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הקדמה
מאת רון מרגולין

ספרו זה של אליעזר ברקוביץ התגבש ,כפי שמעיד עליו מחברו,
במהלך השבועות מעוררי החרדה שקדמו למלחמת ששת הימים .בגרעין
הראשוני של הספר נכללו כמה מסות שנכתבו קודם לכן ופורסמו בכתבי
עת אמריקניים זמן לא רב לפני פרוץ המלחמה ב־ .1967עובדה זו כשלעצמה
משייכת את חיבורו של הרב ברקוביץ להתעוררות הגדולה הראשונה של
כתיבה עיונית ותיאולוגית על משמעויותיה של השואה ,שהתרחשה בארצות־
הברית בשנות השישים של המאה העשרים ,כעשרים שנה לאחר תום מלחמת
העולם השנייה .הכותבים שעסקו בנושא באותו זמן ,יהודים ונוצרים ,היו
רובם ככולם אנשים צעירים בשנות מלחמת העולם השנייה .כמה מהם חוו את
מוראותיה בגרמניה ובשטחי הכיבוש הנאצי ,אחרים הצליחו להימלט משיני
הטורף ואחדים היו אזרחי מדינות חופשיות כמו אנגליה וארצות־הברית.
אליעזר ברקוביץ נולד ב־ 1908ברומניה .בשנות השלושים של המאה
העשרים הוא למד בבית המדרש לרבנים בברלין ,שם הוסמך לרבנות בידי
הרב יחיאל יעקב ויינברג ,ובאוניברסיטת ברלין ,שהעניקה לו תואר דוקטור
לפילוסופיה .בשנת  1938ברח מגרמניה וכיהן כרב קהילה בלידס שבאנגליה,
בסידני שבאוסטרליה ובבוסטון .בשנת  1958נתמנה לראש החוג לפילוסופיה
במכללה התיאולוגית העברית בשיקגו ,שבה לימד עד  .1975מאז עלייתו
לארץ בשנת  1975ועד מותו ב־ 1992חי בירושלים והמשיך לעסוק בעיון
ובכתיבה בשאלות הנוגעות ליהדות ולעם היהודי.
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אמונה לאחר השואה

אמונה לאחר השואה כולל שבעה פרקים בעלי מוקדים שונים ,העוסקים
באירועי העבר ,בהרהורים תיאולוגיים בעקבות השואה ,ובעתידו של העם
היהודי .רוחו הייחודית של המחבר שורה על דפי הספר כולו ומאגדת את
חלקיו .זוהי רוח של הזדהות עמוקה עם סבלות בני העם היהודי בשנות
השואה ,תוך שמירת אמונים ליושר ולכנות אינטלקטואליים מצד אחד
ומחויבות עמוקה לתורת ישראל מצד שני .שילוב יוצא דופן זה ייחד את הרב
ברקוביץ בזמן כתיבת הדברים ונדמה שאין הוא חזון נפרץ גם בימים אלו.
בפרקים הראשונים של הספר מנהל ברקוביץ דין ודברים נוקב עם העולם
המערבי הנוצרי על שתיקתו לנוכח שואת היהודים ועל המבוכה התיאולוגית
שפקדה אותו בעקבותיה .נדמה ששיאו של דין ודברים זה מצוי דווקא באחד
מעמודיו של הפרק החמישי ,שבו דן ברקוביץ בדמותו של עבד־ה' הסובל
בפרק נג בספר ישעיה ,דמות שהנצרות ניכסה לעצמה וזיהתה אותה עם
הצלוב .לטענת ברקוביץ ,ההתעסקות הנוצרית האובססיבית בצליבתו של
ישו והצגתה כרצח האל הפחיתו מחומרת מעשי הרצח של כל שאר בני האדם
במהלך ההיסטוריה האנושית .אילו בחרה הנצרות להתמקד ,במעש החינוכי
שלה ,ברצח האדם ולא במה שנתפס על ידה כרצח אל ,היו נחסכות מהמין
האנושי הרבה זוועות וטרגדיות ,ובהן אף אושוויץ וטרבלינקה.
בפרק "אלוהים לנוכח השואה" עובר ברקוביץ להתמודדות הפנימית
הקשה עם משמעותה של האמונה הדתית בשואה ולאחריה .חשיבותו הגדולה
של הפרק נעוצה בהצגתה של השקפה תורנית המקדמת בברכה העלאת
שאלות נוקבות על הצדק האלוהי .ברקוביץ מתייחס לסיפורו הראשון
של אלי ויזל "הלילה" ,שבו מתוארת הוצאתו להורג של ילד קטן במחנה
העבודה ּבּונ ָה ,שהיה חלק מאושוויץ .הילד ,שהיה אהוב על האסירים ,נתלה
בידי אנשי האס־אס כעונש על פיצוצה של תחנת הכוח של המחנה .כשתלו
את הילד לנגד עיניהם של כל אסירי המחנה שאל אחד מהם "היכן אלוהים,
היכן הוא?"  1ההימנעות משאלה זו ,קובע ברקוביץ ,הרי היא מעשה של
חילול השם .מבחינתו ,ההתרסה לנוכח העוול והאכזריות שהתרחשו בשואה
היא מעשה של אמונה אמיתית" :איש האמונה מטיל ספק במעשי אלוהים
בגלל האמונה שבלבו .בגלל אמונתו אין אברהם מסוגל לשאת עוול של
אלוהים .זוהי גם תמצית הדילמה של איוב ...הטלת הספק בדבר השגחת האל
במחנות המוות נעשתה ברוח המסורת העתיקה של היהדות מימים ימימה"
(עמ' .)66-65
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הקדמה



בניגוד בולט לנטייתם של רבנים ומנהיגים חרדיים דוחה ברקוביץ כל
צורה של צידוק הדין לאחר השואה ,משום שיש בכך העמדת פנים והתכחשות
לזוועות שאין להן פשר .הוא רואה את עצמו ואת בני־דורו ,שלא חיו תחת
אימת השלטון הנאצי ,כאחיו של איוב .ואמנם ,מורשת איוב ,שחווה ייסורים
קשים מנשוא על לא עוול בכפו ,מחייבת גם אותנו לא להשלים עם חוסר
התכלית שבחורבן יהדות אירופה .אולם כשם שחייבים להבין את אלה
ש"בשבילם אלוהים לא נכח שם" יש להוקיר גם את "אלה שהכריזו על
אמונתם והעידו עליה במעשיהם עד הרגע האחרון" (עמ'  .)66היהודים
בדורות שלאחר השואה אינם יכולים להעמיד עצמם במקומם של הקרבנות
ולשפוט לחומרה את בחירתם לזעום מול שמים ריקים או לשמור אמונים
לדתם .המבחן שבו עמדו אנשים אלו ,שעלינו לראות עצמנו כיורשיהם ,גדול
מכפי הבנתנו.
חשוב להדגיש כי בעיני הרב ברקוביץ ,המורשת המוסרית של קרבנות
השואה באה לידי ביטוי לא רק בגילויי האמונה הדתית אלא בכל אותן
התנהגויות נאצלות של יהודים במחנות ההשמדה הגרמניים .לדברי ברקוביץ,
התנהגויות אלו ,שתיאוריהן מופיעים בספרות העדות שהחלה להיכתב לאחר
השואה ,מבטאות את רוממות הקיום האנושי ויש לראות בהן את מעשי קידוש
השם של תקופת השואה .גישתו של ברקוביץ ,שפותחה ביתר הרחבה בספרו
עמו אנוכי בצרה 2 ,תואמת את הדברים שכתב גם חוקר השואה שאול אש
על קידוש החיים בתוך החורבן 3.כתיבה זו סללה את הדרך לשינוי העמוק
שהתחולל בהבנת השואה בישראל ובתפוצות :במקום גינוים של ההולכים
כצאן לטבח נפתח הפתח להבנת עוצמתה הרוחנית של העמידה היהודית
בפני הסבל והמוות .באמונה לאחר השואה מייחס ברקוביץ לעמידה זו חשיבות
דתית ומוסרית עצומה" .אם יכולתו של האדם לבצע פשעים שאינם ניתנים
להבנה נגד בני־מינו מעידה על העדרו של אלוהים ,על אי־קיומה של השגחה
אלוהית — מה עלינו לומר על יכולתו של האדם ,שאינה ניתנת להבנה
באותה המידה ,לגלות נדיבות לב ,חירוף נפש ,אמונה ונאמנות שאין בהם
ספק קל שבקלים?" הוא שואל .ברקוביץ חותם את הפרק הזה בהצהרה על
התכלית העיקרית שעמדה לנגד עיניו בכתיבת הספר" :מטרתנו אינה אפוא
למצוא צידוק לדרכיו של אלוהים עם עמו ,אלא לברר אם עדיין אפשר
למצוא משמעות במתן תוקף לאמונה ,למרות שתיקתו הנוראה של אלוהים
בזמן השואה" (עמ' .)81-80
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פרק ג

אלוהים לנוכח השואה

ָאחִיו של איֹוב
גורלם של היהודים בגטאות ובמחנות המוות הביא יהודים רבים עד משבר
באמונתם הדתית" .איפה היה אלוהים כל אותו הזמן? איך יכול היה להרשות
שסבל והשפלה כאלה ייגרמו למיליוני בני אדם חסרי אונים ,וביניהם מספר
רב ועצום של ילדים חפים מפשע?" אמונתם של המוני יהודים באלוהי
אבותיהם נחנקה בעשן המשרפות .כיום ,עשרות שנים לאחר שפוצצה הארובה
האחרונה במפעלי המוות הגרמניים ,עדיין לא שככו הספקות .להפך ,דומה
שהם מתגברים עוד ועוד .היהודים מחלימים אט־אט משיתוק הדמיון שפרש
בתחילה את כנפיו המגוננות על שארית פליטת בני־עמם .ובשעה שהם
מחלימים ,העוצמה שלא תשוער של הטרגדיה יכולה לשקוע לאִטה בתודעתם
מבלי לקעקע כליל את ביטחונם בייעוד יהודי בעל משמעות .בד בבד מתגבר
והולך גם הדחף לחפש את מקומו של אלוהים בטרגדיה הזאת .אני מתעניין
כאן בצורה הכנה של החיפוש .שכן קיים גם חיפוש נעדר כנות ,חיפושם של
אלו אשר בלי קשר לעימות עם הגורל היהודי בדורנו השליכו מעל פניהם את
האמונה באלוהי ההשגחה הפרטית .הם דוחים כל אמונה באלוהים ,או שהם
רואים את אלוהים כתהליך קוסמי לא־אישי ,שמעצם הגדרתו הוא אדיש כלפי
קיומו של היחיד .כשהם מעוררים את שאלת שתיקתו של אלוהים באושוויץ

© כל הזכויות שמורות

אלוהים לנוכח השואה

65

הם עושים זאת מתוך כוונה לא־טהורה — להוכיח שהצדק היה עמם כל הזמן.
אני אומר "לא־טהורה" מפני שהחיפוש הזה הוא יומרה ותו לא .אדם צריך
לגשת אל בעיית האמונה שהציבו לפנינו המשרפות מתוך ייסורי נפשו הוא.
מי שניגש אליה בחריפות השכל ומשתמש בה כהוכחה עושה מעשה וּולגרי.
רק מי שמאמין באלוהי ישראל ,האל החי ,עוסק באמת במשבר האמונה
במחנות המוות; ורק הוא יכול לאבד את אמונתו בגללם .אין ספק שבשביל
דורנו אושוויץ מייצגת את משבר האמונה העמוק ביותר .אילולא כן הייתה זו
טרגדיה רוחנית .אחריותו הדתית הראשונה של עם ישראל לאחר השואה היא
"להתווכח" עם אלוהים ,ואם צריך — גם להיאבק עמו.
"הוויכוח" עם אלוהים הוא צורך שבא מתוך אמונה; הוא נובע מעצם
מהותה של האמונה .בספרו של אלי ויזל ,לילה ,בזמן שתולים את הילד הקטן,
שואל מישהו" :איפה נמצא אלוהים עכשיו?" — ובאמת ,זוהי השאלה שצריך
לשאול באותה שעה .לא לשאול אותה היה חילול השם .האמונה אינה יכולה
להשלים בשתיקה עם זוועה שכזאת .האמונה ,מפני שהיא ביטחון באלוהים,
דורשת מאלוהים משפט צדק .היא אינה יכולה להסכים שאלוהים יהיה מעורב
בעוול ובאכזריות .ועם זאת ,על פי האמונה ,אלוהים מעורב בכל דבר תחת
השמש .האמונה חותרת להבין הבנה מלאה את מעורבותו של אלוהים בטבע,
ולפחות לזכות ברמז .הטלת ספק במעשי אלוהים בכל עוצמת האמונה בולטת
כתמרור דרכים כבר בשלבים המוקדמים של הדרך היהודית בהיסטוריה.
אברהם נאבק עם אלוהים על גורלן של סדום ועמורה .האיש הרואה את
עצמו בענוות צדיקותו כ"עפר ואפר" מוצא עוז בלבו לקרוא תיגר על אלוהים
במילים האלה" :הׁש ֹפט כל הארץ לא יעשה משפט?!" 1אין כאן סתירה .איש
האמונה מטיל ספק במעשי אלוהים בגלל האמונה שבלבו .בגלל אמונתו אין
אברהם מסוגל לשאת עוול של אלוהים .זוהי גם תמצית הדילמה של איוב.
עוצמת קובלנתו שאינה שוככת אינה נובעת מצרתו האישית ,אלא מלהט
אמונתו .אין כאן היחלשות של האמונה .אדרבה ,גרעין כוחה של האמונה
הוא שנותן עוצמה להאשמה .מה שאירע לאיוב הוא לא־צודק; הוא לא־צודק
שבעתיים על פי אידיאל הצדק שעיצב לעצמו איוב בכוח אמונתו באלוהים.
סירובו של איוב לקבל את טיעוני ֵרעיו הבאים להגן על ההשגחה האלוהית
אינו צדקנות עצמית עיקשת ,אף אין הוא נובע מתחושה של חשיבות עצמית
מוגזמת .הרעים מנסים להגן על עוול כאילו היה צדק ,ובזה הם מבזים — בלי
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שידעו זאת — את מושג האל של איוב .בגלל אמונתו אין איוב יכול להסכים
לדברי סנגוריה על אלוהים ,שמשתמעת מהם פגיעה מעליבה בכבודו של
האל שבו הוא מאמין.
הטלת הספק בדבר השגחת האל במחנות המוות נעשתה ברוח המסורת
העתיקה של היהדות מימים ימימה .למרבה הדאבה ,שלא כמו במקרהו של
איוב ,אלוהים לא הפר את שתיקתו עד הסוף ,והמיליונים במחנות המוות
נעזבו לנפשם לחפש לעצמם מוצא בתוך ייאוש אינסופי .התיאולוגים
מתווכחים עד היום על משמעותה של תשובת אלוהים לאיוב .תהא משמעות
התשובה אשר תהא ,דבר אחר ברור :בסיום הדרמה אלוהים עונה לאיוב; הוא
מתוודע אליו .כך יכול איוב להשלים עם אלוהים ,כפי שהוא אומר" :לׁשֵמע
אֹזן שמעתיך ,ועתה עיני ראתך .על כן אמאס ונ ִחמתי על עפר ואפר" 2.דרמת
האמונה במחנות המוות לא היה לה סיום כזה .אלוהים שתק והסתתר עד
הרגע האחרון .מיליונים ביקשוהו — לשווא .הם ידעו עליו "לׁשֵמע אֹזן" ,אבל
בעיניהם לא ראו אלא "עפר ואפר" — הם עצמם וכל מה שהיה יקר להם היו
לעפר ואפר .בעצם היו באושוויץ שני אִיובים :אחד קיבל — במאוחר — את
עצתה של אשת איוב ופנה עורף לאלוהים ,והאחר החזיק באמונתו עד הסוף,
הכריז עליה ליד דלתות תאי הגז ,היה בכוחו לצעוד אל מותו בהתרסת מרי
ובשירת "אני מאמין" .לעומת אלו שאמונתם התמוטטה במחנות המוות היו
אלו שלא פקפקו בה אף לרגע .לעומת הרבים שבשבילם אלוהים לא נכח
שם היו רבים יותר שלא איבדוהו .אלה שדחוהו עשו זאת במרדנות אמיתית;
אלה שהכריזו על אמונתם והעידו עליה במעשיהם עד הרגע האחרון עשו זאת
באמונה אמיתית .אלה שהם רק אחיו של איוב אינם יכולים להשיג בשכלם
לא את האמת שבמרד ולא את האמת שבאמונה .העומד מן החוץ ,אחיהם של
הקרבנות ,נפלה בחלקו מורשת מביכה .הוא יורש גם את המרד וגם את העדות
לאמונתם של הקרבנות :מרד שהעדות אינה משתקת אותו; עדות שהמרד
אינו מרוקן אותה מתוכנה .אחיו של איוב בדורנו ,אם הוא רוצה להיות נאמן
למורשתו ,מתת האל" ,מתווכח" עם אלוהים מעמדה של מרד שמתוך אמונה
ואמונה מתמרדתְ .למָה אפוא רשאי הוא לצפות? אין הוא מקווה שיוכל להבין,
על פי אמונתו ,את מה שעוללו לעמו .אין הוא מנסה להציץ בגניבה מאחורי
הפרגוד כדי להיות מסוגל להבין איזו משמעות יכולה להיות לחורבן חסר
התכלית של יהדות אירופה במסגרת התכנית האלוהית .הבנה הריהי הצדקה,
השלמה ,והוא אינו רוצה להשלים .הוא מתבונן באשיות אמונתו .הוא משתוקק
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לתת תוקף לאמונתו ,אבל לא בכך שיעמיד פנים כאילו השואה לא התרחשה
כלל .הוא יודע כי הדור הזה חייב לחיות ולהאמין בצִלה של השואה .והוא
צריך ללמוד כיצד ניתן לעשות זאת .כדי שאמונתו תישאר בעלת משמעות,
עליו לכרוך בה את החשיכה האטומה של מחנות המוות .החשיכה תישאר,
אבל "לאורה" הוא ייתן תוקף לאמונתו ,והיא תיתן למתן התוקף הזה הטעמה
מיוחדת .מה שאינו ניתן להסבר לא יוסבר ,אבל ישפיע השפעה חיובית בשעה
שינוסח מה שיש לדעת אותו .הצער יתמיד ,אבל יתברך בהבטחת יום חדש
לישראל ,יום שבו ימשיך עם ישראל את נתיבו הנצחי עם תחושת כבוד
חדשה ועם ביטחון עצמי חדש .כך ,בתוך עֱנּותו הנוראה של האדם ,אולי ייגלו
לנו סתרי אלוהים נוראי ההוד .אבל כשהדבר הזה יקרה ,מי יוכל להבטיחנו
כי בבואנו אליו לבקש את תנחומיו לא נמצא את עצמנו מנחמים אותו ובכך
מתנחמים בעצמנו?

האבסורדיות של הקיום?
קל לפתור את משבר האמונה שבא בעקבות ענותם של היהודים במחנות
המוות .אפשר להתמודד עם הבעיה מתוך גישה שלילית נחרצת ולומר ,שמה
שקרה לא קרה אלא מפני שאלוהים נטש את היהודי מפני שאין לו כל עניין
במה שקורה לאדם .אפשר לחתוך את הקשר הגורדי בנוסח הישן" :לית דין
ולית דיין!" זו תהיה הג ִרסה היהודית של "התיאולוגיה הרדיקלית" .בסופו של
דבר ,מסקנה מעין זו היא קביעה כוללנית בדבר תכונה מהותית של הקיום.
היא קובעת שהיקום אדיש כלפי הגורל האנושי .שיקולים של ערכים זרים
לסדר האוניברסלי ,האטום לשאלות של משמעות .כל דבר העשוי לקרות
אפשר שיקרה ,מפני שאין שום ישות שיש לה עניין להשגיח על מהלך
הטבע או ההיסטוריה .ואכן ,עמדה כזאת או דומה לה היא עמדתם של כמה
אקזיסטנציאליסטים .קאמי ,למשל ,נתן ביטוי לגישה הזאת במכתבים לידיד
גרמני" :אני יודע שהשמים ,שהיו אדישים למראה ניצחונותיכם הנוראים ,יהיו
אדישים באותה מידה למראה מפלתכם הצודקת .אפילו עכשיו אינני מצפה
מן השמים למאומה" 3.אני מניח שזהו פירושו של מה שנקרא "האבסורדיות
של הקיום" .החיים הם אבסורד ,אין להם משמעות .כל המשמעויות וכל
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