אורי פז

הקרבת החיים
על קיזוש השם
מה העניק את הכוח ליהודים רבים כל כ ן בתולדות עמנו ,להקריב את נפשם על מזבח
אמונתם? ומה עומד מאחורי הסיפור המרנש של תפילת "ונתנה תוקף"? על המתח
הרעיוני ביהדות בין קדושת החיים לבין חירוף הנפש ,על קידוש החיים ועל ת פ י ס ת
המושנ מעורר ההוד "קידוש השם" בתקופת התלמוד לעומת השינוי המהותי שחל
בתפיסתו בימי הביניים ובשואה יהודי אירופה.

מה העניק את הנוח ליהודים רבים כל כך בתולדות עמנו,
להקריב את נפשם על מזבת אמונתם?
ביהדות קיים מתח הלכתי ורעיוני בין קדושת החיים לבין
תירוף הנפש )עוז רוח ,מסירות נפש ואומץ בזמן סכנת חיים
למען האמונה באלוהי ישראל ולמען קיום מצוותיו ]שופטים ה,
יה[( ,המתגלה בצורות שונות ותחת אילוצים שונים בחהלך
תולדות ישראל .המתת קיים בין ראיית התיים ,שמירתם וטיפוחם
כערך עליון ,עד כדי דתיקתן  -לשעה של מצוות התורה ,לבין
מושג שהלך ונתקדש מימי מלחםותיהם של מתתיהו ובניו ,דרך
נטילת נפשם של עשרת הרוגי מלכות בייסורים נוראים בשלהי
מלתמת בר כוכבא ברומאים  ,ועד לגילויים המגוונים של נכונות
לוויחור על החיים בקרב קהילות ישראל השונות במשך אלפיים
שנות הגלות .גילויים שנתכנסו כולם תחת הכינוי חעורר ההוד
*האימה :״קידוש השם״)מסירת התיים על קדושת האל ותורתו;
הריגה או עינוי של אדם בגלל נאמנות לדתו ]תלמוד ירושלמי,
סנהדרין כא ,ע״ב[(.
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העומד מן הצד ובוחן את השיקולים במקרים השונים נמצא
נבוך וחוהה :כאשר על הכף האחת של המאזניים מונהים החיים
וחובת שמירתם ,ועל הכף האחרת  -האיסור לעבור עברות
תמורוח מסויחות )העברות הנכללות בקטגוריה של ״ייהרג ובל
יעבור״( ואפילו במחיר ויתור על החיים  -איזו מכפות המאזניים
;!מכריעה את חברתה?
ברור כי ניתן להציג את השאלה וגמ לפותרה במםגרח קביעתם
של גדרות וסייגים הלכתיים :מתי יכריע האדם מישראל לטובת
החיים ,ובאילו נסיבות )שעת השמד ,פרהסיה וכיו״ב( עליו
למסור את נפשו? אך דומה שלפנינו גם שאלה רעיונית־עיונית^
היורדת לשורשי ראייתנו את עצמנו כיהודים וכבריותיו של האל;
שאלה שחומרתה גמ בכך שמדי כמה דורות היא פורצת את
נדרי הדיון התאורטי והופכת לשאלה של תיים ומוות ממש.

מצד אחד ,לימדונו חכמינו ז״ל כי ״לא ניתנו מצוות לישראל
אלא לחיות בהן ,שנאמר יאשר יעשה אותם האדם וחי בהם
)ויקרא יח ,ה(  -וחי בהן ולא שימות בהן ,אין כל דבר עומד
!בפני פיקות נפש״)תוספתא ,שבת טו ,יז( .ומצד שני ,למדנו
ש״כל דבר ודבר שנתנו ישראל נפשן עליהן נתקיימו בידן
)מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דשבתא ,א( ,ו״מכות אלו״ -
ובהן הוצאת האדם להורג או העלאתו על המוקד  -״גרמו לי
להיאהב לאבי שבשמים״)שם ,מסכתא דבחודש ,ו(.
ולא זו בלבד אלא אף זו .כבר לימדונו החכמים כי מרכיב
קדום ,ואולי עיקרי ,במשמעות המושג ״קידוש השם״ היה דווקא
הרעיון שהתגהגותו של אדם בחייו בתינת ״יהא שם שמים
מתאהב על ידך״ היא המביאה את הבריות לומר :״ראו כמה
נאים דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו״ )יומא פו ,ע״א( .ומתוך
מעשים שכאלה אף מגיעות הבריות לידי הכרה כי ״ברוך אלוהיהם
של היהודים״ ,כמעשהו של שמעון בן שטת שהמזיר אבדה
לבעליה )ירושלמי ,בבא מציעא פ״ב ,דף ת ,טור ג(.
ואולם ,גם אם עיקרון המוות על קידוש השם  -בין השאר גם
כ״עדות״ לקיומו ולפועלו של האל  -נתגבש בשלב מאותר יותר,
ובעקבות רדיפות שחייבו הכרעות מעשיות לחייח או למוות,
הרי בסופו של דבר נתמסד הרעיון עד כדי תפיסתו ,כמצוות
עשה מן התורה :״כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הנדול
הזה ,שנאמר :׳ונתקדשתי בתוך בני ישראל׳)ויקרא כב ,לב(״ .
גמ חז״ל הבחינו כי יש שזכותו של אדם באה לו על סמך התנהנותו
המופתית במהלך כל תייו ,מראשיתם ועד אתריתם ,ויש קונה
עולמו בשעה אחת ,כאותו חייל רוחי שהקל על רבי חנינה בן
תרדיון את מותו ובשעת מעשה אף הטיל עצמו לתוך האור
)עבודה זרה יח ,ע״א( ,או ככל אותם היהודים שנפלו על קידוש
השמ בכל תולדות עמנו בשל היותם יהודים .דוגמת כל אלה
שנגדעו תייהם וזכרם אבד באושווץ או דוגמת הנספים בפעולת
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הטרור האסלאמי־הרצחני בישראל ובתפוצות על שום עצם
עובדת יהדותם  -הוא קידוש שם השם בעולם .שכן הנספים
בפעולות הטרור לסוניהן נחתו על קידוש השם ,כי נהמו על
שום עצם יהדותם .עצם עובדת יהדותם הוא קידוש שם השם
בעולם .היהודי הנהרנ בשל יהדותו ,אינו נשאל באותה שניי
האם הוא מוכן לכך; די בעצם יהדותו.
הנכונות למות על קידוש השם אינה מנותקת מתפיסת עולמו
ומדרך חייו של האדם עד לרגע קבלת
ההכרעה הגורלית לקדש שם שמים.
אדרבה ,ניתן לראות בנכונות האדם
להקרבת התיים על קידוש השם תוצאה
של אורח תייו עוד בטרם נדרש להכריע
הכרעה קשה זו.
רעיזן זה ,המבקש לקשור בין שגי
השלבים האפשריים בחייו של מי
שמבקש לקדש שם שמים ,נתנסח בדור
האחרון על ידי מי שעמדו בדיוק בחוליה
מקשרת זו שבין קדושת החיים לקידוש
השם ,והדברים אף הניעו לידינז בצורה
מופלאה .עם פינוי ההריסות של גטו
ורשה לאחר שואת יהודי אירופה ,מצא
אחד הפועלים באקראי כד ובתוכו כתב
היד של דברי תורה שנשא אדמו״ר
תסידי בפני שומעיו בגטו ורשה מדי
שבת ומועד בשנים ת״ש־תש״ב.
יהודים על המוקד
העלאת
)הדפים נקברו באדמה כדי שהנאצים
1493
בשנת
לא ישרפו אותם (.והנה בשבת פרשת
עקב אנו מוצאים את הרבי קלונימום שפירא מן העיר פןסצנה
יושב לפני שומעיו ומבקש להסביר להם את פשר הדדשיח שבין
רבי עקיבא לתלמידיו סמוך להוצאתו להורג ,כפי שנמסר במסכת
ברכות :״בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת
שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של בחל ,והיה
מקבל עליו עול מלכות שמים .אמרו לו תלמידיו :׳רבינו ,עד
כאן?׳ אמר להם :יכל ימי הייתי מצטער על פסוק זה  -׳ואהבת
את השם אלוקיך  ...ובכל נפשך׳  -אפילו נוטל את נשמתך,
אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו...׳ ״)ברכות םא ,ע״ב(.
ומסביר הרבי מפעזצנה :״צריך להבין מה שאלו אותו
תלמידיו ׳רבינו עד כאן׳? האם היה הדבר תלוי בו? ומה היה ל1
לעשות בשעה ח שלא יהרנוהו? כי אם בשביל מכירת יוסף נהרנ
)כפי שיש מבארים כי היה נלנולו של דבר( ,כל שכן שלא היה
בידו מה לעשות ,ואם בשביל שלמד תורה נם כן לא היה לו
לעשות בשעה זו ,כיוון שבשביל העבר הרגוהו ,על שלימד בעבר
עם תלמידיו? לכן צריך לומר שלא על ההריגה שאלוהו ,רק על

שקיבל עליו עול מלכות שמים והיה מאריך ב׳אחד׳ כמו שכתוב
!בגמרא .ולא שהקשו לו ,רק שאלה שאלוהו :איך אפשר לו לכוו
דעתו בקריאת שמע וקבלת עול מלכות שמים ולכוון ב׳אחד
בצרות כאלה ,שהיו סורקים את בשרו במסרקות של בחל? והשיב
להם :יכל ימי הייתי מצמער וכו׳ אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימגה
לא רצון לבד היה לי ,רק גם הייתי מצטער ,והרצון עם הצער
פעלו שממרום יימשך עליי כל כך הרבה אור עד שגם בשעת

בימייהבינ״ם,
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הייסורים לא אתבלבל ואוכל לקבל עליי עול מלכות שמים ולכת
מה שצריכים לכוון׳״ .
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דומה שבתשובתו של הרבי מפ:סצנה הייתה טמונה הרבה
יותר מפרשגות גרדא לאפיזודה תלמודית; הייתה זו הדרכה־
הכשרה למה שעתיד להתרחש לאותם השומעים עצמם .שהרי
הרבי מפעזצנה אומר להם :הסוד בקידוש השם איגגו במעשיו
^של האדם סמוך לשעת מותו בלבד ,אלא בכל אורח חייו עז
לאותו רגע ,כדברי רבי עקיבא :אם הצליח לכוון ב׳אחד׳ למרות
הייסורים ,הרי זה מכיוון שכל ימיו התכונן לאפשרות שיצטרך
לעמוד בייסורים ולקדש את השם .נם זמננו למות על קידוש
השם הולך וקרב ,ואם בשעת האמת נרצה להכריע ולנהונ כפי
שנדרש מאתנו ,עלינו להתכונן לאפשרות זו כדי שנוכל לקדש
שם שמים כראוי.
רבי עקיבא הוצא להורנ בהשמיעו מילים מן הספר שנאסר
ללימוד על ידי הרומאים ,ספר התורה :״שמע ישראל ה׳ אלוקים
ה׳ אחד״ .משמעות רבה לעובדה כי מאז הריגתו של רבי עקיבא

על קידוש השם נהרגו יהודים לאין ספור מיתות משונות ועל
שפתותיהם אותן המילים.
לאמר מרד נטו ורשה הועבר הרבי מפיםצנה לחחנה ריכוז
בקרבת לובלין ,והוצא להורג ביום ד׳ במרתשוון תש״ד .גם הרב
אלחנן ואסרמן ,מהדמויות הבולטות ביותר בעולם הישיבות
שבמזרח אירופה ,מי באמונתו ונהרג עליה .כשעצרוהו נאצים
בגטו קובנה בשנת  ,1941אמר לשנים־עשר תלמידי החכמים
^1נורו עמו למוות :״כנראה שבשמים רואים בנו צדיקים ,שהרי
רוצים שנכפר בגופנו על כלל ישראל .עלינו לעשות תשובה כעת,
נזיד במקום ,כי הזמן קצר ...עלינו לזכור ,שבאמת נהיה מקדשי
השם .נלך בראש זקוף ,ולא תעלה חלילה ממשבה פסולה ,שהיא
בבחינת פיגול ,הפוסל את הקורבן .אנו מקיימים עתה את המצווה
זגדולה ביותר :קידוש השם .האש שתבער בעצמותינו היא האש

מוות האיומים ...שמתה שלמה של אושר הדבקות ....ובחרנו
התלש הזה ,גדולי תכמינו ואנשי האמת השיגו אמת זו ,ויעמדו
!בניסיון הנורא אשר ניסם השם בו ,וכה דבקו בשכינה בטהרה
ובאמת״ .
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יש מי שמקדש את השם באורת תייו ובהליכותיו עם הבריות,
יש מי שעומד במשימה הנעלה בשעת מותו ,ויש מעטים הזוכים
לאותה השלמות של קידוש השם גם בתייהם וגם במותם.
קידוש החיים
תולדות היהודים רצופות מאז ומתמיד במתים על קידוש השם.
מותם של אלה זכה לכבוד שבהופש הבחירה .בימי הביגיים
המוקדמים ציין רבי יהודה הלוי שבמהלך הרדיפות שסבלו

שר תקים מחדש את העם היהודי״)נמסר מפי הרב אפרים;
אושרי (.
היה זה הרב אליהו אליעזר דסלר המנות ,מםנהיגי תנועת
המוסר בדורנו)משגיח חתני בישיבת פוניבז׳ בבני ברק( ,שסיפר
במכתב אל בנו ,שנושאו חורבנה של ״עיר קטנה ושמה קעלם״:
*"זכורני ימים מקדם ,את לילי שמתת תורה בתלמוד תורה ,כי
וצאו רבני הבית מן השער הרתובה ,וילכו בממול דרך העיר|,
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רקדים בכל ממם מתוך התלהבות של שממה ,ומזמרים בכל
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וז׳אשרינו מה טוב תלקנו׳ וכר... .עברו כארבעים שנה ...הניעה
שעת החורבן האיומה .הרבנים ומשפתותיהם התאספו אל בית!
התלמוד ,ושפכו לבם לבקש רתמים מאת האל ה׳חלא רחמים׳.
אבל סוגרו שערי הרתמים! ובשער ...הנה הרוצתים ...ויוציאו
כל איש ואישה גם כל ילד הרחובה ,ויריצום דרך העיר ,דתופים
ומוכים במהלומות רשע לבלי הרף ...לאן?  -אל שדה הקטל.
״מי יוכל לשער מה עשו קדושי עליון הללו בה בשעה? חיזקו
את לבבם ,ואימצו את רוחם ,ויתלהבו בשמחה עצומה על מצוות
קידוש השם במסירות נפש שהגיעה לידם .ותתת בכות ויילל,
היו מרקדימ ומתוללים בכל כומם ומזמרים בכל עוז אותו זמר
|עצמו של שמחה :׳אשרינו מה טוב הלקנו ומה נעים גורלנו,
אשרינו ,שיהודים אנתנו ,אשרינו שזכינו למות על היותנו
יהודים...׳ ,וכה הלכו במתול ,והתלהבות השמחה הולכת
ומתגברת ועולה מעלה ומעלה מתוך קשיות עורף של קדושה,
עד הגיעם אל קצה העיר ...אל שדה הקטל ...אשר שמה ...מסרו
נפשם לריבונם מתוך דבקותם בו ,דבקות מחוך שמחה של
מצווה.״
והרב דסלר סבר כי עיקר ניסיון השואה הוא בירור מוכנותם
1של היהודים למסור את נפשם על קידוש שמו יתברך בנופם:
״הניסיון היה לברר מי הוא זה אשר אמתי הוא בלבו ,מי הוא
זה אשר יקדש את השם בתוך לבב עצמו ,ויהפוך את לבבו כולו
אליו יתברך ,מבלי השאר כלום ,ואשר ישמח באמת בייסורי
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היהודים בשל דתם בעבר ,תחיד ידעו כי כל אחד םהם יכול
למנוע מעצמו השפלה ״בהוציאו מילה קלה מפיו״ ,אך סירבו
לעשות כן.
כאשר יהודי עומד בפני הברירה להחיר את דתו או למות,
ףמוות הופך לסוג של התנגדות רותנית .אולם במצב שבו המווח
הוא העזר ,ההתנגדות היחידה היא לדבוק בתיים.
הדבר קרה בגטו ורשה באפריל  .1943יהודי הגטו החליטו
'הפעיל נשק כדי להגן על חייהם .התעוררה שאלה הלכתית:
וזאם יהודים דתיים צריכיט להצטרף לחאבק או לצעוד אל מותם
באחונה שלמה ולהקריב את נפשם על קידוש השם? הרב יצחק
ניסנבוים ,מהםנהיגים הרוחניים בגטו ,דיבר אל המאמינים בנאום
חשוב שישפיע עוד לדורות :״זוהי שעה של קידוש החיים ,ולא
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על המרת הדת ,על גילוי עריות ועל שפיכות דמים ,וכן אם גו
׳מצווה עליו לעבור עברה בפרהסיה מתוך מוגה להעבירו על
המצוות .לא זו בלבד שמותר לו לאדם למסור את נפשו בשעת
גזרה כדי להינצל מעברה קשה ,אלא שהוא אף מצווה לעשות
כן .קידוש תשם מתוארת בדרך כלל כמעשה פסיבי של מקדש
השם .המונחים הרווחים בתלמוד ובמדרש לתיאור מעשים אלו
הם :״מה לך יוצא להרנ?״)מכילתא ,פרשת יתרו כ ,ה; תנחומא
יב ,ה( ,״ייהרג ואל יעבור״ )פםתים כה ,ע״ב; סנהדרין עב
ע״א( ,״מוסרת עצמה להריגה״ )פסיקתא רבה קמ( וכדומה
ממעשי קידוש השם הםתוארים בתלמוד עולה כי בדרך כל/
מדובר באדם שגוכרים גטלו את גפשו בעל כורחו בשל סירובו
לעבור על עיקרי אמונתו היהודית.
בימי הביניים חל שינוי מהותי בתפיסת המושנ של קידוש

פקנהיים המנות ,בסדרת הרצאות שמסר בפני אקדמאים לא־
יהודים באוניברסיטת ניו יורק בשנת  :1968״אנו מוחים ננד
תשובה שלילית לשאלה זו ,שכן אנו מתננדים לעצם האפשרות
שהיטלר יכתיב לנו את המושנים של חיי האמונה שלנו .ואם לא
קידוש השם ,אפשר שתהיה נאמנות הדומה לו כאשר אין לאדם
החופש לבחור בין החיים ובין המוות ,אלא רק בין האמונה ובין
הייאוש .ואולם ,האם היהודים באושווין יכלו לבחור בנאמנות
עד מוות ,והאם אכן בחרו בה? באושווין נעשה הכול כדי להרוס
את האמונה באשר היא .טוירקמאדה)איש כמורה ספרדי ,ראשה
הראשון של האינקוויזיציה הספרדית שאף השפיע על הוצאת
צו הנירוש ליהודי ספרד ב־ - 1492א׳׳פ( הרנ את הנוף כד;
לנאול את הנפש .אדולף אייכמן ביקש להרוג את הנפש עוד
קודם שהרנ את הגוף.

השם ,בנסיבות המסוימות שבהן דורשת היהדות ממאמיגיה למות
על קידוש השם .בקהילות אשכגז בגזרות תתנ׳׳ו אנו מוצאים
אנשים שנטלו את נפשם במו־ידיהם כמעשה של קידוש השם,
אך לא רק את נפשם שלהם נטלו אלא גם את נפש נשותיהם!
ובניהם ובנותיהם .הם עשו זאת כפעולה מונעת ,בעיקר בשק
התשש כי הנוכרים יטבילום בעל כורתם לנצרות ויעבירום על
דתם; וחמור עוונו' של מחטיאו יותר מן ההורנו)במדבר רבה
כא ,ד( ,שכן :״ההורנו בעולם הזה יש לו )לנהרג על קירוי
השם( חלק לעולם הבא״ ,ואילו ״המחטיאו  -הורגו בעולם הז
ובעולם הבא״)תנתומא ,פרשת פנחס נ( .ולא נהה דעתם ע
שעמדו ותיקנו ברכה מיוחדת על אותה שחיטה ותפילות מיוחדות
למעשי קידוש השם שלהם.

של קידוש השם במוות .לפנים דרשו אויבים את הנשמה ,והיהודי
הקריב את נופו על קידוש השמ)כלומר ,הוא שמר דווקא על מה
שביקשו האויבים לשלול ממנו( .עתה הצורר דורש את הנוף
היהודי ,וחובה על היהודי להגן עליו ,לשמור חייו״.
׳העדר ברירת המרה׳ ,זהו המונח המקצועי שבו משתמשים
לא־פעם לתיאור התפלצתיות של השואה .בעת אסונות קודמים,
כמו גירוש ספרד ,עמדה לפני היהודי אפשרות להמיר את דתו
ולהציל את נפשו .הנאצימ לא אפשרו זאת .בשואה ,שלא כמו
בימי הביניים ,לא נבחן היהודי באמונתו .המתבולל הגמור והאדוק
באמונתו הדתית נידונו למוות ללא הבחנה לא משום אמונתם,
אלא משום הדם היהודי שזרם בעורקיהם .ונשאלת אפוא השאלה:
כלום ייתכן קידוש השם בהיעדר בחירה?
היסיב להשיב על כך ההוגה היהודי ניצול השואה ,פרופ׳ אמיל

״במרוצת כל הדורות שרנו מאמינים יהודים ובפיהם הקריאה
׳שמע ישראלי .מכונת ההשמדה הנאצית תוכננה בקפידה כדי
להתניק את קריאת ישמע ישראל׳ בפי היהודים עוד קודם שרצתה
אותם עצמם .אושווין הייתה המאמן העליון והשטני ביותר
שנעשה מעולם לרצוח את קידוש השם עצמו ,או למצער ,לשלול
מכל מוות ,ונם מן המוות על קידוש השם ,את כבודו .ואף על פי
כן ,עדיין אנו עומדים על כך ,מתוך ידיעה ודאית ,שיהודים יראי
שמים אכן נהרנו דבקים באמונתם ,וכל הסדיזם וכל האימה לא
הצליחו לפגוע בה ולא לטמאה״ .
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ת ח ת שלטון הצלב
בזמן מסעי הצלב נהרגו יהודים רבים על קידוש השם בסירובם
להמיר את דתם .מצבים של קידוש השם וחירוף הנפש נוצרו על
רקע ומתוך תוכה של הימצאות תחת שלטון הצלב ,בייתוד בזמן
מסעי הצלב ובתקופת רדיפות האינקוויזיציה בספרד ובפורטונל.
במקורות חז״ל נתפס קידוש השם כדבקות מותלטת באמונה
היהודית ובמצוותיה ,המתבטאת בהעדפת מיתה בידי אויב ורודף

הנרטיב בשעתו ,שחזר על עצמו אינספור פעמים ,התנהל על
פי ״תסריט״ שנרתי :יהודים נתפסו בידי קנאים נוצרים ,נגרר
לכנסיות והועמדו בפני בתירה :להתכחש בנלוי לאמונתם
היהודית ולהיטבל לנצרות ,או למות בעינויים שיבזו אותם ואת
אמונתם .היהודים בחרו לבצע את מעשה קידוש השם כשחיטה
במובנה הדתי ,דהיינו כהקרבת קורבן עולה על פי כל דיניה .כך
הם שיוו• למעשה את דמות העקדה שעקד אברהם אבינו את
יצחק בנו מרצונו .משעה שקיבלו עליהם הנעקדים את הדין ,הם
יצאו מכלל קורבנות סבילים והפכו למקדשי שם שמים פעילים,
המשווים למתרחש את המשמעות שהם רוצים בה  -הבעת
נאמנות מותלטת לאמונת ישראל על ידי עמידה בכבוד בעינויים
ונשימת אפם האתרונה כשמילות ״שמע ישראל ה׳ אלוהינו ה
אחד״ על שפתותיהם  -כך נעשה מעמד העינוי וההרעה למעי
הקרבת קורבן עולה ,למעין עקדה .היה זה מתן תוקף לאמונה
״קבלת עול מלכות שמים״ .היהודים נחלו ניצחון מותן בעמידתם
האיתנה ,במסירות נפשם על מזבח אמונתם; בניסיון הקשו
מנשוא שהנוצרים העמידו בפניהם.

״ונתנה תו/ןף״
נתבונן ,למשל ,באחד הסיפורים הםשפיעים ביותר של קידוש
השם באותה התקופה ,המעשה המצמרר של קידוש הטם של
רבי אמנון ממגנצא מן המאה ה־ ,12שהוכנס לתפילת הימים
הנוראים כרקע לפיוט ״ונתנה תוקף״  .רבי אמנון מתואר כגדול
הדור ,עשיר ומיוחס ,יפה תואר ויפה מראה ,ואף מקורב למלכות.
השרים וההגמון מבקשים להדיהו להמיר את דתו .הם חוזרים
ומדברים על לבו ,ואילו הוא מתעקש ומסרב .אבל פעם אחח
חזקו עליו דבריהם ,וכדי לדתותם הבטיח להם להיוועץ ולעיין
בדבר ולהשיבם בתוך שלושה ימים .כאן מחרחש מעבר רב
משמעות :רבי אמנון אמנם לא העלה כלל על דעתו לקבל את
הצעתם ,הוא רק רצה להשתחרר מן הלחץ שהופעל עליו ,אבל
על פי אמת השדה הדתית המחמירה שלו עצמו ,כבר בכך היה
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משום חטא חמור כלפי שמים ,חטא המחייב קורבן כפרה .רב
אמנון חש רגשי אשמה על שיצא מפיו לשון של ספק כאשר
נדרש להתנצר; כאילו היה ספק בלבו אם להשתמד או להמשיך
להיות נאמן לאלוהי ישראל .הוא מתאבל ואינו מקבל נחמה,
וביום השלישי ,כאשר שלימי ההגמון באים לבקש את תשובתו,
הוא מסרב ללכת אתם .בעל כורחו הוא נלקח אל בית ההגמון,
וכשהוא נדרש להסביר את סירובו ,הוא מודה כי חטא חטא
בבד ,אך לא להגמון כי אם לאלוהיו .לפיכך ,אומר רבי אמנון,
תיכרת לשוגו ,שדיברה כזבים .לא־כי ,גוזר ההגמון ,לשונו דיברה
אמת דווקא ,אך רגליו ,שסירבו לבוא במועד שסוכם עליו ,ושאר
איברי גופו הם שיקוצצו .פרקי אצבעות ידיו ורגליו נקצצו ,והוא
עדיין עומד בסירובו להשתמד.
לפנינו מעשה כמעשה העקדה .על כל פרק ופרק שנקצץ נשאל
רבי אמנון אם יאבה עתה להמיר את דתו ,ואילו הוא בוחר וחוזר
על בחירתו זו שוב ושוב ומקדש שם שמים על כל איבר מקוצץ,
כמקריב קורבן לגבוה .לבסוף הוא נישא קצוץ־איבריח לביתו
וכל פרקי אצבעותיו מונחים לצדו; הוא משלים את הקורבן כדין
בציווי שהוא מצווה :לזרות מלח על איבריו המקוצצים .קרב
המועד לתפילת ראש השנה ,ורבי אמנון מגיע עם כל פרקי
אצבעותיו לבית הכנסת .כאשר הגיע הזמן לומר ״קדושה״ הוא
משלימ את מעשה קידוש השם שלו בקרב עדתו :הוא מצדיק
עליו את הדין בלב שלם ,חקבל ברצון את כל המכאובים ,טוען
לקידוש שמו יתברך על מלכותו ולייחודו ,ופותח בפיוט :״ונתנה
תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום...״ מתוך התרגשות עד
דמעות ,ולבו מלא מורא וחרדת קודש.
לכאורה נראה אפוא כי לפנינו הצדקת משפטו של אלוהימ
מתוך תפיסת הייסורים והמוות כעונש על חטא .אולם מדובר
בחטא שאינו תטא ,ורבי אמנון עוד מעצימו מתוך יראת שמים
ומחמיר עמ עצמו יותר מכפי שדורשח החורה .נראה כי לא בא
ה׳׳תטא״ אלא לרומם את מעלת קדושתו של האיש המקבל עליו

דין נורא כל כך על לא עוול בכפו .המסר הרעיוני־הדתי המרכזי
של הסיפור נמסר אפוא על רקע מוטיב החטא ,אך מרחיק
!מעבר לו :לאחר אמירת תפילתו ״ונתנה תוקף״)החיוחסח לו(
עד תומה ,נאחר בסיפור :״נסתלק ונעלם מעין כול ואיננו ,כיי
לקת אותו אלוהים״ .מסופר כי הוא נקרא ״אמנון״ על כי האמין
באל חי.
ימים מספר לאתר הסתלקותו נראה במראוח הלילה לרבי
קלונימוס בן רבנו משולם בן ר׳ קלונימוס ,לימדו את הפיוט
ן״ונתבה תוקף״ וציווהו להפיצו בכל תפוצות הגולה ״להיות לו
ןלעד ולזיכרון טוב לכל ישראל״ .ומאז ,״ונתנה תוקף״ היא
יצירה נוראת־הוד ,המרעידה וםרטיטה לבבות רבים בתפילת
ראש השגה ,הוא ״יום הדין״ הגדול והנורא.
ברור מכאן כי הניצחון הגדול ,ההיטהרות ,הקדושה ,מעלת
הרוממות והשלמות שזוכים להם מתוך תוכה של העמידה בניסיון
כזה ,הם הצדקת האלוהים בהנהגת עמו ויראיו .רק מי שהגיע
למעלה עליונה םאוד ,זוכה לפרסם באופן כזה את מלכות אלוהים
בעולמו .רק מי שמוכן לעמוד גם בפיתוי של הצלתה בבית המלך
ובבית ההגמון ,ונם בייסורים הנוראים ביותר ,זוכה למעלה
העליונה במלכות האמת ,השחרה והקיימת לעד.
עקדת יצחק״ במחנה אועווויך
הרב צבי הירש מייזליש ,פליט גטו אושוויץ שהגיע אתר
הגליות ונדודים רבים לשיקאגו ,מספר בהקדמה לספרו ההלכתי:
״שאלות ותשובות מקךשי השם״  ,שבערב ראש השגה תש״ה,
נערך מצוד ואחריו סלקציה על הנערים שאיכשהו הצליחו לשרוד
נמחנה .בלשונו של הרב מייזליש :״ואחרי הבחינה וצירוף הלז
)הסלקציה( נשארו בערך ארבע עשר מאות ) (1400נערים...
ולקחו אותם תכף בבלוק מבודד ומסוגר עד יום מהר ...ולא
קיבלו יותר שום אוכל ומשקה לפיהם ,והשומרים הקאפוס עמדו
על השער״ .יום המחרת היה כאמור יום ראשון של ראש השנה,
והיה ברור ״שלעת ערב ייקתו את הנערים לבית המוקד״ .לרבים
במחנה היו בנים אלה השרידיח היחידים שנשארו לפליטה
ממשפתותיהם והם ניסו להצילם .פדיון הבן ״בזהב או במרגליות״
שהצליח האב להגניב במחנה ,פירושו שליחת נער אחר במקומו,
שהרי הקאפוס היו אמראים למספר הכולל של חכמת הקורבנות.
אב שבנו היה בקבוצה זו שאל את הרב אם מותר לו לשחד אח
השומרים כדי שישחררו את ילדו היחיד ,בידיעה שמיד יילקח
ילד אחר במקומו :״והנה ניגש אליי איש יהודי ,שאמר לי כדברים
האלה :׳...רבי! בני האחרון ,הבן היחיד שנותר לי ,היקר ל
כבבת עיני ,נמצא שמה בתוך הנערים הנדונים לשריפה ,ויש
היכולת בידי לפדותו; והיות שידוע לנו ,בלי שום ספק ,שהקאפוס
יתפסו אמר במקומו ,על כן ,יפסוק לי הרב להלכה ולמעשה ,אם
מותר לי להציל את בני על פי דין תורה? האם רשאי אני לפדותו?
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במקרים אלו ,הרי שנהגתה כך ללא ספרים בהישג יד ,ללא כ7
התייעצות עם רבנים אחרים ובאושוויץ אין גם יישוב הדעה
הדרוש לפסיקת הלכה.

וכאשר יפסוק כן אעשה״׳.
רעדה אחזה את הרב מייוליש .הוא הסביר שאין באפשרותו
לפסוק בשאלה כה חמורה ,ללא ספרים ,ללא התייעצויות עם
חכמים ,וללא יישוב הדעת .בתוך תוכו היה ברור לו לרב
היהודים שמסרו את נפשם על קידוש השם נתנו כך לאמונתם
שה״טכניקה״ שבה הקאפוס משתמשים ,יצרה דילמה מוסרית היהודית את התוקף הנעלה ביותר .מי שניצב בפני המוות בנל7
איומה .הוא השתמט וסירב לפסוק הלכה .אולם האב בשלו :דתו עומד לבד עם אלוהים .כפי שביטא זאת הרב הפרופ׳ אליעזו
״רבי! אתם מוכרחים לפסוק לי כעת״ .היהודי הפציר ,הרבי ברקובין׳ המנוח בחיבורו ״אחונה לאחר השואה״  :״אם ברגו^
סירב ,לאחר הפצרות וסירובים אמר היהודי לרב באידיש :״אם הזה הוא יכול לקבל את הנטישה המוחלטת שנטש אותו אלוהים
אין בדעתך להתיר משמע שדעת התורה היא לאסור..״ הרם ולראות בה מתנה מאלוהים ,המאפשרת לו לאהוב את אלוה
מתחנן ומוחה :״ואני פונה אליו ומתחנן ואומר לו :׳אל תשית בכל נפשו ,׳אפילו נוטל את נפשך׳  -באמת הגיע למדרגה
עליי האחריות ,אינני אוסר ואינני מתיר ,אינני פוסק כלל [..העליונה של קידוש השמ״.
כאילו לא שאלת אותי כלל׳״ .אולם היהודי ענה לו בהתרגשות
הערות
גדולה :״עשיתי מה שצוותי  -שאלתי שאלת רב .אתה הרב
 1ראו תפילת מוסף טל יום הכיפורים ,על יסוד מדרש אלה אזכרה.
היחידי כאן ...היות שלא פסקת שמותר לי לפדות את בני ,סימן
 2רמב״ם ,מעונה תורה ,הלנות יסודי התורה ,ה ,א.
שלא הצלחת למצוא היתר הלכתי להתיר לי זאת .אתרת ,ודאי
 3הרבי קלונימוס שפירא מפי_סצנה ,אש קודש ,ירושלים תש״ך ,עמי
היית מודיע לי שזה מותר .עבורי זה פסק דין..״ ..היהודי הפשוט
קי״א.
 4בתור :אני מאמין ,ליקס :מרדכי אליאב ,ירושלים תש״ן ,עמ׳ .27-26
והתמים הזה לא פדה את בנו .״פנה היהודי ואמר לי :׳רבי ,ואם
 5הרב אליהו אליעזר דסלר ,מכתב מאליהו ,בני ברק תשנ״ז ,כרך ני,
כן ימות בני על קידוש השם ויודע אני שעשיתי כפי שהתורה
עמ׳ .348-346
ציוותה ,והריני מקבל ואת באהבה׳ .וכך היה הולך כל אותו היום
 6הפחפ׳ אמיל פקנהיים ,על אמונה והיסטוריה ,ירושלים תשמ״ט,
בשחחה ושר להקב״ה ומזמר שזכה לעמוד בניסיון ולא להציל
עמי .172-171
את בנו .יהי רצון״ ,מסכם הרב מייזליש ,״שיהיה אפרו מונח
 7הסיפור מובא באור זרוע ,ר׳ יצחק בן משה מווינה ,הלכות ראש
השנה ,סימן רע״ב.
לפני הקב״ה וחשוב לפניו כעקדת יצחק אבינו ,שנעקד אף הוא
 8הרב צבי הירש מייזליש ,שו׳׳ת מקדשי השם ,שיקאגו ,תשט״ו.
באותו היום של ראש השנה״.
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באותו משלוח נכלל גם הנער משה רוזנברנ ,עילוי נדול .נער
אחר שלמד עם רוזנברג בישיבה ,עקיבא מאנן ,הודיע לרב
מייזליש שהחליט לפדות את העילוי משה בכסף וללכת לתאי
הגזים במקומו .הוא הסביר :״אינני יכול למצוא מרגוע לנפשי
שמשה׳לה יישרף ואני הנבזה ,שאינני מגיע לכפות רגליו ,אתהלך
בין החיים״ .הגער הסביר גם שכל בני משפחתו כבר נספו וממילא
אין לו חפץ בחייו .כל שביקש הנער מרבו היה הבטחה שלא
אבד את חלקו בעולם הבא ,אך הרב סירב להעניק הבטחה זו.
אלה הן רק שתי עקדות במחנה ההשמדה אושווין אחדים
מהנילויים הנשגבים ביותר של המוסריות היהודית .אולם קשה
שלא להתרשם מגבורת הנפש של כל המעורבים באפיוודות
הכואבות הללו:
)א( אחת מן השתיים  -או שאנשים אלה ,שמסרו את נפשם
על קידוש השם וייחודו ,היו פונדמנטליסטים קיצוניים ,או שהם
השכילו להשינ  -כאשר הכוונה בהשגה שכלית־רוחנית  -משהו
שעדיף למות בשבילו ולא להתכחש אליו ולא לחיות חיי שקר.
או שנםתתרה עליהם דעתם מחמת הצרות והאסונות ,או שהם
השכילו לדעת משהו שאנחנו לא משכילים להבין .אבל מה הם
ידעו והבינו? האם אנחנו יודעים או מבינים?
)ב( עלינו לזכור ,שכל הכרעה הלכתית־מוסרית שנעשתה

41

הרב הפרופ׳ אליעזר ברקוביך ,אמונה לאחר השואה ,ירושלים,
תשמ׳׳ז ,עמי .77-69
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