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 תגובות רבניות דתיות במהלך השואה

 30165/01מס' הקורס: 

 יצחק הרשקוביץד"ר המרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 

 : תשע''ז    שנת לימודים

  '                  א: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

   

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס .א

היכרות מעמיקה עם ההתמודדות הרבנית למאורעות השואה במהלך השואה 

 )דרכי התמודדות, אפיקי מחשבה, חזון ושאיפות לתיקון(.

היכרות מעמיקה עם ההתמודדויות התיאולוגיות לשאלת השואה לאחר המלחמה, 

סביבתו )בין חורבן לישועה, משמעות הסבל והייסורים ככלי בעולם הרבני וב

 חינוכי וככלי היסטורי, ועוד(.

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

בקורס נבחן מגוון רחב של סוגיות שעמדו על סדר יומן של דמויות רבניות בשואה 

)ר' קלונימוס קלמיש שפירא, הרב יששכר שלמה טיכטל, ר' יצחק מסר, הוגי 

 ונות הדתית, סאטמר, מונקאטש, צאנז, ועוד(. סוגיות מרכזיות שיידונו הן:הצי

 משברים אמוניים שנבעו כתוצאה מהפרעות ודרכי התמודדות עימן. .1

 מעמדו האונטולוגי של הרע בעולם. .2

 הפגמים המוסריים של המרצחים בעיני הקרבנות. .3

 התמודדויות עם שאלות של בריחה והצלה. .4

במהלך השואה )חוויות של בדידות, יאוש, תסכול  שאלות קיומיות שהתעוררו .5

 עשייה דתית, ועוד(.-לנוכח אי
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 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

השיעורים יורכבו מלימוד משותף של טקסטים, שיימסרו במקראה בתחילת השנה. 

פרזנטאציות מפי  במקביל, תינתן הרצאה פרונטאלית, ולקראת סוף השנה יימסרו

 התלמידים, על בסיס העבודות שיכתבו.

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 
העולם הדתי והשואה: 

 מיפוי בעיות ואתגרים.

ד' מכמן, 'השפעת השואה על 

היהדות הדתית', בתוך: י' 

)עורך(, תמורות יסוד גוטמן 

בעם היהודי בעקבות השואה, 

. 656-613ירושלים תשנ"ו, עמ' 

 )לא במקראה(
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יהדות אירופה והקהילות 

הדתיות בתוכה: מיפוי 

 גיאוגרפי וסוציולוגי.

  

3 

אש קודש לאדמו"ר 

מפיאסצ'נה: רקע וקריאה 

מודרכת. בין התבוננות 

דאונטולוגית 

 לאקזיסטנציאליסטית.

  רכת באש קודש.קריאה מוד

4 

אש קודש לאדמו"ר 

מפיאסצ'נה: הרע בעולם, 

שלבי התפתחות ביצירתו 

 במהלך השואה.

  קריאה מודרכת באש קודש.

5 

אם הבנים שמחה לרי"ש 

טיכטל: רקע וקריאה 

מודרכת. הגזירות והקריאה 

 לפעולה דתית.

ר' ש"ץ, 'וידוי על סף 

 23המשרפות', כיוונים 

שה . ייע62-49(, עמ' 1984)

דיון בחומרים שכתבו שביד, 

 פייקאז, וינגרטן ושינדלר.
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אם הבנים שמחה לרי"ש 

טיכטל: האמנם הגות 

ציונית? היכרות עם עולמה 

של האורתודוקסיה 

 ההונגרית.

י' הרשקוביץ, 'אם הבנים 

שמחה: מחיבור קאנוני ליצירה 

דיאלקטית'. קריאה מודרכת 

באם הבנים שמחה, טוב יגאל, 

בכור השואה  אמונה צרופה

 ומשנה שכיר.
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7 

וממדבר מתנה לר' יצחק 

מסר: יסודות בקבלה 

 ובחסידות.

מ' חלמיש )מהדיר(, וממדבר 

אביב תשמ"ה, -מתנה, תל

מבוא. קריאה מודרכת בקטעים 

 מהספר.

 

8 

וממדבר מתנה לר' יצחק 

מסר: מקבלה תיאוסופית 

לקבלה 

 אקזיסטנציאליסטית.

קריאה מודרכת בקטעים 

 מהספר.
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מפעלו של רמ"ז קאטצבורג 

בבודפשט לנוכח השואה: 

חתרנות ציונית בעולם 

 אורתודוקסי

קריאה מודרכת בקבצים: אלה 

מסעי, תל תלפיות, המביט 

לארץ, עורי צפון, דרישת ציון 

 ושערי ציון, אם הבנים שמחה.
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 אתיקה לנוכח השואה:

הרוצחים בעיני קרבנותיהם, 

התבוננות בשלושה הוגים 

 , אפרתי, שינפלד(.)טיכטל

קריאה מודרכת באמונה צרופה 

בכור השואה, מעמק הבכא, 

 תורת חסד.
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מעמדו האונטולוגי של הרוע 

בעולם לנוכח השואה: בין 

הרב אפרתי לרב רבינוביץ' 

 ממונקאטש.

קריאה מודרכת בספרים 

 "מעמק הבכא" ו"בינת נבונים".
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בריחת האדמו"רים 

מאירופה, רקע היסטורי 

 ידוק תיאולוגי.וצ

ב' לנדוי ונ' אורטנר, הרב 

הקדוש מבעלזא, ירושלים 

קס; מ' פראגר, -תשכ"ז, עמ' פט

הצלת הרבי מבלז מגיא 

ההריגה בפולין מסופר מפי עד 

ראייה, ירושלים תשכ"ב 

 )קטעים נבחרים(.
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ביקורות על בריחת 

האדמו"רים, אתיקה, הלכה 

 ומנהיגות.

  קריאה מודרכת מתל תלפיות.

 

 :חובות הקורסג. 

 השתתפות ועבודה )כולל פרזנטציה קצרה(. חובות הקורס:

 

 .100%עבודה  –ציון מספרי  :מרכיבי הציון הסופי
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 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 חובה

 מקורות ראשוניים .א

 .13-12אביב תש"ח, עמ' -מ' פראגר, חורבן ישראל באירופה, תל .1

ח, -ה, ז-קודש, ירושלים תש"ך, עמ' ד הרב ק"ק שפירא, האדמו"ר מפיאסצ'נה, אש .2

 קעט. -קיד, קנט, קס, קסג, קע, קעח-פה, קיג-סג, פד-נח, סב-מב, נז-מא

 מד, סו, רמט, רסט.-הנ"ל, דרך המלך, ירושלים תשנ"ח, עמ' מג .3

 שכח, שלח.-הנ"ל, צו וזרוז, ירושלים תשכ"ו, עמ' שכב, שכז .4

"ג, פרולוג )ללא ציון הרב יששכר שלמה טיכטל, אם הבנים שמחה, בודפשט תש .5

 כה. -עמוד(, עמ' כא

 .22-21, עמ' 1926הנ"ל, טוב יגאל, ברדיוב  .6

, 39, 28-24, 23, 20, 8, 6-4אביב תשמ"ה, עמ' -הרב י' מסר, וממדבר מתנה, תל .7

41 ,66 ,70. 

 .16, 9, 6, 4הרב מ' ולץ, המביט לארץ, בודפשט ת"ש, עמ'  .8

 ו.-הופמן, עורי צפון, עמ' ד-הרב מ"ש סג"ל .9

מ"ז כ"ץ קאטצבורג )דפוס והוצאה(, שלשה ספרים נפתחים: א( דרישת ציון... ב(  .10

שפתי צד"ק... אשר כתב... האדם הגדול בענקים... מו"ה דוד צבי כ"ץ 

קאטצבורג... ג( ובפתיחת הספר מאמר "שערי צדק" מכבוד הה"ג וכו' מו"ה נתן 

 כ.-צבי פריעדמאנן..., בודאפעסט תש"ב, עמ' טו

 טז )מאמר "ויהי בנסוע"(.-פיות, בודפשט תש"ד, עמ' ידהנ"ל, תל תל .11

יג, -הרב מ"א ליבוביץ', הדרך )דרשת ר' מוטל מבילגורייא(, בודפשט תש"ד, עמ' יא .12

 כ.-יח

מ' יחזקאלי )משה פראגר(, הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין, ירושלים  .13

 .8-7תשכ"ב, עמ' 
 

 מקורות מחקריים .ב

אחרי השואה: שינוי פרדיגמת היסוד', בתוך: ד' מכמן, י' )א'( גרינברג, 'תאולוגיה  .1

השואה בהיסטוריה היהודית: היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות, ירושלים תשס"ה, 

 .509-536עמ' 

ד' מכמן, 'השפעת השואה על היהדות הדתית', בתוך: י' גוטמן )עורך(, תמורות  .2

 .613-656יסוד בעם היהודי בעקבות השואה, ירושלים תשנ"ג, עמ' 

 א' פרבשטיין, בסתר רעם, ירושלים תשס"ב, מבוא. .3

 . , מבוא1994א' שביד, בין חורבן לישועה, תל אביב  .4
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