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וכאשר , וגבר ישראל -ידו  והיה כאשר ירים משה"
ויקחו , וידי משה כבדים. וגבר עמלק -יניח ידו 

ואהרון וחור תמכו , אבן וישימו תחתיו וישב עליה
ויהי ידיו אמונה עד , מזה אחד ומזה אחד, בידיו

  )יב-יא, שמות יז(  ". בוא השמש

  

  

, בעריכת הטהרה -אנו מבקשים ממך מחילה אם פגענו במשהו , בשם החברים שהתעסקו בך, פלוני בן פלוני

-וכמנהג ארץ, לכבודך עשינו -כל מה שעשינו ; כי שגגה היא, סלח נא - בנשיאת המיטה או בתיקון הקבר 

  .הקודש-ישראל וירושלים עיר

ובעפרה , מנשמת המת שאך זה עתה נטמן בין סלעי ירושלים' קדישאחברא 'כך לערך מבקשים חברי ה

כי בנסיון לתת פשר לטריפת ושריפת  -כך חש הנני בבואי לעסוק בניתוח האידאולוגיה הנאצית . כוסה קברו

הי ישראל אשר שילח בם עברתו ואותנו -יתן נא א -אולי והלואי . הריני כמתעסק בטבוחים, מליוני אבותי

אם .. ?אבל שמא להיפך; ומציב להם יד לחיי עולם בירושלים, י כמתקן להם מעין קבר ישראלהרינ -הציל 

דווקא  -ישראל - דווקא כמנהג ארץ, ומכל מקום חוגר אני עט ויריעה. אך שגגה היא -חלילה אפגע ואחלל 

כאן את אשר  האש הכבושה בתהום עוד מסיקה , ודווקא מנקודת המבט של הבן הנגאל -בירושלים הנבנית 

ומשבש גם צלילות , מערפל ראיה, עוד משניק נשימה -רסיסי פיח גופות אבותי  -ועשן הכבשן , חיי-אווירת

 .מחשבה

  .בתוך העשן, ודבר רוחי יהלוך עם נהמת האש -אגש אל פי התהום . תנוני ואדבר. הנני, כן-פי- על-ואף

  

* * *  
במבט . 1"כל דבר הופך לדת -אצל הגרמנים "שהבחין בכך  -חודרת ' יהודית'בראיה  -דווקא קרל מרכס 

, האדיקות; עם מיוחד הם אלה. אפשר לפקפק בכך-כבר אי, משורשיו עד תוצאותיו, לאחור על הנאציזם

מחייבת ' חיים-תורת'יסוד ובניית -של עקרונות' דוגמה'קביעת אקסיומה או , החובה והמחוייבות-תחושת

כל אלה הינם  -' העם הנבחר'גרת תחושת הוודאות והעוצמה של במס' ארוז'כאשר המכלול כולו  -על פיהם 

באידאולוגיה הנאצית היה גיבוש ויישום של המאפיינים . מאפיינים בולטים בהווייה הגרמנית מקדמת דנא

את הנכונות להרוג וליהרג למען , את המחוייבות הטוטלית עד כלות, הם עיצבו את הכוליות שבה, הללו

אל : עד תכליתה' תורה'הנאצים הביאו את ה. שיור-הציות והמשמעת ללא, אמנותאת הנ, קודש האידיאה

 .אל מלחמת המצוה -או ביתר מיקוד ', קיום המצוות'

  ?כן- הלא, וכל זה נשמע מוכר
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להידמות ' הצליחו'כך -יהודי גרמניה כל. אלא מהותי עד מאד -איננו מקרי , היריבים הזה- דמיון

בשיא  -עד שלאחר אלף שנות סימביוזה , הגרמני ונטמעו בתרבותו כך התערו בעם-וכל, לפונדקאיהם

. 2מעיד ההסטוריון כי שני העמים הללו מצטיירים לו כתאומים -ברפובליקה של ויימאר , התהליך הזה

דמות המולדת שלהם מאם , ליהודים, נהפכת להם, אחת-כאילו בבת, הילדים הגרמניות-כבאגדות, ולפתע

האשליה ניתן היה לחשוב שזהו אירוע -רק בדמיון. לזאב טורף -אהובה ואוהבת  רחומה ואחות) צירה' א(

אבל ; מאות שנים לאחור, עוד נראה את שורשיו. כגל עכור שיתפוגג, שכרגע בא ומיד יחלוף, יחיד וזמני

הדמיון הזה איננו . זה שנחשף עם עלות גלי הסער, של הדמיון ההפוךחשוב להבחין כאן גם דווקא בצידו 

-דמיון תמונת, זהו הדמיון הניגודי האידאי; כחרס הנשבר, רגע-כקודמו אשר קרס בן, שבר מציאות רק

 .אשר בין ישראל לעמלק הניבטים זה בזה, הראי

באשר התעו אותם  -ונתנו לו חילם , לבטח ישנו קשר בין דמיון ההבל והשקר אשר נפתו אבותינו להאמין בו

לבין דמיון האמת המהופך אשר בין  -הגויים ותרבותם  ניכר מתורתם ומארצם אל ארצות-אלוהי

גורל של -הכרחית לנו כשאלת, על שני אגפיו, הבנת המכלול הזה. האידאולוגיה הנאצית לבין תורת ישראל

היסוד הראשוניות -כי שתי מהויות, ועלינו להתוודע אל אמיתנו שלנו, עלינו לדעת את האויב. חיים ומוות

" גויים עמלק-ראשית"ו -מצד אחד  - " תבואתו ראשית', קודש ישראל לה: "אנחנוהם ו, ניצבות כאן לקרב

 .3מצד שני -

עלינו לתפוס את המלחמה הזאת ; מהלך המוראות לא הסתיים אפוא בעלות הורינו בארובות העשנות

לחיים ולמוות , אדירים קוסמית-בהתגוששות -אם נרצה ואם נמאן  -אנו נתונים : בפרספקטיבה הנכונה

אין תקומה  -אם תעמוד זו ותנצח : ובין שתי תורותיהם -בין עמלק לישראל , בין נאציזם ויהדות, משמ

 .אין תקוה לאחרית צרתה -ואם תגבר זו , לאוייבתה

תקף אותנו גם הנאציזם  -בהיותנו בשפל עמוק אף יותר , ובעצם -ממש כבמלחמת עמלק כנגדנו ברפידים 

מאות שנות -עייפים ויגעים לאחר נדודי עשרות, ורת ישראל לאמיתהכאשר רפי ידיים היינו מלאחוז בת

גם נשתבשה לנו  -מלבד זאת שהשכיחונו חיי הגלות את צורת חיי הלאום בארצו . גלות בין שבעים אומות

- להיותה רק תורת היחיד וקהילת, כביכול, שבי וגלתה בעצמה-לבשה שמלת, ישראל בכולה-תורת

תורת  - מילאת וקובעת את מסגרותיו וכליו -מגבשת התוכן על - הממלכה באבוד זכרה כתורת , השטעטל

 .מעצבת את דפוסי החיים והמשטר כראוי לנו ולה, ישראל כללשורה וחופפת על הווייתנו כ, עם-תרבות

- חסין מסכנת הינגפות, עם עיקרי וחזק- כי היה גוש -  אחרינואם במדבר סיני רק זינב עמלק בנחשלים , לכן

בהיות כל קהל ישראל רק זנב  -בהיותנו כולנו נחשלים קם עלינו הנאציזם  -היבלעות בשיניו עמלק ו- לפני

 -רועי ישראל דההיא שעתא . ובתורתו' היציב בדרך ה, נאמן, באבוד כל ציבור מוביל -מפרפר בלא ראש 

ועה לא ואפס בשורה ותש, רק הלכו עם צאנם עייפים ויגעים אל הטבח -דאתרא לכל קהילות הקודש -מרי

לאחר שהחילון , בהרס שתות התורה והעם זה מאות בשנים, כי במסכנות הכללית. יכלו לגלות

עד שעלה הכורת על יהודי הפיאות  -והאמנציפציה אף פיארו את ההרס הזה כפיסגת הישיגיו של העם 

 ?מה תוכל להועיל אז חכמת המסכן?  מה כבר יפעל הצדיק -ויהודי הצילינדר גם יחד 

מפני  -אלא חרדה ואתגר מהווה אל עתיד , בכלל לא ניתוח הסטורי - כך קריטי עכשיו -כלוכל זה 

לא סרו מעליה גם בעלות שארית ישראל מגיא , בגדי אלמנותה, שמסכנותה ועליבותה של תורת ישראל

 באותה - במדינת ישראל דהאידנא  -עוד תקועים גם עתה , כולנו, היא ונושאיה. אביב- ההריגה אל חופי תל

' מלכות'ומכיון ש. את גלימת המלכות, לתורתנו, כי עוד אין איש יודע כיצד לעטות לה, חרפת אלמנות עצמה

, עוד מלחמת עמלק נטושה בשדה, עוד לא תם הקרב - אומר אני , לכן -כתורה היא  לאאשר קמה לנו כאן 

  ...ועוד המשקל מעויין, עדיין הסכנה לא חלפה

* * *  
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משתי  - ' סטראוסקופית'עלינו לדון על כך בהשקפה , כאמור? של המפלצת הנאצית מנין צמחו רגליה, ובכן

 .אירופית-והגרמנית, הישראלית: מבט-נקודות

 לותרמסתבר שדווקא הרפורמציה של . 4כדרוש לענייננו, את ההתפתחות הגרמנית נסקור כאן רק בקיצור

כי הכנסיה . לה לנער את השד בבקבוקהיא שהח -ארבע מאות שנה לפני היטלר  -כנגד הכנסיה הקתולית 

להצלחת ' עדים'כדי שיהיו , נדכאים ועלובים, גם דחויים-ולו, היתה את היהודים' צריכה'הקתולית תמיד 

  .כאשר ישוב ויופיע, במשיחיותו של ישו' יודו'עד ש', ישראל האמיתי'יורשתם כ, הנצרות

רוצחי , 'של הכופרים' מזדמן'דם ואף להרג לעלילות , הקתוליות היתה אפוא מצע רעיוני טבעי לדיכוי

עצם , אדרבא. אך בהחלט לא לחיסול ועקירה מן השורש של העם היהודי -אשר קללה על ראשם  -' המשיח

ואז מובטחת להם , האלהים-בתנאי שיודו בבן, "אמצעי תיאולוגי לתיקון הרע"קיומו נחוץ היה לה כ

זה ליהודים הינו כה יסודי במערך הדוגמה והאמונה הקשר המפותל ה. 5הגאולה והחזרת עטרת הבחירה

לא יכלה להכריז , עם כל השנאה ליהודים, הנצרות המסורתית"עד שניתן לסכם כי , הקתולית-הנוצרית

 .6"היתה כורתת את הענף שעליו ישבה -כיוון שלו עשתה כך , )נגד היהדות(מלחמה טוטלית כזאת 

' השנאה הרחומה'גם ניתק את הקשר הגורדי הזה של  -תולית יחד עם פריקת עולה של הכנסיה הק - לותר

ולאחר שנואש מכך , הוא קבע שעל היהודים להמיר את דתם לנצרות ולקבל את בשורתו החדשה. ליהודים

אם כל . כיון שזה יחזקם במעמדם, אין להתייחס אליהם ברחמנות: "הוא כבר חרץ לנו דין -) 1543בשנת (

עלינו לטכס עצה ... לנו הנוצרים אין זאת בדיחה: "ובמקום אחר". שם ככלביםעלינו לגר - זה לא יועיל 

וזה יהיה כאשר נעלה באש את . אומרת מפני השטן ומפני המוות-זאת, ולהציל את נפשותינו מפני היהודים

 .7"ייטב -ומי שיכול להוסיף ולשלח בם אש תופת , נשליך בהם גופרית וצרות, בתי הכנסת שלהם

הוא הניח יסודות רעיוניים חשובים . לותר טרם בשלו התנאים להוצאת גזר הדין אל הפועל בימי, ואולם

' רצון חפשי'ביחוד כאשר הורה שאין כלל , יסודות שהנאצים פיתחו אותם עד תכליתם, לנציונליזם הגרמני

במלכות  הם - חיי הבשר  -יותר בקביעתו כי כל תחום החומר -ועוד, והסיר בכך את אחריות הפרט למעשיו

  .8אך נחוצים היו שלבי התפתחות נוספים; השטן

, ההתגלות, האל - איפשרה את הפיכת מושגי היסוד התיאולוגיים  -החילון ועזיבת הנצרות  - הסקולריזציה

המשמעת לכנסיה הכללית . ואף פוליטיים, ממושגים מוחלטים ליחסיים -הגאולה , הכפרה, החטא

  .המחייבת ללאום ולמדינה-העל-ולבסוף נקבעה סמכות, רמניתג-היתרגמה למשמעת לכנסיה הלאומית

מעצם הינה מוסרית  -רצויה לאומה הגרמנית , ולא הדמוקרטיה, שהיא -הורה כי המדינה האורגנית  הגל

הוא העניק לפנתאיזם של שפינוזה ; חפשית-פי רצון הכלל ובלא בחירה-האומה לשרתה על-ועל בן טבעה

  .קיומו הנבדל של האדם מתממש במלחמה וקבע כי, גרמני-גוון לאומי

' האדם העליון'ואת ' אדם-אל'יצר את ה - אשר העלה את המלחמה למעלת דת מיתולוגית  - ניטשה

אשר  העוצמההאתוס של ... אך מימושם כבר היה ממשמש ובא, מופשטים וכלליים, כערכים מיתולוגיים

ודריסת כל , מעצור- ללא-היכולת, גבול-לאין-הניח את התשתית הנפשית לתחושות העליונות, העלה ניטשה

  .אשר כה איפיינו את הנאציזם - - Deutschland uber allesמתנגד במגף מסומר 

כתבי 'תוך ביקורת על לותר כי השאיר על כנם את (יהודי מתוך הנצרות -י"הטיף לעקירת כל יסוד תנכ לגרד

הדרך להורות כי היהודים הם גוף זר המסכן ממילא נפתחת לו ; )ולא סיים את המלאכה' הקודש היהודיים

 - ' דת העולמית החדשה'כאן מבצבצת ועולה ה. את בריאותה וקיומה של האומה הגרמנית

Weltfrommigkeist - לגרד מדבר על סדר עולמי חדש ועל מדיניות אשורית של . הבשורה הגרמנית לעולם
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בכל מה שאיננו גירוש  -אך תוכנה , "עמי העולםשליחות לכל ) לגרמנים(יש לנו "הוא טוען ש, הגליית עמים

  .איננו ברור כלל -עמים והשמדתם 

תוך , בתרבות המערב -כל אמן ויוצר  - ' טוב'מטפח את הפנגרמניזם ומספח ללאום הגרמני כל יסוד  לנגבהן

 ותחיה זו הריהי רפורמציה דתית, שהוא שב ומדגיש שתחיה רוחנית נחוצה כדי שתושלם התחיה המדינית

  .חדשה

 - של תורת הגזעים ' מדעית'מעניק לכל מה שקדם לו את המסגרת ה, וגנרמעריצו וחתנו של , מברליין'צ

והתגבשות שניהם יחד לדת , לאידיאה' מדעי'הנופך ה. הגזע הארי העליון לעומת הגזע היהודי הנחות

 .ספק-לכל- ומעבר אמפיריתיעניק לנאציזם את הבטחון שצדקתם היא , מחייבת

תוכן 'הוא המכתיר בכל  -שכבר היה נאצי פעיל ונדון למוות לאחר המלחמה , האחרון בשרשרת - רגרוזנב

, דת הרייך הקדוש, הקרס-הנה היא הדת הפגנית החדשה של צלב. הזה את המפלגה הנאצית עצמה' הקודש

קול , דבקות באדמה, דם ואש: דת הגזע הארי המשתלט על אירופה בדגליו וערכיו, דת גרמניה הגדולה

הינתקות מן המוסר  -וכמובן , אינטואיציה של חיים בריאים וחיבור עם הטבע, אינסטינקטים גבריים, הדם

תוך מיגור הדמוקרטיה , "שלטון העם"המשטר לכל התוכן הזה קרא רוזנברג -למסגרת. נוצרי-היהודי

 .הישנה של ויימאר

-אשר תחת דגל צלב -מלך - האל -ון האדם העלי, מיהו נושאם? במי מתמקדים אפוא כל הערכים הללו

 .הפיהרר: הווה אומר'?, נשמת הגזע'הקרס גלומים בו ערכי 

סוציאליסטים המשיכו -האידאולוגים הנציונאל: "את המעבר מן הנצרות אל הנאציזם שכטרכך מסכמת 

וטלית י שלילה ט"רק ע. ך"את התנ, אולם בניגוד לו הם שללו לגמרי את היסוד היהודי, את הקו של לותר

  .9"של היסוד היהודי בנצרות אפשר היה גם להתחיל במלחמה טוטלית ביהודים

: את ספרו טלהנה כך מסכם . אדרבא. אומרת שהנצרות נקיה מאחריות לצמיחת הנאציזם- אך אין זאת

 -היה , נוצרית-כנסייתית ובמידות שונות אף אנטי-תהליך זה אשר הביא את הנאציזם לכלל עמדה אנטי"

ההאשמה הקולקטיבית של היהודים ברצח . קשור להסטוריה של הנצרות עצמה - וכסלית אולי בדרך פרד

מדיניותה הרשמית של הכנסיה כפי שזו נתגבשה .. ,האל והאמונה כי קללת עולם רובצת עליהם

עלילות הדם ודימויים .. ,ההטפה למעשי אלימות כפי שהושמעו בפי מרטין לותר.. ,בהתוועדויות כנסייתיות

כל אלה יצרו דפוסים של  - ולוגיים נוספים בהם משמש היהודי הנודד והנרדף סמל לחטא ולתועבה מית

אכזריות ומציאת צידוק לתרגומן של עמדות אלה לשפת מעשים , רציונאליות- אי, אלימות, דעה קדומה

  .10"בימי הרייך השלישי, הסופית, מעשים אלה הגיעו לצורתם הקיצונית. מאורגנים ומתוכננים היטב

  

* * *  
  

 .נפתח בחשבון נפשנו שלנו, ובטרם נגיע להיטלר עצמו

כהזיות מנהיגיו הרוקמים להם דת יורשת יהדות ' רייך אלף השנים', 'הרייך הקדוש'כאשר מתרונן לו לקום 

 :אידיאי של אלפיים שנה-נסגר מעגל הסטורי, ונצרות

מזמן את כוחה להילחם בגולה -בדה זהכבר אי, בערוב ימי הבית השני ולאחר חורבנו, היהדות בחולשתה

זולת . או שתקעו את יתד אוהלם במצרים וברומא, ולדון כבוגדים בתורתם ובעמם את בניה שנשארו בבבל

כמעט אין שומעים אנו התרסה בוטה נגד בני הגולה , 11התבטאות מאוחרת אחת של רבי שמעון בן לקיש
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על אף תסיסת הזעם . והראוי של העם בארצומעכבים הם את הבניין השלם ' חוץ למקומם'שבחייהם 

, וכך -לא הצליחו היהודים יושבי הארץ למרוד בה ולייסד מחדש את מלכות ישראל , המתמדת כנגד רומא

) אשר לא הכירו(' רבו'אשר תוך שיבוש דברי , הוא פאולוס, ילדה היהדות את שאול הטרסי', מאחור'כאילו 

החליט והצליח לייצא דת  -בקרב ישראל ולא לייסד כלל דת חדשה  ובניגוד לכוונתו של ישוע לפעול רק -

 .נוצרית מהופכת ומסורסת כבשורה אל הגויים-'יהודית'

כי זנחנו את המאמץ הריאלי לייסד בציון , להיות מופת לעמים אנואסוננו שלנו היה בכך שלא הצלחנו 

. הוראה לגויים-דוגמא ובית, מלכות אשר עשויה היתה להיות למוקד הזדהות ומשיכה, מלכות שלימה

בכך שגם היהדות השלימה עם , היינו -הבדיל עוד בין היהדות לנצרות  שלאהכשל הזה מתברר דווקא במה 

לגיטימיות  -ולגלות כתופעה  - ובכך נתנה להם , יחד סימביוטיים עם בני הגולה- פיתחה מין חיי, פרזונה

מבלי הבדל היכן בגלגל , לתורת חייו של הפרט כאשר הפכה כך היהדות. 12ישראלי-שווה ליישוב הארץ

אשר דווקא  -כאשר בהר הבית , כאשר נגוזה התקווה הריאלית לחידוש המלכות, הארץ יקבע את מושבו

נערם גל אשפתות ונבנה מסגד , קם מקדש יופיטר -המקדש בפיסגתו אמור להיות המגדלור המושך לגויים 

נגוזה גם תקוותם העוממת של הגויים לזכות , הזו בכל כוחהוהיהדות לא מרדה כנגד המציאות , מוסלמי

שוכח את  -גולה בין גויים , ראשו ורובו, ישראל: נפער המדרון, מעתה. מקורית- ולקבל בשורה ישראלית

ככל , להיות כמותם, וסופו שמנסה הוא להיצמד למארחיו ולהידמות להם -ישראלי המחייב -ייחודו הארץ

 .עוד מפריד איכשהו בינו לבינם, המוצא השונה, הגזעכאשר רק , משפחות האדמה

  .נאחזו הנאצים, השארית האחרונה של הייחוד, אין פלא אפוא שדווקא בנקודה זו

בשורה שלימה אשר , ך"כחזון התנ, על הבשורה היהודית: גם מבלי דעת-ולו, הם נטרפו בתסכול נורא

כי , הם לא ידעו מאומה -  את היהודיםמבלי לערב בעמם ובארצם  -אמורה היתה להעלות את נפשם 

  .תוך חיי ריק בגולה, היהודים עצמם שכחוה

שגם אותה הם זיהו , הושלם גם מהלך הפרישה וההשתחררות שלהם מן הנצרות המסורתית, בעת- בה

', מאחור'הנצרות ילדה אותם : זאת הושפעו וינקו ממנה-אבל בכל, כפי שראינו לעיל', יהודית'במידה רבה כ

וזו  -הם חיפשו עכשיו את עצמיותם שלהם : לפני שנות אלפיים', מאחור'לדה היהדות את הנצרות כפי שי

, רוחנית כנגד הנצרות והמוסר היהודי הישן שלה-מלחמה תרבותית: 'מלחמת עולם, 'נמצאה להם במלחמה

ותם כי היהודים עצמם בגדו בתרב -תרבותית -שלא יכלה כבר להיות רעיוניתומלחמה כנגד היהודים 

של ' גזעם'כנגד גופם ו פיזיתלמלחמה , כביכול באין ברירה, אפוא' זרמה'והיא  -המקורית ושכחוה 

הנאציזם , הנצרות היא ממזרתה של היהדות: כאן הושלמה תנועת המעגל וקם הרעי על פולטו. 13היהודים

על  -פנים - אל-אלא פנים' מאחור'והפעם לא עוד  -ממזרת הזה -בן-ועתה קם הממזר, הוא ממזר הנצרות

 .14בני ישראל

תמחה את , היך לך מכל אויביך מסביב- א' והיה בהניח ה. "ציוותה התורה, "זכור את אשר עשה לך עמלק"

צווינו לאתר את הרישעה העולמית המתייצבת לכלות . היא שנתה -" לא תשכח, זכר עמלק מתחת השמיים

 -" בעמלק מדור דור' מלחמה לה" - שמד ולקום עליה במלחמת ה -את ישראל רק משום היותנו ישראל 

לא העמדנו לנו שלטון ומלך אשר יילחם , אבל אנחנו לא חיינו כלל בארץ. בטרם תשמיד היא אותנו

לא זכרנו את . ובתוך תרבותם, בין ארצות הגויים... אלא חיפשנו לנו מנוחה, באויבים מסביב עד עת מנוחה

שכחנו ... והכיסופים היו רק ציפצוף הזרזיר, אלית פורקישר-מבצר היהדות הממלכתית הארץ; סכנת עמלק

 .הכל

נקט עמלק כנגד ישראל , הראי- מהופכת כתמונת, באיזו דייקנות, מדהים הדבר -ולכשנפרץ הסכר האחרון 

מיד נראה שבטרם נפרץ ; אבל לא נקדים את המאוחר! באמצעים אשר צווה ישראל לנקוט כנגד עמלק
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לא קפצנו החוצה .. אבל לא, אחד שיכולנו להיאחז בו כמוצא אחרון' הצלהקרש 'עוד היה , הסכר האחרון

  .והוא נטרק, הזה' חלון ההזדמנויות'מבעד ל

  

* * *  
  

זאת ברור הדבר שלא -בכל, השמד כנגד היהודים-מלך למלחמת-על אף שהאידאולוגים הגרמנים סללו דרך

עד ההחלטה על  - 1940ועד  ,מיד קבע לעצמו המשטר הנאצי את ההשמדה השיטתית כיעד מחייב

 .ניהלו הנאצים כלפי היהודים דווקא מדיניות של עקירה וגירוש -המלחמה נגד רוסיה 

כך הרחיב -ואחר, של יהודי גרמניה" עקירתם מן השורש"או על , "סילוקם"דיבר היטלר על , מלכתחילה

אך עובדה , "רווי דם"יהיה  שהוא, "בחרב"ברור היה מדבריו שהגירוש יהיה . את דינו על יהודי אירופה

עדיין לא העז לפרש את מדיניות ההשמדה השיטתית , היא כי עד סמוך מאד לתחילת הטבח בפועל

  .15הטוטלית

יחפש לו היהודי את : וזו תשובתו, הוא נואם ונשאל על זכויות האזרח של היהודים 1923בשנת    :אדרבא

, רוזנברגבכך הוא המשיך את הקו שנקט ". פלשתינהבמדינתו , במקום בו הוא ראוי להיות"זכויות האזרח 

גרס כי יש לתמוך בציונות כדי להביא להגירת היהודים  - ' דתית'עם כל אנטישמיותו הגזעית וה -אשר 

את  לגרדוכבר שנים רבות קודם לכן מעלה , הוא לא היה הראשון בכך. 16ואף הביע אהדה להרצל, מגרמניה

גורשו ואולצו לברוח  1937עד , ואמנם. 17יים לגירוש היהודיםפלשתינה או מדגסקר כמקומות אפשר

עולים מאירופה הנכבשת -ועד פרוץ המלחמה מצאו את הצלתם כרבע מליון פליטים, כשליש מיהודי גרמניה

  .18י"א-על חופי פלשתינה

יחד עם  -ישראל - והוא עדיין מזכיר את ארץ, 1940בתחילת  ----12121212פיוס השותק הנפגש עם  ריבנטרופ

 היידריךשעליו פקד . ס.עד אותה שעה עוד כונה הגוף בתוך הס. 19ליהודים' הגירה'כיעדי  -קר או חבש מדגס

לבעיית  טריטוריאליפתרון סופי 'ועד אז עוד הוגדרה מדיניות הגזע של הרייך כ, 20'המרכז להגירת היהודים'

 -הגירה לארץ ישראל כך כבר מתעשת המשטר הנאצי ושולל סופית אפשרות -כמה חדשים אחר. 21'היהודים

משטרה בארץ ישראל ולרתום למטרותיהם את הערך הסמלי שיש -להקים מדינת"כדי למנוע מן היהודים 

אז גם מזמן אייכמן כמה מנהיגים יהודיים כדי שיאמרו לו . 22"לירושלים בעיני העולם הנוצרי והמוסלמי

אך מנתק איתם  -נראה למדגסקר כ -מהם השיקולים החשובים להוצאת ארבעה מליוני יהודים מאירופה 

אפשרות אשר אייכמן שלל באופן , ישראל- את הקשר מיד כאשר הם משיבים שמוכנים הם לדון רק על ארץ

 .23מוחלט

כל אשר יצא מסובכו שביער -אך עדיין לא זאב טורף, דמים נושך-עוד היה המשטר הנאצי רק כלב-כל -כאן 

 .נפשנו שלנו-כאן גם נעוץ מוקד חשבון -

  

 ** *  
אלא ; מאליו שלא היה אפשרי-מובן, שהיהבמצב הגוף והנפש ; אינני טוען שהדבר שאומר מיד היה אפשרי

ורק משום שלא רצה בדבר ציבור נרחב של , להתכונן ולהידרך אליו, לרצותואומר אני שהיה הוא ראוי 

  .חזר הוא להיות גם בלתי אפשרי, על הסף, ממילא -בגולה ובציון  -ישראל -אנשי
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שדיננו , שאין שם מקומנו - וונתי היא לכך שעל עצם הדבר הזה של היות ישראל נטע זר בארצות הגויים כ

-ראוי היה שנכרות ברית, על עצם הדבר הזה - 24להיעקר משם אל ארצנו שלנו מרצון ומלכתחילה

 !אנחנו נינצל וניגאל, הם ייפטרו מן היהודים: ונעלה ארצה בהמון חוגג ,אינטרסים עם הנאצים

-ובד, צריך היה לפרוץ את ההסגר הבריטי -בנסיבות שהיו  -כדי להגיע לכך . היה זה בלתי אפשרי, כאמור

לעזור לו 'ולא למצוא טצדקאות להחניף לפריץ ו, בשלטון הזר המרדדרך -לשאוף לעצמאות עברית על: בבד

ריתם של הגרמנים צריך היה להבין שדווקא הבריטים הם בעלי ב, כדי לרצות זאת. 'להילחם בהיטלר

. לכבשנים) במקום ובזמן(סמוך , בהשארת יהודי אירופה לנפשם דווקא שם: היינו, בנושא הקריטי עבורנו

לוחמי חרות ', מוכי שגעון המלכות' -אבל המציאות היתה שדרך מחשבה כזאת היתה נחלת מועטים בלבד 

אינטרסים -ולנהל מדיניות של שיתוףממלכתית -נסיונם לחשוב מחשבה ריבונית. תלמידיו של יאיר, ישראל

נסיון שהיה בוסר מעצם טבעו  -רק כדי להציל את בלעם של הנאצים מפיהם -ולו -עם מדינות הציר 

לסינורה , אז כהיום, מצידם של אלה הזקוקים, נותר עד היום רק עילה להשמצות כנגדם, בנסיבות שהיו

 .25של מעצמת החסות

כי . השמדת היהודים...פעולה יהודי עם הנאצים דווקא ב-תוףהמציאות התפתחה אפוא והבשילה לשי

וכאשר היהודים שכאן  - , ויהי מה, ולצאתדעתם להתארגן כדי להתפרץ -כאשר לא העלו היהודים שם על

- כי הרי אסור לנקוף אצבע במה שלא מרשה אמא, לא העלו על דעתם לסייע להם בכך ולהשליך להם חבל

הוא הבין שאין ליהודים שאיפה רצינית להיות . למה שהבין כבר ממילאקיבל היטלר אישור  -בריטניה 

ממילא לא יתכן עבורו פיתוי כלשהו לבוא עימם , הרוצה ויכול להפריע לו במשהו, ריבוני-גורם מדיני

על אף . בעורפם של הבריטים -שיתוגבר ביהודים מאירופה , כוח לוחם חדש - ובכך לתקוע פגיון , בברית

מסתבר שעניין זה  - את בריטניה בכך שייזרוק לפתחה מליוני יהודים ' לסבך'ה שכדאי לו שחשבון קר הרא

של ' שלב הבשל'עתה נפתחת הדרך ל... 'חשבונות קרים'לא היה די בו כדי לעשות את היטלר לבעל , בלבד

ות מדיני, שבמדיניות הנאצית - 26'אלוהי'ה -' אידאליסטי'כאן נחשף האופי ה. שלב ההשמדה, הנאציזם

- כלל, כביכול היטלר מעל האינטרס הצר של גרמניה ולקח על עצמו משימה אוניברסלית' התעלה'אשר בה 

. גם אם ברור היה לו שההשמדה והטרנספורטים מפריעים למאמץ המלחמתי, היסטורית- אנושית וטראנס

  :את אופן מחשבתו של היטלריקל הנה כך מתאר 

אך מאחר שהמאבק הנורמלי על . של העמים על השלטון חלק במאבקם הכללי) היהודים(נטלו , כעם"

אופן , ומכיון שליהודים לא היתה מדינה טריטוריאלית, השלטון משמעו מלחמה על מרחב מחיה

היהודים ניהלו אפוא את מאבקם באצמעים שונים מזה של ; השתתפותם במאבק זה היה בלתי נורמלי

  .אלא העקרון הלאומי כשלעצמו, הם את האויבלא אומה זו או אחרת היוותה לגבי. העמים האחרים

אלא אויב כל , והיו לא רק אויביו של העם הגרמני, לכן הם לחמו נגד המהות של הטבע וההיסטוריה

 .27"אלא משימה אוניברסלית -סילוקם לא היה לפיכך משימה לאומית בלבד . העמים

שלא רק  -אישים ורופסים -חדלי כך- כל -כך עלובים אנו -היטלר לא יכול היה להעלות על דעתו שכל

מיום  -ללא הבדל , בכל מקום -כך -אלא שאין לנו כלל שאיפות בעולם זולת לחיות סתם, שמדינה אין לנו

כאילו שאיפתנו הכמוסה היא שלטון כולל , בהזיותיו אל הקוטב המנוגד' נזרק'ומכיון שכך הוא . ליום

האמת שבהזיה הנאצית -את צד. בסוף את העולםכדי לייהד ל, באמצעים חשאיים מטילי אימה, בעולם

ניתנת , כך- העגומה כל, המציאות; לא היתה זאת אלא הזיה, ברור, אבל בינתיים -הזאת עוד נראה בהמשך 

  :דב-בן-להיסתכם במשפט טראגי אחד של שבתי

נתה אלמלא נע -כשם שגם לא היתה נולדת בכלל  - הנברוזה היהודית של היטלר לא יכלה להתגשם בממש "

  .28"המינוס לפלוס-לה הווגטציה הגלותית כזרימת
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יקרב אותנו אל תכליתו , ד כמאפיין את חיי הגלות"אשר נוקט בו שב -חיי צמח  -' ווגטציה'וליבון המונח 

  .של המאמר הזה

  

* * *  
  

סכום , היתה לדידו של היטלר עניין מהותי ביותר, "שליהודים לא היתה מדינה טריטוריאלית"העובדה 

השאלה איך יכול היה פשוט להתעלם מן הציונות ומן השאיפה . ת שנות פיזור ארוכות בין גוייםמאו

לא נוכל . היא שאלת מפתח - ארבעים שנה לאחר הקונגרס הראשון  -שהתגלמה בה למדינה טריטוריאלית 

כאן  חבוי. ועוד טרם צברה די עוצמה' מאוחר מדי'לפטור אותה בתירוץ החלקי שהתנועה הציונית קמה 

משהו אשר עד אשר לא , משהו אשר אדולף האגגי רק חש בו אבל לא הבינו באמת, משהו עמוק הרבה יותר

 .לא תסור מעלינו סכנת עמלק -נפנימו ונחיה לאורו  -נבין אותו אנו 

 .זהו הדבר העומד כאן לבירור. הוא טיבם של חיי ישראל -הזה ' משהו'ה

כשם , כשם שחי הצמח, חיי הקיום גרידא, ותו היא חיים של סתםמשמע', ווגטציה'דב -מה שמכנה שבתי בן

לכלל ביטוי . לא כך מצווה לנו תורת ישראל -לדידנו , ואולם. וכשם שחיים רוב גויים, החיים- שחיים בעלי

 .29בהיר באים הדברים בסוף פרשת ניצבים

אם  -פסוק זה ". וזרעך אתה, למען תחיה ובחרת בחיים, הברכה והקללה, החיים והמוות נתתי לפניך..".

ובמה אפוא צריך אני , ויחיו גם בני, אני חי -אם אני חי : פשר-הוא פרדוקס חסר -מדובר בחיי הקיום 

'? ובחרת בשתיה למען תשתה': דומה למכתם כמו" ובחרת בחיים למען תחיה"האם אין המכתם ? לבחור

וממילא יש לבחור  -נעלה מחיי הקיום  -  כורחך יש להבין כי עצם הגדרת החיים בישראל היא שונה-אלא על

כי  -לשמוע בקולו ולדובקה בו , היך-א' לאהבה את ה: "והתורה מפרשת את ההגדרה. ואפשר גם שלא, בה

וההישמעות ' הווה אומר כי אהבת ה..". לאבותיך' לשבת על האדמה אשר נשבע ה - הוא חייך ואורך ימיך

הזירה  -אשר זירתם , בישראל עצם החייםן המגדירות את ה-הן -העולות ממש עד כדי דבקות בו  -לו 

ואשר בה , לתת לנו' היא הארץ אשר מושבע ה -אשר מחוצה לה לא יתכנו החיים הללו , האפשרית היחידה

 .אמורים אנו לנהל את ממלכתנו

אם . "ה מתקיימת רק אם וכאשר מקיימים אנו את התנאי של הבחירה בחיים"שבועתו של הקב, ואולם

היגדתי לכם היום כי אבוד  -ונידחת והשתחוית לאלוהים אחרים ועבדתם  -ה לבבך ולא תשמע יפנ

אבל גם הגדרתו של המוות בישראל היא . שהפכם של החיים הוא המוות, כדבר פשוט, משמע..". תאבדון

 מהותי מוות ,אם ימעל, עלול להשיג את העם -) יט-פסוקים טו ו( -מכיון שהמוות הוא הקללה והרע ; שונה

לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה  -אבוד תאבדון : .."הדבר מתפרש מיד. שעדיין איננו מוות ביולוגי

 -הבאה כעונש על אי הבחירה בחיי ישראל , הגלותכי , הווה אומר". עובר את הירדן לבוא שמה לרישתה

, הגלות -והתמוססות הדבקות ועמו ' וממילא על פירוד הצמד של ה, על אי המשמעת, כעונש על פוג האהבה

שקן , כנמשל לחיי נישואין ניתן לומר. 30ישראל באופן פיסי-גם אם לא הושמדו שם בני, היא המוות-היא

רק חיי האהבה . היא ארץ ישראל - ישראל ואנחנו יחדיו -צור, דירתה של כנסת ישראל -זיווג האוהבים 

 .הפירוד הוא המוות - כציפור נודדת מן קינה , הגירוש - ואילו הפירוד , המלאים הללו הם חיים עבורנו

  .הפחיד עד אימה את הגויים -ישראל , החי-המת -המהלך בין גלויות , השלד הזה

שהשלד המהלך , הוא הבין שיש כאן משהו לא נורמלי. את אדולף היטלר הוא הטריף והוציאו מדעתו ממש

; חוץ למקומו ושלא כדרך העולם) מת קיים=(מתקיים  -ארובות עיניו שחורות וריקות  -קול -חרישי בלא
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הוא קם  - אל החיים התקינים , להחזירנו לארץ -אבל מכיון שבודאי לא הוטל עליו להיות לנו לרופא 

 .ולגרם את עצמותינו, למגרנו

פי -על -הרי , ואם מעזים אנו לומר אמת פשוטה; קדם להשמדה שלב של גירוש היהודים, אבל כפי שראינו

שבחרנו במוות ולא בחיים , הגלות-בקיום בעצמנועולם ועלבון הוא לנו שלא בעטנו -רק בושת -ישראל -דין

מנקודת המבט של חיי  - הזאתמן הפרספקטיבה . בכפיה, והיה הנאציזם צריך לבעוט בנו מבחוץ, הראויים

עברו וגם כש. הנאציזם צדקהרי , עוד רק ביקשו הגויים לגרשנו מארצותם-אמור מעתה כי כל - ישראל

, אל חיי ממלכה, מגיא ההריגה אל ארצנו' להתגרש'כאשר לא נענינו לאתגר  - הנאצים אל שלב ההשמדה 

צריכים אנו , יותר משצריכים אנו להתפעל מרשעותם, הרי מנקודת מבטנו -ולדובקה בו ' לאהבה את ה

  .31על שהתפקרנו והפקרנו עמצנו לחיי מוות בין שיני עמלק, להבין את אשמתנו

  

 * **  
  

האיש נפטר עם . חיים נחמן ביאליקהיה  - שלא להבין  להתעקשות -מורה גדול לאי ההבנה הדווקאית 

משמש עד היום באר , -1903ב, אבל מה שכתב מיד לאחר פוגרום קישינב, עלות הנאצים לשלטון

מוצא  אבל לא שום -ותסכול , חרון, יש בדבריו זעם. 32לציטוטים ולקישוטי נאומיהם של הממאנים להבין

  .יעיל לכל אלה

! התפללו לשמש': המלקקים פצעיהם' נמקי החושך'להפיק משהו חיובי ל, )'עם שמש'בשיר (דווקא נסיונו 

התכנסויות של  -המורגלת ' התמודדות'הוא בז לדרך ה. ידו-מעיד בעליל על קוצר', !תלו שמש על ראשכם

הנפגע היחיד מקולמוסו המושחז הוא רק . שאך איננו מציע שום תחליף של ממ -וידוי וקינה בבתי הכנסת 

הוא קורא לשאת אל בני ישראל ; אשר אין המשורר מעוניין עוד בהופעת צדקו לאחר המוות, הי ישראל-א

להרים אגרוף , לרעום'ומורה לאחיו , אשר אינו יכול להושיעם, עני כמותם, היהם-של א' מוסר כלימתו'את 

, המורגל' אשמנו'בצדק דוחה הוא את וידוי . 'כך את כסא הכבוד ולפוצץ, לתבוע את עלבונם, כלפי מעלה

- אך בה -?' חרס- כי איך יאשמו שברי' -יום -אשר מוצאו הוא רק לכך שיפשפש האדם במעשי היום, האישי

ובאין מוצא ממוות הגלות . כללי ולאומי, אחר וחדש' אשמנו'בעת אין עימו רצון ויכולת להורות על וידוי 

נותר רק להודות , אל ארץ החיים לקום ולברוח משםם לא יהא דם הטבוחים כדלק לבניהם א, לחיי גאולה

, אבוי, ושהחללים, סתם-של-שקודם למותם חיו התמימים הללו חיים - ה בעצמו "כביכול גם מפי הקב -

 .חינם הם-מתי

 - ל מי האפסיים ולשקוע א' להירגע'או , היכול רק להתפוצץ מזעם בתוך עצמו -וכנגד התסכול חסר המוצא 

כל מהותן של אהבה ודביקות . היו-מגלים אנו את סוד השיח ההדדי ויחסי הגומלין אשר בין ישראל לא

מר , ייסורים כה מר-כך גם אין כאב, אך כשם שאין מהות נעלה ונלבבת מן האהבה; מתמצית בהדדיותן

', היך בכל לבבך-א' את הואהבת 'משעה שזנחנו אנו את , ובכן. מכאב הפירוד והסתר הפנים, ממוות

שאמנם ( -הכלולה בברית האהבה , המשמעתאת , משעה שפרקנו את עול המחוייבות, וניתקנו את הדבקות

הבוחר בעמו 'באותה שעה גם היסב את פניו  -) 33אנכיתאם -איננה לגמרי סימטרית ואינה מאוזנת כי

ובחשכה  -יצא זאב עמלק , י היערמן המערה שבעוב... ניעורה החיה במאורתה, לבסוף. 'ישראל באהבה

, לא היה לנו יהושע אשר יבחר אנשים ויצא אל הקרב, בהיותנו רק עצמות פזורות על פני הבקעה, שסביב

 ...ומשה לא ישב על שום אבן להניף את ידיו

מאיתנו - בטרם יישמו הנאצים את תלמודם. 'תמונת הראי'כבר אמרנו שהאפקט המדהים מכל הוא אפקט 

הם קראו בתורה איך יש , לכן-ועוד קודם', שלב הגירוש'הרי ב -כשהפכו זאת כנגדנו  -בעמלק  איך לנהוג
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באותה הצורה ובהיפוך , וניסחו זאת, ישראל- ועל ישראליותה של ארץ, בתורתה-לשמור על טוהר האומה

לתאר אי אפשר . 34"הגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני"חוקי : או כלשונם -בחוקי הגזע שלהם , התכלית

 35:דב-זאת טוב יותר משבתי בן

יחוד המתבטא אמנם ביתרון של תורה  -  ייחודה בגוייםהיהדות הוא - יסוד מהותי באמת"

אבל יתרון זה מלווה  -שאינן נמנעות גם מכל נכרי שירצה לקבלן , )שרוקה' ו(חיובית וקדושה 

ר לקבל את שדווקא העם הישראלי לבדו נבח, הגזעיתבגוף התורה עצמה בהכרת העובדה 

אם את יתרון -דווקא את הייחוד הגזעי הזה כי-כדי לקיים לאו, כן-על-יתר. התורה למעשה

הרי עם ישראל הוא האומה היחידה בהסטוריה האסורה בבחינת  -התורה בטהרתו השלימה 

הבועל ארמית קנאים פוגעים "אף עד כדי ההפלג שמעבר לנישואין כי , אומה בנישואי תערובת

ובאמצעות טהרתו כדי לקיים את נצח ישראל בקדושת תורתו , טעם עצמו ומאותו; "בו

, לאומית של ארצו-עם ישראל הוא העם שנצטווה לשמור על ההומוגניות התרבותית - בתורה

עם : אף יתר על כל אלה, ועוד". לא תחוס עינך עליהם"ו" לא תחיה כל נשמה"אף עד כדי 

המתגלם , ע הטוטלי של יסוד המרדנות העולמיתישראל הוא העם שלמד על גופו להבחין בפש

והוא העם שדבק אפוא במהותו הצו המיתי , ברישעות הסתמית וחסרת התכלית הפנימית

 ".עמלק תמחה את זכר"הסטורי האחד באמת של -והטראנס

, שאם כבר דבק העם בגולה ונפוץ בעצמו בעמלק, בהתאם לכל אלה מן הראוי היה לכאורה

אחרי שבישר לעולם ; אבל הוא שכח את עצמו ולא כן עשה. היטב על נפשוהריהו לפחות ייזהר 

לאומית ושמירה קיצונית על התייחדות זו תוך שליחות -ערכים של התייחדות תרבותית

רגשות -בערבוביית, ואחרי שעורר בזה את כעס העמים והערצתם וקנאתם -מלחמתית בתבל 

תוך הפעלת , כל ייחוד והפקרת כל שליחותנתפס הוא פתאום לנטיה ההפוכה של ביטול  - חמה 

 .השראה גם על הגויים בכיוון המהופך הלזה

 .ה לגויים את פתחי הנקמה"סוף פתח הקב- סוף, ובכן

פי שאת תורת -על- אף', ישראל האמיתי'כשם שמלכתחילה התענגה הנצרות להתחפש בשם 

ותו התרבותית עם כל הסתכמ -כן שוב דחליל הלאומנות האירופית , ישראל היא ביטלה

אצטלא של יחוד גזעי בעל , בהתפצלותו הגרמנית, נוח היה לו לשאול לעצמו - בניהליזם פשוט 

ומתוך ההיסטריה הנובעת מתודעת אפסותו של ; שעל טוהרו יש לשמור, משמעות עולמית

ידי התרוקנותה הפנימית -אשר על, הדימוי הלזה יצא הוא לכלות את חמתו ביהדות

 .ית הריהי איפשרה לו לשאוב אמונה באמיתו מן המתח המהופך ביניהםוהתפזרותה האידיא

כך יכולים אנו לשער את הדרך שבה הושלם התסביך אשר העלה את הגיון ההשמדה לרמת 

ידי היפוך -ה מעמו על"וכמו באגדה על עשרת הרוגי מלכות שוב נפרע הקב; הוצאה אל הפועל

כשבני אברהם יצחק ויעקב נעשו מליצים  כבר זוועה למדי היתה. סרקסטי של משפט תורתו

לא פחות עלוב היה כשבני בניו '; הגזע הארי'עלובים לשוויון הגזעים כנגד טענת עליונותו של 

; תערובת-של עזרא הסופר נעשו קרבנות מזוועים של חוק גרמני שיצא בעל כורחם נגד נישואי

, גניות הישראלית בארצםישראל על ההומו-מאחר שלא זו בלבד שלא הקפידו בני, ולבסוף

 הםאותו דין אשר  כנגדםנהפך , אלא הם עצמם הלכו לעבוד עץ ואבן בארצם של עמים נכריים

 .שיתעקשו להישאר להם מוקש בתועבותם, נצטוו בו כאמצעי אחרון נגד בני ארצם שלהם

; הוחזר עליו עמלק לנסות ולמחות את זכרו - עם ישראל ששכח וניסה להיות לאחד עם עמלק 

 ".למען יחזור ויזכור -עירום ומופשט אל המוות , עם שלם, בשיכחון הוא הלך, וכך
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וגם  -גם מלך קשה מהמן , וכאשר מתעקשים אנו לשכוח, לא בקלות אנו לומדים; אבל עם קשה עורף אנחנו

 ...עדיין אמצעים דלים הם מדי עבורנו מכדי שנשוב בתשובה -שליש גזענו שנכרת 

, סתם בין גויים-שחיי, הוא ששגינו בהגדרת החיים, הבין לאחר חורבן הגלותכי מה שאמורים אנו ל

- רק מופרך על פניו מושג, ממילא. עבורנואינם כלל חיים אלא שאף , אינם רק חסרי טעם, כתרבותם

ערכם של החיים הביולוגיים  -לדידנו ; המתייחס לחיים כשלעצמם', קדושת החיים'הכלאיים של 

גביו נישא כל תוכן הקודש -אשר בו ועל, את המרכב', גל הנושא'הם מהווים את הכשלעצמם מסתכם בכך ש

כתשליל מול  -אמורים היינו להבין את הניגוד המוחלט . חיי המשמעות והחתירה לייעוד, של חיי ישראל

בין חיי היעוד , מפניו פירוד-תוך-לבין הקיום' בה הדביקותשבין חיי  -וכהר מול התהום , החיוב-תמונת

ללא מורשת המשך , ונקטעים בו חינם-סתם גוררים מות-של-שחייםאמורים היינו להבין ; חיי הקיוםל

 .לטב ולמוטב, וממנה מסתעף כל מכלול ההוויה הישראלית -זוהי נקודת המוקד . אל הנצח

כשאין  -שכאשר אין אנו נאמנים בבריתו , הינו-של א מידת הדיןאמורים היינו להבין את חוק , כך-מתוך

אין אנו זכאים אף לקיום , פי דין-על, כי אז - קודש חיי ישראלהמידה של -באמת, אנו בוחרים בחיים

ה עולם ומלואו של "יש לו לקב -וכל המון שאונם  -בשביל חיי ריק שכאלה  .36של חולין, הריקן, המעורטל

, מיוחד וייחודי אלא דווקא לשם יעוד, בליל יקום הקיום זה הוא בחר בישראל לתוךלא ; חיים וחיות

ואשר  -ממלכת כוהנים וגוי קדוש , בארצו-יעוד המתבטא במכלול חיינו כעם - ומעליוהנמצא מחוצה לו 

 .37כמגדלור על הר, למשוך ולהעלות אליו כל טוב שבגויים, לבסוף, עתיד

 -נה לא חיפשנו מרחץ ומקווה לטהרת הנפש וחשבו, חבולים ופיסחים וקטעים, אבל כשעלינו מגיא ההריגה

וכאשר יש לנו אפוא . ישראל שהקמנו על חופי תל אביב-ולא פתחנו פתחי תשובה לתרבות ישראל במדינת

חוזרת ונשאלת כאן שוב  -אשר תרבותה וחוקיה רק כחוקות הגויים שמתוכם אך הוקאנו עתה  -מדינה 

  .לא או עוד -האם אגר עתה עוד כח לכך , ולפחות -האם גבר ישראל על עמלק , שאלת היסוד

טריטוריאלית -בשאיפה המדינית - ראינו שהיטלר כלל לא התחשב בציונות : ובניסוח אחר של אותה שאלה

היתה משכנעת  -כפי שקמה וניצבה  -האם מדינת ישראל . עם ללא מדינה, נורמליים-כשפסק כי אנחנו לא -

 -האם היו למדינה כלים  ,לחלופין, ואם לא? יהודית שלו- ומרגיעה את המניה האנטי' אנחנו בסדר'אותו ש

 ?להדביר אותו או לבולמו ולהציל מפיו את בלעו -כך גם מעשיים -ומתוך, רעיוניים ותבוניים

כפי  -ואי הרצון לשוב אל מלואם הראוי , כי בגלל אי הבנת החיים. אינני יכול להשיב כאן תשובה חיובית

בלא לשלול אותה מיסודה ובלא , לותחיי יחד עם הג, ממשיכה המדינה לנהל סימביוזה -שאמרנו לעיל 

ממשיכה היא  -יכולתה לשאת כלפי הגולים כל בשורת גאולה -באי, בחדלונה -ובכך , לשאוף בכנות לחסלה

ומצד . מפני שהנימוקים ההיטלריים לכך עוד תקפים גם עתה, במיתקפת עמלק נוספתאפוא לסכן אותם 

, די שאין בה חידוש וייחוד של תרבות ישראל-ולא - טריטוריאלית  רקאם היא  -גם המדינה עצמה , שני

עוד איבר פזור  - הריהי רק עוד פזורה , כינוס לכל עם ישראל- באמת להיות בית רוצהאלא אף אין היא 

 .נורמלי של העם הזה-ואין היא משנה כלל את המבנה והאופי הלא -מגופו של העם 

המנסה להשתלב באומה הגרמנית ולהתקבל  מיעוט -  כפרטיםמה שהיו יהודי גרמניה : כן- על-אבל יתר

', משפחת העמים'המנסה להתקבל כשווה ב, כגוףנהיית עתה מדינת ישראל  - כבנים נאמנים למולדת 

 -כמסקנתו מנסיון השתלבותם ' יהודיו'אם בגרמניה קם היטלר כדי לטפל ב). ככתוב גם במגילת עצמאותה(

עוד ילבש עמלק בהופעתו  לאומית-מדינית ביןיזו צורה מי יודע א -גמירא -לאחר שעיקר והחליש אותם עד

  .38?כנגד מדינת ישראל המדולדלת, הבאה

  

* * *  
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כי נכרת רק גופו ולא נעקרו  העומדת בעינהאי הבנת סכנתו , אי הבנת כל עומק שורשיו של הנאציזם

לכך שאין בעצם גרמו , העדר התמודדות רעיונית אמיצה עימו מן הבסיס המחייב של תורת ישראל, שורשיו

. 'נאורים'לבין כל המלל המתגלגל בין העמים ה, לומר על הנאציזם -היהודים  -שום הבדל בין מה שיש לנו 

המודבק לפי צורכו של הדובר לכל מי , לסתם גידוף -' נאצים- ניאו'או  -' נאצים'הפך המונח , כתוצאה מכך

כמה -יודע-ומי, בשניו נשרף שליש מגופנוגם אם רופף ביותר הוא הקשר לנאציזם שבכ, אותו' מגעיל'ש

 .לדורות, רוחנו-מפוטנציאל

היא העלתה את מושג , הנפש-זאת איזה לבוש מושגי לגועל-כאשר נדרשה החברה האנושית להעטות בכל

  .פי צרכיו-ואיש את השימוש על-וגם בו עושה איש', גזענות'ה

חילו אותו על דרישת השיוויון לערבים וה, -Racismכאשר בני ישראל ייבאו לכאן את מושג ה, ואולם

כבר . מגיעה כאן הטרגיקומדיה לשיא חדש -' יודונאצים'י 'תוך הפלגה גם למונח הלייבוביצ -יושבי הארץ 

כאשר ניסו לדגול בשיוויון הגזעים , של יהודינו באירופה' ההגנה'מדיניות  -כפי שראינו  - די בזויה היתה 

 ?אבל כאן. הועילה מדיניות זו מאד, כידוע; ראתה בהם את הגזע הנחותמדין התורה הארית ש' לברוח'כדי 

כאשר , גזעיתאו אפילו  -בני אברהם יצחק ויעקב  -מהותו היסודית של עם ישראל היא משפחתית , כמובן

, כן-פי-על- זאת ואף-אך עם. בניהם עד עולם-ובני, ונדחו ישמעאל ועשיו חתנו' נגזמו'במהלך עיצוב הגזע 

- היהדות גם פתוחה לאפשרות של גר. הדות את שעריה לכל גר הבא לחסות תחת כנפי השכינהפותחת הי

כמובן ללא כל מעמד , בארץ ישראל שלנו, רשאי הוא לגור בקרבנו, אשר גם אם קבלתו איננה שלימה, תושב

, ואולם. להי ישרא- וכל עוד ציבור הגרים הללו אינו מסכן את טוהר תרבותנו ונאמנותנו לא, מדיני וריבוני

, כל עוד לא הובררה לנו מהותנו העצמית, רחוקים אנו עדיין מן היכולת לפעול כתורה כלפי נכרים חיצוניים

אם בא מישהו ומציע למדינת , אך מגוחך הדבר, לכן. לחיות כתורה אנחנווכל עוד לא באנו , הפנימית

הצעות חוק הבאות להפיק מן  -אשר תרבות ישראל ותורתנו אינן רלוונטיות עבורה  - ישראל דהאידנא 

המנסים לגבש דווקא כאן ריבונות , מורדים בישראל- או לערבים, התורה את דין ההתייחסות לגרים

' עבירות'ההתאמה שבין טיבן של -המתבטאים גם באי -הכלאיים שבהצעה שכזאת . לאומית אוייבת

אינם יכולים להיות  - רה שלנו כמקובל בדומקרטיה הנאו, המאסר המוצעים' עונשי'הערבים הללו לבין 

תורת ישראל אינה דנה את הנוכרים שבארץ , ובאמת. הזה הוא פשוט לא נסבל' פרד'וה, פוריים בשום אופן

ועל מישור , פי ערכים משותפים-החיה על, כי שיפוט כזה אפשרי רק בתוך חברה הומוגנית', עוברי עבירה'כ

  .אחד המחייב את כולם בשווה

הריהם  -ואם אינם מוכנים לעזוב מפנינו  -אפוא שכנים רגועים המקבלים את ריבונותנו אם אינם , לדידנו

סיכון לטוהר תרבותנו וייחודנו בנאמנות , לישראלמוקש בהיותם מעתה רק , נותרים כאובייקט למלחמתנו

ל גם היא זירת חיינו ובסיס בשורת ישרא, גם גורם מפריע לישראליותה של ארץ ישראל-כמו, הי ישראל- לא

 .לגויים

הנני : .."עם הגויים המגורשים מפנינו - תערובת -או נישואי -שוויון -הנה כך מזהירה התורה מפני ברית

הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ . גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיוי והיבוסי

פן תכרות ... צון ואת מציבותם תשברוןכי את מזבחותם תיתו, פן יהיה למוקש בקרבך, אשר אתה בא עליה

  ".והזנו את בניך אחרי אלוהיהן... ולקחת מבנותיו לבניך ... ברית ליושב הארץ

והורשתם . ואת כל במותם תשמידו.. ,את כל יושבי הארץ מפניכם) גירשתם(=והורשתם : "ובמקום אחר

 -ישו את יושבי הארץ מפניכם ואם לא תור... כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, את הארץ וישבתם בה

בעיניכם ולצנינים ) לנושאי נשק כנגדכם: ואונקלוס פירש, שמאלית' ש(והיה אשר תותירו מהם לשיכים 

 .39"אעשה לכם - והיה כאשר דימיתי לעשות להם . וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, בצידיכם
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או  -מי ששכח את תורת ישראל . וקס במעגליואת תנועת הפרד' מנהיגינו'ממשיכים , וככלב השב על קיאו

, בגרמניה הנאצית לפני חמשים שנה' גזענות'נועץ את נקודת המוצא של ה -פעם -כי לא זכר אף, לא שכח

הם . נאציזם-ניאו-או יודו' גזענות'היא , וקובע כי המגמה להתמודד עם הערבים יושבי הארץ בצורה דומה

אך פתי יציעם במסגרת , וכאמור( -כנסת -ל בהיותו חבר"הנא זי הרב כ"מתבוננים בחוקים שהוצעו ע

עיון : "מאמינים ומתפעלים- משפשפים עיניהם כלא, משווים אותם לחקיקה הנאצית -) המשטר הנוכחי

. 40"משווה בין שני נוסחי החוק מעורר חרדה וחושף את הקשר הנורא בין תנועות גזעניות בכל התקופות

 !ממש פלא

לכרות ברית ליושב לא נקודת המוצא היא תורת ישראל אשר ציוותה , לדידנו. עימנו כן-לא, אבל אנחנו

כאשר הערב , הינו- פן יחטיאו אותנו לא - עם גזע בני אברהם יצחק ויעקב  -לא להשוותם עימנו , הארץ

אם , ממילא. האתני יגרום לערב תרבותי ויפגום בייחודנו ובהתייחדותנו בחתירה אל ייעוד נצח ישראל

ונאותים אנו לקבל ', גזענותנו'פגה לה  -אשר מקיימים אנו תנאים לכך שלא תהא סכנה זו כמוקש לנו וכ

 .או לגור עימנו בשלום, ולצרף אלינו גם נוכרים אשר ייאותו להיות כמונו

והיה : "בסיום הקטע שציטטנו, כבר נרשם שם מראש -מה צפוי אם נמעל בחיובי התורה  -איום הפורענות 

לכובשים אשר , "אעשה לכם" -ליושבי הארץ אשר דינם להתגרש מפנינו  -" תי לעשות להםכאשר דמי

והתערבו בהם ובתרבותם הנוגדת את כל ' מצאו כאן ידידים, 'במקום להוריש ולרשת ולייהד את הארץ

דווקא בגלל הגויים - אם לאו -כאשר באה הפורענות ואמנם גורשנו מארצנו אל הגלות , ובכן. מגמת ישראל

  !הנה לא למדנו דבר - בייחוד ישראל ובטוהר הברית , בהשפעתם, שלנוהרי בוודאי בגלל המעל , שבארץ

 -כאשר הנאצים , לא נזכרנו בכלום בסופה; ככה לבניו' לא בדקנו עצמנו בתחילת הגלות על מה עשה ה

אבל קו . נגדנו, הובגלל השכחה הפכו את קערתנו על פני, למדו מתורתנו את מה שאנחנו שכחנו -עמלק - ניאו

במקום להתמודד עם : עוד לא למדנו דבר, גם עכשיו; אל ההווה הנושק לגורל העתיד, הנההאסון מגיע 

שהעמידה מולנו את חיית עמלק כתמונת ראי מהופכת ומעוותת של תורת , הית-אימיה של מידת הדין הא

ממשיכים אנו להוסיף כח לרישעה  עוד - כאשר בעליבותה ובעליבותנו פתחנו לזאב את דלת הכלוב  - ישראל 

מדעת -עוורים. כאשר בונים אנו את העיקול הנוסף במסלול הנפתל שתיארנו - ' מאחור אל אחור' -העולמית 

שכחי תורת ישראל אשר בה ניתן מראש כל הגיון המאמר  -של המדינה ' ראשיה שריה ויועציה'הם אפוא 

חלק כביכול - על דף, פתאום-מחה כך לפתע כשואתכאילו צ, כאשר משתמשים הם בחקיקה הנאצית -הזה 

להחזיר את  -גם באופן בוסרי ונלעג - ולו -המנסה , כנגד אחיהם!" נאצי"תוך שהם מריעים , וכנקודת מוצא

 .הגיון התורה אל חיי ישראל

עלול  -" אעשה לכם, והיה כאשר דימיתי לעשות להם" -לא יבינו גם עתה שהגיון מידת הדין , בעוורונם

כי אז , מאחר שלא פינינו מפנינו את אוייבי ישראל הקמים למרוד בריבונותנו כאן: כולנו-ל שוב עלינולחו

את העונש שראוי היה לחול דווקא  עלינוולגלגל , להיכחד כמהות מדיניתידנו -רושמים אנו את דיננו במו

יכול היה הדבר  -  וכןמסכך -ואם לא היה ההבל הזה כל - אם לא היה זה כה טרגי . על ראש פרעות האויב

נותר לנו רק תיסכולו של האח הרואה את אחיו , בדומה לסיפור הידוע, אבל; להיות סתם גיחוך שעשוע

 ...'הן הריקא הזה הוא אחי, מה אעשה': משתטה

לנו אין למי להציע כיום את  -שדווקא תורת ישראל וברית חורב הם לנו נקודת המוצא  - ברור הדבר כי לנו 

אין לנו אפוא מוצא . וחומר לחוק-קל, וזן של תורת ישראל כמקור השראה ותשתית למדיניותהמכלול המא

 -הינו כיום -א' עומק אקטואלית מה שואל מעימנו ה- תוך הבנת - ולתורה ' זולת גיבוש ציבור נאמנים לה

  .נו כאןכל זה כבר חורג כמובן מתחום דיונ. ציבור אשר יהווה גרעין לתרבות חדשה ולמשטר חדש בישראל
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 'אקלסיה' -אחת גאה ומלכותית : להציב זוג פסלי נשים - בחשכת ימי הביניים  -הכנסיה הקתולית נהגה 

זו היתה בעיניהם ; 41והיא קשורת עינים במטלית, ספרה שמוט, כתרה שבור, ואחת כפופה -) הכנסיה(=

מבעד למשקפיה של , גוליםכאשר בוחן אני את מצבה של היהדות לאחר טבח ה. 'סינגוגה', היהדות

אשר , היתה שם כסופת הוריקן' שואה'אשר לדידם רק  -התרבותית והפוליטית במדינת ישראל ' אליטה'ה

 -וממילא אין משמעות ואין תכלית  -פשר כי את חיי ישראל בייחודם לא ידעו -לדידם המוות הוא חסר

 ?אולי הם צדקו: עובר בי מין רעד

כחיקור דין צורנו אשר אין לפניו , התיפלות אשר אוחז בנו-ה להתעשת מטפשיירשם נא המאמר הזה כקריא

ליבנו -חיים שתימלא משאלת -תורתנו מסד לחיים הראויים לנו -אבל יש בתורתו, פשר-חסר-גזרת מוות

בתוך החתירה למלוא  -לעשות -מנת-על-יהיו נא הדברים לימוד. אך נבין את מלוא משמעותם-לו - לטובה 

 .כנסיון להסיר את המטלית מעיניה של בתולת ישראל, כמאמץ של תשובה -חיי ישראל 

 !כי עוד טרם גבר ישראל, אל תנח את ידך - ? ואייכה משה... אחר יובלות של שיכחה, עכשיו ניעור הזכרון

, ויתן עוז למלכו, ואת ישועתו יצמיח לנו, בעולם שברא כרצונו, הי ישראל-א', יתגדל ויתקדש שם ה -ועתה 

  .ם קרן משיחוויר

, ישראל-בעץ, וכל גרזיני הגויים ואישם באו בנו, ענף- תפארת-כל-כרות, מעוך וכתות וחרוך, כגזע עירום הננו

, להתפיח פקעים, לעורר את האהבה, ישראל את כוחו להתנער לחיים חדשים-לו יתן בנו צור... ועודנו חיים

 ...חיריו של הבוחר בעמו ישראל באהבהלמען נחיה כב, שוב כקדם לגמול גם שקדים, ללבלב ולפרוח

  .אמן

  

  

  :הערות

                                                 
לותר בראי הלאומנות והאנטישמיות הגרמנית ' :רבקה שכטרר של "בהקדמה לעבודת הד' ר   1

  .2' עמ, 1973, העברית' הוגשה לסינט האונ', המודרנית

, ר"מרכז שז', טישמיות מודרנית לפתרון הסופימאנ'בתוך קובץ המאמרים ' ר, בארון' פרופ   2

  .91' עמ, ד"ירושלים תשמ

  .'ג' ירמיהו ב', ד כ"במדבר כ   3

אידאולוגי עד -הסתמכתי על שני מחברים חשובים המנתחים את מהלך ההתפתחות ההסטורי   4
 הרוחניות הגרמנית הצרופה בגילומה כברבריות -אויב קוסמי , 'רבקה שכטר: לנאציזם ההיטלרי

תהליכים הסטוריים בדרך  -יהדות ונצרות ברייך השני , 'ואוריאל טל; 1979' עכשיו' 'הוצ', צרופה
  .ה"תשמ', ושם-יד'ו' מגנס' 'הוצ', לטוטליטריות

  .248' עמ, טל' ר   5

  .23' עמ, שכטר' ר   6

חדש אין פלא כמובן שדבריו אלה של לותר הודפסו והופצו מ. -45ו 44הערות , 244' עמ, שכטר' ר   7
  .קדומים לתורה ולמעשה- סמכותי וכהשראת' חומר הדרכה'כ, בשנות השלושים, י הנאצים"ע
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' ר(ר שלה "על עבודת הד, בפרקים התואמים, בהכנת הסקירה הזאת הסתמכתי על ספרה של שכטר   8

  .השואה' העברית ובאנצ' ועל הערכים התואמים באנצ, )1הערה 

  .23' עמ   9

  .249' עמ   10

כאשר נזדמנו יחד בנהר , לקיש התריס כנגד חכם בבלי-שריש) ב"ע' דף ט(ת יומא מסופר במסכ   11
לא היה , בימי עזרא) 'כחומה'(שאילו עליתם כולכם כאחד ! שונא אני אתכם', בשם ה': הירדן

  .שולט בכם הרקב, )'כדלתות'(לחצאין , שעליתם רק מיעוטכם, עתה; הרקב שולט בכם

הוביל תהליך דומה הן את הנצרות והן את היהדות להיות , זאת-לבכ, עם כל ההבדלים הניגודיים   12
  :'דתות עולם'

שווה ' חברות'העניקו לגויים לגיטימיות ו -והנצרות שהתגבשה והלכה בעקבותיו  -  פאולוס  
עוקרת את קיום , המשותף הנמוך-תוך שהדת החדשה מורידה את שניהם אל המכנה, ליהודים

  .י הגויים"על קיומן ע ואוסרת, המצוות גם מן היהודים

נעלמה כל משמעות לכך שמייסדי הנצרות הינם , בארצו- נעלם אפוא ערך המרכזיות של ישראל  
  .והנצרות חרגה ויצאה מן היהדות לגמרי, יהודים

תוך שיתופם , עם הענקת הלגיטימציה לגלות ולגולים, ואילו בתוך היהדות התפתח תהליך דומה  
ידי -בזכות העליה לרגל אל המקדש ועל, בית עוד אוזן העיוות שבכךבפני ה. ישראל ללא הבדל-בכלל

אך ברבות השנים שלאחר החורבן הלכה היהדות ואיבדה את ; סמכותה המרכזית של הסנהדרין
- וכך ירדה היהדות ברמתה מתורת חיי -נותרו לה רק מצוות הפרט  -ישראליותה המחייבת - ארץ

 - של היחיד ' האישית'שתיהן היו לדתו : ות ומסוכןוהתדמתה לנצרות באופן מעו, הלאום בארצו
באשר פזורים חבריהן בכל מקום בעולם אשר איוו להם , מצד שני' עולמיות'ולדתות  -מצד אחד 

  .למושב

ספר עיכול  -היא מגילת -הברית בין הקברים "במאמרו , שבתי בן דב, על נקודה זו עמד מורי  13
ודברי כאן נכתבים , ג"ב עד אדר תשכ"מניסן תשכ', סולם'המאמר פורסם בהמשכים ב". הזוועה

  .במידה רבה בהשראתו

במקום ללחום כנגד הנצרות , מברליין'צ. הרלוונטיות למעגל הזה' התאמת העובדות'מעניינת גם    14
באמצעות טענה מבריקה כי ישו , פשוט מספח אותה לגרמניה הארית במסלול הגזעי, ומקורותיה

  ).222' עמ, שכטר! (י בגלילבן לשבט נורדי שח... היה

אם נזכיר כאן את שתיקת הכבשים  -רלוונטי -וגם לא בלתי -לא יהא זה קטרוג בעלמא , ומאידך  
האם לא . נוכח זוועות הנאצים -ממלא מקום ישו  -הרועה  -12ופיוס ה, של הכנסיה הקתולית

את , הפרא, ובבהיתה זו שתיקתו של האב המחכך את ידיו בהנאה כאשר מוציא עבורו בנו הש
  ?הערמונים הצלויים מן האש

', השקפת עולמו וחותמו בהסטוריה -היטלר , 'התפתחות הדברים מתוארת בספרו של אברהרד יקל   15
לא  -ורק בהמשך , "הדרך לסילוק היהודים"שני פרקים שונים מתארים את . ן"ספריית פועלים תש

  ".הדרך לרצח היהודים"את  -סמוך 

  .העברית' בערך רוזנברג באנצ ,שלמה אהרונסון   16

  .27הערה ' ר - 257' עמ, שכטר   17
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' עמ, 6כרך ', רביבים' 'הוצ' התקופות הגדולות בהסטוריה של ארץ ישראל'גם ' ור, 126' עמ, יקל   18
ממירים גולה  -' מחליפי פרה בחמור'התקרב היחס שבין העולים לבין , וכדרכם של יהודינו. 153

  ! 1:4 -ל - בגולה 

  .128' עמ, ט"ירושלים תשמ', כתר'ו' מרכז זלמן שזר', '1940-1949י "לח' -סף הלר יו   19

  .שם, יקל   20

  .'תכנית מדגסקר'בערך , של השואה' אנצ   21

  .שם, הלר   22

  .שם, השואהשל ' אנצ   23

ורגליים לדבר שאייכמן לקח בחשבון כי  -כלל וכלל ' הומנית'לא היתה תכנית מדגסקר , כמובן  
ישראל עתידים -מי יודע כמה גופי בני). שם, הלר' ר(ים שיועברו לשם עתידים לגווע מליוני היהוד

 הימלרמדהימים דברי , זאת-ובכל  .להינתן מאכל לכרישי המצולות - רק בדרך לשם  -היו 
  :בשעה שהוא מנמק את התכנית

של כל  היקף-ידי האפשרות של הגירה רבת-על', יהודים'אני מקווה למחוק לחלוטין את המושג "  
גם אם גורלו האישי של כל פרט ופרט יהיה אכזרי . היהודים למושבה באפריקה או במקום אחר

מוציאים  - מתוך שכנוע פנימי  - אם , הרי שיטה זו עודנה המתונה והטובה ביותר -וטרגי עד מאד 
. "וכבלתי אפשרית את השיטה הבולשביקית של חיסול פיסי של עם) !כך(גרמנית -מכלל חשבון כלא

  ).שם, של השואה' אנצ(

אשר יפתח את נתיבי , מדגסקר היתה נצחון גרמני כולל-העבודה של תכנית-יש לזכור שהנחת  
כאשר . שאף יספח אליו את כל ספינות הצי הבריטי לאחר תבוסת אנגליה -הימים בפני הצי הגרמני 

  .נגנזה התכנית ממילא -אלא להיפך  -כל זה לא קרה 

ניסה יאיר לבנות קשר עם , זאת" מסוכנת"למימוש תכנית  -יתר הפורענויות בין  -כדי שלא נגיע   
ישראל - כדי שיהודי אירופה ירוכזו בארץ -בשלב שעוד איש לא חשב על השמדה טוטלית  -הגרמנים 

  ).127' עמ, הלר. (דווקא

רק !". בטרם תחסל היא אתכם -חסלו את הגולה : "בוטינסקי לאווקואציה'זכורה קריאתו של ז   24
נסיונו להידבר . גם בפולין גם כאן, כלל על אזניים ערלות-נפלו דבריו בדרך, ארבע שנים לפני הטבח

-אגודת'י "הן ע, י המפלגות הציוניות"עם הנהגת פולין על הגירת היהודים גונתה בסלידה הן ע
שים לארץ אין אנו רוצים ולא יכולים להיות מגור: "1936בסוף ' דבר'הנה כך הגיב העתון . 'ישראל

על זכות . בעזרת אנטישמים פולנים הרודפים אותנו ורוצים בחורבננו) הדגשה במקור(ישראל 
עולם לפרעה לא משום -עלינו לשמור כנראה טינת', דבר'לפי הגיון ". קיומנו בעולם לא נוותר

' ר... (אלא דווקא משום שלבסוף הוא גירש את בני ישראל מארצו, ששיעבד את אבותינו
  ).86' עמ, א"משרד הבטחון תשמ' הוצ', האיש ומשנתו - נסקי בוטי'ז'

ככל , יחיד -י עם גרמניה הנאצית "הניתוח היחיד המתמודד בכבוד עם פרשת נסיון הקשר של לח   25
, ך"תש' המתמיד' 'הוצ', גאולת ישראל במשבר המדינה'בספרו , דב- הוא של שבתי בן -המוכר לי 

  .בותיודברי כאן הולכים בעק. 297-302' עמ

הנני מאמין לכן כי בפעולתי אני מכוון לרוח : "'קאמפף-מיין'הנה כך כבר כתב היטלר בספרו    26
  ".וכי בצאתי נגד היהודי הריני לוחם למען מפעלו של האל, הבורא
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אינו אלא  -גם של הנאציזם בכלל -כמו -ברור אמנם שאלוהיו של היטלר ). 39' עמ, יקל(  
כאשר הם ראו : אך לסרקזם הנאצי הרי לא היו גבולות'; עליון-אני'מעין , סובלימציה של עצמו

... הם החליטו לגרשם לשמיים, מקום על הארץ- שאין אפשרות וטעם לגרש את היהודים לאי
הדרך ', הימלשטראסה'קראו הגרמנים , לשביל המגודר שהוביל אל תאי הגזים בטרבלינקה(

  ).לשמים

ברור . את היטלר להשמידנו, נעבעך, הכרחנו -היהודים  -ו אינני טוען שאנחנ, כמובן, מקום-ומכל  
טענתי היא שבחדלוננו סייענו לו להפוך את חלומו . מדם כבר מזמן-שהיה זה חלומו הרטוב

, בסיום המלחמהעד שיכול היה לסכם  -באופן שדומני כי גם הוא עצמו לא האמין  -למציאות 
  :היתה גרמניה חריבה ועשינהוכאשר , כאשר כבר הודה בטעויותיו בדרך ניהולה

סוציאליסטים ייזכו לנצח ברחשי תודה על שעקרו את היהדות -הנציונל, זרעתי את מיטב הזרעים"  
  ).143' עמ, יקל" (אירופה משורשה-בגרמניה ובמרכז

  .125' עמ', הדרך לרצח היהודים'בפרק , יקל   27

  .301' עמ, שם, דב-שבתי בן   28

, )יח-פסוקים טו(בהדגשת איום המות : לת את ההסבר פעמייםהתורה כופ. כ-טו', דברים ל   29
  ).כ-פסוקים יט(' ובהדגשת חיי הדבקות בה

חזרה אל , בחזרה אל ארץ החיים -על העליה מן הגלות ) לז(כך מתבארת אפוא נבואת יחזקאל    30
  :כתחיית המתים ממש - החיים הממלכתיים 

המתקיימות גם , הוא שלד העצמות - קיים רק, בעצם -איכשהו בגלות ' חי'מכיון שכל שנותר   
אלא נפוצו על פני כל , ומכיון שאף העצמות הללו כבר לא נשתמרו כמבנה גוף מקובץ ובנוי, ביובשן
, חיל גדול מאד -ליקוט כל השברים לגוף חי , חזון העצמות היבשותכל קיום -נחוץ קודם, הארץ

  .ויחד יעלו אל ארץ החיים, וחתבוא בהם הר, אשר יקרמו עור וגידים - צבאות ישראל 

יבשו עצמותינו ואבדה "המדמים כי  -כנגד המתייאשים מן הגאולה , סיום הנבואה מפורש  
וידעתם , והבאתי אתכם אל אדמת ישראל.. ,הנה אני פותח את קברותיכם" -" נגזרנו לנו, תקוותנו
  ".עמי, ובהעלותי אתכם מקברותיכם, בפתחי את קברותיכם' כי אני ה

 - כאשר נתחזק במלכותנו , בסופו של דבר - רק היא תאפשר לנו לבוא חשבון , הבנה שכזאת, מובןכ   31
אלא מלחמת נצח עד , גם לא הטפת מוסר למו, הזה איננו הסבר רשעותם' חשבון'אבל ה. עם עמלק

  .נא לא לשכוח. מחיית זכרם מתחת השמים

בעיר 'הנה מבחר שורות קטועות מ; חקירה יהודית שיצאה לקישינב- ביאליק היה חבר בוועדת   32
  :'ההריגה

וראית בעיניך איפה היו / מכלאות חזירים , בתי מחראות/ ועתה לך והבאתיך אל כל המחבואים   
/ ויגדלו כבודי בעולם ויקדשו שמי ברבים / אחיך בני עמך ובני בניהם של המכבים / מתחבאים 

  /...וימותו מות כלבים שם באשר נמצאו 

/  -כי תבואו מחר על שכרכם ודפקתם על דלתי / היכם עני כמותכם -א, י עולםסילחו לי עלוב  
חללי  -חלליכם : / ולבי לבי עליכם, וצר לי עליכם בני! / ירדתי מנכסי: בואו וראו, אפתחה לכם

ואין טעם למותכם כמו אין / מה מתתם -מי ועל-לא ידענו למה מתתם ועל/ וגם אני וגם אתם , חינם
  ../. טעם לחייכם
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יש אומרים שהם עוררו ; זיעזעו את הציבור היהודי' בעיר ההריגה'והפואמה ' על השחיטה'שירו   
הוא  -ואת הנקם בגויים , לא מצאתי קריאה מפורשת כזאת של ביאליק. 'הגנה עצמית'יוזמות ל

, אין תכלית במדיניות של נקם, כל עוד גולים הננו, באמת". ארור האומר נקום"שולל בפירוש כי 
 -אם באה היא רק לאפשר את המשך חיי הקיום בגלות  -ויש לומר גם כי אפילו ההגנה העצמית 

  .פי דין ישראל-פסולה היא על

בהורותם כי לא , והנחילו כבוד לעצמם ולזרעם, קמו מורדים כנגד הנאצים בתוך הגיטאות, לימים  
להעמיס על המרד ' מנהיגינו' אבל נסיונם של. ככה סתם, ויהודים לא ילכו אל מותם, פרעושים הננו

רק את תיסכול אי ) 'השואה': כתאומו הניגודי(שוב מבטא , את מה שאין בו - ' הגבורה' -הזה 
לא היתה כאן  -כי כל עוד לא היה דגלם של המורדים גאולה בציון ומשמעות חדשה לחיים : ההבנה

 -קות בחיים כשלעצמם הדב. כמופת לדורות ישראל, בשורה כוללת הראויה להיקבע מעבר לשעתה
זולת אם באה היא כמכשיר ומיקדמה לדבקות , אין בה רבותא -וחומר בהמשכם בגלות - קל

בסימן ': על כך כתב שבתי בן דב. כדברינו בהמשך -כמבוא לחיי ישראל , הי ישראל-הראויה בא
  .ג"תמוז תשכ' סולם', 'יום השואה והגבורה -החיים במעורטל 

ועל יסוד  - ) שיתוף שווה ומאוזן, משמע( - ההדדיותי מדבר על יסוד ואל תתמה על כך שהננ   33
  .באותה נשימה -) כפיכות אנכית, משמע( -שלנו לאלוקי ישראל  המשמעת

, הסותרים לכאורה, הסתירה ואף ההתאם ההרמוני שבין שני היסודות הללו-דומה שרק הבנת אי  
  .היא כמפתח לשערי היכלה של היהדות

אומרת  -בהקשר זה ' משחקת במלים'גם תורת ישראל כאילו : הוא מדהים הלשוניאפילו הדמיון    34
שהרי יש על מי להנחית תוכחות  -ובפסוק הבא משמע שעוד העם חי ', השמדה'אומרת ', אבדן'

, תבוא-ראה במיוחד את התוכחה בפרשת כי, שראינו' ניצבים'בנוסף לפסוקי ... (ומכות עוד ועוד
, "לסלק את היהודים לחלוטין"גם כאשר הטיף היטלר  - בין הטהור לטמא ולהבדיל ).  ח"דברים כ

 הימלרגם כאשר תכנן ). 124, יקל(גירוש יהודי גרמניה  -בשנים הראשונות  -היתה המשמעות 
  ).לעיל 22הערה ' ר(לתכנית מדגסקר ' רק'היה זה נימוק  -" למחוק לחלוטין את המושג יהודים"

 -' אובדן'היא מכנה אותו , נו שכאשר מאיימת התורה בעונש הגלותמעתה ניתן להסיק שאילו הבנ  
היינו מסוגלים  - גם בטרם יעלה עלינו הגוי הכורת באיבחת גרזינו , כי גלות היא אובדן מלכתחילה

בטרם  -ולהיעקר מיד בחזרה מן הגלות לגאולה , הנאציים' עקירה'וה' סילוק'גם להיענות לאתגרי ה
  ...של אותה המילה, מירהמח, יבוא הפירוש העוקב

  .לעיל 13הערה ' ר -' ברית בין הקברים'ב   35

על מתנת החינם  -על מידת החסד . במידת הדין הם עומדים, דקתי בלשוני והדגשתי כי דברים אלה   36
  ...יודע אני רק תפילה -לנו בעודנו חוטאים ורופסים ' ועל ארך האפיים אשר מאריך ה

ת המעדיפה בעליל את חיי המשמעת והמשמעות על עצם החיים דווקא נאמנות מוחלט, אך אולם  
היא החוזרת ומעמידה אותנו  - הוא המוות, לשעתו, גם כאשר פירושו של דבר -כשלעצמם 

  ?איך יישא עם ואדם משאו, שהרי בלא החיים הביולוגיים, כזכאים לחיי הגוף

החזיון העומד בבסיס , ת יצחקעקיד. זו תמצית אמיתנו -לדידנו ; רק מבחוץ נדמה הדבר כפרדוקס  
  .מציב אמת זו של חיי ישראל בבהירות שאין למעלה ממנה, בחירתנו

- אמת אפילו בשגעון-שישנו בהחלט צד) -28ל 27בין הערה (לכך כיוונתי כאשר רמזתי לעיל    37
  .התבל' ייהוד'על העולם כולו תוך ' ההידרה היהודית'חרדתו של היטלר מפני השתלטותה של 
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: בודאי הוא ישיב; ושאל אותו מה יעוד ישראל בעולם, בין מנחה למעריב, תם יהודי מאמיןעצור ס  
שאיננו , היאך קורה שמשפט תפילה אחד, ופלא הוא!" לתקן עולם במלכות שדי, אומרת-מה זאת"

  .קופץ לראש ותופס את כסא הכבוד, כלל במקרא

, את תיקון חייהם הלאומיים ששוכחים הם, ה"הם בניו של הקב' אלטרואיסטים'כך -כדי- עד  
עמלק של -קסם-הפלא הזה נקלטה וריצדה על ראי-ומראית... וקופצים היישר לתיקון העולם

  .היטלר ומרעיו

לאחר קום  -שייסד ישראל את מסגרת חייו הראויים  לאחר: אבל האמת היא יותר מדודה וסדורה  
חיינו יהיו רלוונטיים גם -וגמתחוזים אנו כי בשורתנו וד - ממלכתנו סביב עיר הקודש והמקדש 

לא השתלטות כאן . מצידנו' מסיון'ללא כל ', יימשכו ויבואו ללמוד מאיתנו את דרך ה והם, לגויים
ונורה להם את כיוון , לעמים' כוהנים'נהיה  - ישראל  -כאשר אנו , האצלה והשראה, אלא הקרנה

  .פעם למעלת קירבתנו אנו אליו- אשר לא תגיע אף, כמידת יכולתם, הי ישראל-המעלה להתדבק בא

 - המגדלור על ההר  - יהא המוקד לעליית הגויים , כחזונם של ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי  
והרב צבי יהודה , אומר הכתוב" כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. "בהר המוריה' מקדש ה
-עתיד הוא להיקרא בית - ' ביתי'ומאחר שהוא ; הוא' ביתי' -כל -קודם: ל היה מפרשו"קוק זצ

  .תפילה גם לכל העמים

מלוב עד עיראק  -יהאד 'התאגדות מדינות האיסלם לג: עמלק הבא מסתמן כבר-ויתכן שמופע ניאו   38
תוך שתיקה צינית והתחסדות , מתוצרת גרמניה ובעידודה, מנת למגרנו בנשק השמדה המוני- על -

: לשיבת ציון -עצמו -כעדות, של היטלר משכללו - קדאפימאלפת למשל פרשנותו של . של המערב
וכך זוחלים , שיעדה הוא לרכז את היהודים בפלשתין, אללה ברוב חכמתו יסד את הציונות"

אריה על כך במאמרו של ' ר".  היהודים עצמם אל בור הקבר בו נשמיד אותם סופית בבוא העת
  .32' מס' נתיב, ')חלק שני(' החטא ושכרו -גרמניה , 'סתיו

-אמין אל' למן הברית של חג -לתוך מהות עמלק ' התנועה הלאומית הפלשתינית'ותה של הסתבכ  
, ראויה לדיון נפרד -' חמאס'חוסייני עם היטלר ועד תמיכת ערפאת בסדאם חוסיין והסכמיו עם 

  .וכנראה עוד טרם נאמרה כאן המילה האחרונה

  .וכן בבמדבר סוף פרק לג, טז-ראה בשמות לד יא   39

בין  -לימוד היקש מדוייק מדינם של שבעת עממי כנען לדינם של הערבים היושבים כאן  אין בדברי  
  .ויש לימוד עקרונות של יחס לנכרים בארץ ישראל-אבל יש -הם או לא ' עם'אם 

בעקבות 'הנושאת את השם , )ד"ניסן תשנ(שלנו שהוצאה עתה ' משרד החינוך'כוונתי לחוברת של    40
כ "מקום של כבוד תופסת שם עבודתו של ח. 'והצעות לפעילות חינוכיתחומר רקע  -הטבח בחברון 

ל "אשר ערך השוואה בין הצעות חוק של הרב כהנא ז -) 'המחנה הלאומי, 'ליכוד( -מיכאל איתן 
  .לבין החקיקה הנאצית שהתייחסה ליהודים, המתייחסות לערבים

הנה כך . מסוגלים להבינה בעצמםכי אין הם -אף, אך שוב קלעו הגויים לנקודת אמת, לא נעים   41
כאילו כנף  -כל זמן שזרעו של עמלק קיים בעולם ): "ח"בשלח רס, ילקוט שמעוני(ל "דרשו חז

  ".ניטלה הכנף - אבד זרעו של עמלק ;  מכסה את הפנים

  

  

***  


