
 המהפכה
 שנגנזה

ת ה י ר י א  ו
 ׳וחניית שנ

 להיכרות עם תורת הראי״ה קוק המקורית אשר
 תשתי ית לשית ערכי דתי תילוני, כמוקד לצמיחה

 מאמר זה הנו הזמנה
 נגנזה. התייאתה תשמש

 של תורה ישראלית רוחנית

 הידועה: ״הישן יתחדש והחדש יתקדש ויחדיו יהיו לאבוקות אורינ

 על ציון.״ בארץ ישראל תצמח יהדות ישנה חדשה, לאומית אן־

 בעלת מגמה אוניברסלית. מערכת ההלכה צפויה להירפא מפגמיו

 ותחלואיה של הגלות, ולהתחדש במפגשה הדיאלוג, עם עולנ

 הערכים המודרני. דיאלוג ערכי זה מתאפשר הודות להשקפו

 מיסטית הוליסטית - ״הכול בקודש״ אשר מימושה באורחוו

 חיים ערכיים מוסריים המשתפרים ומתעלים במהלך התפתחוו

 האנושות. תורה מוארת זאת, מופיעה בכרכי אורות הקודש

 אשר נערכו על ידי הרב דוד הכהן, בכרכי שמונה קבצים, אשר

 ראו אור לאחרונה, ובספרי - מהפכת ההארה דרכו הרותניו

 של הראי״ה קוק.

 השקפת הראי״ה לא הייתה אי בודד של הגות המתפתחת מתוך

 עצמה, אלא נכתבה בתוך המאבקים הקיומיים רעיוניים של זמנו

 למעשה, התקיימו שתי גישות משלימות באמונת הגאולה הלאומית

 הרצל דגל בגאולה פוליטית של העם, לנוכח האקלים האנטישמ

 בסופה של המאה ה־19. לצורך זה אף אוגנדה התאימה כ״מקלנ׳

 לילה״. לעומתו, אחד העם והוגי הציונות הרוחנית האמינו בגאולו

 היהדות, גאולת החח הלאומית, כליבה של גאולת העם. היהדוו.

 תיגאל כאשר יגיע העם למעלת ״עם אדם״, כפי שכינה זאת א״ז׳

 גורדון.

 הראי״ה קוק יצא מתוך המחנה החרדי הגדול אשר דבק באמונת

 השמרנית לגאולה נסית משיחית בבחינת ״חדש ימינו כקדם״. מתון

 ההשקפה הזאת המחנה החרדי התנגד נמרצות לגאולה הלאומיו

 ציונית וראה בה ניסיון לקרב את קץ הגלות מבלי לצפות לביאת המשיח

 הראי״ה קוק, אשר כונה בזמנו ״אחד העם הדתי״, שילב את שני ממד

 הגאולה: גאולת העם ראשיתה בעלייה לארץ, אך עיקרה בהתחדשוו

 חיי הרוח הלאומיים. ״בראשית בואי לארצנו הקדושה פקחתי ע

 לראות כי הננו מוכרים לסול מסילה חדשה לתקומת היהדות, שהי<

 תקומת האומה באמת בארץ ישראל.״(אגרות ראי״ה ב, יב)

 על אף קרקע גידולו החרדי, היותו כהן ועיסוקו בצעירות

 בהלכות כהונה, התפתחה רוחו בהבשלתה לשילוב המוסר שי'

 להא
III ראובן גרבר 

 תורת הראי״ה קוק נועדה לחולל מהפכה רוחנית, יסודיו
 ורדיקלית, אשר תצמיח יהדות ישראלית. ציונות דתית זאתקראו

 לתיקון עולם ועילויו המוסרי באמצעות דיאלוג ערכי בין המחשבו

 היהודית וההלכה לבין הציונות כמייצגת את ערכי העולם המודרנ

 ״אנחנו חייבים לעבוד עם החיים ובעד החיים כדי לקדש או.

 החיים, לחממם ולעדנם.״(אגרות ראי״ה א, ק). בתורתו, ההשקפו

 המשיחית הפכה את כיוונה מן העבר בבחינת ״חדש ימינו כקדם׳

 אל העתיד, מתוך אמונה בתהליך הקדמה האוניברסלי. היהדוו

 הישראלית לא תהא מצומצמת בגבולותיה של ההלכה אלא תכלה

 בתוכה את כל המיטב האנושי בהתאחדות הניגודים היוצרו

 שלמות עליונה יותר: ״הצד האחר(הרוע) מתחיל באחדות ומסיינ

 בפירוד, וצד הקדושה מתחיל בפירוד ומסיים באחדות, ושמו נקר*

 שלום.״

 אך בנו, הרב צבי יהודה קוק, מי שנחשב בחוגי מאמיניו לממשיך

 דרכו של אביו, חזר והציב במקום אידאל השתלמות האדם והחברו

 את אידאל ״ארץ ישראל השלמה״, כביטוי לשאיפה לחדש ימינ

ו י  כקדם. בכך נגנזה, בינתיים, תורת המהפכה הדתית חתנ

 האמורה להתחולל בישראל.

* * * 
 הוויכוח המרכזי בציבוריות הישראלית לגבי יהדותה של המדינו

 כבר אינו בין זהות יהודית לבין זהות דמוקרטית אלא לגבי אופיו

ק א  של הזהות היהודית ישראלית: בין גישה דתית הדוגלת בחזון ״

 ישראל השלמה״ לבין גישה מסורתית מוסרית, אשר התגלגלו

 בגישה ציונית הרואה את היהדות כתרבות מוסרית לאומית (כגו

 במשנת אחד העם). מחלוקת זאת על טיבה של היהדות ממשיכו

 בימינו את הוויכות המקראי לגבי מהותה של הקדושה: בין פולח

 הקורבנות לבין מוסר הנביאים.

 לטענתי, תנא המסייע להשקפה המוסרית רוחנית הוא חוק*

 הראי״ה קוק (1935-1865). אמנם בעיני הציבור הרחב תורת

 מזוהה כתשתית הדתית אידאולוגיח לחזון ארץ ישראל השלמה

 ברם, מבחינת מחקרי האקדמי הרי שעיקר תורתו מתומצת באמרת



 צמיחתה של היהדות במדינת ישראל.

 האם השקפה ואת, המתייבת דיאלוג ערכי עם הציבור החילוני

 אכן יושמה בעיקרה באורתות תייו של הציבור הציוני דתי? נראה לי

 שאמרת הרב יואל בן נון ״לא התנחלנו בלבבות״, מסגירה כי לבבות

 רבים בציבורו נותרו סגורים למדי ביחס לדיאלוג ערכי זה. בנוסף,

 לנוכח זיהוי ״השקפת ארץ ישראל השלמה״ עם תורת הראי״ה,

 נגנזה משמעותה הרדיקלית של תורתו ולא הגיעה לתודעת הציבור

 הציוני דתי. כתוצאה מכך, עקב רוח הזמן, צעירים חילוניים ודתיים

 מבקשים רוחניות בהודו, בבחינת ״הודו לשם כי טוב״.

 מדוע נגנזה ״מהפכת ההארה״ דווקא על ידי אישיותם הרוחניח

 הייחודית של ״ממשיכי דרכו״? עם כל םעלתם הרוחנית, הרי שלא

 ניתן לשכפל את אישיותו הרוחנית הכוללנית של הראי״ה קוק, וכ7

 אחד מלומדיה שואב מתוכה על פי גרעין אישיותו. (ברור כי אף

 מאמר זה לוקה, מחמת אישיות כותבו, באי מתן המקום הראוי

 לאישיותו ההלכתית של הראי״ה.) הרב דוד הכהן, המכונה ״הנזיר״,

 תלמידו המובהק של הראי״ה, ערך את הספר אורות הקודש

 מתוך כתבי רבו. זוהי פרישתה של שיטה רוחנית אל האחדוח

 הכוללת. לדעתי המשוחדת, זהו הספר היהודי החשוב ביותו

 במאה ה־20. אולם הרב דוד הכהן השמיט שני דברים: האחד, אח

 הסגנון העצמי אישיותי שבבסיס ההגות. דבר זה התברר לציבור

 הרחב בשנים האחרונות עם פרסום יומניו המיסטיים רוחניים או

 קטעים מתוכם: המחברת שפרסם הראי״ה בשעתו בשם ערפלי

נה קבצים -  טוהר, חדריו - פרקים איעויים, ובמיוחד טמו
 אוסף כתביו המקוריים. השמטה עקרונית שנייה של המיר הייתה

 עצם הדיאלוג עם החברה החילונית כמנוף להתפתחות אישיותו

 של הראי״ה וכתנאי להמשך פיתוח עתידי מתוך תורתו.

 בנו של הראי״ה קוק, הרב צבי יהודה, הרצי״ה, בחר מתון

 תורת אביו להתמקד באמונה בפעולת השגחה העליונה באמצעוח

 הציונות הארצית. כך יצר הבן השקפה משיחית חרדית ציונית.

 משמע, ראיית הציונות כשיבה לארץ ישראל על מנת להגשים אח

 החזון הדתי מסורתי שפניו לעבר ושיאו בבניית המקדש. זוהי גישה

 ריאקציונית ביחס למהפכה שביקש אביו לחולל, משום הוויתור ע7

 עיקרה - על השקפת ״הכול בקודש״ המקדשת את כל הטוב,

 הצודק, היפה והנכון שבמציאות, ומניה וביה את הדיאלוג עם ערכי

 המודרנה.

 פה היה עמק השווה בין הראי״ה קוק להוגי זמנו בתקופת העלייה

 השנייה - שררה ביניהם הסכמה כי ערכים רוחניים מוסריים הנם

 עמוד השדרה של עם ישראל. הסכמה זאת נוסחה בלבה של מגילח

 העצמאות: ״מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות,

 הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל.״(פסקה יג) לפיכך,

 לעניות דעתי, לאמירה המפורסמת ״ישוע לא היה נוצרי, ומארקס

 לא היה מארקסיסט״ ניתן להוסיף כי אף הראי״ה קוק לא היה

 רואה עצמו כחסיד ארץ ישראל השלמה. פרסומם לאחרונה ש7

 המסורת עם תדשנותה המודרנית של הציונות. משום אמונת

 בציונות כ״אתתלתא דגאולה״ בתר לעלות לארץ ישראל (1904;

 כדי לשמש כרב של יפו ומושבות יהודה על אף אופיין החילוני

 מקומו בנווה צדק, בשכנות לבית המדרש התבד״י מתד גיסא

 ולאנשי הרות של העלייה השנייה מאידך גיסא, מסמל את ניםיונ

 לגשר בין הישן לתדש: ״עבודת הרבנות שלי, היחידה בעולמנו

 רבנות יישובינו התדש בארץ אבותינו, המרובה בגוונים רבים של

 עבודה, מרובה בתקוות ורעיונות מתיי לב !מרהיבי נפש, מרובו

 בנותם ורות ששון, ומרובה גם כן ביגון לב ואנתת נפש, שגנ

 הם מתוקים ונעימים״ (אגרות ראי׳׳ה, מא). המפגש הממש

 עם התלוציות התילונית מעוררת בו הערכה עצומה לאידאליונ

 המפכה בהם. בתהליך פנימי קשה ורב לבטים הוא מגיע לראוו

 את מעלתם כנבתרים למען פועלה של ההשגתה: ״בני התוצפנינ

 פורצי הדרכים והנדרים עתידים להיות נביאים מהמדרגה היותו

 עליונה״(ערפלי טוהר, יב). מתוך שכך, נובעת הדרישה לשיתון

 פעולה עמם כתובנה ציונית דתית עמוקה: ״רק על ידי ההתאתחר

 הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן תבוא ישועה ותצמר

 גאולה״(מאמר ״הדור״).

 פריצת גדרות ההשקפה ההלכתית גלותית והרחבתה נעשתר

 מתוך אמונה בתהליך ״הקדמה הקוסמית חיוב ההתפתחור

 ההיסטורית מתוך אמונה בהשגחה האלוהית על מלוא המציאות

 ״הדעה הטהורה רואה את ההופעה האלוהית בכל תיקון חיים

 יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. היא מודדת את העניינים רק במידר

 התועלת שהם מביאים או הקלקול שהם מקלקלים״. (ערפלי

 טוהר, מו). בחריגה דרמטית מהשקפה המשיחית המסורתיר
 של ״חדש ימינו כקדם״, הוא טען כי הגאולה צפוגה בערפל

 העתיד הרוחגי ולא בשיבה אל דפוסי העבר. זוהי גישה לרוחניור

 אוניברסלית שבה נכון לעם ישראל ולתורתו תפקיד מיוחד לכונ

 מדרגה של עם מוסרי. אנשים מוסריים קיימים בכל עם ודת

 האתגר הקיומי הוא לכונן ״גוי קדוש״, קרי עם שלם החי חיי מוסר

 לאור האמונה באחדות הבריאה. אלא ש״כל זמן מאיר בתכונתו״

 ולפיכך אורחות חיים בזמנו ראויים להתבסס גם על ערכינ

 מודרניים כקידוש החולין, אידיאת החירות והשלטון הדמוקרטי

 עקרונות פסיכולוגיים, חשיבות פיתוח היכולת האמנותית, וכיוצא

 באלה שהוא מתמודד עמם בכתביו.

 אין בכוונתי לטעון כי הראי״ה יצר מיסטיקה המתעלמת

 מהגבולות ההלכתיים - עצם רבנותו ועיסוקו המקיף בפרשתו

 ההלכה מוכיחים את חשיבותה הרבה בעיניו. להבנתי, משנתו הי*

 יצירה של תורה ישנה חדשה המייחדת את הניגודים שבין הדו

 ההלכתית לבין האנטי תזה החילונית ציונית לידי השקפת עולנ

 מיסטית הוליסטית, הממזגת בתוך עולם ערכי רותני את המיטנ

 שבשניהם. (ראו במיוחד את מאמרו ״למהלך האידאות בישראל׳

 בתוך אורות). זוהי מהפכה יסודית לגבי אופיה הראוי ומגמר



 הפנימי הרוחני, שבאדם אשר נברא "בצלם אלוהים״. מו1גפ

 שלנוכח חשכת השואה מתחייב חשבון רוח תאולוגי מחודש

 שלא נעשה בבית מדרשו של הרצי׳׳ה. ברור כי נחון חינון

 רוחני מהפכני למען העדפת מוסר הנביאים על פני השמרנוח

ת רוחניח  והנוחות שבהליכה בתלם ההלכתי. עם זאת, התפתחו

 הנה תהליך התובע תהליכי שינוי קשים אך משתלמים.

 באילו תחומים מצפה הייתי שהציונות הדתית תניף אח

 דגל ההגות של הראי״ה קוק? אמנה להלן מספר פעילויוח

 מתמשכות בשולי המחנה הציוני דתי. תקוותי היא למהפך, מן

 השוליים אל המנהיגות.

 בראש ובראשונה, כיאות לחברה דתית, אני מצפה לצמיחתה

 של תנועה חברתית רוחנית רחבה, מעין נאו־חםידות. עיקרה

 של התודעה הרוחנית תהא בהכרה כי המשכן האמתי הוא

 הרוח האלוהית שבאדם. האור הפנימי בוקע באור הלב לרגשוח

 עליונים של אהבת האדם, כל אדם. רגשות עליונים של חמלה

 של אמפתיה של טיפוח ודאגה המכוונים לתיקון חברה. ומכאן

 פעילות למען צדק חברתי; סיוע לגר, יתום ואלמנה, טיפו7

 בשכונות מצוקה, סיוע לנשים לקבל גיטין, פתרון בעיות ש7

 עגונות. במקביל, יחס תומך בערבים תושבי המדינה - ״כאזרח

 ממך יהא הגר הגר בארצך.. כי גר היית בארץ מצרים ואתה ידעח

 את נפש הגר״. בייחוד, הובלת תהליך השלום - כי חותמו ש7

 הקב״ה הוא השלום. ״שניים אוחזים בטלית - זה אומר כולה

 שלי וזה אומר כולה שלי - יחלוקו.״

 בעיניי, הראי״ה קוק היה ממבשרי מגמה שהנצה בשנים

 האחרונות במרכזה של ההוויה הישראלית, שצומחים בה מגוון

 זרמים צעירים המשלבים חילוניות ערכית עם ציונות דתית ועם

 מיסטיקה מזרחית ונאו־חסידית. השקפח ״האחדוח הכוללת׳

 מציעה עבורם דרך רוחנית יצירתית ומרתקת.

 מקורות
. (תשמ״ט). שירת החיים פרקים במשנתו ע1ל הרב קוק,  בן שלמה, י

 תל אביב: הוצאת ספריית האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.
 גרבר, ר. (תשס״ה). מהפכת ההארה דרכו הרוחנית של הראי״ה

 קוק, ירושלים: הוצאת הספרייה הציונית.
 (תשל׳׳ב). כתבי הראי׳׳ה קוק: אורות הקודש, ירושלים: הוצאת מוסד

 הרב קוק, כרכים א-נ. (תש״ן).
 כתבי הואי״ה קוק: אורות הקודש, ירושלים: הוצאת מוסד הרב קוק, כרך ד,

. (עורך), (תשמ״ג). ערפילי טוהר, ירושלים: המכון ע״ש  שיל״ת, י
 הרצי״ה קוק.

 הראי״ה קוק שמונה קבצים, הוצאת המשפחה, ירושלים, תשנ׳׳ט.

 יומניו האישיים רעיוניים, אשר מכונים ״יומניו ־המיםט״ם׳^בפ׳

 החוקרת דייר סמדר שרלו, מעידים על המהפכה הרוחנית שחפ)

 לחולל בתהליך התחייה הלאומית.

 (״מהו מושג הגאולה בעיניך?״ אני שואל בוגר של מערכה

 החינוך הדתית. הוא אחד מיני רבים הרואים עצמם כמחונכים לאוו

 תורת הראי״ה קוק לפי שפגשוה בתיכון הדתי, בישיבה ובתנועה

 הנוער. ״הגאולה כרוכה בבניין בית המקדש״ הוא משיב. במו

 ומדוע בית המקדש העתידי מסמל את הגאולה? אני מקשה. והווי

 משיב: ״בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו, הוא הביטוי העליון

 של חידוש הלאומיות היהודית, והוא זה שיביא את המשיח.״ וכיצז

 ייראה המצב הגאולתי? ״יהיו אלה ימות המשיח.״ הוא עונה.

 ״ומה דעחך״, אני שואל, ״על הרעיון כי התהליך המשיחי גאולתי

 הוא זה בו אנו לומדים בהדרגה להיטיב את עצמנו בפעילות למען

 החברה?״ ״זה מעניין״ הוא אומר, ״אך לא שמעתי ולא חשבת

 על כך.״)

 לזכותו של הרצי״ה יש לזקוף את זקיפת הגו הרוחנית ש7

 המחנה הציוני דתי שהייתה בשפל לנוכח ההגמוניה הציוניח

 חילונית בהקמת המדינה. מפעל ההתנחלות מציין מסירות נפש

 גדולה לארץ ישראל ולגורל העם. אי־אפשר שלא להוקיר אח

 המחנה הציוני דתי המשיחי על האידאליזם שבו. ברם, השלהבח

 שהצית הרב צבי יהודה באידאל הגאולה המשיחית ארצית חוללה

 את נקודת השבר בין מחנהו לבין החברה הציוניח חילונית. ברבוח

 הימים, אף מחנה הימין החילוני לא היה מוכן לקבל השקפה

 דתית משיחית דטרמיניסטית שאינה מתתשבת כלל במציאוח

 הפוליטית.

 ברם, לדעתי, כשם שהראי״ה קוק ראה את מעלתם ומסירוח

 נפשם של הציונים למרות כפירתם, כך יש להעריך את ״ממשיכ

 דרכו״. כשם שהוא ציפה מהחלוצים שיחקדמו מהממד הגשמ

 לממד הרוחני, כך יש לצפות להתקדמות במסירות הנפש

 הדתית משלמות הארץ והפולחן אל שלמות האדם והחברה

 כשלון המאבק על ארץ ישראל השלמה מציע שיבה מדרכו

 הפוליטית משיחית של הבן אל דרך השתלמות האדם בהשקפו

 הערכית רוחנית של האב.

 בלי ספק קיימת בעייתיות רבה בשינוי התודעה הדתית

 רק אישיות דגולה באישיותו של הראי״ה קוק, הייתה מסוגלח

 לשנות את זהותו מחרדית לציונית דתית בתהליך חיפוע

 האמת האישית. הזהות האורתודוקסית מעוגנת באמונה בבניי

 המקדש ובחידוש מלאכת הקורבנוח אשר מופיעה בתפילה!

 שמונה עשרה היומיומית. בנוסף על האמונה בקיום רצון האל

 זוהי ראייה רומנטית של העבר הנובעת מתוך הצורך בסמל דת

 לאומי, תוך התעלמות ממשמעותו כיום. זוהי העדפת המקדש

 הפיסי, שעיסוקו בהקרבת קורבנות חפים מעוון, על פני המקד14


