
 היהודית 'בהיסטוריה הגורליתהמהפכה
)מסקנה(

 היסודית המעותא.
 שני מעלה היהודי העם מבני המיליונים של ההשמדה מעשהניתוח

 ופעלו ועמדו היקפה ואת הזאת ההשמדה קצב את יחד שקבעוגורמים
 היהודים הימול את שתיכנה הנאציות, של אכזריותה : סופה ועדמתהילתה

 הטבח מהחל היהודים לגורל מעצמית-תבל של ואדישותן הופעתה, עצםעם
 תמיהה אימתה במלוא אותנו ונוקבת עומדת אלה כל על ואולם תומו.ועד

 לגרדום שהובלו משפט-המוות, הוכרז שעליהם אלה הלא ואכזרית:איומה
 - מדינה אחרי מדינה מחנה, אחרי מחנה גיטי, אחרי גיטי - כזובשיטתיות

 תהום- פי על העומדים מיליונים של כוחם והלא מיליונים, היו אלההלא
 קיבלו איך מיליונים, נפלו איך ואיך, לשער, ואין להעריך איןהאבדון
 ? גזר-הדין את מיליוניםעליהם

 ומדהימה הולכת עלינו, ומעיקה הולכת בדבר, מעמיקים שאנווככל
 חיסול של הביצוע תכנית הלוא זו: ונוראה גדולה תמיהה ויותר יותראותנו
 שנתיים של תקופה דרשה המיוחדים במחנות-ההשמדה אירופהיהדות
 מיידאנק למחנה בלובלין הגיטו תושבי אלף חמישים של מגירושםומעלה,
 למהנה הונגריה יהודי אלפי מאות של להעברתם ועד 1942 אפרילבחודש

 בקור האחרונים השכילו לא ולמה 1944, מאי-אוגוסט בחדשיאושוינצ'ים
 להם לסגל התגוננותם, את לארגן אלה, לפחות השכילו, לא למהלהשמדה,
 אירופה את "לטהר הפעולה הלוא : זאת רפוד ? ויעילים ממשייםאמצעי-מגן
  שהתנגדו אירופה עמי ישובי בתוך הנאצי השלטון על-ידי בוצעהמהיהודים"
 עוד להם היה שלא היהודים, הנידונים ניסו לא ואיך י בנאציותונלחמו
 שום ללא ממש, בגופותיהם הכללית התבערה או את להצית לאבד,מה

 הדווים מערבולת לתוך לסחוף כדי האמצעים, בין אבחנה כל וללאחישובים
 ז הלא-יהודים שכניהםאת
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 פרשת צדדיה לכל לעינינו מתגוללת אלו תמיהות תוךאכן,
 צורות את קבעו גורמים שלושה האבדון. במיצרי היהדות שלההיאנקות
 הנאציות של הערמה תכסיסי א( : לכליה המיועדת  היהדות שלההיאבקות
 העולם של קרירות-לבו ב( ההשמדה'י מזימת את היהודים מעינילהעלים
 י במכוני-ההשמדה הממוחצת היהדות של לקריאותיה בנאציותהנלחם

 אירופה מעמי נרחבים חוגים של הפעילה עזרתם וגס האוהד, יחסםג(
 ההשמדה. למעשההמדוכאים
 התפרצות-יאוש להתפרץ והמעונים הנרדפים היהודים יכלוכיצד
 הערים ומשטר-המרצחים הפרימיטיביים, יצרי-הקיום בכוחאחרונה
 הרגע עד ידעו לא לטבח והמובלים שונות, מתחבולות בתחבולותעליהם
 למאסר ואם לעינויים אם לעבדות, אם : מובלים הם ולהיכן למההאחרון

 להתמודד והנכנעים המדוכאים היהודים יכלו כיצד ? במכלאות לריכוזאו
 היו שלהם וקריאות-ההצלה הגדול, מהעולם עזרה כל להם באין מעניהםעם
 ובמח- הגיטאות בצינוקי והמבודדים המפורדים היהודים יכלו וכיצד ?לריק

 הכללית ההתמרדות תבערת את ולהדליק כלאם מתוך לפרוץנות-השיעבוד
 אל והנואשות הנרגשות פניותיהם כל בהיות הנאצי, המשטר של עצמתועל

 ? בשאט-נפש וגם בשויון-נפש נתקלות ההרג באזורי הלא-יהודיםשכניהם

 של ההתנגדות. יכולת את ושיתקו חינקו החיצוניים הגורמיםאלן,
 קל הלכי-הרוח את להסביר כדי מספיקים אינם ואף-על-פי-כןהיהודים,

 וקובע-הגורל היסודי הקו אחרון. מאבק-חיים היאבקם בימי היהודיםהמוני
 ו, נ י מ א ה א ל למחנות-המוות המובלים שמיליוני היה, היהודיםבעמדת

 פה מעידים ואת על למכוני-הרצח. ישר האחרונה, בדרכם מובלים הםכי
 ולא-יהודים. יהודים עדי-ראיהאחד

 הכבושה, בפולין היהודית תנועת-המחתרת מראשי לובטקין,צביה

 היהודים האמינו לא היהודים, חיסול מעשה את הכינו "כשהגרמנים :מעידה
 לכל הגיעו בגאזים השמדה על כשהידיעות "גם בגורלם"י יעלהשכך
 בווארשה, "גם י בזאת" האמינו לא - היהודים ישבו שבהם והעיירותהערים
 "הציבור , בהשמדה" האמינו לא - יהודים מנהיגים של מצומצמתבישיבה
 לא- ומשקיף 1. להאמין" רצה ולא האמין לא הבין, לא אזניו, אטםהרחב
 כיצד עיניו, ממראה תיאר גיטן-ווארשה", "חיסול של היומן מחבריהודי,

 1946. 98, גליון תי-אביב, העבודה", "לאחדותג
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 24 ר, "יום קרונות-המוות: לקראת עצמית אשליה מתוך היהודיםצעדו

 בסה. יהודים מובילים הנוצרי, לבית-היראה סמוך גז'יבוב, בככרביולי.
 אולי סטאווקי, ברחוב )מיקום-המיון( . האומשלאגס-פלאץ אל אותםמובילים
 בשורה, שלושה-שלושה הולכים הם ילדים. זקנים, נשים, נפש, אלפיםשלושת

 בידיהם שכמם. על תרמילים נושאים היהודים כל הגרמני. הצבאי הסדרלפי
 - רשיונות-יצואה כרטיסי-רישום, כרטיסי-עבודה, : פתקאות מחזיקיםהם

 מהמת- ואחד 2 -" מהר.- הולכים הם להינצל. האחרונה התקוהפתקאות
 ספר בטרבלינקה", "שנה מחבר טרבלינקה, במחנה-המוות היהודיםקוממים
 : ובמחנה-ההשמדה קרון-המוות בתוך מרשמיו מוסר לדראון-עולם,שישאר
 ואיום. קודר נואש, הכל לנשימה, אויר אין לרגע. מרגע המחנק גובר"בקרון
 צפוי עצמי את ראיתי האסון. גודל את להקיף יכולתי לא אלה בכלאולם

 ן י י ל ת ה של האכזרית ידו כי האמנתי לא אולם ולרעב, לטלטלהליסורים,
 איך ראיתי 1 במחנה "בעבודתי י קיומנו" כל ועל ילדינו על עלינו,נטויה

 מאספים היו הרכבת, כשהגיעה - - תאי-הגאזים. אל אחינו אתמובילים
 מגבות מוציאות התמימות הנשים - הצריפים. אל והילדים הנשים אתמיד

 אל נכנסות _והילדות הנשים תתרחצנה, כי עצמן את משלות הןוסבון,
 למרחץ". שהולכות בטוחות כמעט הן עתה לגזירה, עצמן ומוסרותהמספרה

 והילדים, הזקנים הגברים, הנשים, כולם, היו שניתן, "לאות --
 2, מחנה אל 1 ממחנה לעבור עליהם היה לצעוד. מתחילים יחד,הערוכים

 כל למסור שיש והכריז אדם ישב שם ,סוכה, עמדה בדרר תאי-הגאזים.אל
 כל להסתיר והשתדלו עוד, יחיו כי עצמם, את השלו האנשיםחפצי-הערך.

 -"3. - שיכלומה

 המשרפות, 'סף על ואפילו ההשמדה במציאות להאמין זה עקשניסירוב

 באשליה, הנאצית. סאת-ההחרמה נוכח היהודים בעמדת נקודת-התורפההוא

 שכיוונן המיליונים זרם עם ; היהודים כל נאחזו כזה", דבר ייתכן "לאכי
 צאצאי כל יחד נגרפו וכדומה, אושוינצ'ים טרבלינקה, מאיידטנק,היה:
 ואביונים, עשירים וחזקים, חלשים לטף, נשים וזקנים, נערים היהודי,הגזע

11942 Warszawa Ghetta, Likwidacja : 8. ,4. 
 הסוכנות ליד הכבושה אירופה יהודי למען הועד הוצאת בטרבלינקה", "שנה'
 7-6. 12, ע' ישראל, בארץהיהודית
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 מאמינים ומדינאים, רבנים וספורטאים, בני-ישיבות ובורים,פילוסופים
 אנשי מתלמדים ולאומיים, מתבוללים ושמרנים, מהפכניםואפיקורסים,
 במצעד- יחד צעדו כולם כולם - התחתון העולם ואנשיהאינטליגנציה

 כי האבדון, מצולת לתוך צועדים הם הנה כי להאמין, סרבו וכולםהמוות,
 ומצעד מאכולת-האש. לתוך ולרבבותיהם לאלפיהם יחד מושלכים הםהנה
 הנאצים הכרזת על שמע אלה מיהודים אחד וכל ושנים, חדשים נמשך הריזה

 וכל הגרמנים, של האכזריות מעללי את ראה אחד וכל היהדות, אתלהשמיד
 לא ובכל-זאת - ואינם הנעלמים היהודים ועל "רכבות-המוות" על ידעאחד
 יכלו לא יכול י ההשמדה של זו וודאות מוחותיהם לתוך כנראה,חדרה,
 מיוחדים, טקסימ וללא יתירות השהיות ללא הכליה על האמת אתלעכל
 כופרת-במציאות מאשליה הירפו לא ממש המוות שערי עליהם שסגרוועד
 כזה". דבר ייתכן "לא כיזו,

 על ובמהירות-בזק, אומה, שישמידו ייתכן כי האמינה, לאהיהדות
- ממש, אחתרגל  של היהודית, ההיסטוריה של הפאטאלית הטעות וזוהי 

 כי קורותיה, דפי מתוך ידעה מנוסת-הגורל היהדות הגלותית.ההיסטוריה
 בטוחה, והיתה האנושות, פגעי כל על לעזאזל שעיר להיות מיועדתהיא

 הנבדל העם את ולקיים להחזיק הן לנוחיותן צריכות אומות-העולםכי
 הצרות והתטאימ, הפשעים עומס כל את להעמיס להן אפשר שעליוהזה,

 היהדות הנשפך. הדם על העונש ואת הנשפך לדם האחריות אתוהמצוקות,
 למכים מופקר גווה כי הגלותית, מציאותה מתוך לדעת הכירה הסבלרווית

 אויביה אמנם שאם מתנחמת, והיתה וקטנה, גדולה הזדמנות בכלולהורגים
 לחסל עליה יקומו לא חיים, כופר מס-דמים, הרף ללא ממנה ידרשובנפש
 נושאת בגהרה, והחלשה ברוחה החזקה היהדות ולעולמים. אחת כלילאותה

 חונכה למשטמת-העולם, הנצחי והנושא בהיסטוריה הכלל-אנושייםהיעודים
 כבוד של קיום על צורותיו, ועל קיומה תנאי על תמידית להיאבקותוחושלה
 יהיה עליה כי האמינה, לא האמן ואולם עצמאי, לאומי כגוף קיוםועל

 כל של זו 'סודית זכות על ום, י ק ה ם צ ע על מאבק--הכרעהלהיאבק
 ממש. הביולוגי קיומה על אדמות, עלי פיסי לקיוםבעל-חיים

 אסון של וכעומקו היהודית, ההיסטוריה של הטראגית הטעותזוהי
 לחשוף יש וו טעות של שרשיה את זו. טעות של עומקה בדורנו,היהודים

--4%2,
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 האנושות עצמה. את הטעתה וגם אחרים ע"י הוטעתה היהדות כיולחשוף,
 והיהודים האמנסיפאציה, של החגיגית בהצהרה היהודים את הטעתההנאורה
 נמצאים. הס להם שווים בני-אדם בין אמנם, כי, עצמם, את להטעותנטו

 בשויון- מלחמה הכריזה היא היהודים. את רימתה המודרנית,האנטישמיות
 אמנם כי וחשבו עצמם את לרמית נתנו והיהודים היהודים, שלהזכויות
 הציגה היהודים, על הערימה הנאציות ; הזכויות דרגת על אלא אינההמלחמה
 והיהודים להם, מיוחד בשטח-מהיה היהודים את לבדד לכת מרחיקהדרישה
 הקם הגיטו בחרפת הגיטו, של בחידושו מצטמצם הגזרה רוע כל כי"שבה
 על חיפוי ע"י היהודים את שולל הוליכה המודרנית ההיסטוריה ילתחיה
 והיהודים האומות, יתר כל ובין היהודים בין המבדילים הגורל,תהומות
 ביותר האיומה הטעות את וטעו לרגליהם, הפעורה מהתהום דעתםהסיחו

בתולדותיהם.

 האבדון במיצרי היהדות של המדומה המלחמהב.
 הקידמה של הבטחותיה כל את אומן _באמונת היהדות שקיבלהמתוך
 הצרפתית המהפכה מאז ניתנו אשר ואחוה", שויון "חירות, עלהאנושית

 האנטישמיות של ולהודעותיה לדבריה גם האמינה חבר-הלאומים, לתקופתועד
 בשם והדוגלת הגזענית זו ובמיוחד החדשה, האנטישמית התנועההמודרנית.

 אשר הצרפתית, למהפכה כתנועה-שכנגד עצמה את הציגה הגזעני,המדע
 לא- שבין התחומים כל את בזה וטשטשה ליהודים השמנסלפאציה אתבישרה
 דרישותיה תמצית את ניסחה הקיצונית האנטישמיות י יהודים וביליהודים
 חיסול - לאמור היהודים", "הפרדת ludaica" ,,Secessio : הקצרהבסיסמה
 בחיי היהודית התרבות גילויי כל חיסול היהודים, של ההתבוללותתהליכי
 צין וחותך קבוע מפריד קו ומתיחת החמנ'סלפאציה, בעקבות שבאוהאומות,
 הנוצרית. התרבות וביןהיהדות

 מעמיק בחתך הזה הצורך את היהודים, להפרדת הזאת המלחמהאת

 האנטישמי המדע נימק "המיוהדת" תרבות-המערב של תוכה בתוךויסודי
 הגלותיים בחיים הבלבי-טבעי, היהודים במצב היהודית, בתלישותהמודרני
 בכלל, היהו7ים כאויב עצמה את הציגה לא המודרנית האנטישמיותהיהודיים.

 מקום- לו שאיו הגלותי היהודי כאויב הנצחי", הנודד "היהודי כאויבאלא

 .י-.,,. ,ז, ..ג,ל?ולן
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 תחום לתוך ונלחץ נדחק הוא ולפיכך משלו, תחום-חיים לו ואין משלומנוחה

 אחרים. וגועים עמים של מרחבי-מחיה כובש זרים, שלחייהם
 היהודים דעת על נתקבל הגויים דעת על שנתקבל ממה יותר זהונימוק

 עם נפגשה היהודים של ה8מנסיפאציה נגד האנטישמית התנועהעצמם.
 קטרו- !"(. ),,שלבסט-8מאנסיפאציץן יהודית עצמית ל4מנסיפאציההתנועה
 של הגלותיים בהיים הניתן תופעות כל על האנטישמיים המסיתים שלגיהם

 לשנאת היהודית, העצמית לבקורת מרובה במידה מקבילים היוהיהודים,
 מע- היהודים היו לפיכך עצמם. היהודים אצל הגלות חיי ולשלילתהגלות
 ענינית אובייקטיבית, הערכה מתוך האנטישמית התופעה את לא-פעםריכים

 באנטי- לראות היהודים את חינכה הלאומית ה8מנסיפאציה ותנועתוהגיונית,
 גם ואולי ויריב מתנגד אם כי לדם, צמא בנפש אויב לא המודרניתשמיות

 תנועת- ואמנם ליהודים. עצמאית מסגרת-קיום של בסיס על עמולהשתוות
 האנטי- הסופה כוחות ע"י לא-במעט ונדחפה נתעוררה אשרהטמנסיפאציה,

 ובין היהדות שבין ביחסים וויוונדי" "המודוס את למצוא 'קיוותהשמית,
 הצדדים שני את רצון שישביע המוצלח, המוצא את המודרני,העולם
 היהודית. העצמאות והכרת היהודית המדינה בייסוד -כאחד

 של גדולה מידה מתוך האנטישמיות אל להתיחס היהודים של זונטיה
 התפרקות באה כך מתוך היהודים. בעוכרי שהיתה היא-היאאיבייקטיביות,

 מנוסת- תחושת-הסכנה הרדמת חירום, לשעת כושר-ההתגוננות שלפסיכית
 אויבים המוקף הנרדף העם של והערנות הדריכות מצב החלשתהדויות,
 עליה וביסס הנאצי, המשטר נאחז זו יהודית ובנטיה וצד. עבר מכלבנפש
 היהודי הקרבן על ההערמה מעשה את והמתוכן, המחושב מעשה-הנכליםאת
 למקומות- ובמיליוניו בהמרניו הובל ועת גרדומי-הענק בשבילו תוכנףעת

 אביר כאויב היהודים נוכח להתייצב הזמן כל השתדלה הנאציותהגרדום.
 מראשיתו, התפאר הנאצי השלטון דבר. מעלים שאינו כביכול,וגלוי-לב,
 צביעות בתכסיסי נוהג ואינו משי , של בכפפות היהודים נגד עומדשאינו

 במלוא.העקביות היהודית, הבעיה לפתרון ישר לגשת מעיז אלאוהתחסדות,
 "חזרה הכלליים. החיים מתוך היהודי היסוד הפרדת על-ידי רחם,וללא

 מהיהודים, והעקרונית העיקרית דרישתה את הנאציות ניסחה כך -לגיטו"'
 המלחמה בתקופת הגיטאות כינון ועד 1935 בשנת נירנברג תחיקתומאז

-, .,,.,,,1 . 
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ש2 ה פ ו באיר ישראל ורבןח

 בתכסיס-רמיה הנאציות. של הרשמית התכנית זו היתה 1940-41בשנות
 לכסות הנאציות השכילה ונועז, שחצני כאויב בהעמדת-הפנים זה,שטני

 ההשמדה. מזימת את ההתקפה, של האמתית המטרה את המותקפיםמהיהודים
 של מלדה היהודים בלב לעורר עלה הנאציות ביד : ואיום מוזרפרדוכס
 הקיצוניות, האנטישמיות בדרישותיה עקיבה היא כי האמינו היהודיםאמון.
 את בושה, וללא חת, ללא הסתייגות, ללא בפרהסיה, משמיעה היאכי
 אופן בכל בהם יש זו "מידה ביהודים. לעשות מתכוונת היא אשרכל

 ידעו הנאצים והנוכלים היהודים. חושבים היו גלויי-לב", שהם -בנאצים
 שלהם פעולה וכל מעשה כל היות עם מפליא. באופן אלה הלכי-רוחלנצל
 כל היות עם ; בתכנית-ההשמדה כשלבים היטב מחושבים היהודיבשטח

 לבידודם, המעשיים הצעדים וכל היהודים להבדלת הבלחי-פוסקתתעמולתם
 ביצוע לקראת הכרחיות הכנות טכנית, מבחינה וגם פסיכולוגית מבחינהגם

 כל ולהציג הסופית המטרה את להעלים להערים, בידם עלה -ההשמדה
 ביהודים. מלחמתם תכלית כל היא היא כאילו אנטי-יהודית,פעולה

 היהודית. ההיסטורית מהטעות התוצאה אימתה מלוא בכל באהוכאן
 השלימו לא לגורלם, נכנעו לא ידים, בחיבוק ישבו לא המותקפיםהיהודים

 זלזלו לא ראשיהם, על שניתכו לבקרים, החדשות והפירעניית הגזירותעם
 ובמהותו. בתכנו המאבק, בנושא טעו הם ואולם ולא. לא המאבק.בערך

 הסתערות כי ועריצות, דיכוי של משטר הוא הנאצי המשטר כי דימוהיהודים
 על התקפה היא כי היהודים, בזכויות מלחמה לשם באה הנאציות שלהקצף
 של העצמאי-למחצה הקיום באפשרויות התנקשות היהודי, הכוחמצודת
 עקשנית, למלחמת-עמדות איפוא, התאזרו, היהודים היהודיים. הקיבוציםגדולי

 מלחמת-שוא, מדומה, אלא היתה לא זו ומלחמה עמדות-הקיום, עללמלחמה
 ומותם חייהם המלחמה מאזני על הוטלו הדבר של לאמיתו כימלחמת-הסחה,

 היהודים. שלממש
 אין-ספור פעמים המלחמה מהלך תוך השמיעו הנאציות מנהיגיאמנם,

 יכלו שלא היהודים, ואולם ! היהודים השמדת : והגלוי המפורש האיוםאת
 למערכות הנאציות על-ידי ונמשכו הישרה ההשמדה באפשרותלהאמין
 שונים, מובנים היהודים" "השמדת במושג והכניסו עצמם, את השלומדומות,
 הנאצית. תכנית-ההשמדה של האקטואליות לדרגות-הביצועבהתאם

 י,,,,,.ן,,,,,ו ,.,
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 פראגר משה

 שטחי בכל ביצע הנאצי משטר-הכיבוש כאשר הראשונה,בתקופה
 את נישל ובזז, שדד - היהודית, הכלכלה של ההרס מפעל אתהשתלטותו

 כלכלית, יזמה של אפשרות כל וחיסל הכלליים הכלכליים מהחייםהיהודים
 הכל- קיומם יכולת של זה חורבן כי אומרים, היהודים היו עצמאית,יהודית

 גייסו : זו למערכה כוחם בכל ונחלצו היהודים", "השמדת - הוא הואכלי
 מעין להם הקימו שלהם, ההסתגלות יכולת כל ואת האמצאה כושר כלאת

 גם הכלכליות, הגזירות שבחומת וסדק חור לכל חדרו שבמחתרת","כלכלה
 לא שלמעשה מלחמה, נלחמו דבר: של כללו - אותה והתקיפוהקיפו
 מוסווית. מלחמה אלאהיתה

 החיים לתוך פנימה חדר הנאצי המשטר כאשר שלאחריה,בתקופה
 החינוך מפעל את הרס הציבוריים-התרבותיים, המוסדות על כפו שםהיהודיים,
 תרבותית-לאומ"ת פעילות כל א'סר והדת, המסורת לסודות בכל התנקשהיהודי,

 - "היודן-רטט" בצורת בידיו לכלי-שרת היהודית הקהילה מוסד אתוהפך
 - הם הציבורי כוחם ופירור קומתם שבירת רוחם, דיכוי כי היהודים,בטחו

 חשאית רשת-תיבוך כוננו הכבוד: למאבק עמדו ומיד היהודים","השמדת
 הקימו מחתרת, בתנאי הדתיים-מסורתיים החיים את המשיכו למדי,מסועפת
 ה"יודן- וכנגד שונות, בצורות-הסוואה שונים ציבוריים-תרבותייםמפעלים
 יהודיים וארגונים תאים במחתרת קמו הנאצים, בפיקוח שנמצאוראטים",
 הלהט במלוא התנהלה היהודים של המוסרי-נפשי מעמדם על המלחמהממש.

 מדומה. מלחמה - היתה זו גם ואולםוההתמסרות,
 היהודים המוני את ריכזו הנאצים שלטונות כאשר הבאה,בתקופה

 הגדול, העולם עם מגע-ומשא מכל הכלואים את בידדו הגיטאית, כלאיבתוך

 הכלואה, היהודית האוכלוסיה של השיטתית ההרעבה את והגשימותיכנו

 כי היהודים, נוכחו - ומ'גפות ניוון התרוששות, מתוך לגווע תמהאשר
 ואולם היהודים". "השמדת - היא המוניים לבתי-קברות הגיטאותהפיכת

 חפץ- וחזק פרץ חומות-הכלא בתוך : המצב עם השלימו לא הגיטאותאסירי
 הניוון סכנת בפני שהועמדו הכלואיס ; והמורעבים המעונים בהמוניםההיים
 לדוגמה תמיד שיהיה החיים, שטחי בכל סוציאלית לעזרה מגוון מפעלהקימו
 מבוססת עצמית, כלכלה הוא ובמאמציו הוא ביזמתו הקים הגיטוולמופת.

 הנאצית התכנית שלפי הגיטאות, היהודית. הגורל שותפות של ההכרה;ל
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ט2 באיריפה ישראלחורבן

 יהודי כוח לריכוזי היו שחיתות, ושל זוהמה של לקנים להיות צריכיםהיו
 מאבק-שוא. היה הזה המאבק כל ואולם יהודה רצון-חיים זבלולמבצרייך

 העקביות במלוא הגשים הנאצי השלטון 'כאשר יותר, מאוחרתבתקופה
 ולהת- לעינויים במחנות הנוער את כבל היהודית, עבודת-הכפיה עקרוןאת

 לתעשיה היהודית החברה עדית ואת המקצועיים המומחים את אסרעללות,
 באוכלוסיה התוססים היסודות בל את העבדות בעול והכניסהמלחמתית
 הוא המוחלט והרוחני הפיסי שיעבודם ודאי כי היהודים, אמרו -היהודית
 הייכו תאי-העבדות אל ידיהם. רפו לא זה במבחן וגם היהודים"."השמדת
 הסדנאות עמידה. וכוח עידוד של רוח בהם להכניס כדי הנוער בחיריבמיוחד
 רחבת יהודית ציבורית לפעילות מרכזים נעשו לגרמנים שעבדוהגדולות
 את היהודים ניצלו הכול ועל קני-ההתנגדות, וחושלו נוצרו גם ובהןמידות,
 לכלכל כדי וטפם, נשיהם את שהוא באופן לפרנס כדי עבודת-הכפיהמוסד
 כלכלי" "ערך בעל עובד, יהודי לכל כי הרעבים, המוני את שהיאבצורה
 נכנעו לא היהודים, התלבטו וכך מינימלית. כלכלה הובטחה הגרמנים,בעיני
 כל אולם הגופניים, כוחות-העמידה ,גם בהם גברו עוז-הרוח ומתוךברוחם,

 לריק. היהזה
 שלבי היו והחריפו, נישנו ונישנו, שחזרו האלה, התקפות-הזדוןכל
 ראות-עינה לפי ונלחמה שנאבקה והיהדות, הנאצית. ההשמדה בתכניתהכנה
 בקרבות לכאורה, זוכה, היתה הנאצית, בהסתערות היא חישוביה ולפיהיא

 ההתק'שות בכל אכן, כולה. המערכה את הפסידה כך מתוך אבלהבודדים,
 בגלטאות היהודים לסגירת ועד הגזעית התחיקה קביעת למן הללו,הבודדות

 הת- לא - נתערערו כוחותיה כי ואם היהדות. עמדהובמחנות-העינויים,
 רוחות- כי ואם ו קשיות-עיפה את אבדה לא - קומתה שחה כי ואם ימוטטה
 זאת על וקיים. עומר עוד הגזע היה - הקרבנות ורבו בענפים קצצוהסער
 וגם פולנים, משקיפים לא-יהודים, משקיפים גם אלא יהודים, רק לאהעידו
 הפולני "היהודי : בפומבי התלונן ווארשה של הנאצי המושל עצמם.הנאצים
 מוסמך ודו"ח התנאים"4. לכל ומסתגל מאוד, ועז-נפש עקשני יסודהוא

 ווארשה בגיטו המצב את ,סיכם הפולנית הממשלה חוגי על-ידישנתפרסם

 1941, סעפטעמבער ניו-יורק, צ,יט", אונזער4

 . יתיץי:'ץןי,,י:1.
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 שתלו התקוות כי ספק, "אין : הלשון בזו 1942 ביולי החיסול שלפניבתקופה
 של הכלכלים החיים - - נתמלאו. לא בווארשה הגיטן בהקמתהגרמנים

 אלא עוד ולא השלטונות, של הקשות המהלומות על-ידי שותקו לאהגיטו
 את השיג ואף הבלתי-נורמליים, הבידוד לתנאי מהרה עד הסתגלשהגיטו

 וצביה 5. כאלה" בתנאים להשיג בכלל שאפשר ביותר, הטועותהתוצאות
 את למחות אותנו, לשבור מבקשים שהגרמנים "ידענו : סיפרהלובטקין

 דמותנו על לשמור הוא העיקרי שתפקידנו אמרנו ולכן מעלינו, האדםדמות
 חינו- בעבודה בעיקר הראשונה בתקופה עסקה היהודית והמחתרתהאנושית.

 החיים לפריחת זכינו למלחמה הראשונות בשנים דווקא ותרבותית.כית
 הפא-  התוצאה  וממנה  הטעת, היתה  זו 6. בגיטו" והתרבותייםהציבוריים
 * עמדות על להגנה כוחותיה כל את וריכזה גייסה הנצורה  היתרותטאלית.

 שנראו ההתקפות כל את להדוף כוחותיה את כילתה והרוחני, הפלסיהקיום
 הנאצי התוקף על-ידי מתוכנים היו הדבר של ושלאמתו כקרבות-הכרעה,לה

 טבח- בוא לפני והמ'כרעת, הסופית המהלומה בוא לפני מעייפיםכקרבות
 היתה לא אכזרי במאבק-קיום הנאבקת היהדות במכוני-ההשמדה.הבזק
 בפתאומיות-הבזק ובבואה למהלומת-המוות, ומוסרית פסיכית מבחינהמוכנה
 באסונה. המרומה היהדות, של התמוטטותה עמהבאה

 ושרשיה המוסרית ההתמוממותג.
 : מלא בפה ונגיד עצמנו על נתאכזר שבדבר, הכאב גודל כלעם
 נתפסו אמנם אם האבדון, זרועות תוך אל בסך והלכו שצעדו אלהמיליונים

 גילויי- כמה רק לא מוסרית. התמוטטות מתוך זאת עשו אשליות, מיניעל-ידי
 המרצחים בשירות היהודית" "המשטרה ביום כגון המיליונים, טבח שללוואי

 ירידה סימני הם הרצח, מנגנון עם הסיידן-ראטים" אנשי שלוהמשא-והמתן
 קרונות- לתוך המגורשים היהודים המוני של ההליכה עצם גםמוסרית.
 אילמת הליכה גם הבלתי-ידוע", "בכיוון שנסעו הרכבות לתוךהמוות,

 בצילומי  ומגרומת  צך4-הראיה צל-ירי  מתוארת  שהיא כפי זו,מטומטמת

 פוליו, יהדות נציגות הוצאת רשמיים, מסמכים לפי - וורשה" גיטו "חורבן'
 2. ע' 1943תל-אביב,
 1946. 98, גליון העבודה", "לאחדות*

,.,,,,,,,,.,
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 7המשקיפים
 הכוחות וטל להתפרקותם ומכאיב מביוט חותך, ביטוי היא ---

 והטבעי, הבריא החיים ביצר מקורו לחיים, המאבק הריהנפשיים-מוסריים.

 הוא - להרגו השכם להרגך הבא - רוצח בפני ולהתגונן לעמוד הצוהרי
 עברי-פי- אל כזאת .בהכנעה שצעדו אלה בתוך וקדוש. נשגב מוסריצו
 זרם המוסרית. ההכרה ודעכה יצר-הקיום, כבה החושים, איפוא שותקופחת

 שניתן בכיוון אט-אט וזרם שהלך התפרץ, ולא התגעש שלא זה,מיליונים
 לידי הגיע ודאי יצר-כליה, מין בתת-ההכרה או בהכרה בו, פעל ודאילו,

 בהלך- המכריע השינוי שכן ת, ו 'ט ט ו מ ת ה נפשו. מערכותהתמוטטות
 הגיטו אסירי ההמונים, אותם בין-רגע. פרץ המשבר כחתף, באהרוחות

 בבת- נתפסו עוזו, בכל בהם השתלהב יצר-הקיום אשרומחנות-השיעבוד,
 אילמת כניעה ונכנעו מאבק, מכל נמנעו בחיים, מיאוס של לפסיכוזהאחת
 והולכת נדחפת היא כי הרגישה ולא חשה לא אשר המותקפת, היהדותלגורל.
 מתוך כאילו לתוכו, קפצה התהום, פי לרגליה משנפער - לתהום,ישר

 התאבדות. שלהחלטה
 היהודית, ההיסטורית התפיסה פרי שהוא נראה, זה, נפשי-מוסרימשבר

 של טעותה פרי - אדם הוא באשר האדם של המוסרית בהווייתו האמונהפרי
 היהודית. ההיסטוריהכל

 שהן המוסריות הקטגוריות את לעולם שיננה ההיסטוריתהיהדות
 לרעך "ואהבת מזה, - תרצח" "לא : האנושית החברה לחייעיקרי-העיקרים

 : החיים קדושת של העליון הצו את לאנושות נתנה היא מזה. -כמוך"
 הביעה בזאת האדם". את עשה ה' בצלם כי ישפך, דמו באדם אדם דם"שופך
 אבי בבורא-עולם, האמונה את בעולם נטעה האדם, בעליונות האמונהאת
 בצדק הבטחון את -גם נטעה היהדות היצורים. בחיר ובאדם היצורים,כל

 בתורתה, .קבעה כן הרי מושחת. לעולם קיום שאין ההכרה ואתהמוחלט
 "ותמלא הארץ" "ותישאת של למדרגה העולם בהגיע 'כי הבריאה,בתולדות
 לפני, בא בשר כל "קץ - : העולם קץ המבול, בהכרח יבוא חמס",הארץ
 חמס". הארץ מלאהכי

 תורת את מלאה בעקביות היהדות עוד והלכה העמיקה היאובתחומה

 Lodz, Polskiego, Zydovrstsva Zaglada 1945 ע"ל.41-53,י
,.,,...

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 פראגרמשה250

 : החוק בשם משפיכת-דמים אף הסתייג היהודי המשפט תרצח".ה"לא
 היהודית והמסורת חבלנית", נקראת שנה לשבעים אחת ההורגת"סנהדרין
 המו- ואת הדינים את ויצרה חיים", "תורת היא התורה כי וחזרההדגישה
 השתרשותו על נפשות". ו"הצלת נפשות" "סכנת נפש", "פיקוח שלשגים
 להרבית צורך אין היהדית של נפשה במעמקי תרצח" "לא הצושל

 ברור. זאת מוכיחה המודרנית הסטא'טיסטיקה כיבהוכחות,
 בלבד. היא כתורתה תרצח" ה,,לא תורת את ראתה לא היהדותואולם

 התיימר ועוד מאליו, המובן כדבר 'סיני דברות נות 'קיבל הנוצרי העולםהלוא
 - אם כי תשנא", "לא על לא השלילה, על לא החזק הדגש אתלשים
 את בידיה האוחזת זו, נצרות אמנם ואם "ואהבת". על - האיוב עלדווקא
 ראתה שלופה, בחרב היהודים נוכח ,בהיסטוריה לא-פעם הופיעה סיני,לוחות
 ממס- רגעית סטיה הרגיל, מגדר יוצאת התפרצות שכזה מקרה בכלהיהדות
 שלווה. של דממה באה שלאחריה בת-חלוף, סערה המוסר,לול

 יהודי כל על כאשר הטמנסיפאציה, שלפני בתקופה בגיטן, לפניםגם
 להרגו העלול רוצח, גוי מפני האינסטינקטיבי הפחד רובץ היה יחידויהודי
 עליה כי מאמינה לאומית, היסטורית כיחידה היהוות, היתה עוול, לאעל
 ל'טפיכת- גבול יזל לתאוות-הרצח, גם גבול יש הרי כי לכלותה, הגרון יונףלא

 לבקרים, חדשים לפרוץ העלולות ופורעניות פרעות מפני הפחד כל עםדמים.
 בתקופת ה~מנציפאציה, שלאחרי ובתקופה כאומה. בקיומה היהדותבטחה

 התמידי, ומפחד-הדמים הגיטו מסיוטי והשיחרור האנושית והקידמההתרבות

 יתגעש יהודים לדם הצמאון כי היהודי העם דעת על עלה שלא וודאיודאי
 שפיכת של תופעות החדש בזמן גם היו אמנם ואם גמורה. השמדהבצורת
 חותכות- שאינן שיטה, בהן שאין ~פיז4ד4ת, באלו היהדות ראתה היהודים,דם
 היהודית. ההיסטוריה במהלך מכריעות ואינןגורל

 ובנצח4ן המשפט בשלטון האמונה האדם, של המוסרית בזיקתוהאמונה
 חומת- מזיין מגן, כל הנטולה ליהדות מוסרי מגן כעין איפוא היתההצדק
 ועל וסופה. סערה לכל המומקרת והפרוצה, הפזורה ליהדות רוחניתבצרון
 מניסת- האיסטראטגיה היהודית-הגלותית, האימטראטגיה כל הוקמה זהמסד

 והחזקת-מעמד. הסתגלות שלהדורות
 בנפשה, דמתה הנאציות על-ידי המותקפת שהיהדות זמן כלולפיכך
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 המנוסה וכ*-דנה במערכה, עמדה ת-חיים, מלחם נלחמתשהיא

 של הקלעים שמאחורי משעה ואולם בידיה, הסתגלות ז2לוהמסורתי
 אדי-הרעל-- וענני ארובות-המשרפות נתגלו המוסתית הנאציתההסתערות

 נבקעה האדמה הנאבקת, היהדות של לרגליה מתחת הקרקע נשמטה זומשעה
 וכל, מכל בק-רגע שנתערטלה והיהדות פיהם, פערו תהומות מתחתיה,ממזן
 ונדהמה. הציצה התהומות, אופל לתוךהציצה

 רוצח של פרצופו היהדות ראתה התהומות אופל לתוך ההצצהעם
 הפועל רוצח-פרא לא שלה. בדרך-היסורים פגשה לא עוד כמותו א,שרשטני
 העושה ברוחו, שקול רוצח אלא לפניה עתה ראתה היצרים בולמוסמתוך
 טירוף התקפת מתוך קרבנותיו אחרי הרודף רוצח לא ; שפתיו על בחיוךהכל

 כולם ייתססו שקרבנותיו הבוטח, רוצה אלא ומהרציחה, מהרדיפהומתעייף
 האחרון שייתפס עד יירגע ולא ייעף לא והוא הפרושה, המלכודתלתוך
 - -שבהם.

 זורחת השמש הכל. הכל, שוקע זה ובאופל התהומות אופל לתוךהצצה
 ורחוק, כדרכן, מצייצות הצפרים כרגיל, מוריקים השדות שלשום,כתמול
 מלהמה יש : אומרים העולמית. המערכה של הדיה מהדהדים באויררחוק
 את חירפה כולה האנישות : אומרים הצדק. ולמען החירות למעןבעולם
 : אומרים הצדק. ושל החירות של נצחונם למען הכף על הכל והטילהנפשה
 צפרניה, את לנעיץ העיזה שהעריצות מקום בכל כולו, כדור-הארץ כל פניעל

 שדה- כאן גם והרי הצדק. ובשם החירות בשם התמודדות-עוזמתחוללת
 ואין אנשים, מיליונים העריצות מפילה שבו שדה-קטל, האנושות, שלקטל
 - - עוצר. ואין מפריע, ואין פה,פוצה

 שיקעת הכל. הכל, שוקע זה ובאופל התהומות אופל לתוךהצצה
 הבטחון שוקע באדם, האמונה שוקעת האדם, צלם שוקע האדם,תפארת
 האנושות ושוקעת האנושות, גאון שוקע החיים. בתכלית המוסר,בתכלית
 הכל, ומציף בא המבול שוקעים, יסודות-הבריאה שוקע. כולו העולםעצמה.

 הקצים. כל ,קץ בשר, כל קץ העולם, קץהכל.
 אם כי נפשי-מוסרי, זעזוע לא שפת-התהום. על היהדות הועמדהככה

 ערך- חשק-החיים, - הכל נהרס שתחתיה מפולת נפשית-מוסרית.מפולת
 החיים, תורתהחיים,

,...,,מיין;
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 ההיס- של ה'טראגית הטעות אכזרי באור הוארה התהומותובאופל
 היא הנאצית שהמלחמה מתחילה היהדות הכירה אילו כי היהודית.טוריה
 היתה אולי אז או וחולון, הוויה ומות, חיים מלחמת מלחמת-ההכרעה,לה

 המלחמה השתלשלות לגורל. כניעה מתוך ולא התנגדות מתוך למותמוכנה
 כלשהיו במחיר הרצח העריץ לרוצח לו עלה לף משהיתה, אחרת אוליהיתה
 המיליונים : לכאורה מוזר, חזיון מתבלט השיאה של האופל רקע על הנהכי

 מ יו ק ה - ת צורו ימען חיים ה - ת צורו למען רק ללחשששעו
 ת ר ו צ למען להלחם שיצאו המעטים ואילו בכורעה, גזר-המתת אתקיבלו

 הגר מורדי של קטנה שכבה מאותה בחרם. להשאר בחלקם זכו ת ו ו מה

 : בסיסמה להלחם ויצאו המוות וודאות את קבעו אשר והפארטיזאנים,סאות
 הרוצח", בחסדי מלחיות כלוחמים ליפול "מוטב - לטבח" כצאן נלך"טל

 והתמודדויות. המרידות הקרבות, כל אחרי ניכרניצליאחוז
 שהיא, כמקת הנאצים מלחמת את היהודים מיליוני איפוא ראואלמלי

 של אחרונה החלטיות מתוך במערכה עמדו אלמלי אשליות-שוא,ללא
 נקם-טירוף, מתוך אך מבחוץ, עזרה וללא נשק ללא ואפילו למוות,נידונים

 לתת נזקק משטר-המרצחים היה אז כי ממש, והצפרניים" השינייםב,,מלחמת
 לתת, כלל מוכן היה לא שאולי מחיר היהודים, השמדת בעד גבוהמחיר

  אטום  והעולם, יותר,  הרבה  גבוה  הניצולים היהודים אחוז היהועל-כל-פנים
 מאבק של חזיון אלא לטבח, כצאן עם הובלת של חזיון רואה היה  לאהלב,
 על-ידו העוזרים העמים יכל ועם-המרצחים היה, לא עוד כמוהו אשרחיים,

 - - עתה. שלמדו מזה לגמרי אחר לקח לומדים היווהמסתכלים

 השואה של לקחה תמציתד.
 קערת את להפוך התיימרה הבגוציות לסוף-פסוק. לסיכום, הגענוובזאת
 ונסיון- - והעולם האדם בתולדות מוחלטת הפיכה לחולל פיה, עלההיסטוריה
 אימים, כהתפרצות עמה שעברה הסערה אבל כליל. נכשל שלההמרידה
 הגלו- ההיסטוריה את עקרה שרשיה, מכל הגולה היהדות את בינתייםעקרה
 בזירת שהתרחש מה כביכול, והבטוחה, הקבועה ממסילתה היהודיתתית

 חורבן ודמיון, תואר ללא שואה מידה, ללא אסון רק אינו ביהודיםהמלחמה
- 'גם אלא תקנה,ללא  היהודים, בתולדות גורלית מהפכה 

ע " ל
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-╨הקזוáז áך¢áזף¢קלה ה÷ץםú ז כקץה םקúל¢ú ץ גגלץ קוהí 

הף╞╨úה  íג'פ הלז╞יז זף╞╨úה םי וזקה-úזגםקו םק הג¢זךñגהה .úג╞זהגה
áñ"ñ-גגחí  ,הגםקוה ú╞גםג ,úזםדה גי ג╞זהגם ╞╨ז-ץ╨ה úגá-גםá-כáהז קג

ñז╨לם - ñז╨לל ג╨לס á¢ח╨ק  íגגח-כי¢לז ,םךםךל ¢פזץה זúו ñז╨לם-ñז╨לל 
íד  קזח í÷ק הלז÷לá הף╞╨úה הגםקוה ,úז¢ז╞ה-áú גי קג Σ÷ םזáדז

úזקץם  í╞ה-כזולפם íגל╞ה-úיגףקםז םק גחפז¢ íג╞זהגה גיז ום כיúגג
ץסדה á╨לךה גי ג╨ñהגפוףג, ú÷ףזú áú ה הגםקוהú╨╞הםי הלזו .הלםק הף 
ךáקה  גקז╨וה ¢זו╨ה íגá¢ץ הס הסם íגו¢חוז ה╞גלá וגהק זם¢זדם םק

╨úם:¢ץ  ג╞זהגה םזך╨ .כדלה םזל íג╞÷זלה ,íגג╨¢╞זלה ,íג╨זגםגלה-ג╞÷זל

ú╨ל á¢ו¢╨ ¢זúזםק ה, áזחñ¢-ז¢גץ הג¢ץז ץקגí ה ,ג╞זהגה ╞לץ÷¢áכ 
גדזםזגáה á÷ג╨גוה-הף¢ ז╨זגף¢ק הםזץ זם זלזגí, זם¢זד םק ץסדה ג╞זהגה 

.קלל
זךגקזה  טזí áúהגúז╨ז¢ד םק ג╨זגםגל íג╞זהגה ,ז╞÷ץ╨ק ,ה÷╨ח╨ úץ
,íםזץה  íהג¢וזפ ,הךגחקם כזם÷ה-úםם÷ םúáם ,הזזזםלז כזם÷ה-úםם÷ úזלזום
áכגףג÷ץ  הםום íזחפ¢ק םץזףá קלל הםוםז טזúק כú÷גúק ז¢סץ íגחפז¢ם

םק  .כג¢קגלáז íםזוז íג¢ז¢ל-úםם÷á זס הúגה ה¢ז¢פ íד כזם÷ה-ú¢ול
íג╞זהגה  הקםזחה ,úג╞זהגה םק קף╨ה-כזגף¢ .╞גה-úםסוז גי ╞חג íץ ג╨זגםגל

ץגדה  ז╞÷ץ╨ק ג╨גץם ,קלקה םí ÷áםזץה ,זםזי ז╨ז╞╨ ה╞ג÷ץם םי גופופ

גי  ,ג╞זהגה íד הםו ט¢╞áק ה¢÷ל זו ט¢╞ñ á╨ ום זםץזה םץ .úז╞÷זלה

í  ג╨זגםגל íג╞זהגה זםץזה םץ ╞÷זלה םץ וךח úíקםזח םק י ם ה ג ה ז ╞ ג
םק ú÷╨ום י ז ם ,í כה םק הםו ז╞ים╨ק úזזלה-úזúק¢á ג¢זסוá ד¢הה גפו╨ה כהז  הםו גופל╨ק גלזחáú ה╨זךםק םק úזקז╨וה ,ה¢זו╨ה ¢קו זץסץ╞ס╨

.ץגקזהםל  úזזלה םק íהגחו íג¢ף¢ףלה úזףיó á¢זךה ,גפו╨ה í╞גז ה¢פ÷
íג╨זגםגלה  ¢úזגז הלל ז╨גדףהק úו הקםזחה-כזם÷ úוז הקםזחה-ú¢ול

,ú¢ñלם  ז╞÷ץ╨ק םץזףá ,קלל ז╨גדףה כזם÷ הס ה¢ולז זס íג╨זגםגלה ¢áץל הסל

הםוז  וםק .ז╞÷ץ╨ íג╨זגםגלה ,ז╞÷ץ╨ק ג¢ה íהג╞ג זף¢ úלפץל ¢פה ,¢¢זפה
-ñףו  וםק ז╞÷ץ╨ íהג╞ג ז÷úזק ÷¢ טזúל úלגםי ,הקםזחה טזúל ú¢יה

.íג╨זוה

úז¢ג¢להז  הקםזח-כזם÷ז הס םק úז╞הג íםזץה קג╞דה úו úוú ñז╞ג╞áה
,úז╞÷זלם  כז¢חהז םק ,íג╞זהגה ¢קו זםáזה

,סג,..,גג....
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ה¢גáץה  ,הגñזך úחו úזםגץףה ג╨זד¢וú áז╞ד╨úהה טזú, áúזוךםדה
וםק á╨פזץ גקף¢ú "יל הסי : ג╨וúá-ג¢ז¢לí áך כגםזףáה-חáס÷ áú÷ףזú 
ז╨úזו  úúם כ÷¢זף úז¢ג¢לם ה¢áךפ╨ק טגםץ םץז טג╞ג╞ג םץ ¢קו úíהיק

-.úז╞חו áגםלí וó סץ גם¢ú טגםץ וםק, ú¢לזץú זסי קג גם. úהחיק הלגל 
íץף  םו¢קג ץזזד ,ג╨גץם ג╨וז úי¢זף íג╞ג ג╨גוז הםזיג ¢זסץם .זם úגñג╨ה

גי - קג גם ÷¢ ה÷זקú úחו : ץג╞זהם ,íםזץם  -  ? áזיúחגךהם קו¢ ם 
úוס áגקלל םי, áה כףזו¢áוז גי כגו ¢זסץם הó - - םו¢קג הי .הםזח 
הלץ - הוגáל  ה¢יהה ╞áםá זהקגלק ,ז╨זזםל זםז ,הáקחלá ט¢╞í áג¢זñגה 

7
-" -  .הם÷ה - םו קז¢╞í úזםקá .קגו ג╨גו הפז¢ .úíץ╞ם 

: áק¢ ז╨לזגí áגח כךגדה הק¢וזזñםז áג÷קלז ,ג╞זהג-ום חיז╨ק כלסó 
 72" ךñזדזוí 2491. áםזץה ,÷úזק íםזץה ץ╞זג הל קח¢úלק כוי -ום

,úזל╞ו  כיúגג וםק ץ╞ג - .÷úזקז ÷úזק ,כו÷גúוזזה דגפ╨ íגהזםו גםץ
áהףז¢גו  íג÷úזק כז╞╨זםá כזךד╨גקוזזáז ג╨גדל ,÷╞פה íג÷úזק íג╞זהגה

8. - úץסץסל ה÷גúקה "הםגהáלז  ,ה÷ג¢לוáז 
íוז  úז╞הג" íםזץה ה÷úק =? - ום ÷זג╞ה הלקוáק זס áזקח .כוי
úוז  íד ום ה÷úק ? íוז íד ה╨ל╨ ךז¢ף╨ז ╞חו ╞חום úו הוחלה-úז╨דףה
םáוהז  ה¢סץה-úז÷ץס úוז úז╨זגñ╨ה ,הםפהם óוז úו גלג íזפה גיáהז
úז╞הג - הל הלח╨ הלז ÷ז╞גפ הםוá ? ג¢ה  םק úז╞הגה íםזץá גקףחה 
íםזץה  ,íםזץה íו íד ום ,ה÷úק הúגה ú÷úזקל .הקץלם םי הל úז╞הגק

הגה  הםץף ,הúקץז הםלץ הץדגז הלסגז הח¢ךז חיז╨ ú¢ג÷ץ ,íג╨זגםגלה ום
.חזי-ג¢╞ץ╨  וםו ג¢זף¢ף úגזזץ םק

íםזץה-úלפםל" ╨úג╨זגםגלה הםך¢ץí ז╞ל¢ú הםק םקáזú-זל╞הí זום¢ 
-  "úג╞זהגה - וגהז הúז╞á ג הúםדú╨ הúץףקה םק úז╞הגה" úגלזום-כגáה

- áזקז╨וú" לץזףהú ג╞זהגהú זלהñ¢גú "ףו 1 הףקח╨ ,חז¢הñגú וגהז 
íגáפץה-גסי¢ל  וגהז .úגל¢ú úז╞הג ,íםזץה ,ה÷גסחלה ,םזיגáי הג╞גú áו

הםגיקה 4 ום הםיג ¢¢זץם הםפה-םץףל ,גלזום-זג╞ ום  םק הגפסגםגáגפה 
םו  íסגם הםפה-הקץל ,גולפץ וםז הםץ ה╞גí áד ¢זקדם ¢קד וזהק-םי

.úזגפו╨'ם  íג╨זגםגלה ,íג╨ז╞ג╨ה ¢קו íםזץה ó ╨ú╨í¢ך

34.  ג íגúáיל כל ,úזוךגדה ,áגáו-םú ,ד"קú 'ץ

.41  ! (03ל871 [,11~÷1ך8ה8 . 31.
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255 באירופה ישראלחורבן

 מרוכזים, הבין-לאומיים חוטי-הקשרים יל אשר זו, עולםיהדות
 צינורות מתוך רב, באיחור מעשה-הטבח על למעשה לה נידע בידיה,כביכול,
 שהזרים הארה ומתוך הטבח, את לגלות מעוניינים היו שהזרים ובמידהזרים,
 והכינה תיבנה וכשהיהדות משלה. שירות-מודיעין לה היה לא כי לו,נתנו

 כוח-התנגדותם את לפחות, לעורר, כדי גיא-ההריגה, אלשליחים-צנחנים
 ועל-ידי שלה, עצמאית ממגרת שום לה היתה לא - לכליה, הנידוניםשל

 להם כדאי הדבר כי שמצאו, ולאחר זעומה, במידה אלא נעזרה לאהאחרים
 גבורתם מלהט כולו הלוחם העולם עם יחד היהדות וכשהופתעה להם.ויאה
 לגיטן סמלית עזרה לפחות, להגיש, וביקשה בווארשה, הגיטן מורדישל

 לא עזרה, שום הגיש לא הלוחם העולם לכך. ידה השיגה לאהמתמרד,
 והיהדות הפגנה, לשם אחת טייסת אף שלח ולא מפציציו ציי אתהפעיל

 לא- חלק ובנפש בחומר וציידה טייסות כמה בממונה שהקימההעולמית,
 וכשרצתה לגיטן. אחד אוירון-בשורה אף להעביר יכלה לא - מהאויריהקטן
 נפתולי-הגורל, הנפתלים לאחים וחיזוק שידורי-עידוד לשדר העולםיהדות
 אחד משדר גם והמרובות האדירות תחנות-השידור כל בתוך לה נמצאלא

 קריאת-האחים היתה הרשמיים, המשדרים של מיוחד לחסד וכשזכתהשלה,
 זר. ובנוסה זרים בשפת היה והשידור זרה, צנזורה דרך לעבור צריכההנרגשת
 : השקטה פשר איפואזהו

 ההלשים היהודים הפקרת ומתוך היהודים חולשת מתוך באההשואה
 אפסית-ערכם ואת היהודים חולשת את הבליטה גם והיא העולם,על-ידי
 העולם.בעיני

 : לקהה אכזריות - השואהוכאכזריות
 נטול- עם י בי4ל4גית זכות-קיום לו אין הפיסי במובן רפה-אוניםעם

 עזרה לשום לצפות לו אין בידיו, אינם עצמית להגנה כלי-זינו אשרמגן,
 מצפוניים-מוסריים בחישובים מבטחו את שט אשר קל-דעת, עם ;מאחרים

 לדעת. עצמו את מאבד - העולם ושל האנושותשל
 : ליהודים הלקח הוא אכזריאכן,
 ובחוקי-שויון ובהצהרות בהבטחות להאמין היהודים עוד יוכלואיך
 ובקשרי- שכנות ביחסי לבטוח עוד יוכלו איך ו ומגן חסות שלובהוזים
 כלכלית או מדינית רוחנית, או חמרית תועלת של בחשבונות שכנים, עםגורל
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 מתוכם הקיאו היהדות, עריסת זו המזרחית, אירופה שעמי לאחר --לשכנים
 בניגוד הקיאו חמת-טירוף, מתוך הקיאו מדורי-דורות, שכניהם היהודים,את
 והחשבונות. החישוביםלכל

 : כולה לאנושות הלקח הואואכזרי
 חדשים ספרי-ברית של בניסוחם נפשה לשעשע האנושות תוכלאיך

 לאחר - היהודים שרידי את באלו ולנחם שויון ועל .תירות ועל צדקעל
 עוד תעיז איך היהודים. טבח לנוכח המוחלטת המוסריתפשיטת-רגלה
 - נאמנותה, הרגשת מתוך ולהירגע בצלה לחסית ליהודים להציעהאנושית

 במקור האנושות הורעלה היהודים. מיליוני דם לשפיכת אדישה היותהלאחר
 המרסרית וההשחתה כל-אנושית, ואחריות ערבות של זיק כל בה הומתנפשה,
 היהודים שרידי את להעביר כיום גוזר שאינו שליט שכל כך, לידי עדהגיעה

 לחייהם, ויורד צעדיהם את מיצר הוא ואפילו ובכבשנים, בגאזיםבמישרים
 ואף הומאני" כזבן-אדם אם כי האדם, וכאויב כאנטישמי לא עצמו אתרואה

 - - יהודים".כ,,אוהד
 : השואה של לקההתמצית
 , קיומה את להבטיח בכוחה אין הגולה יהדות בניה, את אוכלתהגלות

 תקומה תיתכן שלא רק ולא ב'גולה, ליהודים קוממיות חיי שאין רקולא

 פיסי. קיום של בטחון בגולה שאין אלא בגולה,לאומית
 : היהודים בתולדות הגורלית המהפכה שלומהותה

 אלי מקוטב לעינינו ועברה ממסלולה נדחפה היהרדיתההיסטוריה
 מהמרכז צנטריפוגאלי, היהודית ההיסטוריה כיוון היה שנה אלפייםקוטב.
 מוחלט באופן הגולה שואת הוזכה עתה י הפיזור אל מהריכוז הסניפים,אל
 המרכז, אל מההיקף לצנטריפיטאלי, היהודית ההיסטוריה של כיוינהאת

 הליכוד. אל מהפירוד הריכוז, אלמהפיזור
 : והשואה החורבן דור לדורנו, ההיס'טוריה צווזהו

 המאבק בסימן אימת-הכליה, בסימן הועמדה היהרדיתההיסטוריה

 להיות. לא אולהיות

 תש"ה-חש"ו,ירושלים,
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