על יחסו של גנדהי
לשואה:
בין התנגדות לא־אלימה (סטיאגרהא)
וקידוש השם

שמעון לב
בשנת  1938הציע מהטמה גנדהי ליהודים לנקוט את דרך האי־אלימות (סאטיאגרהא).
הצעתו זו עוררה שלל תגובות ,שהמפורסמות שבהן היו של מרטין בובר ושל יהודה
לייב מאגנס .בשואה אפשר לראות מקרה מבחן קיצוני וטעון של הסטיאגרהא ,שכן
לנוכח טבעם החריג של האירועים עולה התהייה על צדקת דרך ההתנגדות הלא אלימה
כנגד שלטון עריצות אלים .במאמר שלפנינו אבחן את יחסו של גנדהי לגרמניה הנאצית
ובייחוד את העצות שהשיא ליהודי אירופה באותם זמנים ואת תגובותיהם של אנשי
רוח יהודים.

מבוא
מוהנדס קרמצ'נד גנדהיא היה מהדמויות הבולטות בהיסטוריה של הודו המודרנית ,סגפן
קיצוני ,מתקן חברתי ,פוליטיקאי ששילב פוליטיקה עם מוסר אישי .הוא היה פציפיסט
מוצהר שהחל את פעילותו הציבורית בדרום אפריקה בסוף המאה התשע־עשרה ,בעת
שפתח שם במאבק לא־אלים על זכויות ההודים על פי עקרונות ה'סאטיאגרהא' ,המינוח
שגנדהי נתן לתורת המרי האזרחי המטיפה לדבוק באמת ולנהל מרי אזרחי בהתנגדות לא־
*
המאמר מבוסס על עבודה שהוגשה במסגרת לימודיי לתואר מוסמך בתכנית מחקר אישית במדעי הרוח
בהדרכת פרופסור רוברט ויסטריך ,האוניברסיטה העברית בירושלים.2008 ,
א כינויו הנפוץ של גנדהי' ,מהטמה' ,דהיינו נפש גדולה ,ניתן לו על ידי המשורר רבינדרנט טגור.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 9תשע"ב) ,עמ' ]49–30
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אלימה ,תוך שמירה על כבוד האדם של הקרבן ועל הערך העצמי שלו .ה'סטיאגרהא' שונה
מאי־האלימות של החלש והכנוע ,המשלים עם מצבו ונקלע לחוסר אונים והוא נעדר יכולת
להתנגד ,ובמקום זאת היא מציעה דרך של פציפיזם פעיל ,המחייבת תעצומות נפש ודבקות
ָּבאמת .המאבק הלא אלים בדרום אפריקה בהנהגתו של גנדהי הסתיים בהצלחה חלקית
והממשלה נאלצה לשנות חלק מהחוקים שהפלו את האוכלוסיה ההודית .ב־ 1915גנדהי חזר
להודו כגיבור על מנת לפעול בהודו ,ועד מהרה הוא הפך למנהיג תנועת ההמונים ההודית
במאבק לעצמאות מהשלטון הבריטי .אחד משיאיו של המאבק היה מצעד המלח ב־1930
שבו גנדהי פתח בקמפיין כנגד המונופול הבריטי על יצור המלח ,אירוע שהצית מרי אזרחי
בכל רחבי תת היבשת .אירוע זה היווה ציון דרך מכונן במאבק ההודי לעצמאות שהושגה
לאחר מלחמת העולם השניה ב־ .1947גנדהי נרצח על ידי לאומן הינדי ב־ .1948דמותו
של גנדהי מהווה חידה מרתקת המעסיקה חוקרים רבים עד היום .העיסוק בשאלת יעילות
שיטת המאבק הלא אלים עודנה רלוונטית לשאלות שהעסיקו ומעסיקות את העולם היהודי
בעקבות השואה והמאבק האלים בארץ ישראל.
בנובמבר  1938פרסם גנדהי את הצהרתו 'היהודים' ,שבה הוא דן בשאלת ארץ ישראל
ובמצבם של יהודי גרמניה תחת שלטון היטלר 1.בהקשר זה מציע גנדי ליהודים (כמו שייעץ
לעמים כבושים אחרים) לנהוג על פי שיטתו ,שכן הוא סבר שאם יעשו כך אולי הדבר יגרום
להמסת 'לב האבן' של היטלר .דומה שבהצהרותיו של גנדהי מימי ערב מלחמת העולם
השנייה נחשפו אי־הבנתו את הרוע הנאצי וגם היעדר הראליזם הפוליטי שלו ,כפי שאכן היה
עתיד להתברר במהלך המלחמה ולנוכח ממדי השואה .דבריו של גנדהי עוררו תרעומת רבה
בעולם היהודי :תגובות למאמרו הובעו בין היתר במכתביהם המפורסמים של יהודה לייב
מאגנס ושל מרטין בובר ,וכן הגיבו חיים גרינברג ואברהם שוחט .עד היום יש המייחסים
2
לגנדהי מוסר כפול ואף המחשיבים אותו לאנטישמי.
אפילו אחרי המלחמה ומשנודעו ממדי השואה ,גנדהי נמנע כמעט לחלוטין מלעסוק
באירועים האלה ומעולם לא חזר בו מעמדותיו .בהתבטאויותיו המעטות על עניינים שנגעו
ליהודים הוא התייחס בעיקר לבעיית ארץ ישראל וביטא את התנגדותו ל'טרור היהודי'
במאבק היהודי־ערבי בארץ ישראל.

סטיאגרהא וקידוש השם
לדברי ג'ורג' וודקוק ( ,)Woodcockאחד המאפיינים הבולטים של גנדהי היה "גילוי המזרח
דרך המערב" 3.גנדהי הושפע בייחוד מטולסטוי ,מהנרי דייוויד ת'ורו ( )Thoreauומג'ון
רסקין ( ,)Ruskinואת ההשפעות הללו הוא עיבד ופיתח לדרך ייחודית ,שבה הוא הטמיע
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את עקרון האהימסא ,הימנעות מרצון מפגיעה בכל יצור חי הקיימת במסורת ההינדית,
ובהדגשה חמורה יותר בדת הג'אינית .אמנם במשנתו הוא כלל כמה מושגים מערביים
מרכזיים השייכים לעניין ,דוגמת אי־ציות אזרחי ,מרי אזרחי ,פציפיזם והתנגדות לא־
אלימה ,אך אלו לא סיפקו אותו והוא טבע את המונח סטיאגרהא.
ביהדות יש מסורת עשירה של קידוש השם ,ובה מגוון רחב של גילויים שיש להם כמה
תכונות משותפות עם הסטיאגרהא ,ובעיקר :מחויבות מוחלטת לאמונה על פי העיקרון של
"ייהרג ואל יעבור" והנכונות לסבול ואף למות למענה .למוות כזה יש גם ערך פנימי לקרבן
(המרטיר) שמת "מוות נעלה".
גנדהי הבחין בין התנגדות פסיבית של החלשים לבין התנגדות פעילה אך בלתי אלימה
של החזקים .להמחשת ההבדל הוא הצביע על יחסו של העכבר לחתול :העכבר הרי אינו נוהג
כלפי החתול בהתנגדות בלתי אלימה ,אלא נכנע לו מחוסר אונים .לסטיאגרהא ,במובנה
העמוק ,יש משמעויות נוספות ורחבות יותר של טרנספורמציה אישית של הקרבן ,וזו כרוכה
גם בניסיון לגרום לטרנספורמציה רוחנית אצל היריב .להבדיל מכך ,המסורת היהודית של
קידוש השם מתקיימת רק לאחר שההתנגדות הפיזית והאלימה האפשרית נכשלה ואבדה כל
תקווה .היא אינה נותנת את דעתה על האפשרות להשפיע על עמדות היריב.
כמו כן ,אי־ציות פסיבי או מרי אזרחי רגילים כמו גם קידוש השם מאפשרים לקרבן
להשתמש ברגשות שליליים של כעס ואלימות ,ואילו הסטיאגרהא עדינה ,אינה פוגעת,
ואינה אמורה לפעול מכוח הכעס והרצון לנקמה .עוצמתה והצלחתה של הסטיאגרהא תלויות
במוטיבציה ובכוונה האמיתית .הרי מאבק לא־אלים והתנגדות לא־אלימה יכולים להתרחש
גם על בסיס של עיקרון לא צודק ,ואז ערכם המוסרי בטל.א יתר על כן ,גם במאבק לא־
אלים המתחולל על בסיס של עקרון צודק ומוסרי יכולים להיות מניעים זרים ,כגון השאיפה
לתוצאות הנובעות מאנוכיות אישית ומהרצון לנצח .מטרת מאבק הסטיאגרהא אינה להביס
4
את האויב אלא לגרום לטרנספורמציה שלו.

המאמץ הציוני בהודו ומלחמת העולם השנייה
רק בעקבות מאורעות תרפ"ט החלה הסוכנות היהודית לתת דעתה לא רק להפצת הציונות
ליהודי הודו אלא גם לנעשה בהודו במישור הפוליטי .לאחר שביקר בבומביי ב־ 1930שליח
5
הסוכנות ,גרשון אגרונובסקי (אגרון) ,הוא דרש "שהציונות תפנה את פניה מזרחה".
התגובות בעיתונות ההודית למאורעות  1936ומצוקתם הגוברת של יהודי אירופה אחרי
א גנדהי כותב בהרחבה על ההבדל בין סאטיגראה למושגים המערבים כגון אי־ציות אזרחי ,התנגדות פסיבית
ואי־שיתוף פעולה.Young India, 23.3.1921 .
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עליית היטלר לשלטון היו גורמים מרכזיים בהגברת המאמץ הציוני המדיני בהודו בקרב
מנהיגי מפלגת הקונגרס ההינדים בראשות גנדהי ונהרו.
לשם כך הנהלת הסוכנות היהודית החליטה לשלוח להודו את ד"ר עמנואל אולסוונגר,
פעיל ציוני ,אינטלקטואל רחב אופקים וסנסקריטיסט ,ביחד עם הארכיטקט היהודי הרמן
קלנבך ,שהיה ידידו הקרוב של גנדהי עוד מהתקופה שבה הם חיו בדרום אפריקה .ביולי
 ,1936לקראת מסעו להודו של אולסוונגר ,שיגר משה שרת לקלנבך מכתב בהול ,שבו
הוא ביקש ממנו להירתם לשליחות הציונית 6.קלנבך מיהר להשיב בחיוב ,ובין היתר היה
אמור להצטרף לאולסוונגר ולסייע לו במפגשו עם גנדהי,א אבל הוא התעכב באנגליה לרגל
עסקיו ,וב־ 12באוגוסט  1936אולסוונגר הגיע לבומבי לבדו .שיחותיו עם מנהיגי מפלגת
הקונגרס ההודי ,נהרו ( )Nehruוגנדהי נחלו כישלון :אולסוונגר ראה בגנדהי "קדוש מזויף",
וכינה אותו "ל ֵ
ֵעמל" (שמשמעותו ביידיש 'כבשה קטנה' ,במשמעות של זלזול) 7.קלנבך
הגיע להודו רק לאחר שאולסוונגר עזב אותה .פגישתו מחדש של קלנבאך עם גנדהי לאחר
עשרים ושלוש שנות ניתוק הייתה לו הגשמת משאלת חיים והוא ייחס לה חשיבות רוחנית
אישית .הוא שהה כחודשיים באשרם ,והשניים ניהלו שיחות רבות ,כפי שעשו בעבר בדרום
8
אפריקה.

הודו ומלחמת העולם השנייה
בספטמבר  1939הכריז השלטון הבריטי שהודו נתונה במצב מלחמה עם גרמניה ,ובידי
הממשל הבריטי נתנו סמכויות חירום .הכרזת המלחמה פורסמה בלא להתייעץ עם מנהיגי
מפלגת הקונגרס ההודית .אלו אמנם גינו את התוקפנות הגרמנית ,אך התנגדו להצטרפות
הודו למלחמה ,שכן הם סברו שרק הודו עצמאית וחופשית יכולה להילחם בשם הדמוקרטיה
והחופש ולכן הם התנו את תמיכתם בעמדה הבריטית בקבלת הבטחה קטגורית שהודו תקבל
עצמאות אחרי המלחמה .הבריטים סירבו להיענות לדרישתם ,ועקב כך התפטרו בדצמבר
 1939נציגי המפלגה בממשלות האזוריות של הודו ,והמפלגה איבדה את השפעתה על
הפוליטיקה הבריטית .מתוך כך התחזק מעמדו של ראש הליגה ההודית המוסלמית מוחמד
עלי גי'נה ( ,)Ali Jinnahשקיווה לנצל את ההזדמנות ולהפיק תועלת מריצוי הבריטים והכריז
על תמיכת מפלגתו במאמץ המלחמה הבריטי 9.אירועים אלו תרמו לחלוקתה העקובה מדם
של הודו ב־ 1947להודו ,פקיסטאן ומזרח פקיסטאן (כיום בנגלדש).
ב־ 1940החל גנדהי להטיף למה שהוא כינה 'סטיאגרהא אישית' ,והטיל על כמה מתלמידיו
להטיף בפומבי לפציפיזם .הבריטים ראו במהלך זה פגיעה במאמץ המלחמתי לגייס חיילים
א

ראו עבודתי לתואר מוסמך על היחסים בין קלנבך וגנדהי בדרום אפריקה בשנים . 1914–1904
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גנדהי ונהרו בעת הקמפיין של 'צאו מהודו'

הודים לצבא הבריטי ועצרו רבים ממנהיגי הקונגרס .באוגוסט  ,1941לאחר פרסום 'האמנה
האטלנטית' של רוזוולט וצ'רצ'יל ,שבה הם הצהירו על הכרתם בזכות כל העמים להגדרה
עצמית ,הבהיר צ'רצ'יל שהעיקרון אינו חל על הודו ,עמדה שהנחיתה מהלומה נוספת
על מעמדה של מפלגת הקונגרס .המצב החמיר עוד יותר עם התקרבות המלחמה להודו
ובעקבות התקדמות היפנים בבורמה ,כשהבריטים החלו לנקוט במדיניות של אדמה חרוכה
בשטחים שהם נסוגו מהם ,ועוררו מתוך כך רגשות אנטי־בריטיים עזים.
לעומת גנדהי ,שהתנגד להשתתפות במלחמה על רקע אמונתו רבת השנים בפציפיזם,
היו הודים רבים שהתגייסו לצבא הבריטי ואנשי עסקים מקומיים רתמו את פעילותם למאמץ
המלחמתי הבריטי (ובתוך כך גרפו רווחים נאים) .גנדהי נדחק לפינה והפך לפחות רלוונטי,
ומנגד ,גברה השפעתו של גי'נה .ב־ ,1942לאחר כישלון שיחותיו של הלורד סטנפורד
קריפס ( )Crippsעם מנהיגי מפלגת הקונגרס ,החל גנדהי בקמפיין 'צאו מהודו' (,)Quit India
שקרא להכרזה על עצמאותה של הודו לאלתר .מהלכו זה של גנדהי נחשב לתפנית בעמדתו
הפציפיסטית ,שכן הוא ביטא את נכונותו לסייע לאנגליה במלחמתה בתמורה להבטחת
עצמאות.
בקוטב הנגדי של המפה הפוליטית ,נמלט מהודו בנסיבות מסתוריות סובש צ'נדרה בוס
( ,)Chandra Boseהלאומן ההודי ומתנגדו של גנדהי .הוא הופיע בברלין תחת חסותו של
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היטלר וקרא לפעול להתנגדות צבאית לבריטים בסיוע גרמני־יפני .הוא הגיע בצוללת
גרמנית לסינגפור ,שנכנעה ליפנים ,והקים שם את 'הצבא הלאומי ההודי' .אמנם מסעו
לשחרור הודו הסתיים בקטסטרופה עקובה מדם ,אך הודים רבים הזדהו איתו וראו בו גיבור
לאומי.

הצהרתו של גנדהי על 'היהודים' והתגובות לה
ב־ 26בנובמבר  1938פרסם גנדהי בעיתונו את הצהרתו על שני עניינים שהעסיקו את העולם
היהודי :שאלת ארץ ישראל והיחס להיטלר 10.את ההצהרה גנדהי ניסח ב־ 11בנובמבר,
למחרת ליל הבדולח וכשבועיים לפני פרסומה .זו הייתה הבעת העמדה הפומבית הראשונה
שלו על מצב היהודים תחת הדיכוי הנאצי .לא ברור מדוע הוא פרסם את הצהרתו דווקא אז
ולמה לא המתין לשובו של הרמן קלנבך ,שלביקורו הוא ציפה .לדברי גנדהי עצמו ,הוא
עשה זאת משום שקיבל מכתבים שבהם התייחסותו נדרשה ,אך ייתכן שהוא הבין שלנוכח
אירועי ליל הבדולח ּוועידת אוויאן (ביולי  ,)1938נשאר בידי היהודים המנסים להימלט
מאירופה רק יעד אחד ,הוא ארץ ישראל ,והדבר סיבך עוד יותר את הקונפליקט.
את מאמרו גנדהי פותח בציון קשריו המיוחדים עם חבריו היהודים ומשווה את היחס
ליהודים ליחסם של ההודים לקסטות המנודים:
קיבלתי מכתבים רבים שבהם נדרשתי להביע את דעתי על השאלה הערבית־
יהודית בארץ ישראל ועל רדיפת היהודים בגרמניה .לא בלי היסוס אני מעז להביע
את השקפותיי על שאלה קשה זו .מלוא אהדתי נתונה ליהודים .הכרתי אותם היטב
באפריקה הדרומית .אחדים מהם נשארו חבריי עד היום .מידידיי אלו למדתי על
הרדיפות שהיהודים נרדפו במשך הדורות .הם היו המנודים של הנצרות ,וההקבלה
בין יחס הנוצרים אליהם ויחס ההודים למנודים בולטת מאוד .בשני המקרים השתמשו
בטיעון הדתי להצדקת ההתנהגות הבלתי־אנושית כלפי הקבוצות המופלות לרעה.
מלבד הידידות הנזכרת יש אפוא סיבה כללית יותר לאהדתי כלפי היהודים .אולם
אהדתי אינה מעוורת את עיניי מלראות את דרישות הצדק .הקריאה לבית לאומי
ליהודים אינה מוצאת הד בלבי.
ההשוואה של היהודים ל'קסטות הטמאות' ,ה'פאריה' ( ,)Pariahמעניינת .ייתכן שגנדהי
רצה לסבר את אוזן קוראיו בעיתון הריג'ן (בני האלוהים ,כינוי שגנדהי העניק לקסטות
המנודות) .גם חיים גרינברג ,עורך ה'גו'איש פרונטיר' בארצות הברית ,השווה במכתבו
לגנדהי בין קבוצות אחדות של "מיליונים של אסורים במגע" ,דוגמת הכושים ,וכמובן –
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היהודים11.בהתייחסו למצב בגרמניה גנדהי מציע ליהודים לאמץ את שיטת הסטיאגרהא
כדרך של התמודדות עם היטלר ומעשיו ,שאותם הוא מכנה 'פשעי נער טרוף דעה אבל
אמיץ לב'.
ואולם ,הרדיפות שהגרמנים רודפים את היהודים אין משלן בהיסטוריה .העריצים
בדורות שעברו לא השתגעו מעולם במידה שהשתגע היטלר ...אם יכולה להיות
הצדקה למלחמה בשם האנושיות ולמען האנושיות הרי תצדק לחלוטין מלחמה
בגרמניה כדי למנוע רדיפות גזעניות של גזע שלם .אבל איני מאמין בשום מלחמה.
ויכוח על הטעמים בעד מלחמה כזו או נגדה הוא אפוא מעבר לאופק ראייתי.
במלחמת העולם הראשונה גנדהי התאמץ להשתתף במאמץ המלחמתי של האימפריה לפי
המודל של יחידת נושאי האלונקות שהוא הקים לראשונה בזמן מלחמת הבורים בדרום
אפריקה ולאחר מכן שוב בזמן 'מרד הזולו' ב־ .1906בניגוד למלחמות הקודמות שגנדהי
השתתף בהן בדרך אקטיבית ,כמתואר ,דווקא מול היטלר הוא מציע פציפיזם מוחלט ,דהיינו
פסיבי .הוא צופה את האפשרות המוחשית של שחיטה של יהודי אירופה ,אך הוא מדגיש את
12
הערך הפנימי שיש בעקרונותיו עבור הקרבן עצמו:
היכולים היהודים לעמוד בפני הרדיפות המאורגנות שאינן יודעות בושה? היש
להם דרך לשמור על כבוד עצמם ואמצעי נגד הרגשת חוסר אונים ואבדון? סבורני
שיש דרך כזו ... .אילו הייתי יהודי שנולד בגרמניה והתפרנס בה ,הייתי תובע את
גרמניה כביתי ממש ככל גרמני זקוף קומה ביותר ,וינסה נא לירות בי ולהורידני
לבור כלא .הייתי מסרב להיות מגורש או לקבל על עצמי כל השפלה .ובעשותי כך
לא הייתי מחכה עד שחברי היהודים ישתתפו עמי בסירוב זה .אילו היה יהודי אחד או
כל היהודים נוהגים כך ,לא היה מצבם גרוע משהוא היום ...אלימותו השיטתית של
היטלר עלולה גם להביא לשחיטה כללית של היהודים כתשובה ראשונה על הכרזת
מלחמה .אבל אילו הייתה הנפש היהודית מוכנה לסבול מרצון ,אזי אפילו שחיטה כזו
הייתה עלולה להפוך בדמיוני ליום תודה ושמחה לאלוהים ,שגאל את עמו ,אף אם
בידי עריץ ,כי הירא אלוהים אינו יודע פחד.
גנדהי מתעלם מההבדלים המהותיים בין מצב היהודים בגרמניה לבין מצב ההודים בדרום
אפריקה ,וכותב:
ויש להם דוגמה מצוינת לכך בתנועת המרי האזרחי של ההודים בדרום אפריקה .מצב
ההודים שם היה ממש כמצבם של יהודי גרמניה ...אף שם נכלאו הודים בגטאות או
בתחומי מושב מיוחדים .שאר הגזרות דומות היו לגזרות על היהודים בגרמניה...
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היהודים יכולים לנקוט את דרך המרי האזרחי בתנאים טובים יותר מההודים בדרום
אפריקה .בגרמניה היהודים הם עדה מאורגנת ואחידה .הם מחוננים יותר מההודים
בדרום אפריקה ,ודעת הקהל המאורגנת בעולם תומכת בהם .בטוחני שאילו קם
בקרבם אדם בעל אומץ וחזון להוליכם בדרך המרי של פעולות לא־אלימות היה סתיו
ייאושם הופך כהרף עין לאביב תקוותם .ומה שכיום הוא ציד אדם משפיל ,היה הופך
לעמידה אמיצה של אנשים ונשים בלתי מזוינים ובעלי כוח סבל שבהם חנן אותם
אלוהים .זו תהא עמידה דתית אמיתית נגד חרון שטני של אנשים שנמחק מעליהם
צלם אנוש .היהודים הגרמנים ינצחו את הגויים הגרמנים ניצחון עד כי יעוררו בקרבם
את הערכת הכבוד האנושי .בזה יעשו טובה לגרמנים ויוכיחו שהם הראויים להיקרא
בשם גרמנים ולא אלו שסוחפים כיום את השם הגרמני לתוך הרפש ,ואפילו שלא
13
מדעת.
נראה שגנדהי הרגיש שלא בנוח עם הצהרתו ,וכבר ביום פרסומה הוא מיהר לכתוב לקלנבך,
ששהה בדרום אפריקה:
בוודאי ראית את מאמרי על היהודים .קפצתי למים לתוך הלא נודע .כמה רציתי
שתהיה לצדי בזמן זה ,פנוי לגמרי ממחויבותך בדרום אפריקה ,אך הדבר לא קרה.
אם באפשרותך לבוא בלי שייגרם נזק לעסקיך – בוא ...מה מצב היהודים שם? האם
14
הגל האנטי־יהודי הגיע גם לכיוונך?
לאחר פרסום הדברים החליט קלנבך לנסוע להודו לאלתר .לפני שיצא לדרך הוא שלח
מכתב לנהרו וביקש שהלה יפעל למניעת הפצת התעמולה הנאצית בהודו ולמען קבלת
אשרות כניסה להודו בשביל יהודים מגרמניה .בסיום מכתבו הוא פנה לנהרו וכתב באותיות
15
מודגשות "אנא עזור לנו".

האם ידע גנדהי על המתרחש באירופה לפני השואה?
אחת השאלות העולות בהקשר זה היא אם היה בידי גנדהי להבין בכלל מה קורה באירופה,
ואילו מקורות היו לו להבנת המצב לאשורו.
מרגרט צ'טרזי ( ,)Chatterjeeטוענת שאין ספק שגנדהי היה מודע למצבם של יהודי
אירופה ,שכן היה בידיו מידע רב שהגיע אליו ממגוון מקורות 16.ראשית ,הרמן קלנבך
שהה באותה העת באשרם של גנדהי ,והייתה לו נגיעה אישית רבה לעניין :היו לו קרובי
משפחה באירופה ,הוא חשש לגורלם ,ומניסיונו האישי הוא הבין בוודאי את חומרת המצב,
שכן בתקופת שהותו בדרום אפריקה הוא נתקל בגילויי אנטישמיות ובאהדתן של תנועות
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לאומניות בוריות לנאצים 17.והיו גם אחרים ,כגון הסופר רומן רולן וידיד יהודי אחר של
גנדהי מתקופת דרום אפריקה ,הנרי פולק ,וכן מרגרט שפיגל ,אף היא יהודייה ,שביקרה
בהודו ב־ 1932והצטרפה לאשרם של גנדהי .היא הגיעה לשם אחרי שסולקה ממשרת
ההוראה שלה בברלין ,אז שקלה את האפשרות להמיר את דתה להינדואיזם ,אך גנדהי שכנע
אותה לדבוק ביהדותה .והיו עוד אורחים רבים ,אישים רבי השפעה ,פוליטיקאים ,אנשי דת
ועיתונאים מכל העולם ,שנהרו לאשרם של גנדהי כדי להיפגש עמו ובין היתר דנו איתו
בעניני השעה.
כמו כן ברור שהקשר בין שאלת ארץ ישראל למצבם של יהודי אירופה גרם שהיחס
להיטלר ולנאציזם יהיה נושא מרכזי בשיחותיו של גנדהי עם קלנבך ,ואיום המלחמה
באירופה היה הנושא הפוליטי הלוהט ביותר שעל הפרק .אך מאידך השוואתו האומללה בין
מצב ההודים בדרום אפריקה לבין מצבם של היהודים תחת היטלר מעידה שגנדהי לא יכול
היה להבין את עומק הרוע הנאצי .יצוין שבניגוד לעמדתם של מנהיגים רבים אחרים בעולם,
בסוגיית הגירת היהודים גנדהי ונהרו תמכו בכל לב במתן אשרות כניסה להודו ליהודים
/18א
מגרמניה ,אם היו להם מקצועות נדרשים.

תגובותיהם של אנשי רוח יהודים למאמרו של גנדהי
מאמרו של גנדהי עורר תגובות בעולם היהודי ,בייחוד ממי שנמנו עם חוג מעריציו .ראשון
להגיב היה אברהם שוחט ,פעיל ציוני ועורך עיתון 'המליץ היהודי' שהתגורר בבומבי .הוא
ציין בחריפות שסוף סוף גנדהי "שבר את שתיקתו המוזרה" לגבי מה שקורה באירופה .לדעת
שוחט ,או שגנדהי קיבל מידע שגוי ,או שהוא בור בכל הנוגע למתרחש באירופה ובארץ
19
ישראל ,ולכן עמדותיו נאיביות במקרה הטוב ,ובמקרה הגרוע "לא עקבית באופן טרגי".
בהשוואתו של גנדהי בין היהודים למנודים ההודים הוא מתעלם מהנקודה העקרונית ,והיא
שליהודים אין ארץ מולדת כמו שיש להודים .הדבר נכון גם לגבי ההמלצה ללמוד מהמאבק
ההודי בדרום אפריקה ,מכיוון שאין כלל מקום להשוואה בין חוקי האפליה בדרום אפריקה
לטרור הממשלתי הנאצי .בדרום אפריקה לא הופעל טרור פיזי ,ומקרי האלימות היו מעטים
מאוד .שוחט גם האשים את גנדהי על שהוא דן את היהודים על פי אמות המידה הרוחניות
הגבוהות ביותר בעוד שאת "הערבים הגאים" הוא דן על פי "המושגים המקובלים" .גם
מרגרט שפיגל הביעה אכזבה רבה ,ועל כך גנדהי כתב לה שהוא מבין את כעסה" :את יכולה

א היזמה הוכשלה על ידי ממשלת בריטניה ,שדרשה ערבויות; ובכל זאת מצאו יותר מ־ 2,000פליטים יהודים
את דרכם להודו.
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לקרוא לי האויב שלך ,אך אינך יכולה להיות האויב שלי .אם ההיטלריזם יושמד ,יהיה זה אך
20
ורק על ידי אי־אלימות ,ולא בשום דרך אחרת".
יהודה לייב מאגנס ,שהיה ממנהיגי התנועה הרפורמית בארצות הברית והנשיא הראשון
של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ומרטין בובר פעלו למען פשרה עם ערביי ארץ
ישראל .שניהם העריצו את גנדהי וראו בו מופת ,והחשיבו את עצמם לתלמידיו .משנתו
של גנדהי תאמה היטב את דבקותם בדרכי האהבה והשלום ואת מאמציהם להגיע לפשרה
פוליטית עם הערבים .יתרה מכך ,בובר ומאגנס תמכו במדינה דו־לאומית ,בדיוק כמו
שגנדהי רצה הודו רב־לאומית ,שבה יחיו המוסלמים וההינדים כאזרחים שווי זכויות .הם
סברו שגישתו של גנדהי ,שהתנגד לציונות כבר מראשית שנות העשרים ,היא חד־צדדית,
והצביעו על אי־הבנתו את המתרחש בגרמניה הנאצית ,וראו את עצמם מחויבים להגיב.
לשם כך הם תרגמו את הצהרתו של גנדהי לעברית וכתבו את תגובתם ,בנוסח זהיר מאוד:
שיחה זו של יהודים עם גנדהי היא השיחה הראשונה של ישראל עם הודו .ושעת ויכוח
גדולה היא בעיננו'.ימים ולילות דנתי עם נפשי...אם איני נופל בתעייה הרעה של
א
האנוכיות הקולקטיבית'.
גדעון שמעוני טוען שלא היה אופייני
לגנדהי לא לענות על מכתבים כאלו ,ולכן
21
הוא מניח שגנדהי לא קרא אותם כלל.
לכך אפשר למצוא אישור בהתכתבותו
של מאגנס עם מזכירו של גנדהי ,שבה
הוא ביטא את אכזבתו ,וכן מכך שגנדהי,
בשיחה עם הביוגרף היהודי שלו לואיס
פישר ,לא זכר כלל את הנושא.
מרטין בובר

במסמכי הארכיון הציוני מצאתי ראיות לכך שמכתבי בובר ומאגנס הגיעו לידי משפחת
נהרו דרך אישה בשם אולגה פיקמן פיינברג שנתנה אותם במו ידיה לאחותו של נהרו .היא
ביקשה מאליהו אפשטיין (לימים אילת) לשלוח העתקים נוספים להודו ,וכתבה" :יש דרישה
גדולה להם מחברי הלא יהודיים ,מכיוון שיש התעניינות רבה בספרות ציונית ואנשים רוצים
ב
לדעת את האמת'.
א בובר ומאגנס התייחסו בתשובתם בהרחבה גם לעמדתו השלילית כלפי הציונות של גנדהי ולמאבק האלים
בארץ ישראל ,אך כאן אני מתרכז רק בסוגיית יהודי גרמניה והנאציזם.
ב ד"ר פיינברג ניהלה מרפאה ביריחו בקרב הערבים .ב־ 1938הועלתה המרפאה באש והיא נאלצה להימלט
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בתגובתם לגנדהי ,בובר ומאגנס לא שללו את עקרון הסטיאגרהא כשלעצמו ,אך טענו
שהנסיבות הקיצוניות בגרמניה אינן מאפשרות ללכת בדרך זו ומהלך כזה לא יניב תוצאות
חיוביות אלא רק הרג רב .לטענתם ,גנדהי אינו מבין את ההבדל המהותי שבין הרוע הגרמני
למצב שהיה בדרום אפריקה .בובר ציין שהוא קרא את כל מה שגנדהי כתב על דרום
אפריקה ,ואין מקום להשוואה בין מה שאירע שם להודים לבין מה שקורה ליהודים תחת
שלטון היטלר ,לא מהבחינה האיכותית ולא מהבחינה הכמותית .בובר מתאר את ההבדל בין
שני המשטרים ומציין את ניסיונו האישי בן חמש השנים תחת השלטון הנאצי:
יהודים נרדפים ,נעשקים ,נחבלים ,מעונים ,נהרגים ואתה מהאטמה גאנדי אומר
שמצבם בארץ שבה אירע להם כך ,מקביל ממש למצב ההודים באפריקה הדרומית...
גורלם של ההודים בדרום אפריקה היה בוז ומעשי בוז אבל משוללי זכויות לא היו,
הפקר לא היו ...כלום סבור אתה שיהודי בגרמניה יביע בפומבי אף פסוק אחד של
נאום כגון אותו הנאום שלך ולא ייהרג? מה ערך יש להוראה על דבר משותף אם
מסיחים דעת משונות כבירה זו ...בחמש שנים שביליתי תחת השלטון הנוכחי ,ידעתי
כמה מעשים של עצמת הנשמה מצד יהודים ,שלא ויתרו על זכויותיהם ולא נכנעו,
ולא רק שלא השתמשו באלימות אלא גם לא בערמה ,כדי להמלט מתוצאות עמדה
כזו .אבל גלוי הוא שמעשים אלו לא השפיעו כלל על מעשי הצד השני .אמנם :אשרי
כל איש שמגלה עצמת נשמה כזו! אבל איני יכול להודות בה בבחינת סיסמת העמדה
הכללית בשביל יהודי גרמניה ,הנראית כמסוגלת לפעול פעולה... .זהו הגורל של
22
יהודים לאין מספר בגרמניה .אלוהים לבדו קולט את עדותם.
בדיעבד ברור שאין מקום לסתור את שלילתו של בובר את השוואתו של גנדהי ,ובלשונו
23
של שמעוני:
ההודים בדרום אפריקה ובהודו עמדו בפני רעה מרוסנת על ידי מצפון ומעצורים
אנושיים ושהופעלה במסגרת 'שלטון החוק' ככל שזה היה לקוי .הרשע הנאצי יצר
מצפון מהופך ,אשר ראה בהשמדת היהודים 'ערך' מוסרי .תועבה כזו ,חסרת צלם
האלוהים חרגה מכל מה שגאנדי התנסה בו בחייו הארוכים רבי המאורעות וברי
שכנגד רשע זה לא הייתה כל תועלת בסטיאגרהא.

מהעיר ,כשאיתה רק שקית בגדים ותעודת הרופאה .היא עברה להודו ועבדה באשרם נוצרי בלקנאו ,ובמסגרת זו
יצרה קשרי ידידות חמים עם אחותו של נהרו ועם אישים הודים אחרים .לאחר שהאשרם נסגר היא עברה לכלכתא
ופעלה בקרב הפליטים היהודים שהגיעו להודו .היא כתבה מכתבים רבים למאגנס ולאליהו אפשטיין (אילת)
ופעלה רבות למען הציונות בהודו .ראו מכתבה של פיינברג לאפשטיין מ־ 21.11.3אני מקווה לעסוק בסיפורה
ביום מן הימים .הארכיון הציוני המרכזי – S25/3586 ,פיינברג לאפשטיין .21.11.3
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בובר מודה שאין ביהדות תורת אי־אלימות ,אך רואה בתורת המוסר והצדק של הנביאים
מחסום לאלימות אפשרית:
איננו רוצים באלימות ,לא הכרזנו כמו ישו בן עמנו ,ואתה ,על תורת אי האלימות,
משום שלדעתנו על האיש לפעמים לנהוג באלימות להציל את נפשו ,ומכל שכן את
נפש ילדיו .אבל הכרזנו מימי קדם על תורת הצדק והשלום ,לימדנו ולמדנו שהשלום
הוא מטרת העולם ושהצדק הוא הדרך אליו לפיכך איננו יכולים לרצות לנהוג
24
באלימות.
מאגנס ,שהגדיר את עצמו פציפיסט ,הבין את ההבדל העקרוני בין גישתו של גנדהי "שאינו
ירא מפני המוות" ,המאפשרת לו מרחב פעולה אחר ,לבין תורת ישראל ,המחייבת את
החיים .הוא גם מבדיל בין מלחמה למען הטוב ומלחמה נגד הרע .לדעתו ,המלחמה נגד
25
הטוב פסולה:
עם ישראל מחייב ומשבח את החיים ואין הוא קורא בוז למוות ...ומפרשים ולא
שימות בהם .ומשום כך שואל אני לפעמים ,אם עם ישראל מתאים הוא לתורת
ה'סטיאגרהא' ...ודווקא בנוגע להן וללאו של מלחמה כזו אני מבקש לקבל הדרכה
ממך ...כמוך כמוני איני מאמין באיזו מלחמה שהיא .נשבעתי שלעולם לא אשתתף
במלחמה והרימותי את קולי לשם הפציפיזם ...ואולם על הפציפיזם שלי עובר
משבר לבלי רחמים ...ואולם באשר אלָי ,יודע אני שאתפלל בכל לבי ובכל נפשי
למפלתה של האי־אנושיות ההיטלרית ולכן ,הייתכן שאעמד מן הצד ואתן לאחרים
ללכת אל הקרב? ...אני נמצא במצב המאדיב [מלשון דאבון ,ש"ל] הזה שאני מתחיל
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להודות לעצמי כי אם היטלר זה יכוף את מלחמתו עלינו ,מוכרחים אנו להתייצב
כנגדו .בשבילנו המלחמה ההיא הייתה לא למלחמה צודקת ...לא מלחמה הכרחית...
מלחמה נגד היותר רע.

כאמור ,גנדהי לא השיב להשגותיהם של בובר ושל מאגנס ,אך הוא ענה לחיים גרינברג,
עורך ה'גו'איש פרונטיר' ,הביטאון הציוני־הסוציאליסטי באמריקה ,שגם הוא נמנה עם
מעריציו .גם גרינברג שלל השוואתו של גנדהי בין מצב יהודי גרמניה להודים בדרום
אפריקה ,והדגיש שלוחמי הסטיאגרהא בדרום אפריקה מעולם לא נתקלו בתועבה מוסרית
26
כמו שהייתה קיימת בגרמניה הנאצית.
בתשובתו ,שאותה פרסם בצירוף חלקים ממכתבו של גרינברג ,גנדהי החמיא לו על כשרון
כתיבתו 27.הוא הסביר כי הוא לא פרסם את עמדתו מרצון למתוח ביקורת על היהודים ,אלא
משום שידידיו היהודים לחצו עליו לכתוב והוא לא היה יכול להימנע מלבטא את אשר הוא
מאמין בו .גנדהי מקבל את הקביעה שמנהיג יהודי לא יוכל לפעול בגרמניה הנאצית יותר
מחמש דקות בטרם יומת ,אך לדעתו ,אין בכך כדי לערער על התועלת שבאי־האלימות
וצריך לבחון את תוצאותיה לטווח ארוך:
יכול אני להבין את הצורך להקריב מאות ,אם לא אלפים ,כדי להשביע את תיאבונם
של רודנים ...העיקרון הוא שדווקא האהימסה ( ,ahimsaאי־אלימות) יעילה ביותר
נגד ההימסה ( ,himsaאלימות) הגרועה ביותר ...לאי הכרח הוא שהמעונים יראו את
התוצאות בימי חייהם .עליהם להתחזק באמונה שהתוצאה אכן תושג בבטחה אם הם
28
יתמידו בדרכם.
גנדהי נשאר נאמן לעמדתו ,ושום מידע על הנעשה בגרמניה לא היה בו כדי לערער את
ביטחונו בצדקת דרך ההתנגדות האי־אלימה .לשיטתו ,טבע האדם אחד הוא ,ולכן ,בסופו
של דבר ,הוא מוכרח להיענות "להוכחות של אהבה":
אם בכך לא היה כדי להמס את לב האבן של מר היטלר ,הרי זו רק הוכחה שלב זה עשוי
מחומר קשה מאבן .אך גם הקשה שבמתכות מתרככת כשמופעל עליה חום מספיק...
ואין גבול ליכולתה של האי־אלימות ליצור חום ...כשם שהננו מאמינים באלוהים,
עלינו לתת את אמוננו באי־אלימות ...אינני מתייאש מכך שהיטלר עוד ייענה לסבל
29
האנושי ,אף שהוא עצמו גרם לו.
יתרה מכך ,גנדהי אף האשים את העם היהודי בכך שהם מעולם לא ניסו לפעול באמת על
פי עקרון הסאטיאגרהא .כראיה לדבריו הוא הביא את דרישתם של יהודי העולם שאומות
30
המערב יתאחדו נגד גרמניה ויפתחו במלחמה כוללת נגדה ,וכתב:
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אכן מוטל עליהם כתם שאבות אבותיהם צלבו את ישו .כלום לא נכון שהם מאמינים
בעין תחת עין ושן תחת שן? האין בלבם רגשי אלימות כלפי המדכאים אותם? כלום
לא מבקשים הם שהמעצמות הקרויות דמוקרטיות יענישו את גרמניה בשל הרדיפות
וישחררו אותם מדיכוי? אם כך הדבר ,אזי האי־אלימות לא שוכנת בלבם ...אני טענתי
למען עקירת האלימות מהלב ובעד שימוש פעיל בכוח הנוצר מוויתור גדול זה.
זמן קצר לאחר מכן הוא הגיב בחריפות רבה יותר לטענה כאילו העובדה שהיהודים באירופה
לא יכלו לנהוג ולא נהגו באלימות פיזית כלפי הגרמנים סותרת את ביקורתו עליהם:
אמנם נכון שהיהודים לא נהגו באלימות פעילה אישית ,אבל הם הפכו את הגרמנים
31
למקוללי המין האנושי וביקשו שאמריקה ואנגליה יילחמו למענם בגרמניה.
למקרא האשמה זו נזעק ידידו היהודי של גנדהי ,הנרי פולק ,והביע בחריפות את תרעומתו
על האשמה זו .הוא דרש מגנדהי לספק הוכחה לכך .גנדהי טען שבכל עיתון המגיע אליו הוא
מוצא תיאורים של סבלות היהודים המבקשים מהמעצמות שיילחמו למענם' :אינני מגנה
עמדה כזו ,היהודים אינם מלאכים .טענתי הייתה שהם אינם נוהגים באי־אלימות כפי שאני
32
מבין את המושג".
בינואר  ,1939כשקלנבך היה כבר בן  ,68הוא חזר להודו אך חלה במלריה וסירב לקבל
טיפול תרופתי רגיל ,למרות המלצתו של גנדהי .עקב מחלתו והעובדה שגנדהי היה עסוק
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ושהה רוב הזמן מחוץ לאשרם ,לא הייתה לקלנבך כמעט השפעה בביקורו זה ,חוץ מהצלחתו
לארגן פגישות בין גנדהי לאברהם שוחט ויהודה נדיבי ,עסקן ארץ ישראלי מעירית תל
אביב שביקר באותה עת את יהודי הודו .לחיזוק עמדתו גנדהי טען שאפילו קלנבך ,שותפו
למאבק בדרום אפריקה ומי שהאמין בזמנו בכל לבו באי־אלימות ,אינו יכול לאהוב את
33
היטלר:
במקרה חי אתנו כעת ידיד יהודי המאמין בשכלו באי־אלימות ,אולם טוען שאינו
מסוגל להתפלל למען היטלר ...איני רב איתו בשל רוגזו זה .רוצה הוא לנהוג באי־
אלימות ,אך סבלם של חבריו היהודים גדול ממה שהוא יכול לשאת .ומה שנכון לגביו
נכון לאלפי יהודים שאינם חושבים אפילו 'לאהוב אצל האויב' .אצלם ,כמו אצל
מיליונים רבים ,מתוקה היא הנקמה – מחילה היא מהאלוהים.
פולק חזר ודרש הוכחה או התנצלות מגנדהי וכתב לו:
אתה מזעזע אותי ...ובנוסח הפתגם האהוב עליך :לחם ביקשתי ואתה אבן נתת לי...
הנני עומד על ההפך ממה שאמרת .למען האמת ,חייב אתה להוכיח את מה שאמרת
34
או להתנצל בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים.
גנדהי שלח את שני מזכיריו הנאמנים פיירלל נאייר ( )Nayyarומהדב דסאי (Mahadev
 )Desaiלחפש בעיתונים הוכחות לכך שהיהודים דורשים לפתוח במלחמה נגד גרמניה ,אך
הם לא מצאו כאלו .לזכותו של גנדהי יש לציין שעקב כך הוא פרסם "התנצלות ללא סייג"
והוסיף "אני מקווה שהתרשמותי לא גרמה נזק לאף יהודי" 35.שמעוני טוען שזוהי תקרית
מאלפת ,כיוון שהיא מדגימה את התמונה המעוותת שהייתה לגנדהי על היהדות ,שעיקרה
תפיסת היהדות מנקודת מבט נוצרית ,והיא שהייתה ביסוד גישתו של גנדהי לציונות ולשואה.
בכל מקרה ,ברור שלא מדובר ברשעות או באנטישמיות .גנדהי היה עקבי בתפיסתו ,וראה
באי־האלימות תנאי ויסוד ראשון במעלה בשיטת הסטיאגרהא .לא רק ליהודים הוא הציע
36
לדבוק בשיטתו ,אלא גם לצ'כים ,לאנגלים ,ולהודים .בפנייתו לאנגלים הוא כתב:
הייתי רוצה שתילחמו בנאציות לא בנשק אלא ,אם נשתמש במונחים צבאיים,
בנשק האי־אלימות ...הציעו למר היטלר ולאדון מוסוליני שייקחו את מה שיחפצו
מהארצות הקרויות בפיכם קניינכם .שישתלטו על האי היפה שלכם על כל הבניינים
היפים שבו .את כל אלו תמסרו ,אך לא את נפשכם ולא את רוחכם ...תנו את עצמכם
לטבח ,גברים ,נשים וטף ,אך סרבו לקבל עליכם את מרותם.
כאמור ,גנדהי אמנם לא היה תמיד עקבי בתורתו הפציפיסטית ,אך היעדר עקביות זה היה
כללי ולא ייחודי רק ליחס להיטלר ולמצבם של יהודי אירופה תחת שלטון הנאצים.
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מכתביו של גנדהי להיטלר
גנדהי כתב להיטלר שני מכתבים בניסיון למנוע את המלחמה .המהלך נראה נאיבי ,אך
גנדהי היה רחוק מלהיות נאיבי ,והוא פעל מתוך אמונתו העמוקה באי־אלימות ובעקרונות
הסטיאגרהא ,שעל פיהם במצבי עימות צריך לעשות ככל האפשר כדי להתחשב באויב
ולהבין אותו .את המכתב הראשון הוא כתב ב־ 23ביולי  .1939במכתב ,שגנדהי היסס אם
37
לשלוח אותו ,עוד טרם שהמכתב נגנז בהוראת הצנזורה הבריטית ,הוא כתב:
חבר יקר ,חבריי דרשו ממני לכתוב לך למען האנושות ,אך התנגדתי לבקשתם בגלל
הרגשתי שכל מכתב ממני יהיה בגדר עזות פנים .אך משהו אומר לי שאל לי להתחשב
בכך ושעלי לשטוח את בקשתי ,ותהיה מועילה ככל שתהיה .ברור שכיום אתה האדם
היחיד שיכול למנוע את המלחמה ,העלולה להחזיר את האנושות למצב פראי .האם
אתה חייב לשלם את המחיר הזה לעניין ,ויהי ערכו עבורך אשר יהי? האם תקשיב
לתחינתו של אחד שסר מרצונו מדרך המלחמה ,ללא הצלחה? בכל מקרה אני מייחל
לסליחתך אם טעיתי בשליחת מכתב זה .אני נשאר ידידך היקר ,מ' ק' גנדהי.
אולי ניסיונו של גנדהי לשכנע את היטלר ביעילותה של דרך האי־אלימות מעיד על חוסר
הראליזם הפוליטי של גנדהי .באותה עת רוחות המלחמה אמנם כבר נשבו בחוזקה ,אך
המלחמה עדיין לא פרצה בזירה האירופית ,ובעת כתיבת המכתב ,כחמישה שבועות לפני
פרוץ המלחמה ,עם פלישת גרמניה לפולין ב־ 1בספטמבר  ,1939עדיין היו שקיוו למנוע
אותה .יתר על כן ,גם אם גנדהי הבין שהמהלך שלו חסר סיכוי ,על פי עקרונות הסטיאגרהא
לא הייתה בידיו דרך אחרת מלשלוח את המכתב .גם את פנייתו להיטלר בלשון "חבר יקר"
יש להבין במשמעות הסטיאגרהא ,וכמוה כפניותיו למנהיגים אחרים שבהם הוא נאבק; כמו
לדוגמא הגנרל סמאטס ( )Smutsבימי מושבו בדרום אפריקה .ועוד יצויין שאחד העקרונות
החשובים שגנדהי שאב מה'בהגווד גיטא' ( )Bhagavad Gitaהוא שאין לכלול את הסיכוי
לאפקטיביות של פעולה בשיקול הדעת שעושים לקראתה ,ומכאן שהיה עליו לפנות
להיטלר בלא קשר להערכת סיכויי תוצאות פנייתו.
מכתבו השני של גנדהי להיטלר היה מכתב גלוי שפורסם בעיתונות בערב חג המולד
 ,1940בתקופת השיא של הצלחות הכוחות הגרמניים ובעת שבריטניה הייתה בודדה
במערכה נגד היטלר .בתחילת המכתב גנדהי מסביר מדוע הוא קורא להיטלר "ידיד יקר",
38
ועם זאת הוא מבהיר שמעשיו של היטלר אינם מקובלים עליו:
נוסח פנייתי אליך כידיד אינו עניין של רשמיות :אין לי אויבים .במשך  33השנים
האחרונות היה עיסוקי בחיים לחזק את ֵ
הרעות של כל האנושות על ידי ידידותי עם כל
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האנושות ,ללא קשר לגזע ,צבע ואמונה .אין לנו ספק באשר לאומץ לבך ולמסירותך
לארץ אבותיך ,וגם איננו מאמינים שאתה מפלצת כפי שמתארים מתנגדיך ,אך
כתביך והצהרותיך ,ואלו של חבריך ומעריציך ,אינם משאירים מקום לספק שרבים
מפעולותיך מפלצתיות.

גנדהי מסביר להיטלר שמצבה של הודו מיוחד ,והיא מתנגדת לאימפריאליזם הבריטי לא
פחות משהיא מתנגדת לנאציזם .אם יש הבדל בין המדינות הכובשות הרי הוא רק ברמת
הדיכוי .בכל זאת הוא אינו מוכן להסתייע בגרמנים כדי לפגוע בבריטים..." :אבל לעולם
לא נשאף לסיים את השלטון הבריטי בסיוע גרמני" (זאת ,כאמור ,בניגוד לעמדתו של
צ'נדרה בוס ,שקרא למרד מזוין) .אמנם במכתבו גנדהי פונה להיטלר ,כדי שהלה "יעצור
את המלחמה ויפנה לבוררות בין־לאומית" ,אך נראה שדבריו כוונו לא פחות לקוראים
הודים ובריטים 39.לשיטתו של גנדהי ,אי־אלימות יכולה להביס אף את שיתוף הכוחות בין
הכוחות האלימים ביותר בעולם ,וכל ניצחון שהושג באלימות סופו שיובס על ידי כוח אחר
חזק ממנו" .אם לא הבריטים ,אזי כוח אחר ישפר בוודאי את שיטתך ויכריע אותך בנשקך
שלך" 40.מכתבו של גנדהי משקף את הלוך הרוחות במאבקו בבריטים בהודו.

שתיקתו של גנדהי לאחר השואה
אחת הנקודות התמוהות בסיפורנו היא שתיקתו של גנדהי אחרי  ,1945לאחר שנודעו
מימדי האסון שפקד את העם היהודי .המצב הפוליטי הסבוך בהודו והאיום המוחשי של
חלוקתה על ידי הבריטים היו מעצור מרכזי ברצונו של גנדהי להתבטא בנושא ארץ ישראל.
בהזדמנויות המעטות שבהן הוא התבטא על הנושא הוא הדגיש את "המגבלות" ורמז שכל
התבטאות שלו לא תספק את הציונות.א הוא חזר על עמדתו ששיבת היהודים לארצם צריכה
להיעשות בהסכמת הערבים ולא על חשבונם ,והתנגד ל"מעשי הטרור" של היהודים .יתכן
ואחת הסיבות המרכזיות לשתיקתו הייתה שכבר לא הייתה לו מחויבות אישית לקלנבך,
שהלך לעולמו בדרום אפריקה במרס  .1945ההתייחסותו היחידה להשמדת היהודים בשואה
41
מופיעה בביוגרפיה ,פרי עטו של לואיס פישר:
הזכרתי לגנדהי את הנושא ב־ 1946כשהיטלר כבר היה מת .היטלר ,גנדהי אמר,
הרג חמישה מיליוני יהודים .זהו הפשע הגדול ביותר בזמננו .אך על היהודים היה
להקריב את עצמם מרצונם לסכין הקצבים .היה עליהם להשליך את עצמם לתוך הים
א כך בביקור המשלחת של ברגמן בוועידה הבין־אסיאתית וכן בשיחתו המפורטת ,שלא לפרסום ,עם סידני
סילברמן .ראו שמעוני ( ,)1977עמ'  .131אצ"מ  ,S25/7485הערות מזכיר המשלחת שמעוני.
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מהצוק ...זה היה מעורר את דעת העולם ואת תושבי גרמניה ...בכל מקרה הם נכנעו
במיליונים שלהם.
אמונתו של גנדהי באי־אלימות הייתה בלתי ניתנת לערעור ,אך הוא כבר לא חזר על
טענתו שאפשר "להמיס את לב האבן של היטלר" .האם הבין שכלפי הנאציזם שיטת
הסטיאגרהא אינה יעילה? לדעתי ,בהתבטאות נדירה זו גנדהי כיוון למקום אחר :הוא
האשים במובלע את היהודים באותה ההאשמה שבה האשימו אותם רבים בארץ ישראל –
אשמת חוסר ההתנגדות – אף שעשה זאת מהכיוון המנוגד .בדיעבד נקל לפסול כלאחר יד
את טענתו המקוממת של גנדהי שהייתה אפשרית תנועת התנגדות יהודית לא אלימה ואי-
שיתוף פעולה עם הדיכוי הנאצי בתחילת שנות השלושים .כיום ,כשאנו יודעים יותר על
השואה ,טענתו של גנדהי מקוממת ,אך לדעתי ,זו טענה הראויה להישמע.

סיכום
לגנדהי היה מידע מהימן על מצב יהודי גרמניה תחת היטלר ממגוון מקורות ,ובמיוחד מהרמן
קלנבך ,ידידו היהודי מהתקופה שבה שניהם חיו בדרום אפריקה .הצהרותיו העיקריות של
גנדהי בנושא היהודים היו חלק מהשתתפותו בניסיון למנוע את המלחמה ומשיטתו ,שבשמה
הוא קרא לעמים נוספים לנהוג בדרך האי־אלימות ולהיות מוכנים למות תחת הכיבוש
הנאצי .מכאן שפנייתו ליהודים לא הייתה שונה מפניותיו לעמים אחרים ,ולכן אין מקום
להאשימו באנטישמיות ,והראיה שגם הוא וגם נהרו תמכו באופן מעשי ופעיל בניסיון להביא
מגרמניה להודו פליטים יהודים רבים ,אך הבריטים מנעו את יישום התכנית.
ברוח דבריהם של בובר ,מאגנס ,שוחט ואחרים ,לנוכח ניסיון השואה מתעורר ספק
עמוק אם דרך האי־אלימות יעילה נגד כוחות רשע כה מפלצתיים ושונים מכל מה שגנדהי
הכיר ,או שיש לה סיכוי רק נגד משטרים שבהם שוררים חוק וסדר אזרחיים אנושיים או נגד
'ג'נטלמנים בריטים' בעלי מצפון אנושי סביר.
מהתבטאויותיו המעטות של גנדהי לאחר מלחמת העולם השנייה עולה שהוא לא חזר
בו מעמדותיו ,אלא המשיך לטעון בעקביות שאי־האלימות היא הדרך הטובה ביותר
להתמודד עם הרשע .שתיקתו של גנדהי אחרי השואה מוזרה ומקוממת .בהערתו היחידה
לביוגרף שלו לואיס פישר ,הוא אף מאשים את היהודים למעשה בכך שלא התנגדו באופן
לא אלים .לשיטתו ,הרי ממילא נהרגו מיליונים ,כך שייתכן שהם היו משיגים תוצאה טובה
יותר אילו נקטו בדרך ההתנגדות הבלתי אלימה ואי־שיתוף־פעולה ,בייחוד בשנים שלפני
פרוץ המלחמה .תגובותיהם של בובר ומגנס להצהרתו של גנדהי מראות עד כמה הפער בין
התרבויות בתפיסת "קדושת החיים" גדול.
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