
ָהיֹה ָהיָהמילון שואה

	  נוסחו בכנס ועידת המפלגה הנאצית השנתית בעיר נירנברג, ב־15 בספטמבר 1935,  
על  החוק  אסר  היתר,  בין  טהור.  גרמני  בעל   שאינו  מי  מכל  אזרח  זכויות  לשלול  הייתה  ומטרתם 

נישואים בין יהודים לבין גרמנים כדי להגן על “הדם הגרמני והכבוד הגרמני”.

ובהם   , בשם    שנודעו  משפטים  סדרת  המלחמה  בתום  התקיימו  עצמה,  עיר  באותה  	
נשפטו בידי     פושעי מלחמה וראשי המשטר הנאצי. 

, שהצפיפות הרבה בהם הרעב ותנאי התברואה  השלב הראשון להשגת “הפיתרון הסופי” היה הקמת  	
הירודים הביאו למותם של רבים שם. 

לאחר הקמת הגטאות דרשו הגרמנים מהיהודים שיבחרו לעצמם הנהלה מרכזית אשר תהיה אחראית לביצוע כל  	
. רבים מהם לא שיתפו פעולה,  ההוראות והצווים שיוטלו על היהודים. חברי מועצת היהודים נקראו 

וחלק אף העדיפו להתאבד מאשר להסגיר יהודים לידי הגרמנים.

בשנים ב   נערך   , הנאצי,   המלחמה  פושע  נגד  אחר  מפורסם  משפט  		
1962-1961, ועורר עניין רב בארץ ובעולם. הייתה זו הפעם הראשונה שפרטי השואה ומוראותיה התפרסמו בארץ 

”, הוא נלכד בארגנטינה  בפומבי. אדולף אייכמן היה מהאחראים הראשיים על ביצוע ה”   

”. הוא הוצא להורג בתלייה. זו הפעם היחידה שבוצע גזר דין מוות במדינת ישראל. על ידי ה”

, שבה הוחלט על תוכנית “הפתרון הסופי” של היטלר  ב 20 בינואר 1942 התקיימה    	
להשמדה שיטתית של כל יהודי אירופה.  - יחידת עילית שהייתה נאמנה ללא תנאי לפיהרר ולמפלגה 

הנאצית - מונה כאחראי לביצועה. 

. 	    היה בתקופת השואה מנהלו של בית יתומים יהודי בגטו 
הוא חיבר אמנה לזכויות יסוד לכל ילד בעולם, ביניהן הזכות לאהבה, לכבוד ולתנאים אופטימלים לגדול ולהתפתח.   

ידידיו   . ההשמדה  למחנה  העובדים  סגל  ואת  היתומים  את  לקחת  הגרמנים  באו   1942 באוגוסט 

וחניכיו  צוותו  אנשי  עם  ונותר  הצעתם,  את  דחה  הוא  אך  ולהינצל  לצדם  לעבור  לו  הציעו  קורצ’ק  של  הפולנים 

ברגעיהם האחרונים. 

“  יקרה”, כך פנתה      ליומנה.  ביומן זה היא תיעדה את התקופה שבה  	
.  לאחר שהמשפחה  הוסגרה  הסתתרה מאימת הנאצים יחד עם משפחתה במחבוא בבית ידידיהם ב 

 , על ידי אחד משכניה ההולנדים לידי הנאצים, אנה נשלחה עם אחותה למחנה הריכוז   

. אביה ניצל. שם מתה והיא בת 

והיה לסמלה המובהק  	   היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה, 
 ,   ,1943 באפריל  ב-  החל  הוא  בשואה.  היהודית  המזוינת  ההתנגדות  של 

כשהגרמנים נכנסו לגטו במטרה לחסלו סופית. השתתפו בו כ-800 לוחמים, בעיקר חברי תנועות הנוער השונות 

 , שפעלו בגטו, במסגרת שני הארגונים:  - )ארגון יהודי לוחם(, בפיקודו של   

ואצ”י )ארגון צבאי יהודי(. באמצעים הדלים שעמדו לרשותם הצליחו המורדים להחזיק מעמד ולעמוד בגבורה מול 

מכונת המלחמה הנאצית במשך  תמים כמעט.

על שער הכניסה למחנה ההשמדה  הוצב )ועדיין ניצב( השלט הציני “   ”.  	
אסירים שיצאו מהמחנה במשך היום לעבודות בנייה או חקלאות הוכרחו לצעוד דרך השער לקול נגינת תזמורת.

בישראל ובמדינות מערביות רבות, בהן גרמניה, אוסטריה וצרפת נחקקו בשנים האחרונות חוקים נגד   	
לפשעי  אהדה  המביעים  או  השואה,  אירועי  את  המכחישים  דברים  לפרסם  אין  אלה,  חוקים  לפי   .

הנאצים. הפרת הוראה זו מהווה עבירה פלילית, ועונשה מאסר וקנס.

אנשים שאינם יהודים אשר סיכנו את חייהם ואת חיי בני משפחותיהם בזמן השואה על מנת להציל יהודים נקראים  	
. . לכבודם ניטעה ביד ושם שדרה של      

	  הוא שמה של “רשות הזיכרון לשואה ולגבורה” שהוקמה בשנת 1953 על ידי מדינת ישראל 
. שם זה ניתן על פי הפסוק  בעקבות חוק מיוחד של הכנסת, אותו יזם שר החינוך דאז,  

ָּנֹות: ֵשם עֹולָם אֶתֶּן-לו אֲֶשר ֹלא יִכֵָּרת” )ישעיהו  ָּנִים ּומִב י לָהֶם    יָד וֵָשם - טֹוב מִב “וְנָתַתִּ

נו, 5(.      
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יום השואה
אלוהים ואדם

יום הזיכרון לשואה ולגבורה שם: 
כ”ז בניסן )כשבוע לפני יום הזיכרון לחללי צה”ל  מועד: 

ויום העצמאות( 
הזיכרון  יום  ב”חוק  הכנסת  ידי   על  נקבע  היום  הורים: 

לשואה ולגבורה”, תשי”ט - 1959
עצרת ממלכתית ביד ושם  בירושלים בערב יום  מנהגים: 
ולאחריה  דקות  דומיה בת שתי  צפירת  השואה; 
זיכרון ליד אנדרטאות, בתי ספר, מחנות  אירועי 
שמות  קריאת  מעמד  ציבור;  ומוסדות  צה”ל 
הנספים במשכן הכנסת וב”אוהל יזכור” ביד ושם; 
מרכזי  סגירת  התורן;  לחצי  ישראל  דגלי  הורדת 

בילויים; משלחות נוער וצה"ל לפולין. 
משמעויות: זיכרון אישי ולאומי; גילויי גבורה; קדושת החיים; 

קידוש השם; שואה ותקומה.

יום השואה הבינלאומי מצוין ב-27.1, היום בו שוחרר מחנה 
ההשמדה אושוויץ בידי הצבא האדום.

בפתח החלון תעודת זהות

 כתיבה ועריכה: צילה מירון-אילן )מרכזת(, אריאל אביב, עליזה אשד  ייעוץ מדעי: ד"ר איילון אידלשטיין    עריכת לשון: דרורה ועדיה    זכויות יוצרים: ז'קלין אגם
עיצוב: סטודיו דוד הראל   ביצוע גרפי, לוחות והדפסה: ארט פלוס, ירושלים

ירושלים, תשע"א 2010

המסע  ספרו.  בית  במסגרת  בפולין  ממסע  חזר  י”א,  כיתה  תלמיד  ערן, 
וכל התהליך שהתלווה אליו הותירו אצלו רושם עז ועוררו אצלו שאלות 
מאמין,  אדם  שואה,  ניצול  סבו,  עם  עליהן  לשוחח  החליט  הוא  נוקבות. 

והקשה עליו: 

איך יתכן בכלל שהתרחש אירוע נורא כל כך בידי אדם? � 
איך ייתכן שבני העם הגרמני והעולם כולו עמדו מנגד? � 

מדוע אלוהים לא התערב? האם יתכן שהיה לו חלק בכך?  � 
כה  לעונש  שהביא  כך  כל  הנורא  החטא  ומהו  עונש,  היא  השואה  האם  � 

אכזר? 
איך הסכימו יהודים ללכת אל מותם בהמוניהם ללא התנגדות? � 

איך הצליחו היהודים לשמור על צלם האנוש שלהם בזוועות שעברו? � 
אחרים  עמים  גם  שיש  או  מיוחדת,  היא  היהודי  העם  של  ה”שואה”  האם  � 

שסבלו מ”שואה” )כמו הארמנים למשל(?
איך אפשר להמשיך להאמין באלוהים אחרי השואה? � 

 
השאלות הנוקבות הללו מופנות הן כלפי אלוהים והן כלפי האדם, בניסיון 
בכלל.  והאנושות  היהודי  העם  בתולדות  מחריד  כה  לפרק  פשר  למצוא 
יהודים  רוח,  אינו לבד בשאלותיו. מאז השואה עסוקים אנשי  ערן  ואכן, 
אלוהים,  של  למקומו  הנוגעות  אלה,  גדולות  בשאלות  יהודים,  ושאינם 

לטבע האדם, לאחריותו למעשיו  ולמשמעות ההיסטוריה. 
'איפה היה אלוהים בשואה' ו'איפה היה האדם בשואה' תהיינה השאלות 

שבהן יעסוק גיליון זה.
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משרד החינוך    המזכירות הפדגוגית
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

צוואתו של יוסל רקובר
 

אשר  רקובר,  יוסל  של  צוואתו  לפניכם 
לפי הסיפור, נמצאה תחובה בתוך בקבוק 
קטן בגיטו. יוסל, שאיבד את אשתו ואת 
נפשו  חיבוטי  את  מתאר  ילדיו,  ששת 

לקראת מותו המתקרב.

לא  אך  חבול  בסיפוק;  לא  אך  בשלום,  מת  אני 
לא  אך  מאמין  מאוכזב;  לא  אך  מריר  משועבד; 
מתחנן; מאוהב באלוהים אך לא אומר-אמן עיוור 

שלו. 
את  שמרתי  אותי.  כשהרחיק  אפילו  בו  ָדַבקתי 
מצוותיו אפילו כשייסר אותי על כך. אהבתי אותו, 
הייתי ונשארתי מאוהב בו, אפילו כשהשפיל אותי 
 עד עפר, עינה אותי עד מוות, שם אותי ללעג וקלס...

אלוַהי  אליך,  האחרונות  מלותיי  גם  ואלה 
במאום!  לך  יועיל  לא  אלה  מכל  דבר  הזועם: 
כדי  ממך,  שאתאכזב  כדי  הכול  עשיָת 
כפי  בדיוק  מת  אני  אבל  בך.  אאמין  שלא 
לערערה.  שאין  באמונה  בך  מאמין   שחייתי, 
ישתבח שמך לעד אלוהי המתים, אלוהי הנקמות, 
אלוהי האמת והדין, שבמהרה ישוב ויגלה את פניו 
 לָעולם, וירעיד שוב את אושיותיו בקולו האדיר.

ה’  ‘בידך  אחד’.   ה’  אלוהינו  ה’  ישראל!  ‘שמע 
אפקיד רוחי’.

כיצד מסביר יוסל רקובר  טרם השמדתו  � 
את אמונתו באלוהים? 

ון    כסלו    טבת    שבט    אדר תשרי    חשו ן    תמוז    אב    אלול ו יר    סי ניסן    אי



מקורות משוחחים

ְִּקבְּרּו ַחיִּים בִּיֵדי ִמְפלְצֹות ַהּצֹוְרִרים בְּגָלּות ֵאירֹוָפּה. ְֶּחנְקּו וְשנ ְִּטבְּחּו וְֶשנ ֶֶּהְרגּו וְׁשנ ִָדים וִילָדֹות, שנ ָׁשים, יְל ְִהיִרים, ֶאת נִׁשמֹוֵתיֶהם ׁשל ׁשׁש ֵמאֹות ִרבְבֹות ַאלְֵפי יִׂשָרֵאל ֲאנָׁשים וְנ ְֵפי ַהְשכִינָה בְַּמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְֹּזַהר ָהָרִקיַע ַמז ן ְמנּוָחה נְכֹונָה ַעל-כַּנ ָאבִינּו ַמלְכֵּנּו ... ֵתּ
)מתוך תפילת אשכבה לקדושי השואה(

4

3
1

אדם ואלוהים 
בשואה

והיכן הוא האדם?

?

אתי הילסום: “השמים שבתוכי”

“השמים שבתוכי” הוא חיבור מטלטל שנכתב בתקופת השואה.  זהו יומנה 
השואה.  בתקופת  באמסטרדם  שחיה  יהודיה,  צעירה  הילסום,  אתי  של 
יהודית הולנדית משכילה ומתבוללת.  נולדה ב-1914 למשפחה  הילסום 
ביומן שכתבה בשנים 1941-1942 היא פורסת את מהלך חייה הפנימיים 
ואת תהליך השתחררותה והתפתחותה הרוחנית כאישה עצמאית, בזמן 

מלחמת העולם השנייה. 
המעבר  ממחנה  ואחיה  הוריה  עם  יחד  אתי  גורשה   1942 בספטמבר 
בידי  כך  אחר  )ונמצאה  הרכבת  מחלון  שהשליכה  בגלויה  לאושוויץ. 
לה  הייתה  העדויות,  לפי   ”.. בשירה  מהמחנה  “יצאנו  כתבה:  איכרים( 
ובחרה לחלוק את  ולהציל את עצמה, אך היא סירבה,  אפשרות לברוח 
רוצה  “הייתי  במילים:  סיימה  יומנה  את  עמה.  בני  עם  המשותף  הגורל 

להיות רטייה על פצעים רבים.”  
אתי הילסום נספתה באושוויץ ב-30 בנובמבר 1943.

תפילת יום ראשון בוקר. 
אלוהים, אלה זמנים מפחידים. הלילה, בפעם הראשונה, לא הצלחתי להירדם; שכבתי 

בחושך ומול עיני הבוערות עברו תמונות רבות של סבל אנוש. 
דבר אחד אבטיח לך, אלוהים, רק הבטחה אחת קטנה: אני לא אעמיס את דאגות המחר 

על כתפי ההווה, אבל גם זה דורש תרגול וניסיון. כל יום קיים ועומד בפני עצמו. 
יכולה להבטיח שום דבר  לא  לך להחזיק מעמד בתוכי, אבל אני  אלוהים, אני אעזור 
מראש. רק דבר אחד הולך ומתבהר לי: אתה לא יכול לעזור לנו, אנחנו צריכים לעזור 
וזה גם הדבר היחיד  נוכל להציל,  זה הדבר היחיד שעוד  נעזור גם לעצמנו.  ובכך  לך, 

שחשוב באמת: נוכחותך בתוכנו. 
ואולי נוכל גם לעזור לאחרים לחפור ולחשוף אותך בליבותיהם המעונים. כן, אלוהים שלי, 
לא נראה לי שאתה יכול לשנות משהו בנסיבות האלה, הן פשוט חלק מהחיים האלה. 

ואני גם לא מבקשת ממך הסבר, להיפך: אתה תהיה רשאי לבקש הסבר מאתנו. 
ועם כל פעימת לב הולכת ומתחזקת בי ההכרה: אינך יכול לעזור לנו, אנחנו צריכים 

לעזור לך ולהגן עד טיפת דמנו האחרונה על מקום משכנך בתוכנו. 
אתי הילסום, השמים שבתוכי: יומנה של אתי הילסום 1941 - 1943, הוצאת כתר

? אתי הילסום הופכת את היוצרות בין האדם לאלוהים בתקופת השואה: לא 
אלוהים הכל-יכול העוזר לאדם, אלא האדם יכול וצריך לעזור לאלוהים. 

האם זה אפשרי? כיצד? חוו דעתכם.
מדוע לדעתכם מכונה הספר “השמים שבתוכי”?    

מי אמור לתת למי הסבר, לפי הילסום, ומדוע?    

אנה פרנק: “תמיד נשאר עוד משהו יפה”

צעירה  נערה  ידי  על  הוא  אף  נכתב  עולמית  לתהודה  שזכה  אחֵר  יומן 
באמסטרדם בתקופת השואה: אנה פרנק )1945-1929(. 

למחבוא  הכניסה  מחבוא.  למקום  משפחתה  עם  אנה  עברה  ב-1942 
הוסתרה מאחורי ארון ספרים מסתובב על ציר. במשך שנתיים הסתתרה 
המשפחה )בחדר אחד( עם עוד משפחה )בחדר אחר(, כשידידים הולנדים 

דואגים להבריח לתוך המחבוא מזון ומצרכים חיוניים. 
במהלך כל התקופה ניהלה אנה יומן ובו תיארה בצורה מפוכחת, בוגרת, 

מלאה אופטימיות ואהבת האדם, את הקורות אותה ואת האחרים. 
ב-1945 הוסגרה המשפחה ונתפסה על ידי הנאצים, נשלחה למחנה הריכוז 

ברגן-בלזן, ושם נספתה כולה למעט אביה של אנה.
את  המייצגות  הדמויות  לאחת  פרנק  אנה  הפכה  ששרד  יומנה  בזכות 

זוועות השואה ואת מיליוני הנספים.

ובערב, כאשר אני שוכבת במיטתי ומסיימת את תפילתי במילים: “אני מודה לך על 
שבמחבואנו,  ב”טוב”  מהרהרת  אני  בקרבי.  לבי  צוהל   - והיפה”  והחביב  הטוב  כל 
בבריאותי ובעצמי. ב”חביב” שבּפִֵטר; באותו רגע שהוא עדיין קטן ועדין, ושנינו עדיין 
אין אנו מעיזים לקרוא לו בשם או לנגוע בו, אך הוא עתיד לבוא, והוא האהבה, העתיד 

והאושר; ב“יפה” שהוא העולם; העולם, הטבע, היופי והכול, כל היפה שבעולם.
מן  הרבה  וכאן  נותר.  היופי שעוד  כל  על  הסבל, אלא  כל  על  דעתי  נותנת  אינני  ואז 
על כל הסבל שבעולם שלא  היא: “חשוב  ועצתה למתעצב  וביני.  ההבדל שבין אמא 
נפל בחלקך!” עצתי היא: “צא לשדות, אל הטבע והשמש, צא ונסה לחזור ולמצוא את 
האושר בתוך עצמך ובאלוהים. חשוב על כל הטוב והיפה שעוד נותר בך ובכל אשר 

סביבך והיה מאושר!”
לעשות כאשר אתה בעצמך  עליך  מה  כי  הגיון בהשקפתה של אמא,  אין  דעתי,  לפי 
יפה,  משהו  עוד  נשאר  תמיד  כי  סבורה,  זאת,  לעומת  אני,  אבוד.  אתה  אז  הן  סובל? 
בטבע , בזיו השמש, בחופש, בעצמך. התבונן בכל אלה ותמצא את עצמך ואת אלוהים, 

ותמצא את שיווי משקלך.
יאבד  לא  לעולם  ואמונה,  גבורה  בעל  מי  לאחרים.  גם  אושר  ייתן  בעצמו  והמאושר 

בייסורים! )7 מארס 1944(
אנה פרנק, יומנה של נערה, הוצ’ דביר, עמ’  144-5

? אנה פרנק משדרת ביומנה אופטימיות ושמחה. הכיצד?
מה ההבדל בין דרכי ההתמודדות של אנה ושל אמה?  

היכן נמצא אלוהים בחייה של אנה?  
השוו בין יחסה של אנה פרנק לאלוהים ולאדם לבין יחסה של אתי   

הילסום אליהם.

ָ’אן ָאֶמִרי: "האמון בעולם לא ישוב עוד"  ז

לא רק האמונה באלוהים עמדה בשואה במבחן, אלא גם האמונה באדם 
ובכוחו להיות מוסרי. ז'אן אמרי )1978-1912(, איש רוח יהודי )מאב(, יליד 
אוסטריה, נמלט מפני הנאצים, השתתף בתנועת ההתנגדות בבלגיה, והיה 
כלוא במחנות ריכוז, בהם אושוויץ. לאחר שחרורו ב-1945 השתקע בבלגיה 
ועסק בעיתונאות. בשנות ה-60 החל לכתוב על חוויותיו מתקופת הנאצים. 
“ניסיונותיו של אדם  ולכפרה" מגולל אמרי את  "מעבר לאשמה  בספרו 
וכוונתו  הספר(,  של  המשנה  כותרת  )כלשון  התבוסה”  על  לגבור  מובס 

בעיקר לתבוסת הרוח האנושית בשואה, כפי שחווה אותה.
ובמשמעות  בעולם  באדם,  אמונה  כל  אמרי  איבד  השואה  אֵימֵי  לנוכח 

הקיום. ב 1978 הוא שם קץ לחייו.
מבחן  רגעי  מתאר  הוא  שבהם  בספר,  מסות  משתי  קטעים  לפניכם 

במציאות הנוראה של אושוויץ.

א. מי שעֻּנָה שוב לא ירגיש לעולם כבן-בית בעולם. את חרפת ההשמדה אי אפשר למחות. 
האמון בעולם ... לא ישוב עוד. העובדה שהזולת החי עמנו הפך לזולת החי נגדנו - עובדה 
זו מוסיפה לרבוץ בתוך המעונה כאימה דחוסה: איש אינו מביט מעבר לה החוצה ]מן 

האימה[, אל עולם ש”עקרון התקווה” )שם של ספר( שולט בו. )“העינויים”, עמ’ 93(
ב. ... ]באושוויץ[ האינטלקטואלים נאלמו דום ולא ידעו מה לענות על טענת חבריהם, 
שערכי הרוח אין בהם כל תועלת ... הרוח לא הועילה כלום, או כמעט לא כלום, אלא אם 

כן נתמכה באמונה דתית או פוליטית. היא עזבה אותנו לנפשנו... )שם, עמ’ 43(
ג. לא החכמנו באושוויץ ... ואין צורך לומר, כמדומני, שבאושוויץ לא נהיינו טובים יותר, 
אנושיים יותר, אוהבי-אדם יותר, ובשלים יותר מן הבחינה המוסרית - אינך מתבונן 
במעשיו ובפשעיו של אדם שניטלה ממנו אנושיותו בלי להטיל ספק בכל מושגיך על 

כבוד האדם מלידה. יצאנו מהמחנה עירומים, בזּוזים, מרּוקנים, מבולבלים ... 
ובכל זאת לא הייתה לגבינו השהייה במחנה משוללת כל ערך, שכן לקחנו עמנו את 
הוודאות, ששוב לא יהיה אפשר לערערה לגבנו, ]והיא[ שהרוח היא אכן במידה רבה 
מאד ]רק[ ludus  )=משחק; לא דבר ממשי( ...  כך נָשָרה מעלינו התנשאות מסוימת 
... אבל ]יחד עמה נָשָרה[ גם איזו שמחה תמימה שהפקנו מהרוח ומשמעות שדימינו 

למצוא בחיים ...  )“בגבולות הרוח האנושית”, עמ’ 52-53(
ז’אן אמרי, ֵמעבר לאשמה ולכפרה, הוצ’ עם עובד, ת”א 2004

? מה גרם לאמרי לאבד את התקווה שהעולם יוכל לחזור ולהיות טוב יותר? 
את הרוח שהכזיבה מכנה אמרי בכינויים מנוגדים: “משחק” ו”התנשאות”   
ניתן  גיסא. מה  ו”משמעות בחיים” מאידך  “שמחה תמימה”  גיסא,  מחד 

ללמוד מן ההתייחסויות המנוגדות הללו?
לאדם  לתת  עשויות  אחרת  אידיאולוגיה  או  דתית  אמונה  לדעתכם  האם   

מענה מול הייאוש והניכור שמתאר אמרי? הסבירו.

2

ראינו שקיימות גישות שונות המתמודדות עם השאלות היכן היו אלוהים והאדם בשואה. 
 האם הגישות השונות שהובאו סייעו לכם בהבנת שאלות אלו? הסבירו.   האם בגישות השונות יש כדי ללמד אותנו על משמעות השואה? כיצד?

 בעולמנו כיום, עשרות שנים לאחר השואה, מהם הלקחים שאתם  למדים על בני אדם בכלל, על העם היהודי, עליכם כפרטים ועל אלוהים.

ויקטור פרנקל:  "האדם מחפש משמעות"

בניגוד להוגים הקודמים, ויקטור פרנקל )1997-1905( אינו שואל שאלות 
של “למה” אלא בעיקר שאלות של “איך”: איך מתמודד אדם עם חוויות 
הוא  בווינה.  מוערך  פסיכיאטר  פרנקל  היה  המלחמה  ערב  נוראות?  כה 
ָראפיָה  פיתח תורה פסיכולוגית-אקזיסטנציאליסטית )קיומית( בשם לֹוֹגֹוֹ-תֵּ
ָראפיָה = טיפול, ריפוי(, שעל פיה הצורך  )לֹוגֹוס = היגיון, פשר, משמעות; תֵּ
שיטת  גם  וזו  לחייו,  משמעות  מציאת  הוא  האדם  של  ביותר  הבסיסי 

הטיפול המוצעת לאדם הסובל ממצוקה נפשית. 
פרנקל שעבר חוויות קשות באושוויץ, בחן את כוחותיו וחירותו של האדם 
עד קצה גבול היכולת. לדעתו, אנו יכולים ללמוד מן ההתמודדות בשואה על 
טבע האדם בכלל, ואף להשליך מכך על ההתמודדויות הקטנות שבחיינו.

אדם  בני  הצליחו  כיצד  פרנקל  מראה  שבו  הנודע,  מספרו  קטע  להלן 
למצוא משמעות לחייהם בלב התופת. 

... דשדשנו בחשיכה לאורך דרך היציאה האחת מן המחנה, כשאנו מדלגים על אבנים 
גדולות ובֹוססים בשלוליות נרחבות. הזקיפים המלווים אותנו לא פסקו מלצרוח כלפינו 
ומלהאיץ בנו בקתות רוביהם. בעלי רגליים פצועות נשענו על זרועות שכניהם ... רגלינו 
מועדות על פני מקומות קפואים. ובעוד אנו תומכים פעם בפעם איש ברעהו, מרימים 
וגוררים זה את זה הלאה, לא נאמרה מלה, אך שנינו ידענו: כל אחד  איש את רעהו 

מאתנו מהרהר באשתו. 
יש והסתכלתי בשמים, שכוכביהם היו דועכים ואורו החכלילי של השחר היה מתפשט 
והולך מאחורי עננה קודרת. אולם רוחי דבקה בדמות אשתי וציירה את קוויה בחדּות 
הגלוי  מבטה  את  חיוכה,  את  ראיתי  שאלותיי,  על  משיבה  אותה  שמעתי  מפליאה. 
והמעודד. מבטה - ואחת היא )לא משנה(, אם היה ממשי או לא - היה מזהיר )זוהר( 

באורו אותה שעה יותר מן השמש העולה. 
זו הפעם הראשונה בחיי ראיתי את האמת כפי ששרו עליה  מחשבה אחת עברתני: 
משוררים כה רבים, כפי שתיארוה, כפסגת החכמה... האמת - שהאהבה היא המטרה 
ישאף האדם. אותה שעה עמדתי על פשר הסוד  ביותר אשר אליה  והנעלה  הסופית 
נושע  האדם  ואמונתו:  האדם  ומחשבת  האדם  שירת  לגלות  שעשויות  ביותר  העמוק 
על ידי האהבה ובאהבה. נוכחתי לדעת, כי אדם שלא נותר לו כלום בעולם הזה, עדיין 
 ... עליו  האהובה  הנפש  דמות  אל  בהתבוננו  קל,  לרגע  ולו  אושר,  טעם  לדעת  מסוגל 
ַהַעָצָמה זו של החיים הפנימיים הניחה לאסיר להימלט אל העבר, ובכך סייעה לו למצוא 

מחסה מפני הריקנות, השיממון והדלות הרוחנית של הווייתו. ...
ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, תרגם חיים איזיק, הוצאת דביר, תל אביב, 2001, עמ’ 52-55 )בדילוגים(

? מה ביקש פרנקל להראות בעזרת סיפור ההיזכרות באשתו? 
כיצד מתקשרת מסקנתו של פרנקל מן הסיפור האישי אל שיטתו הכללית,   

הלֹוגֹוֵתָראפָיה? 
השוו בין עמדתו ומסקנותיו של פרנקל ובין אלו של ז’אן אמרי ביחס למעמד   

האדם ולמקומם של ערכי הרוח בשואה ולאחריה.
במקום אחר בספרו מצטט פרנקל את דבריו של הפילוסוף הנודע פרידריך   
ניטשה: “מי שיש לו איזה ‘למה’ שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל ‘איך’”. הסבירו 

את המשפט, והדגימו אותו, לפי פרנקל, בתקופת השואה ובחיי היום-יום.

מדוע מדגיש פגיס שהרוצחים בשואה היו "בני אדם"? � 
מהם הניגודים בין הרוצחים ובין הקורבן שלהם? � 

בזמן  אלוהים  היה  היכן   - זה  בגיליון  דיוננו  שתי השאלות שבמרכז 
השואה והיכן היה האדם בזמן השואה - מקבלות לכאורה מענה חד 

משמעי בשירו של דן פגיס, עדות. 

וְהּוא ְּבַחְסּדֹו ֹלא ִהְשִאיר ִּבי ַמה ְשיָמּות.
ּובָרְַחִּתי ֵאלָיו, ָעלִיִתי ַקּלִיל,ּכָחֹל,

ְמפּוּיָס, ָהיִיִתי אֹוֵמר: ִמְתנַַּצל:
ָעָשן ֶאל ָעָשן ּכֹל יָכֹול 

ְשֵאין לֹו ּגּוף ּוְדמּות.

עדות / דן פגיס

ֹלא ֹלא: ֵהם ְּבֶהְחלֵט 
ָהיּו ְּבנֵי ָאדָם: ַמּדִים, ַמּגַָפיִם.

ֵאיךְ לְַהְסִּביר. ֵהם נְִברְאּו ְּבצֶלֶם.

ֲאנִי ָהיִיִתי צֵל.
לִי ָהיָה ּבֹורֵא ַאֵחר.

אל מול טענות שכיחות על כך שהשואה מסמלת את “מות האל” או 
את “מות האדם” )במשמעות של קריסת ערכי ההומניזם(, מציג פגיס 
“עדות” אחרת, מפתיעה. ניתן לראות בשירו מעין תשובה כפולה לשתי 
השאלות גם יחד: “ ֹלא ֹלא: הֵם ּבְהֶחְלֵט הָיּו ּבְנֵי אָדָם”. גם בשיא רשעותו 
נותר האדם - אדם. וכך גם ביחס לאל -  הוא נוכח תמיד. צלמו נמצא בכל 
אדם, אפילו הוא התליין. האל נוכח גם בחולשתו, בדמותו של הקורבן, 
‘הצל’’, “ְשאֵין לֹו ּגּוף ּוְדמּות”. ) זהו היפוך במשמעותו של ביטוי מסורתי, 
שנועד במקור לבטא דווקא את גדולת האל הבלתי גשמי(. פגיס אינו 

מוכן ‘לוותר’ לא על אלוהים ולא על האדם - נוכחותם ואחריותם. 

במקורות שלפניכם מוצגות התמודדויות שונות עם השאלות שבפתח 
הגיליון. מכולן עולה מצוקה דתית וקיומית קשה, אך בחלקם נשמע, 

מתוך עומק המשבר, גם קול של תקווה.  

בית שניאבות השכלה וחסידותרנסנסימי הממלכה ובית ראשון תלמוד תור הזהב בספרדמשנה

העת החדשהימי הבינייםתקופת המקרא תקופת חז”ל
ציונות

ומדינת ישראל
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אנה פרנקז’אן אמריאתי הילסום


