת העם היהודי והקמת מדינת ישראל

משמעותה של ההיסטוריה המודרנית בעבור היהודים והמשמעות : פרטיקולרית שהעסיקה הוגים רבים

על כך  מצביעמאמר ה. הללו במסגרת תודעת ההיסטוריה היהודית הדרמטייםשניתנת לשני האירועים 

העיון בסבל במחצית הראשונה סיבת  היא, בהיותה אתגר קשה לתודעה ההיסטורית היהודית ,שואההש

   .במחצית השנייה שלומשמעותה של מדינת ישראל  שאלתבו 'קול דודי דופק'של 

שיהודים בת המאה העשרים יק כנגד האפשרות 'הרב סולובייצ לעמדת המגננה שי הקורא נפרסת בפנ

השקפת עולם יקבלו על עצמם ו ההיסטוריתהדרמה  ה שלכתוצא ודעת ההיסטוריה הקדושהיינטשו את ת

  .חילוניתהיסטורית 

  תודעת זמן ,היסטוריה ,צידוק הדין ,מדינת ישראל ,שואה ,משיחיות ,יק'ד סולובייצ"הרב י: מילות מפתח
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   רהסיּפֵ  כלזה  - הזמן 

תרבותיים , המציאות הישראלית היא מציאות סוערת ומסוכסכת שניזונה מקונפליקטים חברתיים

סמוי מהעין אולם מכריע בהשפעתו הוא קונפליקט הנובע מהתייחסות שונה , אחד מהם; ופוליטיים רבים

העם היהודי זמנה של התנועה הציונית המתמקדת בבעיות ההווה של : אל ממד הזמן של הקיום היהודי

ינסה  המאמר. הנע לעבר יעדו הגאולי המקיף אלפי שנים של סיפר יהודי 1זמנה של היהדות הרבניתמנגד ו

מחשבת דרך הגותו של אחד מעמודי התווך של הללו שונות הזמן התודעות שתי עימות בין הלהדגים את 

יוסף דב הלוי הרב , לאומי בישראל- הציבור הדתיו צות הבריתסיה היהודית באראורתודוק- הנאו

  . יק'סולובייצ

עסק בסוגיה זו של עימות בין   -בדרשות שהיו לאבני דרך בהגותו  - יק 'שהרב סולובייצ יצביע על כך דיון ה

תודעות זמן מנוגדות כפי שהתפתחו בציבור היהודי הן בארץ ישראל והן בתפוצות העם היהודי בארצות 

, יק'סולובייצמאמריו של הרב ובהיא משתקפת בדרשותיו שאלת הזמנים והעימות ביניהם כפי ש. המערב

תוצג כסוגיה מכרעת בניסיונו להציע לציבור היהודי השקפת עולם שמשלבת בין עולם המסורת היהודית 

  . למציאות החיים המודרנית ומאורעות המאה העשרים

סתירים עימות ועל המסכים המת הזמן ילעמוד על ממדיה של סוגי ישעומקה של הגותו טרם העיון ב

את הקונפליקט  'עין בלתי מזוינת'רואים ב ןמדוע אי .בן זמננו 'האדם הישראלי'עקרוני זה מעיניו של 

ההסבר העיקרי מצוי בניכור ? היסטורי ופוליטי, העקרוני הסוחף את החברה בישראל למבוי סתום תרבותי

בין זמן , של האדם, ינטימיתהא, שהתהווה בעת המודרנית בין תודעת המדע לתודעתו הסובייקטיבית

האדם המודרני התרגל לחיות בסכיזופרניה תודעתית  .)34-33 :1965 ,בובר(אנתרופולוגי קוסמולוגי לזמן 

עיקר ). נרטיבית(ובין תודעתו הפנימית שהיא בעיקרה סיפורית  - היסטורי -שהוא זמן א, בין זמנו של המדע

ד של עולם אובייקטיבי הנחקר במסגרת מדעי הטבע השכלתו של התלמיד בחברה המודרנית עוסק בלימו

הדורשים מענה , התנהגותו היומיומית של האדם המודרני אף היא נוטה לעניינים מעשיים. והחברה

מקשה על , כפייתית ותובענית באופייה, טכנולוגית- המציאות המודרנית. קונקרטי בתכיפות הולכת וגוברת

במציאות . זיכרונותיו והרגשותיו, דמיונו, אמונותיו, י הנפש שלואל חי, המבט פנימה אל תודעתו של האדם

שהיא היא התודעה בה בני , הנרטיבית, תרבותית זו לא ניתנת תשומת לב ראויה לתודעת הזמן האנושית

  . האדם חיים

, אנחנו מודעים לזמן החולף במובן היומיומי. תודעת הזמן היא אחד הממדים המהותיים לתרבות האנושית

אנו משתדלים להספיק לעשות כל דבר בזמנו בהתאם , מארגנים את חיינו לפי לוח זמנים מסויםאנו 

לתכנית הזמנית שיצרנו ולעתים קרובות אנו מתוסכלים כי הזמן חלף מהר מדי ולא עמדנו בלוח הזמנים 

ים בהקשר של רצף זמנ עתמעטים אינם נושאים על אמת ידם שעון שמעמיד אותם כל ה. שבנינו לעצמנו

  .עמוס שחולף במהירות רבה מדי

הננו בני . 'זמן שאול'יותר נכון ב ,בהיקף הרחב יותר של התודעה אנו מודעים להיותנו יצור שחי בזמן מוגבל

קלושה והם חווים באינטנסיביות עדיין תודעה זו , אצל בני הנעורים. תמותה וזמננו על האדמה הזו קצוב

אינו  ,כך מסתבר להם במהרה ,אולם טבעם של העלומים ;את העלומים שיש בהם הבטחה לחיי עולם

מאמצים רבים מושקעים בעת המודרנית בניסיון לעכב את בריחת . בנצחיותם אלא בהיותם בני חלוף

האפל של בית  צלוהוא , ום לאאובין  ודעמבבין אם , אבל מה שעומד מאחורי כל הניסיונות הללו, העלומים

  .ני תמותה וכל לידה חדשה מוסיפה תודעת מוות חדשה לעולםהננו ב. שמופיע באופק העולמים

                                                 
ך והוא מתייחס לגופה של היהדות ההיסטורית הנו מושג היסטורי תרבותי ולא מושג ער 'יהדות רבנית'המושג   1

פה את הבסיס לקיומה תוך שהיא מעבירה אותה - שהתפתחה מהזרם הפרושי בימי בית שני וראתה בתורה שבעל
משמעית ונהוג לראות את - ראשית התגבשותה כתופעה היסטורית מובחנת אינה חד. לתלמידו, רב, ממורה, מדור לדור

  .נ כמועד הראשית שלה"לספה 85יב שנת ייסוד המרכז התנאי ביבנה סב



55 
 

במעגל התודעה הרחב יותר חורג ; המודעות לסופיות היא גם המודעות להקשר הרחב יותר של זמן הדורות

 העכשוויואין זה חשוב לצורך הדיון , בזיכרונו תמונות זמן עבר מסוימותנושא אדם ה. האדם ממעגלי חייו

ואין זה , דעת עתיד מסוימתתוויש לו , תקפות ביחס להתרחשות האובייקטיבית עד כמה התמונות הללו

בידיעתו את העבר ובדמיינו את . תתממש תמונת העתיד הזו כדמותה, אם בכלל, חשוב כרגע עד כמה

  .העתיד חורג האדם אל מעבר לאופקי הזמן של חייו האישיים

: טבעיים, ן במעגלי התרחשות אובייקטיבייםשכבתית הזו שבתודעת האדם קשורה כמוב- תמונת הזמן הרב

סובבת את שמינו ושוקעת בכל יום ואנו רואים את הירח ושאר הכוכבים , אנו רואים את השמש זורחת

כל הנחלים  ;אמר קהלת "אין חדש תחת השמש". תנועתם קיימת גם בלא התבוננותנו. נעים במסילותיהם

, הנחלים זורמים והשמש זורחת ושוקעת, יש בטבע תנועהלכאורה . זורמים לנצח אל הים והים איננו מלא

אדיש לקיומו של , מושא המחקר של המדע, הזמן הקוסמי. היא קבועה –אולם אין בתנועה הזו השתנות 

אולם רק האדם ". הבל הבלים הכל הבל"לכן . האדם ולא ניתן להוציא ממנו כל משמעות לגבי חיי האדם

רק הוא מודע לכך שהוא . ס משמעות ובונה עליה מבני תרבות מורכביםנותן לתנועה נצחית זו של הקוסמו

  .אדם, מן הסתם, בלעדי תודעת הזמן החולף לא היה האדם. איננו נצחי והוא נדרש לתת לכך מובן

. מספר האדם סיפורים ,שמתקיים בהתאם לחוקי טבע בלתי משתנים, 'טבעי'ם כדי למצוא משמעות בעול

זכתה כבר  '?האדם מהו'השאלה . האנושית אינו זוכה לתשומת לב מספקת האופי הסיפורי של התודעה

האדם חי מתוך תרבותו . מד שהאדם הוא חיה יוצרת תרבותיהאנתרופולוג קליפורד גירץ ל. למענים רבים

האדם הנו יצור  :להוסיף עוד מענה אחד יתןת גירץ נלתשוב.  )1990 ,גירץ( והיא זו שמעצבת את אנושיותו

הסיפור מהלך עלינו קסם כי הוא פוגש בתוכנו תודעה . אנחנו מכורים לסיפורים .מו סיפוריםשמספר לעצ

לאחר שהמחשבה המדעית השתלטה על , גם בעולם המודרני. )Bruner, 1987: 11-32( הצמאה לסיפור

תוכו תודעת זמן -ךעדיין ניכר שהאדם חי בתו, התרבות המערבית ובמידה רבה נתנה לה את כוחה הכובש

  2.עתיד ומבנים של משמעות, הווה, שיש בה עבר נרטיביתהאדם הנו יצור שחי תודעה . יפורית ולא מדעיתס

, משקל נאות לתודעה הסיפורית ראוי שייתן, הן של היחיד והן של הקולקטיב, העיון בשאלות של זהות

שכלה לאחר שהמחשבה המדעית השתלטה על מערכת הה, גם בעולם המודרני. של האדם, הנרטיבית

תוכו תודעת זמן סיפורית - ךעדיין ניכר שהאדם חי בתו, המערבית ובמידה רבה נתנה לה את כוחה הכובש

 - טכנולוגית - למרות תודעתם המדעית - שבויים , כמו אבות אבותיהם, המודרנייםבני האדם . ולא מדעית

כי הוא פוגש בתוכנו הסיפור מהלך עלינו קסם . סדרות טלוויזיה, קולנוע, ספרות, בקסמם של סיפורים

את שורשי קיומו האנושי פוגש האדם בין דפיו של ספר טוב או בתוככי הדרמה של . תודעה הצמאה לסיפור

זוכים להצלחת ענק לא בגלל עובדתיותם ההיסטורית  'שודדי הקריביים'או  'חלף עם הרוח'. סרט כובש לב

שבה  תמודרניסטי- התודעה הפוסט, ל כןיתר ע. אלא בגלל שהם זוכים למענה מהרוח האנושית) שאיננה(

פריזמה תקפה להבנת העולם על חשבון , הסובייקטיבית, ומגלה את היות הפריזמה הסיפורית

  . המדעית האובייקטיביתהפרספקטיבה 

אנו יכולים להבחין בכך שתודעת . הנרטיביות של האדם נבנית קודם כל במסגרת של תודעה קולקטיבית

האדם לא ניתן להסבר מחוץ למכלול תרבותו . בנה יסוד בכל תרבות אנושיתהזמן של הקולקטיב היא מ

. כחלק מסיפור חייו של קולקטיב שלתוכו נולד - כל אדם בכל תרבות -  והוא מבין את עצמו

קולקטיבית וזמנו של האדם היחיד מובחן בתוך הזהות ך הנבנית כמובחנות נוספת בתו תהאינדיבידואליו

תודעת הזהות של הקולקטיב היא שמאפשרת לאדם . חייו שלוסיפור יף יותר מהקשר של סיפור חיים מק

הקולקטיב חי מעבר לחיי האדם ובתוכו מוצא ; לחרוג אל מעבר לגבולי התודעה האקזיסטנציאליסטית

                                                 
, גם במקומות שבהם יהיה מי שישתמש במילה מיתוס, 'סיפר'בעברית תקנית , טיבבמאמר זה נקוטה המילה נר 2

במשמעות של סיפור מעצב תודעה וזאת כדי להימנע מהמילה מיתוס שנתפסת כבעלת משמעות ספציפית אחרת 
 .במסורת העברית



56 
 

המודרני הכושל לנתק  יאנו עדים לניסיון האינדיבידואליסט. האדם את ההקשר הרחב של קיומו האנושי

היחיד מתודעת הקולקטיב ולבנות זהות אנושית קוסמופוליטית שבה היחיד עומד על לגמרי את תודעת 

מחויבות בכל הקשר תרבותי ובמסגרתו של כל קולקטיב בלא  שהם ברי מימוש ,כישוריו האינדיבידואליים

 'בני אדם של שום מקום'יותר מכל היו אלה היהודים שביקשו מסיבות מובנות להיות . ת אפריוריתתיזהו

אולם מסתבר , אמנם העת המודרנית עומדת על ההעצמה של היחיד. שיוכלו להיות שייכים לכל מקום כדי

שרק במסגרתה מקבל קיומו , נרטיבית, שהיחיד הנו תוצר של תודעת זמן רחבה יותר, גם בעת הזו

   ).2002 ;2001 ,שנר( האינדיבידואלי את משמעותו

, ום והממד הנרטיבי של זהות היחיד אינו תמיד בולט לעיןזמנו של היחיד נפרט בדרך כלל לחוויות היומי

. אולם זמנו של הקולקטיבי הנו כולו נרטיבי וניתן להבינו רק במסגרת הסיפור המכונן את תודעת הציבור

ולצורך הדיון , תודעת הזמן של הציבור הנו ממד הזמן של העלילה שמספר הציבור לעצמו על תולדות חייו

יש  ,בימינו. שאלו נגישות לנו ככל, הסיפור נאמן לעובדות היסטוריות אובייקטיביותאין זה חשוב עד כמה 

ת ותרבוי-מרובת, היא חברה פוליפונית מודרנית- פוסטהחברה ה. ואנו חווים ריבוי של סיפורים מכוננים

שותף ליותר מנרטיב קולקטיבי אחד וזהותו מקבלת תכנים ומשמעות מודרני - הפוסטהאדם ; בדרך כלל

  . שייכות ימעגלה כממ

עם ישראל התעצבה תודעתו של עלינו להבחין בכך ש ,כדי להבין את מהותה של התודעה היהודית, בהתאם

מורים , הורים לילדיהם, סיפור קדום אותו מספרים יהודים לעצמם, במסגרת של פרדיגמה סיפורית

ת ואת הבסיס לכינונה של זהות ומכיל בתוכו את מכלול מרכיבי הזהות היהודי, דור אחרי דור, לתלמידיהם

לפנינו . 'היסטוריה קדושה'תקבע במחשבה הרבנית למסגרת נרטיבית של ההמקראי  סיפרה. יהודית

לכלל שלמות , הווה ועתיד- עבר, שבה מתאחדים ממדי הזמן והערך של עם ישראל, סיפורית תאולוגיה

הות התודעה האנושית והוא עסוק רגיש לזמניות זו שבמ -כפי שנראה  –יק הנו 'הרב סולובייצ. אחת

  .המתרגשות עליה, עכשוויות, מפני תפיסות זמן אחרות מסורתי- נוסחה היהודי  בעיצובה כמו גם בהגנה על

  םישני זמנים יהודי

ממקם עצמו בתוך רצף של קיום , כל אינדיבידואל השייך לקולקטיב בעל זהות תרבותיתכ, היחיד היהודי

חלק מסיפורה של עדה או גם הוא  ;חלק מסיפור חיים קולקטיבי כלל יהודיקולקטיבי יהודי ורואה עצמו 

 - דנן  הנרטיביתלעתים מתוך תחרות עם תודעת הזמן  -  במקביל. תפוצה וחלק מסיפור חייה של משפחה

   . שזמנו תמיד דוחק, הטכנולוגי, המדעי, נוטל חלק בהווייתו השונה לגמרי של האדם המודרניהוא 

שסע פנימי מצטרף ל בכלל אצל האדם המודרני, התשתית של כל תודעה אנושית ,טיביתהסתר התודעה הנר

וחורג בממדיו מהשבר הזהותי של היחיד בכל חברה שעברה תהליכי  שנוצר בזהות היהודית של ימינו

מהשתנות חוויית הקיום היהודי בעידן השסע בתוככי תודעת הזמן אצל האדם היהודי ניזון . מודרניזציה

תוך בהפרטיקולרי  הזהותיאת סיפורה השתנות מודל הקיום היהודי מעדה דתית סגורה החיה  :יהמודרנ

עברי -וללאום יהודי, מצד אחד, בתפוצות ישראל מלאה מאמנציפציהבור הנהנה ילצ ,גטו מובדל מסביבתו

ום יצרה שוני עמוק בחוויית הקיההשתנות הזו . מצד שני, בארץ ישראל המכונן חיי ממלכה עצמאיים

תודעת הזמן הנרטיבית של היהדות הרבנית מצד אחד ותודעתו של , היהודי ובתודעת הזמן של היהודים

יהודים מודרניים שגדלו אל תוך המציאות החדשה שוב אינם . היהודי שהותיר את הגטו מאחוריו מצד שני

ו אבותיהם של החברה היהודית שהותיר הנרטיביחשים באופן בלתי אמצעי את דופק החיים היהודי 

  .מאחור

ההכרה העדר ולכן גם  -  העדר המודעות לתודעת הזמן הנרטיבית המצויה בתשתית הזהות היהודית

מתחזק עקב כך שחלקים נרחבים מהציבור היהודי מתייחסים כיום אל היהדות  - בריחוק המתהווה ממנה 

תהליכי . צוג הפוליטי שלההרבנית רק דרך שגרת הפולחן שלה או דרך ביטוייה הפולקלוריסטיים ודרך היי

הרס יהדות אירופה  - 20- כמו גם חורבן העולם היהודי ההיסטורי במהלך המאה ה, חילון מתמשכים
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הלאדינו והערבית היהודית , ויהדות ארצות האסלאם והיעלמן הכמעט מוחלט של ציוויליזציות היידיש

אינו מכיר את שפת היהדות הרבנית לכך שרוב העם היהודי שוב  הביאו - )2008; 205-182 :2001, שנר(

גם כאשר הוא חבוי מתחת למעטה קל של , הסיפור היהודי, אולם. ואינו מודע לממדי העומק שלה

ם גדולים והוא נושא על גבו שפה ערכית שונה יבורים יהודיין אוחז בחבלי קסם ציעדי, מודרניות וחילוניות

עה המודרנית ועם ערכיה של מערכת פוליטית ומייצר השקפת עולם שונה הבאה לכדי עימות עם התוד

  . במגילת היסוד של מדינת ישראל, בין השאר, ליברלית ודמוקרטית כפי שהם מובעים

עליהם  התיישבהבדי תודעה מסורתיים בני מאות ואלפי שנים אלא ובאחת ר המחק לאהתודעה המודרנית 

מתקיים בין רובדי תודעה ש ,הקונפליקט. ריבוד תודעתי שבין שכבותיו מתקיים קונפליקט זהותי הויצר

מתי הכרעה ופורץ החוצה ברגעי משבר או בצהוא , אולם; על ידי שגרת החיים הכוסמ ,השלובים זה בזה

יחסה לשטחי ארץ , יחסה לאוכלוסיות לא יהודיות בתוכה, ביחס לדמותה של מדינת ישראל היסטוריים

הן , הציבור היהודי. עם שכנותיה) עשיית השלום או אי(ישראל ולבסוף יחסה למדיניות עשיית השלום 

והוא חי שתי זהויות במקביל וכתוצאה  'הזמנים'מתקשה לעשות אינטגרציה בין  ,בישראל והן בתפוצות

   .מכך נקלע שוב ושוב למלכוד

אלו כאן ואלו  ,הדיבור המקובל המשרטט באופן דיכוטומי עימות בין יהודים מסורתיים ליהודים מודרניים

באלו ובאלו שוכנים יחד שני ממדי הזמן . מחמיץ את המורכבות של משבר הזהות היהודי בימינו, כאן

שתי  ;מדובר בעימות פנימי חוצה מחנות פוליטיים. אם כי במינונים שונים וברמת אקטואליות שונה, הללו

  .לזוומנסחות שתי תודעות היסטוריות שונות שהן צרות זו  נשמות לפחות המתרוצצות בגוף אחד

מתרחשת על רקע האירועים , עם פרשנות ההיסטוריה קרי, ההתמודדות עם ממד הזמן היהודי

מת חשואת העם היהודי בימי מל: מאה העשריםיהודים בבקרב ההתרחשו ההיסטוריים הדרמטיים ש

 יותר נכון לומר, שני המאורעות הללו. היא מדינת ישראל, העולם השנייה ותקומתה של מדינת העם היהודי

הם  כאשרזוכים לפרשנות שונה ונטענים במשמעות שונה , שקיבלו כותרת מאחדת ,אשכולות של אירועים

הם משובצים בתוככי תודעה היסטורית  וכאשרמשתבצים בממד זמן מסורתי בן מאות ואלפי שנים 

די חלום יהושל  במהותה מימושישראל אינה מדינת  ,המודרניבהקשר . קונקרטית וקצרת מועדמודרנית 

הצורך בפתרון בעיית קיומם  – קדום אלא תופעה היסטורית קונקרטית בעלת הקשר היסטורי קונקרטי

בית לעם חסר - ד בהקמתה של מדינתובמילים אחרות מענה לצורך הדוחק מא, ההיסטורי של היהודים

שצוינו סוד מאמרי הייק מראה ששני 'העיון בכתבי סולובייצ. חברתית ותרבותית, נרדף ושבור כלכלית, בית

כיצד ? כיצד על היהודי להתייחס למודרניות: של פרשנות הזמנים עוסקים בסוגיות העקרוניות הללו לעיל 

על היהודי לפרש את התרחשותה של השואה ואיזו משמעות על היהודי לתת לעובדת הקמתה של מדינת 

חשויות ההיסטוריות הללו השאלות הללו תובעות מענה מכיוון שההתר, יק'מבחינתו של סולובייצ ?ישראל

הן מאיימות על תודעת הזמן היהודית המסורתית הן מהבחינה שהן פורעות את  -  יש להן פוטנציאל חתרני

טיבית שיש לה כוח כך שהן מציעות לה פרדיגמה אלטרנבסדריה של התודעה ההיסטורית המסורתית והן 

  .מבחינת האדם היהודי בן זמננופרשני ולכן גם אטרקטיביות 
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  דרניואתגר הזמן המ

מההוגים המשפיעים ביותר בציבור היהודי , יק'ר יוסף דב סולובייצ"נכתב על התמודדותו של הרב ד רבות

פילוסופי לטקסט - כמו גם על יחסו הפרשני 4עם חוויית האמונה של האדם המודרני 3,הדתי במאה העשרים

ק כהוגה ומנהיג של י'של סולובייצ המחקר נוטה לעסוק בשיח 5.המקראי ועל גישתו הדיאלקטית לטקסט

ולמול המשיחיות , מצד אחד, סיה היהודית החרדיתקסיה היהודית למול האורתודוקאורתודו- הנאו

 :1996, שורץ; 205-201 :2008, שורץ(מצד שני , ה קוק ותלמידיו"ה קוק ובנו הרצי"האקטיבית של הראי

יק 'של סולובייצ ושלא נכתב די על התמודדות, הדומ, יחד עם זאת. )122-111 :1996 ,ורצבורגר; 145-123

 - שמציבה השואה בפני הוגה שרואה בהיסטוריה היהודית היסטוריה של קודשהעקרוני עם האתגר 

ממול לפרשנות החרדית או המשיחית להיסטוריה . האפשרות שההיסטוריה אינה כלל היסטוריה של קודש

של שההיסטוריה היהודית האפשרות מדינת ישראל כמו גם מתקומת ולה מזיכרון השואה ע ,המודרנית

  6.חילונית-בעיניים חילוניות כהיסטוריה ארציתדווקא תיתפס  המאה העשרים

, קובצו ושודכו זה לזה שני מאמרי יסוד של הגותו, )1981( איש האמונהיק 'של סולובייצ מאמרים בספר

מבחינת התייחסותו של  ים זה את זהאולם יש בהם כדי להשל, זמןובמרחק של שנכתבו בנסיבות שונות 

עוסק במעמדו של איש האמונה ) 61-9 :שם( 'איש האמונה הבודד', הראשון. יק לאתגרי הזמן'סולובייצ

כיצד יתפוס האדם : בעולם המודרני ומעמיד את שאלת הזהות היהודית בהקשר תרבותי אוניברסאלי

שנכתב רק  )106-65 :שם( 'קול דודי דופק' ,ניהמאמר הש. של ימינוהמודרני כרך - המאמין את מקומו במגה

מודד עם הסוגיה ההגותית מת, )1956( שנים בודדות לאחר שואת העם היהודי והקמת מדינת ישראל

מהי משמעותה של ההיסטוריה המודרנית בעבור היהודים : רית שהעסיקה הוגים יהודים רביםהפרטיקול

   ההיסטוריה  תודעת  במסגרת  -ותקומה  שואה  - הללו טייםהדרמ רשנות שניתנת לשני האירועים ומהי הפ

הראשון בפני האדם , שני המאמרים מתמודדים עם האתגר שמציב הזמן בפני האדם היהודי 7.היהודית

השני מעמיד אתגר של פרשנות הזמן בפני היהודי המתבונן . היהודי השוכן בכל כרך מודרני על פני תבל

  . במשמעות תקומתה של מדינת ישראל

                                                 
ב כמו "ודית בארהסיה היהקאורתודו- גים היותר משפיעים על דרכה של הנאויק הנו מההו'צהרב יוסף דב סולוביי 3

לעתים כהגות ניגודית לדרכם המשיחית של חוגים בציונות הדתית , סית בישראלקאורתודו-גם על המחשבה הנאו
ד היה בנו של הרב "י). 1903(ג "ב אדר תרס"בי, פולין, ן'יק נולד בפרוז'סולובייצ .שהלכו אחרי הרב צבי יהודה קוק

ששיטת , יק מבריסק'חיים סולובייצ' ונכדו של ר, ין'מייסד ישיבת וולוז, ין'חיים מוולוז' מצאצאי ר, יק'משה סולובייצ
' חסלביץ(ד "ד בחדר של חב"בילדותו למד י .הלימוד שפיתח כבשה בראשית המאה העשרים את עולם הישיבות

החל ללמוד  1925- ב. דר החסידי והמשיך את לימודיו בביתו בהדרכת אביוובלחצה של אמו הוצא מהח) ביילורוסיה
טמולוגיה והמטפיזיקה של האפיס: נושא הדוקטורט. הוכתר כדוקטור לפילוסופיה 1932-וב, באוניברסיטת ברלין

תו ובתו עם אש, בעקבות אביו, היגר 1932-ד את לימודו גם בסמינר לרבנים בברלין וב"החל י 1926-1925- ב .הרמן כהן
בית הספר , ם"ד בבוסטון את בית הספר רמב"ייסד י 1937-ב. ב והתמנה לרב ועד העיר של בוסטון"הבכורה לארה

שם היה מועמד למשרת רבה הראשי של , ד לארץ ישראל"נסע י 1935-ב. אינגלנד- היומי היהודי הראשון בכל אזור ניו
סירב לכהן כרבה  1959-ב, אוולעתיד לב ,ן בארץ הקודשהיה זה ביקורו האחרו. ב"אביב ומשלא נבחר חזר לארה-תל

ד נבחר "ובנו הרי, יק'משה סולובייצ' ר, נפטר אביו 1941-ב .מסיבות אישיות ועקרוניות, הראשי של מדינת ישראל
במקביל כיהן  ; 1985שם הרצה את שיעוריו עד , יורק- למלא את מקומו בראשות ישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו

בתקופה זו הפך הרב למורה דרכה של האורתודוקסיה המודרנית . אוניברסיטה-גות יהודית בישיבהכפרופסור לה
 .הלך לעולמו 1993-ב. ב"בארה

; 274-265: 1996 ,פישמן; 444 – 403: 1996, סוקול ;)2004ובמיוחד הכרך הראשון משנת ( 2008 - 2004; 2003, שורץ 4
 .257-247: 1978, ל"הנ. 500-461: 1996, שגיא ;460-445: 1996, רביצקי

5
עיון התמודדות עם בעיות המציאות באמצעות : יק מאופיינת על ידי המדרש פילוסופי'ד סולובייצ"דרך כתיבתו של י 

  ). 1982(' אלוז : ראה. טקסט המקראידיאלקטי ב
 ,את אומרתז, 'פקקול דודי דו'יק 'בקובץ אחד שעוסק במשמעות השואה בהגות הרבנית נכלל גם מאמרו של סולובייצ6

 ,Rosenberg B.H & F. Heuman :ראה. המאמר נתפס על ידי יוצרי הקובץ כמאמר שנושאו המרכזי הנו השואה
1992.  

ונתפרסם לראשונה בקובץ  16.4.1956, ז"נישא לראשונה כדרשת יום העצמאות תשט 'קול דודי דופק'המאמר  7
בהוצאת מוסד הרב  'איש האמונה הבודד'חר כך נדפס בספר א). 44-11 :1961-בפדרבוש ' ששנערך על ידי  מאמרים

סקירה של פרסומי המאמר הרבים מצוי . בצי מאמרים מאוחרים יותר בעברית ובאנגליתווכן בק 106-65 :1961, קוק

  . Shwartz D. (2006):דיון בדרשה ומשמעותה אצלראה Carmy, 2006. :  אצל
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, כה לברר לא רק את המענים שהמאמר מציע לקוראיויצר 'איש האמונה הבודד'השגה נאותה של המאמר 

מהי השאלה שהעסיקה אותו  – אלא גם לפענח את המוטיבציה לכתיבת הדברים, מאזיני דרשותיו של הרב

 ?מודרנילשם מה מקדיש הרב מסה נרחבת לבירור יחסו של האדם היהודי אל העולם ה :ביסוד הדברים

זה שמסופר בפרק א , יק בכפל הפנים של סיפור הבריאה המקראי'ככל שנוקסם מהשימוש שעושה סולובייצ

חציה שב ,אין בכלים הרטוריים של הדרשן כדי להסביר את מניעי דרשתו, ג- זה שמסופר בפרקים ב ומולו

זיהוי ב העסק ההשניייה חצבבאיכויות המיוחדות של העולם המודרני ושל האדם המודרני ו הכירההראשון 

  .לואמתן פתרונות למגבלות וב ו של העולם המודרנימגבלותי

לפיו נבראו בני האדם , פרק אבראשית  ,חציו הראשון של המאמר עושה שימוש בסיפור הבריאה הראשון

לפי . הדרםוכבודם , לשלוט בו ולהפגין בו את כוחם, כדי לכבוש את העולם, גבר ואישה יחד, מלכתחילה

הנו , 'איש ההדר', האדם. שיש באדם ההרואייק מעיד הסיפור על הממד 'דרש הפילוסופי של סולובייצהמ

בעת שהוא נהיה לאיש ההדר ומממש  לבוראו האדם מתדמה. שלטון, כבוד, מעצם בריאתו מיועד לחיי הדר

  . את כוחו הכובש והיוצר והמחדש

. נניח לרגע את הכוח הדרשני של הרב? יבהעל איזו שאלה או תהייה היא מש? מה טבעה של אמירה זו

הדרשן אינו עסוק . כלי שרת רטורי בבחינת מקרא הנוהשיג פירוש ללכדי השימוש במדרש פילוסופי 

שני סיפורי  -  לפרשני המקרא בדורות קודמים מוכרת היטב מוזרות טקסטואליתענוח של פמלכתחילה ב

הוא מבקש לומר משהו לבני דורו כמענה . אותה בליישובניסיון  - בריאה שאינם מתיישבים זה עם זה

על בעיה טקסטואלית  ובהישענלבעיה שמעסיקה אותם ואותו והוא עושה שימוש בטקטיקה המדרשית 

מה על היהודי בן  –הבעיה שמטרידה את הרב היא בעיית הזמן . יםשכבר העסיקה פרשנים רב ,ידועה

ם המודרניות אסורה ליהודים או שמא היא מרחב הא ?המאה העשרים לעשות לנוכח המציאות המודרנית

  ?תרבותי שיש להיכנס אליו

באשר המציאות ההיסטורית יש בה כדי , את המציאות החברתית שבה פועל הרב כמורה לדורו לבחון ראוי

 .י במחצית המאה העשריםיורק- ניוהכרך - חי במגה יק'סולובייצ. להסביר ולו את המניע הראשוני לדרשה

היהודים שהגיעו . גלים של מהגרים יהודים לחופי היבשת המובטחתות שנים התנפצו מזה כמה עשר

 ,שאלו את עצמם בענייני מעשה כמו גם בענייני אמונה והשקפת עולם ,לאמריקה על כל הכרוך בתרבותה

וכל מה שהיא , יורק- ניו. הכובשת והתובענית, כיצד עליהם לקבל את הנוכחות של העיר הגדולהותהו 

הרב  - נדייק . אתגר אמוני עצום שלא ניתן להתעלם ממנוהברית -יותר מכל עיר בארצותמהווה  ,מסמלת

יורק היא משל לעצם העימות העקרוני בין - ניו; אינו מתייחס במפורש למקום מסוים ולמאורע מסוים

בות כיצד על האדם היהודי להתייחס אל הרחו. כל כרך גדול, המסורת היהודית לבין חיי הכרך המודרני

כיצד יש ? שבונים את נופה של העיר - העיר מלאה במגדלי בבל -  אל הבניינים מרקיעי השחקים, הסואנים

ועם אתוס החיים  המודרניעם קצב החיים , או מה שנותר ממנה, ליישב את חיי המסורת היהודית

   .דם היהודיכמציאות חיים רלוונטית לא המודרניות להערכתה של יק 'לכן נדרש סולובייצ? האמריקאי

הבנה  אי, בדידות, ניכור: יק מציין במפורש את המבוכה בה מצוי איש האמונה לנוכח מציאות זו'סולובייצ

יק 'סולובייצ. )1851( 'מורה נבוכי הזמן'עשרה כתב רבי נחמן קרוכמל את  בראשית המאה התשע. ודחייה

  .עשריםאת מורה נבוכי הזמן של המאה הלציבור נאמניו וקוראיו  מספק כעת

היא  -ושניתנת להבנה רק על רקע אתגר הכרך המודרני  -  בחלקו הפותח של המאמרמובאת תשובתו ה

ככזה אין . 'איש ההדר'אלוהים ציווה עליו להיות . לחיי כבוד והדרמעצם בריאתו כאדם  שהאדם נולד

דרניות לא רק המו. ובין היענותו לאתגר המודרניות האמריקאית מאמין אדם יהודי וסתירה בין היות

שמשון רפאל הירש ושאר , זהו הקו הרעיוני המחבר את משה מנדלסון. שאינה חטא אלא היא ייעוד לאדם

שחיבקו את היהודיים סיה היהודית ושאר הזרמים האמוניים אורתודוק-היגיה הרוחניים של הנאומנ

יורק -ניו. עולם המודרניטוב וראוי ליהודי להיות איש ה :המענה ברור. המודרניות וקיבלו אותה בברכה
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ילנה היהודית נתפסה עד לחורבנה במלחמת וִ כפי ש, 'ירושלים של אמריקה', היא בבחינת ירושלים חדשה

  .'ירושלים דליטא'העולם השנייה כ

היא מזמינה התרופפות של סמכות המסורת היהודית והאצה של תהליכי . אולם המודרניות מהווה איום

אין וסיף הרב בחציו השני של המאמר את ההסבר שהמודרניות לכשעצמה לכן מ. טמיעה בחברה הסובבת

האדם אינו יכול להיות איש ההדר . למבוי סתום ,במוקדם או במאוחר, מביאה את האדםבה די והיא 

 שאינוגם , אדם מודרני. ניכור ושעמום קיומי ניות יש לה מגבלות אינהרנטיות ובהןהמודר. ולזכות בגאולתו

את . משברים קשים בחייו שאת המענה להם הוא אינו יכול לקבל מהתרבות המודרניתנקלע ל, יהודי

שם הוא . משמעות חייו כאדם מקבל היהודי במעגלי קהילת הברית שהיא קהילת ההלכה וקהילת הגאולה

זוכה להשלמתו , האדם היהודי המודרני. ימצא את הממד הרוחני של קיומו שנשתכח ממנו כאיש ההדר

מסיפור  - יק 'לפי הקריאה הדרשנית של סולובייצ -  ר הוא מקבל עליו את המסר העולההרוחנית כאש

גם נאו וגם . י מחייב את כפל המסרים הזהסאורתודוק-אומודל הקיום היהודי הנ .הבריאה השני

רואיות שלו אל מעגלי רני שלם על האדם היהודי לסגת מההשכדי להיות אדם מוד, ק בדברדֹו. סיאורתודוק

לא רק שהוא אינו נחות כאדם מודרני ביחס לשכנו הלא יהודי אלא שלו  .המסורת התורניתו הברית

היהודי הוא אדם מודרני . מזומנת מסורת שמאפשרת לו לרפא כמה מחוליי היסוד של המודרניות עצמה

  .ובוודאי בעל עומק רוחני רב הרבה יותר, מאושר יותרבריא יותר ברוחו ואולי , שלם יותר

החווים בחייהם את העימות העקרוני בין , יורק-בניו 'ישיבה יוניברסיטי'איש ה, מאזיניו של הרבתלמידיו ו

את הדרך  הרברי בדמצוא בעקבות כולים לי, כובשי עולם, דינמיים, רת ובין חיים מודרנייםוסומחיי דת 

מגבלותיהם  חסרים שצריכים להתנצל עלאנשי עיר לא רק שכיהודים הם לא . ליישב את הדיסוננס הקשה

טובים , על דרך הדוגמה 'יורקרים-ניו', אנשי מודרנהאלא הם , לנוכח הזמנים החדשים כאנשים דתיים

אולם רק כאשר הוא משולב  ,הוא זמן ראוי לעילא ולעילא ,הזמן החדש וכל מה שכרוך בו .ושלמים יותר

  .ההלכה והתפילה, האמונה, הבריתה של קהילת במעגלי

   תאולוגיהה היסטוריה שמאתגרת את

בעוד שהמאמר . יצירת עורכים מאוחרת, היא הצלע השנייה באותה הוצאה לאור 'קול דודי דופק'דרשת 

הרי המאמר דנן עניינו , אנושי המודרניות כאתגר כלל, דן בשאלת הזמן בכלל 'איש האמונה הבודד'הקודם 

 עם אתגריק 'של סולובייצדותו ודרך התמוד 'קול דודי דופק'השגה נאותה של . לכשעצמו 'הזמן היהודי'

אלא , דורשת הסבר לא רק על בסיס עיון ברצף הרעיונות שבו ,כפי שבאה לידי ביטוי במאמר, ההיסטוריה

שדה לכתיבתו ושרטוט של ה  -בטקסט עד כמה שהדבר בכלל אפשרי בעיון  - גם דרך פענוח המוטיבציה

גם עם ההיסטוריה  'שיח דרשני'יק מנהל 'ייצסולוב  8.ההקשר שבתוכו הוא משובץ ,ת אומרתזא, ההגותי

-כדי להבין את הגותו עלינו לזהות את ברי; של המאה העשרים במישרין וגם עם פרשניה העכשוויים

כאיום על דרכה של , מנהיג ציבור ומורה דרך, הפלוגתא שלו ואת העמדות הרעיוניות אותן מזהה הרב

הלקח הדתי שניתן להילמד  ,לענייננו – סטוריה היהודיתהמחלוקת העקרונית נסובה על הבנת ההי. היהדות

שמציבים אירועים  סיים לאתגרקאחד מצויים המענים האורתודוהצד ב. ומהקמת מדינת ישראל מהשואה

צד השני נשמעים המענים ב ;)historia sacra( 'הקדושה' היהודית היסטוריים אלו בפני תודעת ההיסטוריה

המציעה לחלן את התודעה ההיסטורית היהודית לאחר השואה והקמת  'הרדיקלית'של ההגות היהודית 

  9.מדינת ישראל

                                                 
 . 123 :1996 ,שורץ: גות אצלראה אותה טענה מתודולוגית לבחינתה של ה 8
דוגמה מובילה להגות מעין זו הרואה כלקח מרכזי מהשואה את חילון ההיסטוריה היהודית אנו מוצאים בספרו של  9

בתהליכי , בראשית הייתה השואה , שנר 'דיון נרחב בסוגיה נמצא בספר של מ . (Rubenstein, 1966)רובינשטיין 
  .הוצאה לאור בהוצאת מאגנס
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העיון הביקורתי מצביע אולם  ,בלבד יםספורמשפטים מוקדשים לה אינה פותחת בשואה ולכאורה  הדרשה

במחצית של המעבר מעיון בסבל  ,קו פרשת המים ,בת המאמר וקו הרכסיהדיון בשואה הוא לעל כך ש

יק 'התבוננות בעלילה הרעיונית של דברי סולובייצ. במחציתה השנייה לעיון בתקומההדרשה הראשונה של 

משרתים את המטרה , זה שלפני אזכור השואה וזה שלאחר מכן, מעלה את האפשרות ששני חלקי המאמר

העיון  10.האמונה בנרטיב היהודישלמות המאיימת על  'פצצה מתקתקת'השואה ונטרולה כ 'ביות'של 

ת לשאלה הופכבשאלת הסבל בחלק הראשון מוליך את הקורא לרגע ההיסטורי שבו שאלת הסבל הנרחב 

העיון במשמעות החיים היהודיים לאחר השואה ועם תקומת מדינת ישראל מתייחס אף הוא אל . אקוטית

ת העקרונית של קיום השגחה אלוהית תאולוגיאותו פרק היסטורי לימינאלי שמעלה את השאלה ה

  .שהיא עמוסה בסבל אנושי בכלל ובסבל יהודים בפרטבהיסטוריה 

 'עיקרון מסביר'הנרטיב המקראי מעמיד ? הסיפורית של עם ישראל תאולוגיהלמה מאתגרת השואה את ה

מצוי באי הכפפתו  ,המזרח הקדום, החידוש שבו ביחס לסביבתו –עולמו של המקרא . למציאות האנושית

לא לכוחם הקפריזי של שדים ורוחות או אף יבים של כוכבי שמיים ולתכת, לגזירת גורל עיוורלא העקרונית 

, אדישים לפרטים שבתוכם, אין זה גם עולם הכפוף לשלטונם של סדרי טבע נצחיים. אלים טובים ורעים

 ]...[ אסור בשלשלאות של קיום בעל כורחו, אובייקט"יק 'כלשונו של סולובייצ ,אדם יהיההגורמים לכך שה

 - העולם בעיניים המקראיות ). 66 :1981 ,יק'סולובייצ( "קיות מכאנית נטולת משמעותשלוב בשרשרת חו

העולם . אלוהי הצדק, עולם המנוהל על ידי אדון העולם, הנו עולם נברא -והעיניים היהודיות שלאחר מכן 

יננו מהיכן עלתה הפרדיגמה הזו של הסבר המציאות א. ויש בו חירות מעשה ואחריות מוסרית, בצדק נדון

כהארה בתחומי מחשבתו של  -  )Kaufman, 1972: 60( כדברי קויפמן - יום אחד היא הופיעה. יודעים

מתוכה עלתה תורת הגמול המניחה שכר . ציבור מסוים בקדמת אסיה ושינתה את פני התודעה האנושית

  . לעושה טוב ועונש לעושה את הרע

סובלים ורשעים נהנים  במקרים רבים צדיקים. תאינו מתממש במציאוקרובות עקרון הצדק לעתים , אולם

ת של תאולוגיה ההנחה אינה מאשרת אתההיסטורית המציאות . רווחה וכבוד, מחייהם וזוכים לעושר

 ?ורע לצדיק מדוע טוב לרשע ,מלכות הצדק עלי אדמות והדיסוננס מעלה בפי המאמין שאלות קשות

מעלה שוב ושוב את התמיהה על כך שהעולם , סרישכוננה את הפרדיגמה של עולם מו, הספרות המקראית

השופט כל ": לכן שואל אברהם המאמין. אינו מתנהג בהתאם למצופה מעקרונות של צדק וגמול צודק

כי אריב ' צדיק אתה ה": הנביא ירמיה מתריס בפני אלוהיו, )כה, בראשית יח( "הארץ לא יעשה משפט

והנביא חבקוק ) א ,בירמיה י( "לחה שלו כל בגדי בגדאליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צ

טהור עיניים מראות רע והביט ": שואל לפשר העובדה שהאל הטהור והצדיק שותק אל מול העוול המשווע

אין כל משמעות ). יג ,חבקוק א( "אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו

יסוד לציפייה שהעולם יפעל לפי עקרונות הצדק ובהתאם לתורת להתרסה הזו אלא מתוך כך שלנביא יש 

ספר איוב כולו בנוי הן על ההנחה שהעולם ראוי לו שיתממש בו הצדק והן על . הגמול הנגזרת מעקרון הצדק

ת העקרונית בדבר תאולוגיהוא פורס בהרחבה את הדילמה ה ;)1993, שבייד(התמיהה מדוע אין זה קורה 

ים האפשריים תאולוגיאת סל המענים ה ,דרך דברי הדמויות השונות בספר, ומציע קיומו של סבל בעולם

  .לתמיהה העקרונית

ניסיון האנושי הסיזיפי הביטוי לא יבכל המסורות המונותאיסטיות ה) Theodicy( 'צידוק הדין'ספרות 

יש בה סבל  ושלמרות הציפייה למימוש הצדק, שהיא באופן עקרוני בעלת משמעות דתית, להצדיק מציאות

ניתנו  'מדוע קורים דברים רעים לאנשים טובים' :האוניברסלית לשאלה. וכאב שלא ניתן להתעלם מהם

                                                 
10 Rosenberg & Heuman   עורכיו של הקובץ המאמריםTheological and Halakhic Reflections on the 

Holocaust, 1992 ,מתוך כך שראו  'קול דודי דופק'בחרו להכליל בתוכו את דרשת , שנושאו הנו רפלקציה על השואה
  .למרות שהעיסוק הישיר בשואה בתוכי הדרשה מועט, את נושא הדרשה 'שואה'ב
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כמה  מעידה עד, שחוזרת שוב ושוב לשאלה, המסורת  Birenbaum, 1989.(11; 1985, קושניר(מענים רבים 

היוו יחד את סל  כל התשובות; אחת מהתשובות הללו הייתה מספקתלא השאלה דוחקת ועד כמה אף 

השואה היא . המענים הזמין לאדם היהודי או לציבור היהודי בהתמודדותם עם אסון אישי או קטסטרופה

  . מקרה הבוחן היותר קשה של התמודדות מסורת צידוק הדין היהודי עם ההתרחשות ההיסטורית

להבין את התרבות ניתן . ת המציאות כבלתי מובנת ולא נשלטתיאחת החוויות הקשות לאדם הנה חווי

. שבתוכו יוכל האדם להיות אדם, האנושית כניסיון לברוא מתוך הכאוס הגולמי של המציאות עולם מובן

לשם כך בונה האדם ברוחו מבנים תרבותיים ומנסה להגיע לסכמות מאחדות ומעצבות שיעשו את העולם 

אולם תפיסת , של העולם היהודי 'העיקרון המארגן'נרטיב הקודש היהודי הוא  12).1982, קאמי( 'אנושי'ל

ההיסטוריה כהיסטוריה של צדק עשתה את השקפת העולם היהודית פגיעה למאורעות דרמטיים החורגים 

חורבן מרכזי החיים ? האם ניתן ליישב את השואה עם הפרדיגמה. מסדר ההיסטוריה המובן לאדם

לה מעל ראשם של כל שאר היהודים אובדנם של שליש מבני העם היהודי והאיום שנת, היהודיים באירופה

הם אתגר כבד למחשבה היהודית שניסתה לאורך כל הדורות לשמור על הקוסמוס היהודי מפני האתגר 

עולם יהודי שהעמיק שורשי חיים ותרבות לשכבות עומק בנות מאות . שבהתרחשויות היסטוריות דרמטיות

את כל סכמות המחשבה היהודיות שקדמו  המציאות הזו מערערת. היה לעולם תלוש ועקורנואלפי שנים 

  ).205-182: 2001, שנר; 588 :1982 ,שלום(לה 

סיה היהודית היו שניסו להכחיש את האתגר ההיסטוריוסופי שמעמידה קבמעגלים שונים של האורתודו

, לטענתם. ידי שלילת ייחודה ההיסטורי של השואה ידי איסור השאלה אלא על השואה מלכתחילה לא על

מהבחינה העקרונית לא התרחש דבר חדש שאינו יכול להיות מוכל , הכאב על האסון היהודי הנורא עם כל

יאמרו , אולם מהבחינה העקרונית, אושוויץ הייתה מציאות מזוויעה. במסגרת הפרדיגמה המסורתית

, )Borowitz, 1991(ין בורוביץ 'ויוג) Maybaum, 1965(איגנאץ מייבאום , )1987( הוגים כאליעזר ברקוביץ

ת להכיל ויכולות תבניות צידוק הדין המסורתי, לכן. היא תופעה חוזרת בהיסטוריה היהודית 'אושוויץ'

  . השואה כבעיה דתיתמסדר היום בכך הוסרה . את אימת השואה ולתת לה משמעות ןבתוכ

מעשה , שמייםשלא יכלה לשאת את הרעיון שרצח מיליוני יהודים הנו עונש ביד   -סית קתודואור- אוהגות נ

; 1987, ברקוביץ( 'הסתר פנים'של עתיק היומין  תאולוגיהתגדרה במודל ה, יזום ומתוכנן של אלוהי ישראל

Lamm, 1992( .אובכך ביקשה המחשבה הנ. האלוהים הפסיק באופן זמני את השגחתו ההיסטורית -

וגם לפטור את המשגיח גם לשמור על רעיון ההשגחה : סית לאחוז במקל הנרטיבי משני קצותיוקאורתודו

השואה התרחשה בעת שהשגחת האלוהים נעדרה , לתפיסה זו. מהאחריות למתרחש עלי אדמות

זהו . עמועל האל אינו אחראי ישירות לרוע האנושי שנגלה כאשר אלוהים הסיר את חסדו מ. מההיסטוריה

 'קול דודי דופק'דרשת ב - ולם ' שנים לפני ברקוביץ -יק 'הרב סולובייצ גם לסוגיה הקשה המענה שנתן

שגלום בה איום אסטרטגי על יכולתה של מסורת ישראל להמשיך ולספק הסבר למציאות סוגיה , )1956(

                                                 
משמש בחיבור זה במובן רחב המתייחס לכל דרך הגותית או ספרותית שיש בה ניסיון ליישב  'צידוק הדין'ושג המ11

פייה לעולם מונהג בצדק ובין המציאות רוויית הסבל הן במחשבה היהודית והן בדתות יאת הפער בין הצ
ת למושג רק את המובן הצר פרספקטיבה רחבה זו עומדת מול הפרספקטיבה הצרה המייחס. מונותאיסטיות אחרות

כאן אנו נוקטים בגישה אנתרופולוגית ". מפני חטאינו אנו סובלים: "של התשובות שנותנים רעי איוב לשאלתו
השלמת , גמול בעולם הבא, ניסיון אמוני, חבלי משיח, עונש על חטא: מרחיבה שכוללת מגוון דרכים ליישוב הדיסוננס

ראה . הסתר פנים זמני ועוד, עליה בסולם הקדושה, כמכירת יוסף לעבדות סיפור העקדה או תשלום על חטא קדמון

   ).Birenbaum, 1989(בספרו של בירנבוים על אלוהים והרוע סקירת הנושא בראייה מרחיבה 
אולם היא קיימת גם בתחומים אחרים הנראים לנו , ההבניה התרבותית מתקיימת בתחומי התרבות ומדעי הרוח 12

את חוקי הטבע זוכה לתחושה של שליטה על המציאות העולמית  'המגלה'האדם . ע אובייקטיבייםלכאורה כתחומי יד
) מלשון אלוהים( שהאליה, הדוגמה הקלאסית לתבנית תפיסתית כזו הנה הפיזיקה של שפינוזה. 'טבע' אלה הוא קור

 .וראתה בהם את העיקרון המסביר העליון של המציאות 17- את חוקי הטבע של המאה ה
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ישב את הסבל היהודי בשואה אינו המודל ייק ל'המודל בו בוחר סולובייצכרב וכאדם מודרני  13.האנושית

ההעדר  14.העדר השגחה זמניתשמשמעו  'הסתר הפנים'אלא המודל של  'אי הידיעה העקרונית'של 

  .אולם הוא זמני, לכשעצמו סיבתו אינה מובנת

  משמעותו של הסבל

הסבל הוא קטגוריה של . יק'של סולובייצדרשתו של  נההראשו תחצימהסבל כשאלה דתית הנו נושא ה

ת באמצעו גורלו של האדם כרוך בו בהכרח סבל ואל לנו לאיין אותו. התודעה האנושית שאין לברוח ממנה

 "אפשר להתגבר על מפלצת הרע במחשבה פילוסופית ספקולטיבית- אי": ספקולציות מטפיזיות

הוא  .הסבל איננו גזירת גורל. דדות עמואיננו יכולים לפטור עצמנו מהתמו. )67 :קול דודי, יק'סולובייצ(

בו שיש  ,ולא התרחשות סתמית בעולם של חוקי טבע נצחייםי איננו חלק מטירופו של עולם כאוט

אלא הוא מציאות אנושית המעלה , בצורת וכיוצא בזה, גלי צונאמי, רעידות אדמה, התפרצויות געשיות

  . ות קשותתאולוגיבעיות 

. איננו יודעים למה הוא ישנו: יק הוא המענה המוכר מקדם המחשבה היהודית'המענה בו נוקט סולובייצ

מתריס ) לג ,לח, איוב( "]...[ עת חקות שמייםהיד". יש לקבל את אי הידיעה העקרונית של דרכי האלוהים

, מנחות כט, בבלי( "כך עלתה במחשבה לפני! שתוק". האלוהים בפני איוב המתיימר לעשות עמו חשבון צדק

סותמת המסורת התלמודית את השאלה האנושית על הצדק שבמותו בעינויים קשים של במילים אלו  -) ב

גם במקרים של  ןהאדם אינו יכול לדרוש את הבנת, וות הן מעינינמכיוון שדרכי ההשגחה נסתר. רבי עקיבא

תוצאה של החיפוש אחר סיבותיו של הסבל הנו  ,לתפיסה זו  15.סבל בלתי מובן לחלוטין ובלתי צודק בעליל

ת השאלה על שורשיו פרכּומּו יק בדבר'טענה זו של סולובייצבאולם . טעות קונספטואלית ואין לו תכלית

הגות . מרחב היישום האפשרי של רעיונות צידוק הדין היהודי אתכוון במ הוא מצמצםסבל וסיבותיו של ה

 להניח וניתן יהודית עסקה בשאלות הללו באופן אינטנסיבי לאורך כל ההיסטוריה של התרבות היהודית

אינה לפתוח את הדיון למלוא הספקטרום מטרתו , כך עולה במחשבה, לכן. שהרב הכיר ספרות זו היטב

האם  –אלא להביא לנטרולה של עצם השאלה הבסיסית שמעלה ההיסטוריה , הפוטנציאלי שלועיוני הר

  .י המאה העשריםמֵ גם לאחר ֵאי' סטוריה קדושהיה'יכול להמשיך לאחוז באמונתו בהעם היהודי 

ובריחה מהתמודדות  "זה טענת הכסילים מואסי החכמה"ש 'אי הידיעה העקרונית'ן אמר על טענת "הרמב

לא היה היחיד שדחה  ן"הרמב .)30 :1982, בן נחמן(ות של ההיסטוריה האנושית תאולוגיהמשמעויות ה עם

אנו לומדים שהרעיון של נשגבות דרכי האל לא היה ; ה מעיקרויתאודיצבאת האפשרות של סתימת הדיון 

חה של לשאלת הסבל ההיסטורי והוא לא מנע את פיתו תהאמוניבהכרח התשובה הבלבדית של המחשבה 

ספרות צידוק דין ענפה מכיוון שהרוח האנושית לא יכלה להשלים עם קביעה זו ביחס למרכיב כה 

וכפי שנראה אינו , 'אי הידיעה העקרונית'יק אינו כפוי למענה של 'גם סולובייצ. משמעותי בחייו של האדם

בחרה להשיב לשאלת ש, אולם הוא בוחר בפתרון זה כמענה להגות הפונדמנטליסטית של זמנו, מסתפק בו

. ובמתן הסבר סיבתי או הסבר תכליתי לסבל הסבל בשואה בתליית התרחשותה בהשגחת האלוהים

אין אנו ": יק טוען עקרונית להימנעות מחיפוש הסבר מעין זה לסבל האנושי בכלל ולשואה בפרט'סולובייצ

, יק'סולובייצ( "פץ עליואלא על דרך האדם אשר בה ילך כשהסבל קו, ה המופלאות"תוהים על דרכי הקב

                                                 
המוסד הראשי של , אומר את דבריו כשהוא מכהן כנשיא הישיבה יוניברסיטי) Norman Lamm(הרב נורמן לם  13

הרב לם ממשיך . יק'מוסד שבראשו עמד שנים קודם לכן הרב סולובייצ, סית בצפון אמריקהקאורתודו-היהדות הנאו
  .את דרכו הפרשנית ביחס לשאלת מעורבות אלוהים בהיסטוריה

על דרשנים "כמו גם במאמרו , בספרו .)2008( 'ד שורץיק את השואה ראה 'של תפיסת הרב סולובייצ על פירוש זה 14
ולא נראה  'הסתר פנים'שרק לכאורה יש כאן אפשרות של  שורץטוען  )381 :2003( "ודרשנות בציונות הדתית

 .מהטקסט שלפנינו שכך הדבר
באשר רעיון , אין הדבר בהכרח כך. יונותיו של קירקגורסומך תפיסה זו של עובדתיותו של הסבל אל רע שורץדב  15

, שורץ :ראה. הסבל שאינו ניתן להסבר באופן עקרוני מופיע כבר ברבדים שונים של מסורת צידוק הדין היהודית
 .4הערה  ,200: 2008
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מפני חטאינו 'אינו יכול לקבל את הטענה של  יק'סולובייצכאדם מודרני ש, אנו יכולים לשער. )68 :קול דודי

ביחס לאסון כה נורא כמו גם מענים מסורתיים אחרים הרואים טעם חיובי בעצם התרחשותה של  'לקינו

תוך  יימת שסיבתה נעלמת מעיני רוחו של האדםהמענה שהוא נוקט בו מעמיד את הסבל כעובדה ק. השואה

  . שהוא מיישב את הבעיה מכיוון אחר לגמרי

כיצד אנו מתמודדים עמו ומונעים את ההרס הרוחני הכרוך , ואין לו הסבר סיבתי, באם הסבל ישנו

בין החיפוש אחר סיבת  הבחיןגירץ כש ליק עשה בחיבורו הבחנה דומה לזו ש'סולובייצ? בסתמיותו

ובין הדיון במתן משמעות לייסורים וגיוס הכוחות כדי להתמודד  "?למה התרגש עלי אסון" -  ריםהייסו

סיבת הסבל נסתרת מאתנו כי מעשי האלוהים . )100: 1990, גירץ( עמם כאשר הם כבר מתרגשים על האדם

ורים הייס": אולם ההתמודדות עם הסבל היא אתגר והזדמנות לצמיחה רוחנית, נפלאים הם מדעת האדם

תפקידם לתקן את הפגום באישיותו  -  הייסורים ]...[ לטהר את רוחו ולקדשו, באים כדי לרומם את האדם

את ההזדמנות , האדם הסובל אסור לו להחמיץ את השעה). 68 :1981, קול דודי, יק'סולובייצ( "של האדם

ספרי (התלמודית  'וריםייס ןחביבי'בנוסח מודרני של מסורת , יק'סולובייצ. שניתנה לו לתיקון עצמי

רצוי לאדם המאמין כדי שיעלה במעלות ראוי ואף רואה בסבל אתגר ) ובמקורות אחרים, ד, לב, דברים

הצרה נועדה לעורר אותנו . הסבל מחייב את האדם לשוב בתשובה שלימה אל האלוהים" :הסולם הרוחני

הייסורים ). 70-69 :שם( "]...[ ?ומהי תשובה אם לא התחדשותו וגאולתו העילאית של האדם, לתשובה

ומגסות  אדםהייסורים הם כור מצרף מהזוהמה שב).  72 :שם(ולגאולת נפשו  'לתיקון הנפש והרוח'נועדו 

   .התמודדות עמםהאפשרות הגלומה בככאלו אל לו לאדם להחמיץ את . הרוח ושפלות הנפש שדבקו בו

משבאו יש וורים רצויים לאדם רק בדיעבד האם הייסבעיוננו בתפיסת הייסורים אצל הרב עולה השאלה 

? לבקש ייסורים כדי לעלות במעלות הקדושהאפריורי לסבלו או שמא האדם המאמין צריך , להתמודד עמם

מצביעים על  ,חבריו ותלמידיו, על קידוש השם של רבי עקיבא םהטקסטים התלמודיים העוסקים במות

כל " .ורים שהאדם המאמין באמונה שלמה מחפש אותםאלא על ייס, בדיעבד 'חביבים'ייסורים שאינם רק 

בכל נפשו לרגע שבו יוכל לקדש שם שמיים ייחל , לפי המסורת התלמודית, אומר רבי עקיבא" ימי ייחלתי

, משמעיים בסוגיה זו יק אינם חד'של הרב סולובייצ תוהדברים בדרש). ב, ברכות סא, בבלי(ובכל מאודו 

  .יש גם משמעות חיובית ,תרגשו על האדםמשכבר ה ,םשלייסוריאולם ברור 

ק בדבר שדברים אלו על תכליתם של הייסורים לטהר ולרומם את האדם כורכים בכל זאת את השואה דֹו

הרעיון אינו . האל ביקש לזמן למאמיניו הזדמנות של תיקון עצמי ולכן הביא עליהם ייסורים. ברצון האל

כהתוך כסף בתוך ": הלאומי כהזדמנות חינוכית היסטוריתכבר בימי החורבן הראשון הוסבר האסון . חדש

הנו באופן  'כור מצרף'). כב, יחזקאל כב( "כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם

כאשר הציבור חוטא ודבק : כי הוא מביא להישג חינוכי חיוניה ָאּטָ במציאות של חברה חַ עקרוני עניין רצוי 

  . יך של צריפה בייסורים כדי למרקו מהחטא שדבק בונדרש תהל, בו מום

. אלו ירדו יחד לעולם; חירות אישית וסבל, יק כורכת יחד מוסר'תורת הייסורים שמאמץ סולובייצ

האדם . חתות עליונית של האדם לנוכח מכות הגורל הנִ הוא מנסה להעמיד דווקא את חירותו הרוחבדרשתו 

יק להטעים את 'לכן בוחר סולובייצ 16.יכול לבחור להתמודד עמו באומץאינו יכול לברוח מן הרוע אבל הוא 

ת אז, לא במה שנגזר מהסבל לגבי האדםהרעיון שהיהדות מתעניינת לא במעשי האל ובסיבות לסבל א

  .הסבל הנו אתגר דתי וכך יש להבינו ולקבלו. כיצד על האדם להתמודד עם הסבל ,אומרת

                                                 
אצל  הרעיון שהסבל הנו נקודת ראשית להתמודדות רוחנית ולא מסקנה ותוצאה של התרחשות קודמת מצוי גם 16

מת העולם חהרב ליאו בק מנהיג היהדות הליברלית בגרמניה ערב מל, יק'רו של סולובייצובן ד, הוגה יהודי אחר
אצל בק האל אינו אלוהי ההיסטוריה מלכתחילה ולכן אין לו צורך להרחיק את האל מאחריות שילוחית . השנייה

  .   76-74, 62]. 1905[ 1968, 'ל בק : ל ראהאקטיבית עם הסב- דדות הפרוההתמומחשבתו של בק בדבר על . לשואה
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הרעיון שהסבל הנו עובדה בלתי נמנעת ושהסיבות לסבל האנושי יק מקבל את 'גם אם סולובייצ, אולם

הוא אינו יכול להכחיש את קיומו של הסבל כאיום , מצויות מעבר ליכולת ההשגה השכלית של האדם

. אסטרטגי על תפיסת העולם המונותאיסטית המבקשת משמעות וטעם מוסרי בהתרחשות ההיסטורית

ם עם מענים לסבל שניתנים מצדו האחר של הספקטרום ההגותי יק להתמודד ג'על סולובייצ ,כמורה דרך

על המשכיות הוא חושש מהאיום ; היהודי ושאינם מקבלים את הסבל כאתגר ראוי ואף רצוי לאדם

כפי . ה שאין עמה נחמה ואין בה מפלט מעולם נטול השגחה אלוהיתיאודיצהתודעה היהודית מצד ת

. ית האפשרות של ויתור על תפיסת ההיסטוריה הקדושהחלקה האחרון של הדרשה עוסק בדחי, שנראה

אלא הוא יוצא  ,יק אינו מסתפק רק בראיית השואה ותקומת מדינת ישראל כאירועים השגחתיים'סולובייצ

ההדגשה רבתי . )103 :1981 ,קול דודי( תקומת מדינת ישראלהחילונית הניתנת ל הפרשנותבמפורש כנגד 

על הצורך להציב , כך אנו יכולים לשער, דינת ישראל מעידה אף היאבמאמר של הממד הניסי של הקמת מ

האפשרות הזו של חילון ההיסטוריה מלווה ). 82-77 :שם(שלהם , ארצית, ניסית אלטרנטיבה לפרשנות לא

לכן המאמר אינו מסתפק . גם את העיסוק בסבל ההיסטורי ובאיום שיש בו על תפיסת הצדק ההיסטורי

של שנות  תאולוגיהלילה ה. נה מובנת ובטענה שהסבל הנו הזדמנות ואתגר לאדםבקביעה שסיבת הסבל אי

  .השואה מסתיים באמצע המאמר בשחר היסטורי חדש

  לילה היסטורי

  ,כאשר מבקש המחבר לעבור מעיסוק במציאות ההווה ובזיכרון העבר אל אתגרי העתיד, בשיא המאמר

אלה המנקרת ללא הפסק בדבר טעמה ומשמעותה התמודדות עם הש -  מתברר הטעם שבבסיס הדיון כולו

שנראה  ,העיסוק בסבל? האלוהים התרחשה זוועה כזו על ידישגח ומשכיצד ייתכן שבעולם . של השואה

כל מנהיג רוחני שנדרש לחזק את קהל בכל עת בתחילה כעיסוק בבעיה אנושית אוניברסאלית שמטרידה 

 -  או תרפויטי גרידא בשאלת הסבל תאולוגי בירוראינו נו ענייהדיון . מקבל תפנית רבתי ,מרעיתו בעת קשה

שבלעדיו , עיקרון יסוד של הקוסמוס היהודי, הוא עיסוק בנושא שמאיים על תודעת הצדק היהודית כולה

ה את עולמו "הניח הקב, לית דין ולית דיין"ה היהודית ויעלה המענה הקדום של תתמוטט תודעת ההשגח

אינו רק שיאו של הדיון , כך מסתבר, העיסוק בשואה). מזמור י, תהילים מדרש( "והלך וישב לו בשמים

מבחינת היותה שיא של סבל  'קול דודי דופק'ב השואה נדונה", כפי שעולה מהדיון במאמר, בסוגיית הסבל

אם אין מענה לשאלת מוסריותה של . אלא הוא סיבת הדיון בסבל מלכתחילה, )379 :2003, שורץ( "ייסורין

  . שהעולם הוא הפקר האפיקוראיעלול להתקבל המענה  -שמגיעה לשיא חומרתה בשואה  - ההשגחה

שהגיע  'הסתר פנים' -  יק לקוחה מארסנל המענים של צידוק הדין המסורתי'התשובה שנותן סולובייצ

גז בליל של תאי , טרבלינקה ובוכנוולד, מיידנק - בלהות מלא זוועות-בעצם ליל, לפני שמונה שנים": לסיומו

-חיפושים  בלי הרף ובקשת- בליל ]...[ בליל שלטון שטן הספקות, בליל של הסתר פנים מוחלט, וכבשנים

  ).77 :1981, איש האמונה( "[...]בליל זה גופו צף ועלה הדוד  - הדוד

) תהלים קב ג( "]...[ אל תסתר פניך ממני ביום צר לי"; הסתר הפנים היא קטגוריה מוכרת של צידוק הדין

להסבר עצם  'צידוק הדין'כאן משמשת קטגוריית . טחונו בעולםמשורר תהילים שאיבד את ִּב קורא 

שיש בו , אלוהים הסתיר פניו מבני עמו והביא עליהם לילה היסטורי בן שש שנים -  התרחשותה של השואה

  .זוועות מחנות הריכוז ומצד שני ספקות אמוניים גובריםאת מצד אחד 

מכיל בתוכו את  'הסתר פנים'של  תאולוגיבאמצעות המודל הניתן לשואה שההסבר ה, לבנו לכך נשים

 'למה'ו שאין הוא יודע באמר. יק למערכה רעיונית שהוא מנהל בשתי חזיתות'המענה של סולובייצ

 -  'צידוק הדין'של ברוח המודלים   -יק שיח ביקורתי עם אלו שטוענים 'מנהל סולובייצ, השואה התרחשה

יק דוחה מכל וכל 'סולובייצ. בנתיבה הנוראלמה התנהלה ההיסטוריה של אותן שנים שהם כן יודעים 

בשפריר 'מצוי היה באותן שנים  'הסתר הפנים'האל לפי תפיסת . הן בלתי מוסריות בעליל; תפיסות אלו

הסיבות . עובדה זו איננה ניתנת להסבר סיבתי ;יק אינו מפרש'סולובייצ? למה הוא היה נסתר. 'חביונו
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בכך . אלוהים לא היה בשואה: חשובה מבחינתו אמירת הלאו. מעבר לבינת האדם נהגת אלוהים הןלה

אלוהים לא ביקש את . את האחריות ההיסטורית לשואה מדמותו של  האלוהיםיק 'סולובייצרחיק מ

 'צידוק הדין'כפי שעולה מ שפיכות הדמים הנוראה ולא הוא ששלח את הנאצים לעשות את המעשה

עת של חשכה , של הסתר פנים מוחלט 'לילה'היה זה כל מה שהוא יכול לומר הוא ש. ליסטיהפונדמנט

  .השגחת אלוהים לא הייתה בעולם בשנות המלחמה – מוחלטת

של הסתר הפנים מרחיק גם את הטענה שההיסטוריה של אותן שנים נוראות היא המחשבתי מודל ה, מנגד

כי , הרדיקלית תאולוגיהאו שהאלוהים מת ברוח ה עדות לכך שאין כלל השגחה אלוהית בהיסטוריה

כמו במגילת שיר השירים כך . והתגלות חוזרת של היעדר זמני תאולוגיהוא ממהותו מודל  'הסתר הפנים'

  . כנסת ישראל, ה לבת זוגו"גם בעת הזו שב הקב

- נאושהנו לכאורה נוח למחשבה ה - ' הסתר הפנים'למודל של , למרות מעלתו הכפולה: דוק בדבר

או הדרשה הרבנית של ימינו , המדרש התלמודי, שהשירה המקראית, יש בעיות מהותיות -  סיתקאורתודו

מבחינת הנהגתו של העולם . אולם המחשבה הפילוסופית הביקורתית נדרשת לה, להתעלם מהן רשאים

וע מיהם גורמי הר? מיהם ומה טיבם -  בעת של הסתר פנים עולה השאלה לגבי גורמי הרוע בעולם

שהוא לכאורה אדון  - האם לצד האל המונותאיסטי? שהשתלטו על המציאות בעת שהאלוהים נעדר ממנו

האם לא , ובאם הם תלויים בו? וכעת הרימו ראש ישנם כוחות רשע בלתי תלויים בו - הכל ואין בלתו

ותו של מעבר לשאלת קיומו ומה? מוטלת עליו בסופו של חשבון אחריות שילוחית לזוועה ההיסטורית

המתבונן הביקורתי מן הראוי שישאל האם אחראי האלוהים להתרחשות , הרשע בעולם מונותאיסטי

לשוב אל זירת , שעמד מהצד וראה את המתרחש, האם יכול היה האלוהים? ההיסטורית בעת העדרו

האתיקה התלמודית עצמה אינה מניחה לאדם ? ההיסטוריה מוקדם יותר ולמנוע את השחיטה ההמונית

לא תעמוד על "בבחינת , רואה מעשה פשע לעמוד מן הצד ולא להתערב למניעת פשע המתרחש למול עיניוש

גם המשפט המודרני אינו מותיר לאזרח את הזכות שלא להתערב כאשר ). א, עג, סנהדרין, בבלי( "דם רעך

של המדרש הפילוסופי ? האם האלוהים אינו נדרש לאותה אחריות. הוא יכול למנוע מעשה פשע

 :Katz, 1983( באפלתו המוחלטת 'הלילה'יק אינו מתמודד עם השאלות הללו והוא מותיר את 'סולובייצ

268-286(.  

אנו ? י השואהיֵמ עקב אֵ  ת שכמעט ואיבדה את משמעותהתאולוגימה אנו כן יודעים על ההיסטוריה ה, אולם

השחר ההיסטורי ואלוהים שב  בא 'הלילה'שלאחר , יק'וזה החשוב מכל מבחינתו של סולובייצ, יודעים

דוק בדבר ששאלת אובדן ממד הקודש של ההיסטוריה אינה נמדדת במספר . ודפק בדלתה של אהובתו

ת ביחס לתקפות האמונה יהבאים לבית הכנסת או החדלים מלבוא בשעריו אלא מעצם השאלה המועל

ר קהל מאמיניו את לכן נושא הרב את דרשתו המדגישה ומבססת מחדש בעבו. בהיסטוריה של קודש

סיומו של הסתר הפנים הוא שמאפשר . תוקפה של התפיסה שההיסטוריה מבטאת את השגחת אלוהים

. השלילי המכריז על העולם כעולם של הפקר מוסרי תאולוגייק לשלול בתוקף את המענה ה'לסולובייצ

אבל . שש שנים הפקרהעולם היה למשך . איננו יודעים למה. לפרק זמן ידוע אלוהים נעדר מההיסטוריה

תקומת ישראל היא הסימן שהעולם שב להיות עולם מושגח וששוב יש טעם . הלילה ההיסטורי הגיע לסיומו

, של הדיון 'השיבולת'השואה היא . ת זותאולוגיומשמעות להיסטוריה ואל לציבור היהודי להחמיץ עובדה 

נה לאתגר שמציבה השואה בפני האדם קו הרכס שאליו טיפס הדיון במשמעות סבלו של האדם כדי לתת מע

שאלת מאבקו ההיסטורי של העם היהודי לתקומה ממלכתית , מכאן משתפל הדיון לשאלה אחרת. היהודי

  . לאחר השואה

  הסכנה שבהצלחה היסטורית

הנה גם תקומתה של מדינת ישראל  ,השואה מהאיום שבה לשלמותה של הפרדיגמה היהודית נוטרלהבאם 

י על שלמותו של הנרטיב היהודי הקדום מעצם האפשרות להמלכתו של נרטיב מהווה איום עקרונ
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היא , לצד חורבן השואה, הקמתה של מדינת ישראל. במקומו, נרטיב החולין, הממלכתיות היהודית

ההגות היהודית נדרשת למתן פירוש למאורע זה  ;המאורע הבולט בהיסטוריה היהודית של העת החדשה

  ).  47-32 :1996, שנר; 2002, שנר; 2008, שנר( תהאמוניאיום על שלמות התודעה שדווקא בהצלחתו מהווה 

או איום רעיוני  'שאלה טובה'שמושקע בה מאמץ דרשני ניכר נדרשת לנוכח  'תשובה טובה'שים לב שלחשוב 

יק עומד 'בבסיס דבריו של סולובייצ. משמעותי והשאלה הזו נוכחת בשיטין ובין השיטין של המאמר

עד מעת יסודה ו ויכוח המלווה את מדינת ישראל, על משמעות התקומה של הממלכה היהודית חוהוויכ

לנוכח המעשה . י חזיתותתיק להתמודדות בש'נדרש הרב סולובייצ, כמו ביחס לשואה, גם כאן 17.ימינו

בורים יהודים גדולים שמסרבים לקבל את בשורת הממלכה היהודית הצעירה בלבושה יהציוני עומדים צ

ל שתקומת מדינת על הרב לשכנע את ציבור שלומי אמוני ישרא. החילוני ואינם מוכנים ליטול בה חלק

עליהם  .)Spero, 2006: 73-77(מנגד כנית ההשגחה האלוהית ואל להם לעמוד ישראל היא חלק מת

א כעת כשם שהחמיצה כנסת ישראל את שיבתו ההי 'דוד'שיבת הלהשתלב במלאכת הבניין פן יחמיצו את 

  . במגילת שיר השירים

. ר היהודי המשיחייק להתמודד עם תפיסת מדינת ישראל כאנטיתזה לסיּפֵ 'נדרש הרב סולובייצ, מצד שני

כאשר מגילת העצמאות מספרת סיפור היסטורי של תקומת מדינה המבקשת להיות חברה שווה במשפחת 

היסטורי שונה בתכלית  רטיבינהיא מעמידה את מדינת ישראל על מסד  ,העמים והמדינות המתוקנות

בניית תשתיות , קליטת עליה המונית מרובת שפות ומסורות, כלכלה, ביטחון. מהסיפור היהודי הקדום

הם הנושאים  - בריאות ורווחה , חינוך, מים וביוב והקמת מערכות חברתיות של משטרה ,תחבורה

שיח הרבני על גאולת ישראל שעומדים על סדר יומה של המדינה הצעירה ומחליפים את תכניו של ה

, 'כאן ועכשיו'היא כולה התרגשות של חולין  חמישיםמדינת ישראל של שנות ה. העתידה לבוא בקץ הימים

  18.'שלמת בטון ומלט'

מכחיש את ממשותו של הלהט החילוני שבבסיס המעשה , כקודמיו בהגות הציונית הדתית, יק'סולובייצ

, חברתי גרידא- כלכלי-מסרב לראות בהקמת מדינת ישראל עניין מדיני הוא). 129-124 :1996, שוורץ(הציוני 

ההווה היסטורי הבלתי נגאל אינו יכול . פועל יוצא של גבורת האדם וחולשותיו בתוך היסטוריה של חולין

אין גם . 'עתיד קדום'להוות זירת התרחשות משמעותית לעם ישראל ששורשיו בעבר קדום ועיניו נעוצות ב

היהודים ימשיכו . לנרמול חיי היהודים המובאת שוב ושוב במחשבה הציונית החילונית בסיס לתקווה

קומתה של ת. גם אם ינסו להיות עם ככל העמים היושב במדינה ככל המדינות 'עם לבדד ישכון'להיות 

שמאפשר ליהודים לתת , ההתגלותי האירועככזה היא גם . כנית ההשגחהמדינת ישראל היא חלק מת

ככזה היא מהווה את . ילה האפל של השואה ולהימנע ממסקנות היסטוריוסופיות רדיקליותמשמעות לל

והוא הולך , בהיותו קרבן תמיד של ההיסטוריה, המשך הסיפור היהודי הקדום של עם שגורלו בבדידותו

   .ומתקדם אל מימוש ייעודו

יק במדרש 'סולובייצמתאר  -' הדוד'. השואה הסתיימה עם הקמתה הפלאית של מדינת ישראל אפלת

 'דפיקות'שב ודפק על דלתה של העלמה הדוויה והוא מונה שש   -  המהווה את קו פרשת המים של המאמר

לאומי בעצרת -ןון המדהים של היהודים במאבקם הביהניצח: סיתישה ממדים של התגלות ניש, מעין אלו

ון הלוחמים היהודיים יצחנ ;י מדינות לאום בארץ ישראלהאומות המאוחדות להכרה בהקמתן של שת

של נוער יהודי למען ההתלהבות המחודשת  ;הקמת המדינה וחידושה בארץ ישראל מעשה ;1948במלחמת 

ההתרחשות של קיבוץ גלויות היהודים  ;היכולת המחודשת של היהודים להגן על עצמם ;חיים יהודיים

                                                 
קול 'המוקדש לדיון במאמר  Traditionבגיליון כתב העת  )2006( מיטלעראה דרשת יום העצמאות של הרב יהודה  17

מיטל קיבל דחיפות חדשה סביב ההתנתקות עהוויכוח העקרוני על משמעות המדינה בו משתתף הרב . 'דודי דופק
   .אולם הוא מלווה את הקמת מדינת ישראל בכל שנותיה, בי גוש קטיףמחבל עזה וחורבן יישו

באה להתמודד עם הצלחת המפעל הארצי של הקמת מדינת ישראל ואתגר החילון  'קול דודי דופק'על כך שדרשת  18
 .174-149: 1996, שטייןבליד ראה  ,המתעצם
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כחותו החוזרת בהתרחשות ה ונו"אלו הם כולם בבחינת נס ועדות לגדולתו של הקב .לארץ ישראל

  .השואה אפלתההיסטורית וראיה לסיומה של 

 של שלומי )דיפרנטיות- א-ה(האדישות את חששו של הרב מפני  ,כמניע לכתיבת המאמר ,המחקר מביא

הרצוי במעשים  דוהֵ כשנס אינו מוצא את ": שאינם נענים לקול הקורא, ישראל ביחס לישראל אמוני

 "כפוי התודה, ומידת הדין מתחילה לקטרג על בעל הנס, ומתמזמזחזון נעלה מתנוון , ממשיים

צדדיות שאינה מכסה את כל ספקטרום הרעיונות  יש בפרשנות זו חד, אולם 19).75: 1981, יק'סולובייצ(

סי ההתגלותי של ילצד הפן הברור של פנייה לשלומי אמוני ישראל להכיר בממד הנ, ניתן להבחין. שבדרשה

הצורך בהתמודדות עם האיום על שלמות הנרטיב היהודי  :'אסטרטגי'מניע , ממד נוסףב, התחייה היהודית

יהודים עשויים לראות . המסורתי למול הצלחתה הנמשכת של התקומה היהודית שכולה עבודת ההווה

ההצלחה של . סי שבהתרחשות ההיסטוריתיבתקומה עדות לכוחם של בני האדם ולהחמיץ את הממד הנ

 ניתן. עלולה ליצור שיכרון כוח חילוני שיש בו איום על התודעה היהודית הנרטיביתהתקומה המדינית 

הרי עדיין  ,)148-123: 1996, שורץ(דית ימי, יק משיחיות אקוטית'הגותו של סולובייצבשלמרות שאין , ומרל

משמעית של תקומת ישראל כפועל ידי ההשגחה  ראייה חד, יש בה דבקות בייעוד המשיחי של ישראל

  אסור , לדעת הרב. )139-138 :שם, שורץ( סירוב לקבל את ממדי קיומה החילוניים כממדים המהותיים להו

  . לראות בתקומה המדינית עניין היסטורי גרידא אלא חלק מההיסטוריה היהודית הקדושה

  התעוררות ליישוב ארץ ישראל ועיצוב דמותה ברוח תורת ישראל

: מוקדש לבירור שתי החזיתות הרעיוניות וההיסטוריות הללו 'קקול דודי דופ'המאמר חציו השני של 

המאבק כנגד הימנעות ציבור שומרי תורה ומצוות ממעורבות בבנייתה של מדינת ישראל והמאבק כנגד 

  .חילונה של ישראל בידי המחנה הציוני החילוני

טיכטל נרצח (השנייה פירש עוד בימי מלחמת העולם  )1983( אם הבנים שמחה מחבר , ישככר טיכטלהרב 

, את השואה כמעשה חינוך רדיקלי שבא להביא את בני ישראל הסרבנים להינתק מהגולה) בימי השואה

נס העלייה , יק'במאמרו של סולובייצ 'הדפיקה השישית'. לאחר שלא שמעו לקול הקורא לעשות זאת

. 'אם הבנים שמחה'בשמובע זה על הרעיון אפרפר ,היא בפאזה היסטורית מאוחרת יותר, וקיבוץ הגלויות

לו קמה מדינת ישראל לפני : "רק הטרגדיה הנוראה הביאה את היהודים לשמוע את הלקח ההיסטורי

 פלא המדינה בושש קצת לבוא. לים מתאי הגז והכבשניםומאות אלפי יהודים היו ניצ, השואה ההיטלראית

מבינים היהודים שעליהם להיענות לקול , יבאיחור טראג, כעת ).82 :1981, קול דודי, יק'סולובייצ( "]...[

  .הקורא משמים לעלות לארץ הקודש וליישב אותה

יק נענה לאתגר של עיצוב דמותה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ושל דמותה הציבורית 'סולובייצ

של מדינת ישראל ודוחה עקרונית את התפיסה הפיאטיסטית של הסתגרות היהודים בתוככי חלומם 

למדינה שזה מכבר קמה יש ערך דתי סגולי והוא מיצר על כך . י תוך שלילת המעשה הארציהמשיח

, יתר על כן 20.לא ממהרים לעלות לישראל וליישב את אדמותיה, שנות החמישים, שיהודים גם בימיו

. נעשית היא בעיקרה לא בידי שלומי אמוני ישראל אלא בידי ציבור חילוני בעיקרו ,מלאכה זו כשנעשית

ולהיענות לו , הדופק 'קול דודי'מוטלת הייתה החובה להאזין ביתר קשב ל, נאמני היהדות, עלינו"עוד שב

הרי דווקא מבין שלומי אמוני ישראל , )83: 1981, קול דודי ,יק'סולובייצ( "מעש- מיד במאמצים כבירי

קול , יק'ולובייצטוען ס, גם כעת. עלתה ההתנגדות היותר חריפה למעשה העלייה וההתיישבות הציונית

את תקומת מדינת  ההתגלות הקורא לישראל לעשות מעשה אינו נשמע כי הציבור האמוני אינו רואה

כאן המלכוד של הציבור החרד לתפיסת מדינת ישראל כחלק מהתהליך . טיב המשיחיישראל כחלק מהנר

ית מדינת ישראל דווקא בהימנעותו מלקחת חלק בעשייה הישראלית הוא מבטא בעליל את ראי: הגאולי

                                                 
    Cherlow, 2006; Spero, 2006הוני ראאמריקה להצטרף למעשה הצי ל הטענה שהמאמר מטרתו לדחוק ביהודיע 19
  .114 – 112: 1996, ורצבורגר: יה ראהיק ונטילת אחריות על ההיסטור'על שלילת הפיאטיזם בהגותו של סולובייצ 20
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בחירשותו לדפיקה . כמפעל היסטורי חילוני שאינו חלק מהתממשות הציפיות המשיחיות של עם ישראל

בדלת מחמיץ ציבור שלומי אמוני ישראל את חובתו ומותיר את המעשה ההיסטורי לציבור שאינו מכיר 

  .בתוקפה של תורת ישראל ובייעודו של עם ישראל

נוח לרב . של ארץ ישראל נחילתה, מצד אחד. ודד במקביל עם שני אתגריםמפעל ההתיישבות היהודי מתמ

לו ; סיתיאף זה חלק מההשגחה האלוהית הנ. לומר שארץ ישראל יש בה שממות ושטחים לא מיושבים

 זכויותיהם עללבני ישראל הייתה ארץ ישראל מיושבת כולה בצפיפות על ידי עמים אחרים לא היו עומדים 

ונתמה על האמירה שארץ , נבקר את העמדה הזו מהבחינה העובדתית הגיאוגרפיתעד כמה ש. ארץ זו

קביעה מוסרית  הובי ההרי יש כאן מני, שיישבו אותהישראל המתינה כשהיא פנויה בחלקה ליהודים 

חלקים מסוימים בקרב אלטרנטיבה לעמדה האחרת המהלכת בחללה של הציונות הדתית ואפילו , חשובה

זכותם של  21;לאינטרס לכאורה של המעשה הלאומי המכפיפים את שיקולי המוסר ,בציונות הלא דתית

אינה גוברת בהכרח על זכותם של אחרים היושבים בה אלא , יק'קובע סולובייצ, היהודים על ארץ ישראל

   .היא כפופה לשיקול מוסרי

ה הציוני חילוני על אלא גם עם המחנ, התחרות אינה רק עם הערבים על יישוב חלקי ארץ ישראל, מצד שני

חובה מוטלת עלינו לטהר את הנמצאים : "העלייה ועל עיצוב דמותה של הממלכה היהודית המתהווה

לשם פעולה חינוכית . )83 :1981, קול דודי, יק'סולובייצ(" השרויים במחנה הבערות הגדולה, 'מחוץ למחנה'

הנה גם במיעוט , יק'ו פונה סולובייצאלי, סיקחולשת המחנה הדתי אורתודו. רבתי זו נדרש גיוס כוחות

ולשלום ארץ ישראל בימינו  ןלביטחוהאין אנו שומעים בחרדתנו "העלייה וגם במיעוט התרומה החומרית 

כשמונה שנים חלפו מאז תקומתה הפלאית של ". ?לו להיכנס ןשתית, את דפיקת הדוד המתחנן לרעיה

ם נענים לקריאה ואינם מתמודדים עם השארתם אינ, מדינת ישראל ושלומי אמוני ישראל אינם שומעים

כמו , אנשי האמונה, הם. של חיי היהודיים המתחדשים בארץ ישראל במסגרת של פרדיגמה חילונית

  . אינם שומעים את הקול, הטועה מעצם הגדרתו, הציבור החילוני

  ישראל לא יהיה ככל העמים ומדינת ישראל לא תהייה ככל המדינות עם 

 דונים בחציו השני של המאמרהנ, 'ברית ייעוד'ו 'ברית גורל', יק'ד במחשבתו של סולובייצשני מושגי יסו

הם שני מושגי ערך פולמוסיים שיש להם מובן רק בהעמדתם אל , )94-86 :1981 ,קול דודי, יק'סולובייצ(

את ) 1670(מדיני - תאולוגיהחל משפינוזה שהעלה בפרק ו של המאמר ה .מול הנרטיב ההיסטורי החילוני

דרך מחשבתו ההיסטורית הביקורתית של שלמה , הרעיון שאולי יום יבוא והיהודים ישובו אל ההיסטוריה

רעיון ההגדרה , )1862(הגותו של משה הס שדיבר על שיבת היהודים אל החיים ההיסטוריים , )1792(מימון 

, נית העשירה שלאחר מכןוההגות הציו) 1896(כתביו האוטופיים של הרצל , )1882(העצמית של פינסקר 

ועד , )'ב1957 ;'א1957(ד גורדון שדיברה על השיבה של היהודים לחיים ארציים מלאים "הגותו של א

מתנסח הרעיון , )1980(ב יהושע "לדיבור בזכות ההכרה בחיים ארציים ומדיניים ככל אומה ואומה של א

לבעיות קיומיות של היהודים בעת  הנותן מענה ,'כאן ועכשיו' ,אימננטי לעולםשל קיום  היסטורי 

חילון ההיסטוריה היהודית המתנסח בכתבים הללו הנו אתגר קשה למי שחי את הנרטיב . המודרנית

  . מובטחות שיש בו 'עתיד קדום'היהודי הקדום ומייחל להתממשותם של תמונות 

נותן לו פירוש חילוני לאומי  אבל, שאינו נטול זיכרון היסטורי, 'נורמלי'עם החזון הזה של קיום יהודי ארצי 

מנסה , ומתמקד בשאלות החיים של ההווה ושזוכה להצלחה רבתי לכאורה במדינת ישראל הצעירה

  :יק להתמודד'סולובייצ

                                                 
יק בהקמתה של וועדת החקירה הממלכתית לאחר הטבח במחנות 'ידועה תמיכתו התקיפה של הרב סולובייצ 21

 . 162-154: 2008, לאומיים בספרו של רייכנר- ן בתגובת הרבנים הדתייםראה דיו. הפליטים סברה ושתילה
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כי הציונות , נדמה לי? מה צריך להיות יחסה של תנועת שיבת ציון הדתית לציונות החילונית
שהוכנסה , יא מבוססת על הנחת שוואה: דתית נכשלה בטעות יסודית אחת-המדינית הבלתי

" עם"נהפכנו ל, אומרת הציונות החילונית, עם יסוד המדינה. ברית גורל, מצרים-במושג ברית
הקיצונים שבתנועה זו חפצים גם לקעקע ". עם לבדד ישכון"כשאר העמים ותש כוחו של הרעיון 

מהלך . בארץ ישראלשל יהודי הגולה והישוב  –מחנה ועם  –את האידיאה של שיתוף גורל 
  . אלא גם טעות מעשית, היסטורי- מחשבתי זה הוא לא רק משגה פילוסופי

כשחפצה למחוק , טעויות אלו הן תוצאה של השגיאה הראשית שנכשלה בה הציונות החילונית[...] 
קול הדוד הדופק . הסבל- מספר ההיסטוריה שלנו את רגש הבדידות ואולי גם את תופעת שיתוף

מדינת ישראל לא יכלה ולא תוכל . אפילו של החילוניים המושבעים ביותר, יני כולנוצריך לפקוח ע
מקור הבדידות , ולחסל את שיתוף הגורל" ולקחתי אתכם לי לעם"הברית של -להפר את כריתת

ישראל במשך אלפי -מדינת ישראל מבודדת היא כיום בדיוק כבדידותה של כנסת. הישראלית
א מתגלה בעליל כי הי, יא בדידותה של המדינה כיום יותר מבעברואולי בולטת ה. שנות קיומה
  .)103 :1981, קול דודי, יק'סולובייצ(  לאומית- בזירה הבין

העם היהודי  .'עם ככל העמים'הפכו להיהודים הטעות היסודית של הציונות החילונית היא המחשבה ש

במילים . אינו זמנם של כל בני האדםהזמן היהודי . אינו עם ככל העמים והוא גם לא יהיה כזה לעולם

להיות יהודי משמעו לחיות חוויה יחידאית   22.הם תרתי דסתרי 'נורמאליות היסטורית'ו 'יהודיות' ,אחרות

היא אותה מהות מטאפיזית שמגדירה את כלל  'ברית הגורל'. וחוויה קולקטיבית של בדידות היסטורית

הבנה עקרוני בין היהודים לסביבתם - ם יהיה פער של אילעול. היהודים לקבוצה שאיננה כשאר בני האדם

הטראגיות הזו היא הפתח ליהודי לחיות אחרת את . הבנה זו ממד טראגי- יהודית ולעולם יהיה לאי- הלא

היהודי היה ותמיד יהיה קרבן של ההיסטוריה הכלל . ייעוד, קיומו ולמצוא בקיומו כיהודי ממד של קדושה

יק קובע את בדידותו של היהודי כממשות 'עלינו לשים לב שסולובייצ. הודיאו שהוא לא יהיה י, אנושית

אין זו פרשנות . שעל העין היהודית להבחין בה, שאינה תלויה בנסיבות היסטוריות, אובייקטיבית, מהותית

עם לבדד '. אלא עובדה קיומית שאינה ניתנת לביטול או לשינוי עם הזמן, בלבד למציאות היסטורית חולפת

, הוא תיאור מהותו הקולקטיבית של עם ישראל שאי אפשר להכחיש אותה ואין לשאוף לשנותה 'וןישכ

בפנינו ניסוח של הגדרה עצמית החולצת את היהודים מכבליה . אלא במחיר אבדן הזהות היהודית עצמה

של  יהודים שנתפסו לרעיון של יהדות היסטורית לא הבינו את מהותה. של ההיסטוריה במובנה המודרני

יש פער של . היסטורית בבסיסה גם כאשר היא שבה ופועלת במסגרת היסטורית מדינית- היהדות שהיא א

בין , יק קובע את קיומו אבל אינו מסביר את סיבתו אלא קובע זאת באופן דוגמטי'שסולובייצ, מהות

  .היהודים לשאר האנושות

היהודי נדון להיות קרבן . ן הקרבן התמידירעיון בדידות הנצח של העם היהודי הנו במהותו גרסה של רעיו

לא כיחיד ולא כציבור כל עוד הוא , לעולם לא יהיה ביתו - העולם. אם כי קרבן של קודש, של ההיסטוריה

באם הציבור נועד מעצם מהותו להיות נרדף ושרוי . יש בכך גם ממד של צידוק דין. מקיים את יהודיותו

  .נופלת בחלקו בפועלאזי מובנת גם מנת השנאה ש ,בבדידות

חווה ומבין את האיום שיש בפרדיגמה חילונית של החיים , הברית- צותאריהודי החי בגולת , יק'סולובייצ

הקולות של ריחוק וניתוק קשר הערבות ההדדית . בישראל גם על קשרי יהודי ארץ ישראל ויהודי התפוצות

יק מזהה 'אבל סולובייצ, של מדינת ישראל בין ישראל לתפוצות העם היהודי אכן נשמעים בכל שנות קיומה

רק תודעה של עמיות יהודית הגדורה . של הקולות הללו םודת שבר מהותית שתורמת להיווצרותכאן נק

בתוך עצמה מתוך ברית גורל יכולה לשמור על בסיס של הזדהות בין כל חלקי העם היהודי כולל הציבור 

  .  היהודי בישראל

                                                 
חוזר שוב ושוב בהגות , שביקשה לראות במדינת ישראל מדינה נורמלית, הכשל שבתפיסה הציונית החילונית 22

, מייסד ישיבת הר עציון ואחר כך ממנהיגי מפלגת מימד, ראה למשל את דברי הרב יהודה עמיטל. הציונית הדתית
שבצעדים מהוססים  'ציונות של גאולה'עמיטל מדבר על . יק'שכנראה הושפע בניסוח רעיונותיו מהרב סולובייצ

   ).ד"תשל( עמיטל 'י: מתקדמת להגשמת החזון המשיחי של עם ישראל
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תודעת שיתוף הגורל היהודית היא . חיוני ממדלה וכל רובד מוסיף  כמה רבדיםיש לזהות היהודית הנבדלת 

כל העם היהודי שותף להיסטוריה של קודש הנבדלת מההיסטוריה של שאר . תודעת שיתוף המאורעות

יק 'סולובייצ ).88 :1981, קול דודי ,יק'סולובייצ( "נרדפים על צוואר"כל היהודים באשר הם . אומות העולם

להיות יהודי משמע להיות : רבנית-בפנינו הגדרת זהות יהודית המצויה בליבה של המסורת היהודיתמעמיד 

תודעת הנרדפות איננה . ולייחל כל העת לישועה 'נרדף תמיד'שונה במהות מכלל האנושות וככזה להיות 

  -מבחינת האמת ההיסטורית שבה  -תפיסה שערער עליה , ממשות היסטורית בלבד לפי תפיסה זו

תודעת הנרדפות או הקרבן של ; )1955( ברון בתארו את תולדות היהודים ]סאלו[שלום ההיסטוריון 

יק על נקודת 'מבחינה זו מצביע סולובייצ. היסטורי- תו זהות מטאהיות ל הופכתהמציאות ההיסטורית 

גם  ,הישראליהיהודי : שתשוב ותתגלה שוב ושוב בשנים שלאחר מכןבין יהודיות וציונות עימות עקרונית 

מסורת הקרבן . חוזר ורואה עצמו ומציג עצמו כקרבן ,כאשר יש כוח בידו והוא אינו הקרבן של הנסיבות

זמננו מבקש לערער  היא מסורת עשירה שנהייתה לחלק מהותי מהזהות היהודית וכאשר הוגה יהודי בן

  23.הוא נתקל בהתנגדות רבתי -  עליה ולנסח הגדרת זהות אחרת

העם המפוזר . "היסטורית-ת הקולקטיבית היא גם תודעה של שותפות בחוויית סבל מטאתודעת הנרדפו

ממשות היסטורית אלא רק הסבל כבר איננו  ).88 :1981 ,יק'סולובייצ( "והמפורד מתאבל וגם מתנחם ביחד

שעבר והווה , להיות יהודי משמע לשאת ביחד את סבל היהודים: הוא מושג ערך שיוצר תודעה קולקטיבית

שכל חוויה של מי ש, הסבל הנו בעצם אבל. יק מגדיר את מהותו של הסבל'סולובייצ .שמשים בו בערבוביהמ

היהודים חווים . חווה חוויית אבל ובכך אין שום ייחוד יהודי ,בכל חברה אנושית ,כל אדם .אדם קרוב

לפי דרשתו  -  וי משמעלהיות יהוד: מתנסח בפנינו רובד נוסף של הזהות היהודית. חוויית אבל קולקטיבית

, של האדםהפרטיים  ו בחיי. היסטורית- מטאקולקטיבית להיות שותף בחוויית אבל  - יק 'של סולובייצ

האדם . כיםעל המוות או הגעגוע אל האדם שהיה ואיננו עוד נמשהעמוק גם כאשר הצער , האבל אינו נצחי

העם . הוא אמור לשוב לחיים. האבלות ם מאבלו בסופו של תהליךוקאמור ל - לכך אנו מייחלים -  המתאבל

האבל הנו חלק מהנרטיב המשיחי . לשוב לחיים 'רשאי'ואינו הקולקטיבי  היהודי לפי תפיסה זו נותר באבלו

  .האבל על חורבן ירושלים שלא יפוג עד שזו תיבנה כמקדם, בפתיחת הדברים שתואר

כל זמן שישנו  ]...[: "שמירת האחדות ת הסבל עד לכדי שאיפה לאומית לשםיהמשך הדברים מעלה את חווי

הסבל נהיה למרכיב חיוני לתודעת הזהות . )89 :שם( "ישנה אחדות" עמו אני בצרה"בבחינת , סבל משותף

מסורת הסבל שתוארה בחלק הראשון של המאמר . היהודית ובלעדיו הציבור היהודי מתחיל להתפורר

  .אשר היא מוכלת בתוך כלי המסורת היהודייםמאיום על הזהות היהודית למרכיב יסוד שלה כ הופכת

וכל אחד  'כל ישראל ערבים זה לזה'כאשר , שיתוף הגורל ושיתוף הסבל מובילים לשיתוף האחריות

תמונה  בפנינו. )89 :שם( "מוסרית קולקטיבית לעם ישראל- ישנה אחריות הלכתית" :מישראל תלוי בזולתו

כולם חלק מקולקטיב אורגני אחד וערבים ; ואלי ואוטונומיבה קיום אינדיבידלפרטים של עדת קודש שאין 

 כל עוול הנעשה על ידו מכתים את שם ישראל בעולם. היחיד מוזקפת על חשבון הרבים תפעול. "לדמותו

 "המיט חרפה על האומה וחילל שם אלוהיה -  חטא; קידש שם האומה ושם אלוהי ישראל -  נהג כשורה ]...[

ומעשהו , עדה נבדלת שמבחינה עקרונית אין קלסתר פנים אישי לפרטים שבההתיאור הנו של . )91 :שם(

  .מעשהו של העדה כולה הואשל כל אחד ואחד 

שתודעה זו של זיהוי המדינה עם עדת קודש נבדלת אינה מתיישבת עם תפיסת האזרחות , חשוב לציין

 - ' דמוס'שני מכלילה בהמודרנית שבהכרח מבחינה בין אזרחי המדינה ליהודים שאינם אזרחיה ומצד 

אולם מבחינת הרב . את כלל תושבי המדינה כולל אלו שאינם יהודים -  באופן שוויוני לגמרי, בעקרון

                                                 
ב יהושע "ההתנגדות לשינוי בהגדרת זהות הנשענת על תודעת קרבן באה לביטוי בין השאר בשיח שמנהל הסופר א 23
 . על המבנה של הזהות היהודית המעורר את הנוירוזה האנטישמית בחברה הלא יהודית) 2005(
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היא נדונה  - גורלה של המדינה כגורלו של העם היהודי. מתקיים הזיהוי בין המדינה לעדת הקודש

  .להתקיים בבדידות רוחנית וקיומית מעצם היותה מה שהיא

  מטריצה של הקיום היהודיה -סיכום 

שיש להם , של היהודים ארצייםוההיסטוריים החיים התחדשות הניסחה את הרעיון של  ההגות הציונית

עבור . אנושית רבותיים והם חלק מההיסטוריה הכללתסוציאליים ו, כלכליים, פוליטייםממדים 

אוי לקיומה של מדינת הבדידות הם אינם מהווים תוכן ר. יק אין די בחיים גולמיים מעין אלו'סולובייצ

מדינת ישראל איננה יכולה לראות עצמה ככל המדינות ותכליתה אינה רק חיי רווחה וביטחון של  .היהודית

  :יהודית 'שותפות ייעוד'ו 'שותפות הגורל'מטרתה לאפשר את התממשותה של  . תושביה

ששליחותה של מדינת : ההייתי עונ, ישראל-במה מתבטא תפקידה של מדינת: אם תשאלוני[...] 
בזה לא  –ישראל היא לא חיסול בדידותה המיוחדת של כנסת ישראל או ביטול איחוד גורלה 

 יעוד-והפיכת שיתוף הגורל לשיתוף קדוש-גוי- מחנה לדרגה עדה- אלא העלאת עם –תצליח 
  .)104-103 :1981, קול דודי ,יק'סולובייצ(

לכתי היהודי והן לבדידות היהודית הנמשכת שמפעם לפעם שתיתן טעם הן לקיום הממ 'ברית הייעוד'מהי 

זוהי ההתקדשות הנתבעת מהיהודים גם בעת ייסורים גדולים וגם בעת  ?שבה ותובעת מהיהודים קרבנות

   :התקדשות המחריגה את האדם מהסתמיות של החיים ההיסטוריים, של תקומה פלאית

אדם לגישום תכלית אחת המונחת חוצה -ייאורח חיים מיוחד המכוון את ח? מהו תוכן ברית סיני
הפעילות . עצמית-התעלות על על ידיהידמות האדם לבוראו  :והיא, איש הגורל, ליכולת האדם

ממרידת האדם בחיים  .יעוד קולחת היא ממקור אחר לגמריה-היצרנית הממלאת את ברית
  .)92: שם( םקיום יותר נעלים ונשגבי-העובדתיים כמו שהם ומן החרג המפעם בו לצורות

משוחררים מתבניות קדם , נטייםתעל שיבה לחיים או, היהודי 'שינוי הערכין'בסקי וברנר דיברו על 'ברדיצ

העמיד את חיי  ,בסקי'בצטטו את ברדיצ ,ברנר. )ובמקומות אחרים 36 :1967, ברנר( "רוח יבנה"של 

ד גורדון דיבר על "א. )41 :שם( שהם הם חיי עולם הראויים לאדם" חיי שעה שלמים ובריאים"היהודים על 

החיים יש . )ובמקומות אחרים 70: 'ב1957, גורדון( חיים טבעיים שמתפתחים באופן ספונטני מתוך עצמם

על החיבור , 'עם אדם'העמיד על חיי , את ההתחדשות של האדם היהודי והעם היהודי. ת משלהםבהם חיּו

 Worldly(ארציים , 'עולמיים'שיבת האדם לחיים על , החופשי והמלא של האדם אל הכולות של ההוויה

life (אולם , יק אמנם מחייב את התחדשות החיים המדיניים של העם היהודי'סולובייצ. ולעבודת הכפיים

חיי יהודים משמעם מימוש הברית עם האלוהים  :תיּכההפְ את האפשרות : יעד אחר לציונותהוא מעמיד 

להיות יהודי משמעו דווקא לחרוג מהסתמיות של חיי הטבע או  .ומתן משמעות טרנסצנדנטית לחיי האדם

החיים היהודיים יש בהם יסוד של . בטבע פועל הכרח של החוקיות הטבעית הנצחית. ההיסטוריה הארצית

הבוחר ומתווה את , ייעוד נוצר על ידי האדם עצמו: "חירות כי הם תובעים התעלות וחריגה מחוקיות הטבע

חיי , החיים הארציים. הם חיים תפליםלכשעצמם  'חיי שעה'. )105 :1981 ,יק'יצסולובי( "דרכו בחיים

אלא אם הם  ,ההווה של מדינה דמוקרטית המתמודדת עם בעיות השעה אינם מושא ראוי לגעגועי היהודי

  . םהחלק מחתירה אל ייעוד נעלה שמצוי מעבר ל

לענות לאתגרים שמעמידה המציאות , וסופיעל דרך המדרש הפיל, הנו מאמר פולמוסי שבא 'קול דודי דופק'

בפרשו את  :אינו כותב בחלל ריק -כך אנו יכולים לשער  -  יק'סולובייצ. ההיסטורית בפני הציבור היהודי

ההיסטוריה הוא מתפלמס עם מענים אחרים שניתנו לשאלת הקיום היהודי לאחר השואה ולאחר הקמתה 

בלתי מובנת היא המטריצה שבתוכה מצויה הזהות  שואה בלתי מובנת ותקומה. של מדינת היהודים

קיום ארצי נטול ממד של , המטריצה הזו יכולה להוות מסגרת לקיום יהודי היסטורי. היהודית של ימינו

של עם ישראל שנתונה הייתה עד כה במטריצה  תהאמוניובכך היא מהווה איום אסטרטגי על דרכו , קדושה

  .'היסטוריה של קודש'של 
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. תהאמונימהווה איום על תפיסת ההיסטוריה , תתאולוגיאנושית ו, ציאות של סבל בלתי נסבלכמ, השואה

אם כי הוא נעזר בה מפעם , יק אינו יכול לקבל את ההגות המייחסת את השואה לתכנית אלוהית'סולובייצ

ה עומדים אלו שרואים בשואה עדות לשבר, מנגד. הזדמנות חינוכיתאל לפעם בהתייחסותו אל הסבל כ

  . והתרוקנות העולם מכל משמעות של קדושה תהאמוניהמוחלט של הדרך 

לא יכולה המחשבה החרדית , מצד אחד. מהווה אף היא אתגר למחשבה היהודית, תקומת מדינת ישראל

 תהאמונימהווה המדינה הצעירה איום מפורש על הדרך , מצד שני. לקבל ממלכתיות יהודית לא משיחית

 הצעירה עלולותהצלחותיה של המדינה . היסטורית אחרת של הקיום היהודילתפיסה  ביטויבהיותה 

יק להעמיד את 'חשוב לסולובייצלכן . בפועל ידיו השיג האדם את הישגיו אלוהאומרת ש להעצים תפיסה זו

מדינה שכרוכה בה בהכרח , מעצם הגדרתה כמדינה יהודית, הצד הפלאי בתקומתה של ישראל ואת היותה

, יתר על כן. ית והיא בעלת פוטנציאל מחייב של מימוש דברי הברית וחיים של התקדשותבדידות היסטור

נופל גם הטיעון שהעדר האלוהים במהלך שנות , התחדשות ההשגחה האלוהית, בלא הצלע הזו של עיונו

  . השואה היה העדר זמני

ת חילון ההיסטוריה אולם יש בה סירוב לקבל א, יק משיחיות אקוטית'אמנם אין בהגותו של סולובייצ

חובה על היהודים , מדינת ישראל, גם לאחר השואה וגם לאחר הקמתה של ממלכת היהודים. היהודית

  .)106 :1981 ,יק'סולובייצ( לדבוק בפרדיגמה של היסטוריה קדושה

זמן 'מראה את הפירוש ההרמנויטי שהיא נותנת ל, שהייתה למאמר הגותי קלאסי, התבוננות כוללת בדרשה

זוועות . השואה מצד אחד ותקומת מדינת ישראל מצד שני: דרמה ההיסטורית על שני חלקיהל, 'דיהיהו

: שאינן מקובלות על הרבדרכים , השואה מעלות שתי דרכים עקרוניות לפירוש המציאות ההיסטורית

. האחת היא דרך ההסבר הפונדמנטליסטי לשואה האומרת שמפני חטאי היהודים לקינו באימי השואה

מהשואה היא שהעולם הוא הפקר ואין בו לא דין העולה כתוצאה ייה היא דרך האומרת שהמסקנה השנ

העמדת שני פרקי הדרמה . לפירוש החילוני של ההיסטוריה תורמת גם תקומתה של מדינת ישראל. ולא דיין

גחה השומרת על מקומה של ההש ,כוללת להיסטוריהההיסטורית זה מול זה מאפשרת לרב להציע פרשנות 

הלילה ההיסטורי של השואה הסתיים ושחר : האלוהית בעולם לאחר השואה ולאחר שקמה מדינת ישראל

אחריות רבה נדרשת מהיהודים בפרשנות , מני וביי. חדש עלה על ההיסטוריה הקדושה של העם היהודי

" הלהחמיץ את השע"אסור ליהודים . שהם נותנים לתקומתה של מדינת ישראל ולמשמעות החיים בה

ההתעלמות מהממד הניסי . ולראות בתקומתה של מדינת ישראל התרחשות חילונית גרידא) 77-74 :שם(

ראיית תקומת , לעומת זאת. של ההיסטוריה העכשווית ימנע גם את תיקונו של הפרק ההיסטורי הקודם

 -  אהמשיבה ליהודי את מה שלכאורה אבד לו בשו ,ישראל כפועל יוצא של שיבת אלוהים להיסטוריה

ומאשרת מחדש את הנרטיב היהודי של  תאולוגימיישבת את הדיסוננס ה, 'נצח ישראל'הביטחון ב

 . 'היסטוריה קדושה'

  ביבליוגרפיה

אמונה  ,)עורך(שגיא ' א :בתוך .מודרניות-ביקורת המודרניות והפוסט –על מדע ושלמות הרוח ). 1996( 'ב ,שלום- איש
   .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה: יםירושל ).382-347' עמ( בזמנים משתנים

  .מוסד ביאליק: ירושלים. בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית: פני אדם). 1965( 'מ ,בובר

. 18 מחקרי ירושלים במחשבת ישראל. ?דתי-הוגה ציוני קי'סולובייצהאם יש לראות ברב ). 2005( 'י ,בליד שטיין
  .450-439: ירושלים

 אמונה בזמנים משתנים ,)עורך(שגיא ' א :בתוך .יק'ד סולובייצ"עם ישראל בהגותו של הרב י .)1996( 'י, בליד שטיין
   .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה: ירושלים). 174-149' עמ(

   .הוצאת השכל. תורת הגמול. )1982( )ן"רמב( 'מ, בן נחמן

  .מוסד ביאליק: ירושלים. מהות היהדות ). 1968( 'ל ,בק

  .מסדה: אביב- תל. היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל ).1955(' ש, רוןב

    .הקיבוץ המאוחד  :אביב-תל .כרך ג. כל כתבי). 1967-1955(ח "י ,ברנר
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 .יד ושם: ירושלים .האמונה לאחר השוא  ). 1987( 'א ,ברקוביץ

  .הספרייה הציונית –הוצאת מועצת פועלי חיפה : חיפה. האומה והעבודה. )'א1957( ד"א ,גורדון

  .דפוס הפועל הצעיר: אביב-תל .האדם והטבע. )'ב1957( ד"א ,גורדון

  .כתר: רושליםי .פרשנות של תרבויות ).1990( 'ק ,גירץ

    .משכל: תל אביב. קראוס 'מ, ברש 'א: וםתרג. מדינת היהודים). 2008 ]1896([ז "ב, הרצל

אמונה  ,)עורך(שגיא ' א :בתוך. החילון והמדינה: דתית-הציונית היסודות הפילוסופיים במשנתו .)1996( 'ורצבורגר ו
  .ספרית אלינר: ירושלים). 122-111' עמ( בזמנים משתנים

  .מכון פרי הארץ  :ירושלים. אם הבנים שמחה). 1983( 'י ,טיכטל

  .שוקן: אביב-לת. בזכות הנורמאליות). 1980(ב "א ,יהושע

  .30-11 :28אלפיים . ה של תשתיות האנטישמיותניסיון לזיהוי והבנ). 2005(ב "א ,יהושע

  .89-75 :9דעת , יק'ד סולובייצ"היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י). 1982( 'א ,לוז

  .מסדה והוצאת לגבולם :אביב-לת. חיי שלמה מימון). 1942] 1792[('ש, מימון

 . מוסד הרב קוק: ירושלים. איש האמונה). 1981(ד "יק י'סולובייצ

 :בתוך .יק'על האוטונומיה האנושית לנוכח האל בהגותו של הרב יוסף דב סולובייצ? אדם או עבד ).1996(' מ ,סוקול
   .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה: ירושלים). 444-403 'עמ( אמונה בזמנים משתנים ,)עורך(שגיא ', א

  .עציון-אגודת ישיבת הר :אלון שבות-ירושלים .המעלות ממעמקים). 1974( 'י ,עמיטל

  .מוסד הרב קוק  :ירושלים. על מקום המדינה ביהדות :תורה ומלוכה ).1961) (עורך( 'ש ,פדרבוש

  . דביר: אביב- תל .מגרמנית אחד העם תרגם .קול קורא לבני עמנו: יפציהצאוטואמנ ).1967] 1882([ל "י, פינסקר

 אמונה בזמנים משתנים, )עורך(שגיא ' א :בתוך .איש האמונה הבודד בפרספקטיבה סוציולוגית). 1996( 'א ,פישמן

   .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :ירושלים). 274-265 'עמ(

  .עם עובד  :אביב-תל. מסה על האבסורד: המיתוס של סיזיפוס). 1982( 'א ,קאמי

  .מסדה :אביב-תל .מדוע קורים דברים רעים לאנשים טובים). 1985( 'צ ,קושניר

 אמונה בזמנים משתנים, )עורך(שגיא ' א: בתוך .על האורתודוכסיה ועל המודרנה? חדש מן התורה .)1996(' א ,רביצקי

  .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :ירושלים ).460-445' עמ(

  .משכל: אביב-תל. סיפורו של הרב יהודה עמיטל: אמונה). 2008(' א, רייכנר

  .247-227 :ב"מ ,עיון .שאלת הצדקת אלוהים בספר איוב :איש ירא אלוהים בריבו).  1993( 'א ,שבייד

 .אמונה בזמנים משתנים ,)עורך(שגיא ' א: בתוך. הגות יהודית לנוכח המודרנה; יק'הרב סולובייצ). 1996( 'א ,שגיא
   .המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :ירושלים ).500-461' עמ(

  :2-3דעת . הדיאלקטיקה של גורל ויעוד, יק'סולובייצ ד"ימשנתו של בדידותו של איש האמונה ב). 1978( 'א ,שגיא
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