
אפילו ניגונים שמחים
השואה  לחקר  המרכז  של  משותפ  במאמצ 
פרנק  חיליק  המוזיקאימ  ושל  ירושלימ  במכללת 
ונאור כרמי, יצא הדי�ק מרטיט הלב: "אחכה לו 
בתוכו  שמאגד  השואה",  מאפר  שעלו  ניגונימ   –

ניגונימ שהולחנו בתקופת השואה. 
פשוטה.  הייתה  לא  הניגונימ  אי�ופ  מלאכת 
חר�  שבר  לא�ופ  צורכ  היה  בארכיאולוגיה,  כמו 
אחד לשני עד לקבלת התמונה השלמה. בשיחות 
ליקטו  וניצולימ,  מנגנימ  חוקרימ,  עמ  מרובות 
פרנק והרב גרנות עדויות. לפעמימ כל מה שנותר 
שרו  ומתי  מי  מאחוריו,  ה�יפור  רק  הוא  מהניגונ 
רק  שזכר  מי  יש  עצמו נשכח.  הניגונ  אבל  אותו, 
אדמו"ר  לאיזה  או  המנוגנ,  הפ�וק  מילות  את 
מיוח� הניגונ. כמו בפאזל, חיבור כל הדברימ האלו 
הביא להרכבת הניגונ, וב�ופו של דבר, להקלטת 

הניגונימ שבדי�ק.
ניגונ,  של  אחד  ב�וג  מאופיינת  אינה  השואה 
שמחימ.  אפילו  מהמ  וחלק  מגוונימ  המ  אדרבה, 
שגורש  יהודי  מוזיקאי  היה  אברהמ�ונ  אריה 
למחנה העבודה �נט-�יפריאנ, שהיה תחת שלטונ 
בליל  הנאצימ.  עמ  פעולה  הצרפתי ששיתפ  וישי 
למחנה  שהגיע  אחרי  ימימ  שלושה  קודש,  שבת 

באירופה, ב  הח�ידות  של  פריחתה  שיא 
את  להכחיד  שבקשה  השואה  פרצה 
היו  הנ�פימ  בינ  כולו.  היהודי  העולמ 
עמ  שיחד  רבימ,  וח�ידימ  אדמו"רימ 
בכל  כמעט  שלמות.  חצרות  גמ  נמחקו  רציחתמ 
החצר  הצליחה  שרד,  האדמו"ר  בהמ  המקרימ 
כמה  עד  מדגיש  "זה  להשתקמ.  שלו  הח�ידית 
במנהיגות  האחרונימ  בדורות  הח�ידות  תלויה 
שלה", מ�ביר הרב ד"ר תמיר גרנות, "גמ אדמו"ר 
על  חיּות  להשפיע  הצליח  עדיינ  ותשוש  זקנ 
הח�ידימ, ומחצרות שכמעט נמחקו, כגונ ח�ידות 
חצרות  ולהקימ  לפרוח  הצליחו  גור,  או  בעלזא 

ענקיות שנימ לא רבות אחרי השואה". 
הגרמנימ הנאצימ לפגוע בגופ היהודי ולר�קו, 
בימי  וגמ  בת-מוות,  אינה  היהודית  הנשמה  אבל 
ואפ  לשיר  מקומ  בכל  הח�ידימ  המשיכו  האימה 
מי  היה  התנגדות.  של  כביטוי  מנגינות  להלחינ 
שהמשיכ לשיר ניגונימ מוכרימ, כאלו שמעוררימ 
מימימ  זיכרונות  או  שמחה  טובות,  תחושות  בו 
של  רגשות  להביע  שני�ה  מי  והיה  כתיקונמ, 
ניגונ  דרכ  בה'  להידבק  רצונ  של  או  געגועימ 

שהלחינ בו במקומ.
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מאז התרחשותה לפני כשבעים שנה, עוררה השואה תגובות רבות, אולם 
התגובות הרוחניות אליה ידועות פחות       הרב ד"ר תמיר גרנות, ראש 
ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה, הוא גם חוקר שחיבר 
ספר על גישות אמוניות לשואה       פרויקט "אחכה לו – ניגון שעולה 

מן האפר", בו אסף יחד עם חברי "הלב והמעיין" ניגונים נדירים שניצלו, 
מתאר דרך נוספת בה התמודדו החסידים עם החורבן  

לרגל עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי שחל השבוע
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במשאית שנ�עה חמישימ ושתיימ שעות, כשהוא 
יקיריו שהשאיר מאחור,  לגורל  וחרד  רעב ללחמ 
יצא אברהמ�ונ מצריפ אחד בו נערכ קידוש, שוטט 
בינ הצריפימ ואמר לעצמו: הדרכ היחידה שיש לי 
לכבד את ה' כאנ היא על ידי ניגונ, ובו ברגע הלחינ 

"מי ששר ניגון ניסה 
ליצור חיים, מי על ידי 

ניסיון ליצור תחושה של בית, 
מי באמצעות רגש 

התקשרות לה', 
ואחרים שפשוט סירבו 

להיכנע למציאות 
שמנסה להכתיב חידלון"

מושרות  בו  ריבונ",  "י-ה  לפיוט  חדשה  מנגינה 
המילימ "פרוק ית ענכ מפומ אריוותא" (הצל את 
תווי  את  רשמ  השבת  בצאת  אריות).  מפי  עמכ 
המלחמה,  �ופ  עד  איתו  שנשמר  נייר  על  הניגונ 

וכעת הוקלט הניגונ באלבומ.



או  רחמימ  בקשת  געגוע,  ניגוני  ששרו  גמ  היו 
הוא שכולמ  הניגונימ  לכל  "המשותפ  לה'.  צעקה 
שמושכת  במציאות  חיימ  של  תנועה  מעוררימ 
ששר  "מי  גרנות.  הרב  מ�ביר  ולמוות",  לייאוש 
ליצור  ני�יונ  ידי  על  מי  חיימ,  ליצור  ני�ה  ניגונ 
תחושה של בית, מי באמצעות רגש התקשרות לה', 
ואחרימ שפשוט �ירבו להיכנע למציאות שמנ�ה 
להכתיב חידלונ". מפור�מ ביותר הוא הניגונ ל"אני 
עזריאל  המודז'יצאי  התפילה  בעל  של  מאמינ" 
לטרבלינקה.  ברכבת  שר  אותו  הי"ד,  פא�טג 
באלבומ מופיע גמ לחנ לא מוכר למילימ "זכרנו 
הולחנ  הוא  גמ  החיימ",  ב�פר  וכתבנו  לחיימ 
כנראה על ידי פא�טג. את הלחנ הזה שר �בו של 
שהיה  בשעה  הי"ד,  אוז'כ  ירחמיאל  גרנות,  הרב 
בגטו �ו�נוביצ ועבר לפני התיבה בימימ הנוראימ, 
אחד  של  גג  בעליית  בהיחבא  שהתקיימ  במניינ 

הח�ידימ.

בין הכחשה להדחקה
התגובה  לשואה,  תגובה  אפשרויות  כמה  מבינ 
מאורע  זהו  הדחקה.  היא  המאמינ  של  הנפוצה 
שיש  "כמו  איתו.  לחיות  דתית  מבחינה  שקשה 
הכחשת שואה על ידי גויימ, ככ יש הדחקת שואה 

אצל יהודימ מאמינימ", אומר הרב גרנות. 
ה"בית ישראל" מגור אמר שמוטב לא לשאול 
לא  מעולמ  הוא  עליהנ תשובות.  אינ  אמ  שאלות 
דיבר על השואה.  ה"נתיבות שלומ" מ�לונימ דיבר 
בינ  מיוחד  השואה.  מול  אל  לשתוק  החובה  על 
את  שהקימ  מקלויזנבורג   הרבי  הוא  האדמו"רימ 
ח�ידות צאנז מעפרּה, וכניצול שואה הרבה לדרוש 
התגובה  לדורו.  לקח  ממנה  וללמוד  השואה  על 
הח�ידית הדומיננטית אל מול השואה באה לידי 
הח�ידימ  שהוחרב.  את  להמשיכ  בהכרעה  ביטוי 
על  תודה  כהכרת  הנהר�  את  לשקמ  חובה  חשו 
על  היה  השיקומ  ששרדו.  אלו  של  ההצלה  נ� 
ידי יצירת חיימ בדגמ המוכר, בדומה למה שהיה 
באירופה. את השואה אולי אי אפשר לה�ביר, אבל 
אפשר לתקנ, והתיקונ הוא בהוכחת כוח הנצח של 

חיי התורה והאמונה. 

מ�פיקה,  אינה  בלבד  שיקומ  של  תגובה  אבל 
אומר הרב גרנות. למרות שהשואה מציבה �ימני 
שאלה לאמונה, לא ניתנ להתעלמ ממנה, כפי שלא 
בהי�טוריה.  אחרימ  טרגיימ  התעלמנו ממאורעות 
לנוכח  ואדמ  "אמונה  הכרכימ  שני  בעל  ב�פרו 

יותר, מאשר בלעדיה", כותב הרב גרנות בהקדמה 
ל�פרו.

מרכז התרבות ומרכז האגו
אז מה יכולה להיות תגובה נכונה ומשמעותית 
לשואה? הרב גרנות מדגימ כיצד הרהור בשאלות 
הללו יכול להוביל לתשובה בכיוונימ שונימ. כיוונ 
זצ"ל,  עמיטל  יהודה  הרב  של  הוא  למשל  אחד 
ניצול שואה בעצמו. בהתחלה, י�וד האמונה היה 
ש"כל דעבדי מנ שמיא לטב" ושחובת האדמ היא 
להכיר טובה לה' על רוב ח�דיו – משמ מתחילה 
האמונה. "צריכ לנ�ח את זה מחדש, זה לא המקומ 
ממנו אני מתחיל אחרי השואה", אומר הרב גרנות, 
הכרת הטוב איננה מבע נפשי כנ של מי שמתחיל 
לחשוב מתוכ השואה. במקומ הכרת הטוב הציע 
"הנ  איוב:  של  ממאמרו  להתחיל  עמיטל  הרב 
השואה  של  שהתיקונ  והו�יפ  אייחל"  לו  יקטלני 
הוא לקדש שמ שמימ כדי לכפר על חילול השמ 
הגדול שבשואה. אחרי השואה אני מבינ שיש לי 
בו  שיש  למקומ  הזה  המקומ  את  לעשות  תפקיד 

נוכחות ה', כדי שלא יהיה שוב ה�תר כזה. 
ר' שלמה קרליבכ התבטא כמה פעמימ שהתיקונ 
במקומ  לאהוב  הוא  השואה  של  ביותר  הגדול 
לשנוא. השואה הייתה הופעה של שנאה תהומית, 
והוא ראה לעצמו משימת חיימ להפיצ אהבת ה' 
רק  לא  גוי!  לכל  וגמ  יהודי,  לכל  אדמ,  ואהבת 
כיהודימ מאמינימ, אלא גמ כבני אדמ יש להתייח� 
כזה  שדבר  להכיר  מ�רבימ  "אנשימ  שקרה.  למה 
אפשרי מבחינה מו�רית, אבל יש לזכור שהשואה 

פרצה במרכז התרבות האירופאית". 
י�ודית במחשבה  גרנות מצביע על בעיה  הרב 
העתיק  בעולמ  להידרדרות.  שהובילה  המודרנית 
במרכז.  האלוקות  את  או  ההוויה  את  ראה  האדמ 
המחשבה  את  מיקדה  החדשה  הפילו�ופיה 
אותו  להעצימ  אפשר  איכ  ה"אני":  ב�ובייקט, 
המזעזע  הרעיונ  לב�ופ  צמח  מכאנ  אותו.  ולחזק 
 - שלי  ה"אני"  התפתחות  על  שמאיימ  מי  שכל 
עמוק  מו�רי  נפש  חשבונ  "זהו  להכחדה.  ראוי 
גרנות,  שעל התרבות כולה לעשות", מ�כמ הרב 
"לשאול לא רק איכ אני דואג לעצמי, אלא איכ אני 

דואג לזולת, לאחר".

ה"בית ישראל" מגור אמר 
שמוטב לא לשאול שאלות

אם אין עליהן תשובות.
הוא מעולם לא דיבר על השואה

השואה", שראה אור בהוצאת תבונות, הרב גרנות 
מו�רי  לקח  להו�יפ  אלא  להדחיק,  לא  מציע 
הגדולה  לירושה  להתחבר  וחשוב  אפשר  ואמוני. 
והישיבות,  הח�ידות  לעולמ  ואבדה:  שהייתה 
לעוצמות הרוחניות, האנושיות והתרבותיות, ומול 
האכזרי  חורבנמ  של  המשמעות  מהי  לשאול  זה 
בשעה  לשאול  צריכ  שבאמת  השאלות  ככ.  כל 
עולה  קול  איזה  הנ  הגדול  בחורבנ  שמהרהרימ 
מתוכ התהומות, מה זה אומר שכל זה נחרב, איכ 
אנחנו מבינימ את האמירה שה' ִאפשר את אושוויצ 

ואיכ ה' מצפה שנגיב. 
של  הציוני  האתו�  כמו  לשואה  תשובות  היו 
ישראל  שעמ  למ�קנה  שהוביל  וגבורה",  "שואה 
אחריות  לקחת  לאקטיבי,  מפ�יבי  להפוכ  צריכ 
חלקית  הישרדותית  מ�קנה  "זאת  בנשק.  ולאחוז 
רוחני  פנ  בה  "וח�ר  גרנות,  הרב  מ�ביר  בלבד", 

ומו�רי".
שונות  אפשרויות  גרנות  הרב  בוחנ  ב�פרו 
רוחני. בכרכ הראשונ של  אופי  לתגובה הנושאת 
�פרו הוא �וקר השקפות מכל קצוות הקשת בנוגע 
לשואה. הוא נוגע בעמדות המ�בירות את השואה 
את  גמ  מרחיב  הוא  פנימ,  כה�תר  או  כעונש, 
האופציה של השתיקה ומנ�ה ל�לול דרכימ לשפה 
לה.  ומקשיבה  לשואה  הרגישה  ומו�רית  אמונית 
האמונה,  שאלות  עמ  שהתמודדות  משוכנע  "אני 
יכולה  השואה  מנ  העולות  והערכימ  המו�ר 
להביא כל אדמ, איש איש והשקפת עולמו, אופיו 
ועמוק  יותר,  טוב  יותר,  גבוה  למקומ  ואמונותיו, 


