
  *דוד גליקסברג

  

  אמנות האמונה
 "לא יכול לומר שעל כל שאלה יש תשובה, שעברתי את השואה, אני"

 הוצאת ידיעות אחרונות,  סיפורו של הרב עמיטלבאמונתו ,  ספרו של אלישיב רייכנרבעקבות

 
  

הוא משתרע בי מוקדי .  מיוחד ומלא מתחיאנר הספרותי של ביוגרפיות הוא'הז

בי שהמינו , למשל, כ. רבי ואיכותו נובעת מהאיזוני והמינוני בי מוקדי אלה

המתח בי ;  האד נשוא הביוגרפיה לבי תיאור הסביבה שבה הוא פעלו שלתיאור חיי

 המינו בי ההיבטי; יסטוריוסופילבי התיאור ההוגרפי התיאור ההיסטורי

יצירת האיזוני הראויי בי המדיה ;  העיוניייבטי האנושיי של הדמות לבי הה

מסתורי  "לביוגרפיה הרבה מסתורי ". היבש"סטורי יהספרותית לבי התיאור הה

כאשר עוסקי בביוגרפיות של רבני . כפי שכינתה זאת אניטה שפירא" הביוגרפיה

יוגראפי הרבני בספרות הישראלית אינו הזר הב. היבטי אלה נעשי מתוחי יותר

, נושאי אופי דתי,  וכמוב הסאבטקסט, סטקבדר כלל הט. עשיר בכמותו ובאיכותו

ספרו של  .במקרי רבי ה נדמי למשיכת מכחול גסה של מטיפנות. מיסטי ופולחני

הספר אינו אקדמי ולשבחו , אכ. אנר זה'אלישיב רייכנר מהווה משב רוח מרענ בז

) תלמיד וקירבת משפחה עקיפה(על א קירבתו לרב עמיטל . אמר שאינו מתיימר לכיי

  . ניח בהגינות סבירה, )המועטי(בתיאוריו ובשיפוטיו , הספר

  

ה במוב האישי וה בכ שיש לראותו כמיקרוקוסמוס , סיפורו של הרב עמיטל מרתק

וני המוצגי בספר סיפורו שיי לנרטיבי ש. של ההיסטוריה היהודית בת זמננו

של קיו חיי ) ההול וגדל(השואה והתקומה ובמיוחד הקושי : בהרחבה ובמרכז

מול ) או משיחיות/ו(גאולתנות : הגווני השוני של הציונות; אמוניי לאחר השואה

דתית ובהוויה בהוויה היהודית, עקרונות מול פרגמטיז; )או ריבונות/ו (מדינתיות

 
 ירושלי, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי, דוד גליקסברג' פרופ  *
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סוגיית  וכמוב , פתיחות מול נוקשות וחיקוי החינו מהותו של ; הלאומית

  . הפוליטיזציה של הדת ובמרכזה תנועת מימד

  

 עולי ומספר סיפור מרכזי שממנ, כפי שעולה מהספר, סיפורו של הרב עמיטל

הסיפור המרכזי הוא סיפורו של נער יהודי מעיירה קטנה . ומשתרגי סיפורי משנה

חר שחווה את מוראותיה וזוועותיה ואיבד את לאו, בהונגריה ששרד את השואה

הפ לראש ישיבת הסדר בישראל נלח במלחמת העצמאות ו, עלה לישראל, משפחתו

רבי שימש כדמות הדומיננטית ביותר בזר ישיבות הקשרי ב. ישראלממשלת ושר ב

תה השפעה רבה ביותר על יכאשר לזר זה הי, ההסדר במש עשורי אחדי

  .ברה הישראליתהתפתחותה של הח

") באמונתו("השיח האמוני שמנהלי חייו של הרב עמיטל : ציר אחדיפור המרכזי לס

 וקיומה הריבוני של השואה  ובמרכז ,היסטוריי הגדולי שחווההע המאורעות 

השואה העצימה את חייו האמוניי של הרב עמיטל בכ שהיא . מדינת היהודי

תהלי זה מתרחש במקביל לתהלי נוס . וחברתיתהטילה על כתפיו אחריות חינוכית 

חיי : תדיאלקטית אקסיסטנציאליסטיהוויה של הטמעה פנימית ועמוקה של 

  .אמוניי אינטנסיביי המאותגרי בשאלות שאי לה תשובה

  .ברצוני להתמקד ברשימה זו בשני היבטי בביוגרפיה של  הרב עמיטל

  

הסיפור , לכאורה .אירוע המכונ של חייות הזו מהווה א: ההיבט הראשו הוא השואה

הדומה ו" שואה לתקומה"שלפנינו הוא סיפור אישי קלאסי השיי לתופעה המכונה מ

, לביוגרפיות אישיות רבות בהיסטוריה היהודית במחצית השנייה של המאה העשרי

: אול הביוגרפיה שלפנינו היא מורכבת יותר. כאשר מתלווה לכ הסיפור האמוני

שואה לתקומה "אלא ל" שואה לתקומה"ח הפנימי בה אינו שיי לשיח של מהשי

, כנה,  במוב זה שעיצובה של התקומה יכול שיבוא רק ע תודעת שואה נוכחת"ושואה

ע עלייתו ארצה הצטר הרב עמיטל לשיח הציוני הקלאסי . משפיעה ומאתגרת

 מהשואה ,חלוטיכמעט ל, באות ימיוהפשטני של הישוב באר ישראל שהתעל 

כל פעילותו של הרב עמיטל מיו שעלה ארצה ". תקומה"והתמקד ביצירת שיח של 

. אול הוא לא צלח. להשתחרר מאזיקיה של השואה, במודע ושלא במודע, היה ניסיו

א עד מהרה הוא מצא ). החרדית(הגיעו ארצה הוא החל את לימודיו בישיבת חברו ב
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 של הרב אברה יצחק הכה קוק וזאת באמצעות את עצמו מתחבר לזר הגאולתי

שיסודותיה , ההתנתקות מישיבת חברו. פ"חרלמשה רב יעקב תלמידו ההתקרבותו ל

יו ימשקפת את מאוו, בהשוואה לזר הגאולתי, יתו בגלותיהיו קרובי יותר להוו

ל והתפקיד "גיוסו לצה, השתתפותו בהגנה. בשיח התקומתימבחינה רעיונית להשתת 

ל בכל הנוגע לגיבוש "בשנותיו הראשונות של צה, בעיקר בכתיבתו, שוב שמילאהח

כולל זה , לחיבורו המלא" מכה בפטיש"היוו את ה, אופיו ויעדו של החייל הדתי, מעמדו

" קליי"המרת שמו המשפחתי מ. לשיח התקומתי ולנטישת השיח השואתי, המעשי

) ו, ה( על רקע הפסוק במיכה הש החדש אומ.  לכמהווה ביטוי בולט "עמיטל"ל

כרביבי עלי עשב אשר לא יקוה ' והיה שארית יעקב בקרב עמי רבי כטל מאת ד"

  ".לאיש ולא ייחל לבני אד

עבור הרב עמיטל מרחב חדש לביטוי התקומתי ששינה את יצרה מלחמת ששת הימי 

  שו הרא: שני חידושי שכללה הקמת ישיבת ההסדר בכפר עציו: חייו לחלוטי

 –והשני , "לכתחילה"שילוב של לימוד תורה ע שירות צבאי כמסגרת חינוכית מ

שני חידושי אלה יצרו .  שזה עתה שוחררה,מיקו הישיבה בכפר עציו אשר ביהודה

בעלת נוכחות תקומתית , הוויה חינוכית מקיפהלהוביל היסטורית דמנות עבורו הז

חזר למסגרת הישיבתית לאחר שהיה הוא . ראש ישיבהמשמעותית וזאת במעמדו כ

 שני אחדות לפני מלחמת ,ע עזיבתו את ישיבת הדרו ומעברו לירושלימחו לה 

 בקנה אחד ע השיח תהתמיכתו בגוש אמוני בשנות השבעי על. ששת הימי

 בעקבות , שאחזה בכל שדרות הציבור הישראלי,"כוחי ועוצ ידי"תחושת . התקומתי

התקומתיות של .  העצימה את השיח התקומתי,ת הימיהניצחו במלחמת שש

של הציונות הדתית והשתלטה לחלוטי על השיח גאולתיות הציונית החילונית הומרה ל

צחו יהנ. נמחק/השיח השואתי נדחק. ובאותה תקופה ג על הרב עמיטל, אמוניהדתי

  .בעיני עצמו ובעיני סביבתו, זק את קומתו השפופה של הע היהודי

  

ערערו במידה רבה את השיח  כיפור וצאותיה הקשות ביותר של מלחמת יות

, מתלמידיהעשרה אחוזי שבה איבדה ישיבת הר עציו כ, מלחמה זו. התקומתי

 השתנההאישי והאמוני שיחו . היוותה את קו פרשת המי בשיח של הרב עמיטל

. של הרב עמיטלהשיח השיח התקומתי נפגע ואיבד את ההגמוניה על מרחב . לחלוטי

. החלה לבעבע ולצו על פני השטח, מטעמי אישיי ואמוניי, השואה שהודחקה



  
 
 
 
 
 
 

 גליקסברג דוד │  164
 
 

התייחסותו של הרב . ההתרחקות ההולכת וגדלה ממנה עוררה והנכיחה את קיומה

כמי שלמד בישיבת הר עציו באות . עמיטל לתלמידיו כבניו הפכה אותו לאב שכול

נוכחותו של . שידרו שכול עמוק וכואב, ובעיקר מבעו, ימי אני יכול להעיד כי הליכותיו

הצהירו ) מיותמי ושכולי, ספסלי ריקי(המחיר היקר של המלחמה בבית המדרש 

 קיומית, להיות ממשיתאפוא תה קוגנטיבית בלבד הפכה יתובנה זו שהי. שהכל אפשרי

  .תיאהשיח הש: אחר" הכל אפשרי"נוכחות זו חיברה את המלחמה ל. וחווייתית

של תקומה שיח להיות מ ,איפוא ,החל להיות מורכב יותר והפהשיח של הרב עמיטל 

. עלויות גבוהות וקשותעלולות להתלוות תקומה במוב זה של, של תקומה ושואהלשיח 

, של הרב עמיטל, המורכב והמתו, השיח האמוני והפוליטי, למ מלחמת יו הכיפורי

השואה מעמיקה ע השני את . בעולמו השואתי של השיחנוכחות מודעת יותר נובע מ

. נוכחותה בתודעתו של הרב עמיטל וכוחה היחסי מול השיח התקומתי הול ומתעצ

מעי "המעמדו , למשל, כ. הגאולתיות נשחקת מאוד. שווי כוחותמתייצבי כשניה 

 של הרב קוק נשחק לנוכח הטיעו שבפי הרב עמיטל שהרב קוק לא חווה ולא" נבואי

אמירתו של הרב עמיטל כי לאחרונה הוא מתקשה לומר בתפילת . חזה את השואה

שיאה של משקפת יותר מכל את ) 270' עמ(" אתה בחרתנו מכל העמי"את ות המועד

  . שחיקת השיח התקומתיאתי והעצמת השיח הש

  

הרב עמיטל . שברצוני לעסוק בו הוא עולמו הדתיוהיבט נוס העולה מתו הביוגרפיה 

, מחד .פסיקתו והליכותיו נגועות בסתירות פנימיותנדמה כי וא בלתי צפוי ולעיתי ה

אי הוא מבקש . א מאיד אינה חסידית במלואה, תו הדתית אינה רציונאליתיחווי

המופע . רית "א הנהגתו בהיבטי רבי היא אדמו, קטני' עמיטלי'שתלמידיו יהיו 

בלתי נית לפענוח , בצד הרציונאלי וההלכתירגשי וה ה בצד החוויתי, הדתי שלו

האיש . פוליטיתכ ג לגבי התנהלותו החברתית. בסתירות" נגוע"בלתי צפוי ובהיותו 

שהביע מורת רוח גדולה מהזיקה ההדוקה שבציונות הדתית בי הממסד הדתי לבי 

 כאשר לית מא דפליג כי, לאחר רצח רבי, הממסד הפוליטי הצטר לממשלת ישראל

י נש שהושגי דתי מצוי תחת שני מאמוניעולמו ה. מעמדו הרבני הוא שגר לכ

הרב עמיטל נע בתו המרחב שיוצרי . חילול השוקידוש הש : פני לאותה מטבע

הוא .  שאינו מאופיי בכללי ברוריואחראי יצירתי , באופ מקוריה מושגי אל
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עת לעת הוא משנה את מיקומ ואת מ. מעצב את הגבולות למושגי אלה ונע בינות

  .התנועה ביניה

הוא אינו . שקשה לצפות את עמדותיו במוב זה אמ באמונתופוא יאהרב עמיטל הוא 

יש בחווייתו הדתית של הרב .  אלא מפעיל שיקול דעתפועל על פי דפוסי ידועי מראש

 וקשה דתיתא חי, סוערת, אנושית, מקרבת, היא מאירת פני: עמיטל אסתטיקה רבה

כל . אימפרסיוניסטיתאמונה . היא אימפרסיוניסטיתשמעלה  בה עיו מעמיק. לפיצוח

חייו האמוניי של הרב , לפיכ. שלוילפשרה נועדו לכחדור הניסיונות התבוניי ל

. ליותאלא נית להסיק מהתנהגותו תובנות פרטניות רציונ. עמיטל אינ ניתני לחיקוי

שיחותיו  ווויה הכרוכה בעוברו לפני התיבה בימי הנוראידוגמא בולטת לכ היא הח

,   אישיתוכמי שחווה זאת, כפי שמתואר בספר.  בישיבת הר עציובמהל התפילות

זה . יקשה להגדיר במדויק את החוויה העילאית שחווי באי בית המדרש ברגעי אלה

, בעומקה, יש בהל של הרב עמיטאמנות האמונה . צבעוני וגבוה, מופע שמותיר רוש עז

  . בפרטכדי להסביר את אהבתו הגדולה לאמנות בכלל ולתנועה האימפרסיוניסטית

 שמאפיינת את הציבור הרב עמיטל הציב את אמנות האמונה מול אומנות האמונה

מאופיינת אומנות האמונה . החרדי וחלקי הולכי וגדלי בציונות הדתית

, ע הגיעו ארצה. שיקול דעתללא כל , תונוקשוטכנוקרטיות , במקצועיות פורמאלית

   לא אהבה את האומנות החרדיתשל הרב עמיטל  )האמנותית(האמונית נפשו 

מקומו בחיקה החל בתהלי חיפוש למצוא את  הוא  .פורמאליתהתורנית המקצוענות ה

ע הקמת ישיבת הר עציו הוא הפ להיות : ולבסו דרכו צלחהשל הציונות הדתית 

החלה לאמ את האומנות סטתה מדרכה וג הציונות הדתית , אול. האחד ממנהיגי

דתיות מגוונות ובמרכז לזירות ציוניותשהועתקה מהזירה החרדית ההלכתית , הדתית

אומנות של האת דחתה ג הרב עמיטל של אמנות ה. "גאולתית"זירה הפוליטית הה

  .הציונות הדתית

היכולת לחוות חיי אמוניי ע . אמנות האמונה משתקפת היטב ג בשיח השואתי

" לא יכול לומר שעל כל שאלה יש תשובה, שעברתי את השואה, אני: "שאלות פתוחות

, במובני רבי). שאלות(וכיסוי ) תשובות(חייו ה איפוא שעטנז של גילוי ). 8' עמ(

  .  דפוס זה של חיי אמוניי נכו ואמיתי בהשוואה לחיי שכול גילוי או כיסוי
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" טובת"מתח בי אמנות האמונה ואומנות האמונה והשחיקה בשיח התקומתי לה

השיח השואתי ה הגורמי המרכזיי המביאי להתרחקות ההולכת וגדלה בי 

  .תלמידיו ותומכיו, הציונות הדתית לבי הרב עמיטל

  

אלא , הביוגרפיה שלפנינו אינה רק תיאור תולדותיו של אד מבחינה היסטוריוגרפית

 השני ארבעיהביוגרפיה של , בהקשר שלפנינו. ורה של הסביבה שבה פעל האדתיא

האחרונות כוללת ג את תיאורה של הציונות הדתית כתנועה סגורה ומסוגרת 

תפיסות אמוניות או פוליטיות , ולו ג בחריקת שיניי, המסרבת בעקשנות רבה לקבל

  .  שאינ עולות בקנה אחד ע הזר המרכזי שבה

  
הספר שלפנינו כולל בסופו נספח מעניי וחשוב של אביעד הכה העוסק : ה לסיוהער

הצגת . בשני חלקיו של הספר, לדעתי, מודל זה פוגע. בניתוח משנתו של הרב עמיטל

תולדותיו של אד ללא דיו צמוד ומקביל במשנתו הרעיונית פוגעת בערכה של 

צא נפסד משו שהצמדתו הטכנית ג הדיו הנפרד במשנתו הרעיונית יו. הביוגרפיה

שתידו , למשנתו הרעיונית, ראוי לה. לביוגרפיה הכתיבה את היקפו המצומצ

  .באכסניה נפרדת

 
   


