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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  אבינוע� רוזנק

  : מלחמה ושלו� במשנת הרב קוק ותלמידיו, מוסר

  המפגש בי� אוטופיה למציאות

  

בין היתר  –ל לימדה אותנו "יונה פרנקל ז'עבודתו הספרותית והמחקרית של פרופ

הוא . האנושיים" עכשיו"וה" כאן"את אומנות המעבר מהטקסט הקאנוני אל ה –

המבקשת לחדור ללבו , השכיל להעניק לנו את דרכי הקריאה הקשובה והזהירה

הכתוב ולמצוא  את" ללוש"ואת המיומנות של הפרשנות המאפשרת , של הכותב

כל אלה אפשרו את הפרשנות . בו יותר ממה שנראה לעין במבט ראשוני

  . לזכרו הברוך מוקדש מאמר זה. הספרותית והקיומית שאפיינה את כתיבתו

ה קוק "להלן אבקש להתחקות על שאלה עיונית העוסקת ביחסו של הראי

כן על חזונו לכיבוש ארץ ישראל ו, וביחסו ליושבי כנען, למלחמה ושלום בכלל

נוכח הפער בין החזון האוטופי והמציאות , מטבע הדברים. הפוליטי בפרט

בד בבד אצביע על דרכי התמודדותם של . הן" טעונות"סוגיות אלו , הריאלית

בדבריי אנסה להצביע על . חלק מתלמידיו מול הווה שהרב קוק לא הכיר

על יתרונותיו , אוועל טיבו של הפתרון שמצ, המצוקה שאליה נקלעו התלמידים

להבהרת הגיונו של " תורת אחדות ההפכים"אצביע על התרומה של . ובעיותיו

עם ספרו של אלי הולצר שעסק " אשוחח"ו, הרב קוק ולהבנת תגובת תלמידיו

  . בסוגיות אלו

בכתבי הרב קוק אפשר לאתר שתי תגובות לסוגיית מוסריותה של המלחמה 

רב קוק לשאלה זו ביחס לתקופת המקרא התייחסותו של ה. וכיבוש ארץ ישראל

. נראית כמהופכת לחלוטין מגישתו הנעדרת כל אלמנט של אלימות בעידן המודרני

מאמרי יעקוב . ועלול להיתפס כסותר אהדדי, הפער בין התגובות השונות ניכר

אפוא אחר הגיונו הדיאלקטי של הרב קוק ויתחקה על הצלחתם החלקית של כמה 

  .גיגיומתלמידיו ביישום ה
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  הרב קוק והיחס למלחמה ולשלו�

קוק אפשר לאתר שתי התייחסויות ) ה"הראי(בכתבי הרב אברה� יצחק הכה� 

בשתי . שונות בדבר טיבה של המלחמה בכלל וכיבוש אר� ישראל בפרט

   1.ההתייחסויות שיידונו להל� נמצא ששאלת המוסר מרכזית

 
  בזכות המלחמה

המלחמה וכיבוש אר� ישראל מידי כנע� התבטאויותיו של הרב קוק בזכות 

ומימוש� של הציוויי� המקראיי� נאמרות מתו� תפיסתו האידאית ובזיקה לחזו� 

דבריו של הרב קוק בזכות המלחמה מרשימי� . המוסרי שהוא מייעד לישראל

המעיי� בדבריו להל� ייתקשה להאמי� שמאחורי . משמעיות��בעצמת� ובחד

גות של שלו� והעדר אלימות מוחלטת כפי כתיבה זו נמצא הוגה שקיד� ה

  .שאנסה להבהיר בהמשכו של המאמר

 �קריאת המקרא וסיפור מאבק� של האבות ויהושע מול יושבי האר� תו

על רקע הזמ�  לחיובמתפרשי� " מלחמת החובה"מימוש הציווי האלוהי של 

  ": אורות"וכ� דבריו ב. והמקו� שבה� נעשו מעשי� אלו

אות� , בנביאי� ובכתובי�, המספרי� �תורה, הראשוני� אנו מסתכלי� בדורות

וה� ה� הגדולי� שאנו מתיחסי� אליה�  –הדורות שהיו עסוקי� במלחמה 

ואות� [...] שהזיק הנשמתי הוא היסוד, הננו מביני�. קדש�בידידות וגדלת

   2."הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עול�

 �וזוהי אבחנה (בזמ� ובמקו� המדוברי�  –המלחמה היא אפוא ביטוי החוש

את מלוא עצמת� של הנשמות שכוננו את  – 3)והגבלה חשובות להמש� דברינו

  

_____________________________________  

  

  

 .גרסה זו רחבה ומתוקנת מקודמתה ,Rosenak 2013, יסודותיו של מאמר זה במאמרי* 
) ק ד"ס, פרק יב, ב"תשמ, ה"ראי, קוק(שיחק תפקיד מרכזי במשנת הרב קוק " מוסר"א� שהמונח  1

ראש , ה"תשמ, ל"הנ" (אסור ליראת שמי� שתדחק את המוסר הטבעי של האד�"וטענתו הנחרצת ש
אינו מצומצ� " מוסר"המונח , הרב קוק אול� צודק אלי הולצר שהדגיש שבמשנת). כז' עמ, דבר

" הקדושה"לא המעשה הספציפי עיקר אלא הרוח העומדת מאחוריו או . לאתיקה במוב� המקובל
ע� שכל מה , כי א� ע� קדוש, על כ� אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעול� ע� מוסרי: "החובקת אותו

" � ויגביר את האור והטוב בעול�כ� ירומ, כל מה שירומ� את ערכו בפני� ובחו�, שיגביר את עצמו
–51' עמ, 1989, ב� שלמה; 63–52' עמ, מבוא, ח"תשמ, וראו איש שלו� ורוזנברג; )יג' עמ, ג, ש�(

 .קלו' עמ, 2ב"תשמ, ה"ראי, על המוסר לא רק כיחס חיצוני אלא ג� כתכונה פנימית ראו קוק; 60
  .טו–יד' עמ, ב, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 2

 .בסו� מאמר זה ראו להל� 3
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שצריכה ) ולאו דווקא המעשי� כשלעצמ�( הרוח. 'האומה ונלחמו את מלחמת ה

האור , זוהי מלחמת הטוב כנגד הרע. להניענו עתה היא הרוח שהניעה אות� אז

�כנגד שבעת העממי� אינה רק מלחמת כיבוש של  מלחמת ישראל. כנגד החוש

יהיה זה אירוע הרה אסו� א� , לדידו. אלא מלחמה מוסרית ורוחנית, קרקע

  . מלחמה מעי� זו תושהה

אי , מצדו של לוי�, המביע –ע "ר בנימי� מנשה לוי� משנת תר"במכתב לד

נחת מההשלכות המוסריות של מעשי הכיבוש המקראיי� וחובת מלחמת החרמה 

. מבהיר הרב קוק את יחסו לסיפור המקראי ולחובת הכיבוש וההשמדה –בעמלק 

יש להבי� את ההתנהלות הישראלית בעבר ובהווה כחלק , לטענת הרב קוק

הנבואה מבארת מהי הדר� הנאותה ". העצמיות האלהית"מעריגה טבעית אל 

צבת ני 4מול תרבות ישראלית מלאת טוב. להוצאת עריגה זו מ� הכוח אל הפועל

   5.רצח ועבודת אלילי�, שטופת זימה, תרבות מהופכת של רשעות וסכלות

העול� "יש להביא לניצחונו של המוסר ולחל� את . המלחמה אפוא נדרשת

של החיה הרעה "הרואות בתכונה " הרשע והסכלות"מזרועות " האומלל

 המלחמה שיש להכריז עליה אינה אישית ואינה". מטרת חייה�[...] שבאנושיות 

". נגד כעורו"שבאד� ו" נגד הרע[...] מלחמה ", אלא אידאית וחינוכית, לאומית

ועל מזבחה מוכני� המתמסרי� לה " גבורי� וקדושי�"מלחמה זו היא מלחמת 

  .למות

והצביעה על יעדיו , הנבואה הפכה רעיו� מופשט זה לקונקרטי, כאמור לעיל

שתרופה "ישראל מוחלט כגזע שניגודו ל" העידה על גזע עמלק"היא . הברורי�

הדיכוטומיה בי� עמלק לישראל מובהרת  6."מח�ת זכרו"ואי� עצה אלא " אי� לו

   8.)הישראלי(לנס ) העמלקי(כמתח שבי� טבע  – 7לית"ברוח מהר –על ידיו 

  

_____________________________________  

  

  

התרוממות ', 'יושר מדות', 'עמל בתורה'תיאורי התרבות הישראלית מקבלות תיאורי� כגו�  4
 .'תפלה ומעשי� טובי�', 'שירת קודש'הנעשית על ידי ' הנשמה

 .תקח' עמ, ב, ד"תשמ, ה"ראי, קוק 5
 .תקט' עמ, ש� 6
 .ו"תשמ, וראו רוס 7
ואינו יכול לסבול ניסי� , והוא קשור בו[...] להרע  בעבור אהבתו, עמלק מחזיק בהטבע בעיקר" 8

ומציאות , להבקיע את חומת הטבע' ולעומת זה ישראל יצר ה. ולא שינוי טבע במוסר האד�, בעול�
ונמצא שאחר שכבר נעשו , באופ� שאיננו סות� בפני האור האלקי, הניסי� עשו חלונות בהטבע

עמלק הוא ההיפו� [...] באד� ובעול� , עצמו כבר נתמתק הטבע, בהריסת הטבע, הניסי� בעול�
, ה"ראי, קוק" (כדי שיהיה הש� וכסאו של�, וצרי� הוא להמחק, ממש מכל מגמת הקודש של ישראל

אודות ההבחנה בי� , ב, ישראל ותחיתו, 2ב"תשמ, ה"ראי, והשוו קוק; )צה' עמ, פסקה רנא, ג, 1999
 .ההבנה הסיבתית לבי� ההבנה המוסרית
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הרב קוק א� מבהיר ששנאתו הייחודית של עמלק לישראל היא בכ� שזו 

עמלק שונאי� את קדושת  9.יחידאינה מכוונת כנגד הכלל הלאומי אלא לכל 

שנאת� לישראל ; עמלק מבקשי� לאבד כל נפש מישראל 10.מעיקרהישראל 

שנאה זו דורשת , מניה וביה". מפני שהוא הפכו, מצד שנאת הרע לטוב"מוחלטת 

וטעה שאול המל� כשסבר להחיל על אגג , התייחסות שונה משאר דיני המלחמה

נדרשי� להשמיד את עמלק באופ� מוחלט ישראל . כללי� מוסריי� כלל אנושיי�

עצ� "עמלק הוא . בשל תשוקת ההשמדה המוחלטת של עמלק ביחס לישראל

ביעורו "ועל כ�  –" דוחק רגלי הקדושה"שמציאותו מטמאת כל ו" הטומאה

   12.ההתנגשות עמו חזיתית 11;"מצוה

 13"אל אושר השלו� ועדנת האהבה"הנבואה מנחה את האד� , כאמור

האנושיות לא תמצא לה כל צור� בשו� מפעל של "לקראת חזו� עתידי שבו 

כל . מצב אידאלי זה יתרחש ע� מחיית עמלק ואת� שבעת העממי�". שנאה

פעולה . לרוע� –ולעול� כולו  –היסוס והשהיה במלחמה נגד� יהיה לישראל 

כל אות� הצרות החמריות "מהוססת נגד עמלק ועמי כנע� כבר גרמה בעבר 

שריפת בני� : לעשות את כל תועבותיה�"הנותרי� לפלטה ִלְמדונו ". הרוחניותו

ועתה נוכח השאלה המוסרית של לוי� על דרכי ". ובנות באש וכל תועבות האמורי

לא נוכל : "עונה הרב קוק" ?למה התיחסנו אליה� באכזריות: "כיבוש האר�

לא "כ� ג� ". שלנוכמה חשו� ושפל היה העול� מבלעדי האכזריות הזאת , לצייר

  

_____________________________________  

  

  

 .כו' עמ, �"תש, ה"ירא, קוק 9
, הצופה ברוח אלוקי� החיי� אל נשמת גוי ואד�, הנבואה: "508' עמ, ב, ד"תשמ, ה"ראי, קוק 10

, שתרופה אי� לו כי א� למחות  את זכרו, שנגודו לאור ישראל הוא נגוד עצמי, העידה על גזע עמלק
, ג, 1999, ה"ראי, קוק; "כדי לישר את הדר� של התולדה הישראלית מאב� המכשול היותר גדולה

 .ז"תשס, בית אורות; רנב, פסקה רנא, קוב� ו
, והנה שאול חשב שעיקר עני� האבדת עמלק הוא רק כדי שלא יוציא ממנו פעולות רעות בפועל" 11

אבל עיקר , כי א� שהפעולות הרעות מוכרחות לצאת ממנו ומרשעי� יצא רשע, אבל באמת אינו כ�
שמטמא את אוירו של , כדי למעט את התיפלה, ]ועבודה זרה[ ז"מצות מחיתו הוא כביעור חמ� וע

כדי שיתבער , שמואל חות� את בשרו של אגג ומשלי� לנעמיות] ה['הי] על כ�[כ "ע, עול� במציאותו
 ).כו' עמ, �"תש, ה"ראי, קוק" (לגמרי מ� העול�

קוב� , 1999, ל"הנ; "הזוהמא הנשמתית: "ה"ד, סג' עמ, ט, אורות התחיה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 12
עמלק נצב : "379' עמ, א, נח, ש�. שי, הרואה –פרק תשיעי , ב, ה"תשנ, ל"הנ; רנב�סעיפי� רנא, ו

אומה מתנהגת במלכותה ' עינו היתה רעה במה שיצאו ישראל לחדש בעול� שתהי, כצר לישראל
וכ� ראו . קי' מע, ג"תשמ, ל"הנ; רלב' עמ, א, ט"תשמ, ל"הנ; 250' עמ, י, ט, ש�; "'פ גאו� ש� ד"ע

 .פרשת זכור, 2ה"תשנ, ל"הנ
 .תקט' עמ, ד"תשמ, ה"ראי, קוק 13
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' לולא ההארה הטהורה של אור ד"היה בעול� " נוכל לצייר כמה רע ונתעב

  . שמובעי� בהתגלותו דר� ישראל בהיסטוריה 14"ודרכיו

הרצו� להגיע אל חיי� אידאליי� ללא התמודדות אמתית , לטענת הרב קוק

וק חפצה באמת למח"הנצרות . ע� הרוע היא תכונה העוברת כחוט השני בנצרות

באופ� פרדוקסאלי דווקא . א� התמודדות זו אינה מציאותית 15"את מדת השנאה

 בגלל מחיקתוהרבתה משטמה ", הנצרות שפכה דמי� יותר מכל דת אחרת

תרבותי זה מבהיר הרב קוק את אימי מלחמת �על סמ� היגיו� פסיכולוגי". השנאה

חקה בלתי אלימותה של מלחמה זו פרצה מאותה הד, לטענתו. העול� הראשונה

הרצו� לדחוק  16.טבעית של השנאה המתפרצת באופ� בלתי מבוקר והורסת כול

יוצר נתק בי� " לפני זמנה[...] השנאה"את הק� באופ� בלתי טבעי ולמחוק את 

לעמי� "מה שגר� ( 17,"כל סדרי החיי� החברתיי�"לבי� " אור האמונה האלהית"

   18."להתגדר בתכונות אליליות[...] החוסי� בצלה 

בד בבד הרב קוק אינו פוסל את האפשרות שאבותינו טעו במעשה זה או 

ומחאה כנגד , "אי� אנו אחראי� על כל המעשי� שעשו גדולי האומה: "אחר

פרק , שמונה פרקי�(� "וכבר למדנו מהרמב. מעשי גדולי האומה נמצא בנבואה

לי� פ גדולי גדו"וישנ� מעשי� שנעשי� ע"שאי� אד� שלא יהיה בו חסרו� , )ז

  19.אול� החטא אינו מבטל את העיקר, כל אד� חוטא". שה� ראוי� לבקרת

 
  כנגד האלימות

לעומת התבטאויות אלה מבהיר הרב קוק את טיבה הייחודי של תקופת שיבת 

ציו� בזמנו ואת התקווה שעיד� משיחי זה יאפשר לישראל לשוב אל הפעילות 

ג� כא� דברי� אלה נאמרי� מתו� הקשר רחב . הפוליטית ללא אלימות ומלחמה
  

_____________________________________  

  

  

 .ש� 14
 .ש� 15
והרבה , העיקה על לב�, ששלטה הרבה על העמי�, פי התרבות החֹל�ִנית�הכבישה המוסרית שעל" 16

ידי �עלוה� יוצאי� ֵמַחְרצ-+�ֵתיֶה� . נצברו במעמקי נשמותיה�, ֳחָלִיי� ְוִקְצפ�נ�ת, מדות רעות
, קוק" (מזקק עדי� כעת�הנאותה יותר לטבע� הבלִתי, האכזריות�הדמי� וגדולות�המלחמות רבות

 ).טז' עמ, ה, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי
מצוי ג� בביקורתו של הרב קוק על , של דחיקת המצוי הטבעי באופ� בעייתי, דפוס פסול זה 17

בעי והחיוני לאכילת בשר ועל החיוב של המתעלמת מהרצו� הט, ]שיסודותיה אכ� נעלי�[הצמחונות 
אודות . קפב–קפא' עמ, פסקה קג, קוב� ז, כר� ג, 1999, ה"ראי, וראו קוק. אכילתו המוגבלת

 .364—358' עמ, 2007, של הרב קוק ראו רוזנק" חזו� הצמחונות"ההשלכות של עמדה זו וניגודה ל
 .תקט' עמ, ד"תשמ, ה"ראי, קוק 18
 .תקי–תקט' עמ, ש� 19
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החיובי  שבו הוא רואה בחיוב את חיוניות מלחמת העול� הראשונה ואת התפקיד

אול�  21.להוצאת הפוטנציאל הלאומי הייחודי מהכוח אל הפועל 20של המלחמה

טבעי �בניגוד למהל� הטבעי של המלחמה הרב קוק מייעד לישראל הווה על

ע� ישראל . יש זיקה סמביוטית בי� ישראל לעמי�, לטענתו 22.הנעדר כל אלימות

� מותנות בהגעת� ויכולת� של ישראל להגיע לתכלית 23,נתפס כגרעי� האנושות

והמלחמה היא ג� תוצאה של מצב מוסרי מקולקל (של העמי� למימוש� העצמי 

בכתיבתו נמצא שכעצמת  24.)של העמי� וג� הכלי לשפר ולעצב עול� חדש

לאחר שו� הקרבות יתגלו רגליו , ולטענתו; המלחמה כ� גודל הציפייה המשיחית

וכ� הוא הבי�  –ותר להווה חזו� זה ח 25.ועל ישראל להכי� עצמ� לכ�, של משיח

שבו ישראל יוכלו לממש את מפעל� המדיני ללא  –את המצב המדיני הריאלי 

  :אלימות ומלחמה

עד אשר תבוא עת , עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאנס שיש בו רצו� פנימי

זהו הזמ� שאנו ; שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות, מאשרה

�י� של הנהגת ממלכה בעת רעהבחלה נפשנו ב[...] מקוי�ִ�והנה . חטאי� ָהֲאי

כי לנו כבר , העול� יתבס� ואנו נוכל כבר להכי� עצמנו, קרוב מאד, הגיע הזמ�

היֶשר וההארה האלהית , החכמה, אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב

בעת שהיא צריכה להיות , אי� הדבר כדאי ליעקב לעסק בממלכה[...] הברורה

אנו קבלנו רק את היסוד כפי . בעת שת&ַבַעת כשרו� של ִרְ$ָעה, לאהדמי� מ

  

_____________________________________  

  

  

הרשעי� נכחדי� , זמיר עריצי�, עת הזמיר הגיע. כשיש מלחמה גדולה בעול� מתעורר כח משיח" 20
' עמ, א, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק" (וקול התור נשמע בארצנו, מ� העול� והעול� מתבס�

 ).יד
המלחמות . ידי תנועותיה� הטבעיות�ויוצאי� אל הפעל על, כל העמי� מתפתחי�: "טז' עמ, ו, ש� 21
עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפעל ְ+ִהָ<ְמָר= בכל ְ>ָרֵטי , עמיקות את הער� המיחד של כל ע�מ

 .וראו עוד ש� בהרחבה". עמקיה
 .7ל וראו לעיל הערה "ג� רעיו� זה קשור למשנת המהר 22
, קוב� ב, 1999,ל"הנ; נו' עמ, ג"תשמ, ה"ראי, קוק" (כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה" 23

, 2007, רוזנק; 175–174עמ , ח"תשמ, נו��ועיינו ב�; )קכט' עמ, א, א, 2ב"תשמ, ל"הנ; קנז פסקה
 .87–58' עמ

 .טז' עמ, ח, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 24
והוראת ק� המגלה של התישבות [...] מלחמת העול� של עכשו צפיה נוראה גדולה ועמקה יש בה  25

המתמוטט כעת לרגלי , בני� העול�"; )יד' עמ, א, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק" (ישראל�אר�
ָ@ה הישראלית , הסערות הנוראות של חרב ְמֵל?ה ד� אפשר לרוח �ואי[...] דורש הוא את בני� ָהא-

�ֵקט בשעה גדולה זו, שהרגשת ִנAְָמת� פועמת בו, אד�A יז' עמ, ט, ש�" (להיות.( 
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�הָ �ַ-ְחנ+ ִמְ�לֹ(ְ , ההכרח ְלַיֵ)ד א �ִנְזַרְענ+ , בגויי� נתפזרנו, וכיו� שנגמל הגזע ה

   26.עד אשר עת הזמיר תגיע וקול התור ישמע בארצנו, במעמקי האדמה

כבר בראשית כינונה של האומה מצב אוטופי זה היה טמו� , לטענתו של הרב קוק

פריווילגיה זו מותנית בתודעה העצמית ובניקיו� כפיה� של ישראל . הישראלית

כחלק ממשנתו ההיסטוריוסופית האידאליסטית . נוכח מחויבותיה� הרוחניות

הרב קוק מניח שמרגע שהעמי� יזהו את עצמת� הפנימית של ישראל ונאמנות� 

חטא ; המאבקי� בעבר ה� פרי חטא העגלכל . יפוג הצור� במלחמה 27,אליה

תהלי� התפתחותי זה  28.שמנע מהאומות להשלי� ע� ישראל ולהודות בצדקתו

למשפחה אחת וחדלו אז כל התגרות "שעתידה להתאחד , חל על כלל האנושות

   29."וכל המדות הרעות היוצאות מחילוקי עמי� וגבולותיה�

 
  טיי�חשיבות� של הגו� ושל הכלי� הלאומיי� והפולי

תהלי� ההשתלמות האוניברסלי קשור קשר הדוק בתהלי� ההשתלמות 

כל מרכיבי המציאות קשורי� ומשפיעי� ). בגו� וברוח(הפרטיקולרית של ישראל 

רכיב  30.ה� גרעי� תפקוד� של אומות העול�, על פי שיטתו, וישראל, זה על זה

 �מרכזי בגאולה המתהווה מצוי בשיבת ישראל למחוזות הגו� ובראיית הגו

הרב קוק דחה  33.ובכתיבתו ההלכתית 32וביטוי לכ� יש בהגותו, 31"קדוש"כ

  

_____________________________________  

  

  

 .טו' עמ, ג, ש� 26
�ת שבעול� יתחדשו [...] זרי� היא קרואה כי א� לדלות ממעמקיה  לא ִלAְאב מבארות" 27B כל ַהCְַר+-

אשר הוכנו מאז לכל גוי ולכל אד� , ויתאחדו לינק מטללי אורות הקדש[...] ידי חדוש רוחנו �על
 ).יח' עמ, ט, ש�" (בבאר ישראל

למשה ולא היו עושי� אלו המתינו ישראל : "אות א, פרשת משפטי� פרשה לב) וילנא(שמות רבה  28
; אות ה, פרק ט, ג"תרי, וראו ב� מרדכי". אותו מעשה לא היתה גליות ולא מלא� המות שולט בה�

 .טו' עמ, ד, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק
 .קנז' עמ, פסקה יא, פרק ה, אורות ישראל, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 29
 .87—58' עמ, 2007, רוזנק 30
 ).ק' עמ, פסקה רעג, קוב� ג, 1999,ה"ראי, קוק(' שיש לנו רוח הקודשלא פחות ממה , בשר קודש' 31
, ה"תשמ, ל"הנ; רצה—רצד' עמ, פסקה ו, קוב� ב, 1999, ל"הנ; ג—ב' עמ, ג"תשמ, ה"ראי, קוק 32
על הכל אנו מטביעי� את ו': נח' עמ, ג, א"תשמ, ל"הנ; לט' עמ, א, ט"תשמ, ל"הנ; רצא–רצ ' עמ, ב

 .ועוד 411—404, 235—234, 99—94' עמ, ד"תשמ, ל"הנ'; הוד הקודש
; )טור ב, יז' עמ, סעי� ו, סימ� ב, ח"או, 2ה"תשמ, ה"ראי, קוק(כגו� חובת שמירת נקיות הגו�  33

, סעי� א, סימ� ו, ח"או, ש�(' וההכרה בדבר הקשר העמוק בי� בריאות הגו� ליכולת עבודת וידיעת ה
יחס . ו"תשמ, ביק; כז, ג, נ"מו, �"וראו רמב, ימוניות לכ�נית� להצביע על זיקות מ). טור א, לג' עמ

, ה"ראי, קוק(הקדושה לגו� עולה ע� חובת קבורת נפלי� שנראי� כשפיר כשנגמר צורת� כאד� 
, ש�(כל זאת מתו� רצו� למניעת ביזיו� הגו� ). טור א, פא' עמ, סעי� י, סימ� תקכו, ח"או, 2ה"תשמ
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תו� הבנה לרוח החלוצי� הבזי�  34וייחל לעצמות גופניות רומנטיות, נמיכות רוח

ע� [...] ר� לב פני� הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומו"ול" הכפו�"לגב 

   35."איזה דכדו� של עניות

והתעצמות הגו� היא תנאי הכרחי  36,הרוח מזככת את כוח הגו�, לשיטתו

. הדואליות הפסיכופיזית אינה ֵמֵצרה אלא מעצימה 37.להמש� התעצמות הרוח

. משמשת ג� כמחסו� מוסרי ודתי) רוח וגו�(התלות בי� הכוחות הבינאריי� 

תפארת� של ישראל לא . � המסלק כל שימוש שליליהרוח נדרשת להיות שומר ס

הכוח הגופני צרי� לסנ� . פיסית" להשמר מקיצוניות"ועלינו  38,באה מכוח זרוע�

השיבה אל הגו� אי� משמעה . 39"מכל דרכי השלילה הנכרכי� עמה"ולהישמר 

לשמש מצע להעצמת� של כוחות , כאמור, והיא צריכה 40;חיקוי מנהגי העמי�

  .הרוח הייחודיי� לישראל

ממילא לא יכולה להתחולל גאולה רוחנית ללא השיבה לגו� המדיני שעמו 

שיש , שיש לה אר�"ההכרה ". הטהרה הפנימית"היושר ו, הגבורה, שבי� החכמה

ַע�  41.היא חיונית להתפתחותה של האומה" שיש לה צבא, ספרות, לה שפה

ישראל לא יוכל להוציא את כוחו הרוחני מהכוח אל הפועל א� לקהל ישראל לא 

  ________________________    

  

הגו� הופ� לסמל הלכתי המבוטא בחובת ליווי המת וקבורתו לאחר מות האד� מעמדו של ). טור ב
שיש חיבור לכל פעולות וארחות ': כלשונו. המוכיח את חשיבות העשייה לחיי� ולמתי� בשווה

 ).ק ג"ס, פרק ג, 89' עמ, א, ה"תשנ, ל"הנ( ' החיי� ג� אחרי מות האד�
 .פ' עמ, פסקה לג, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 34
 .קפה' עמ, א ,א"תשמ, ה"ראי, קוק 35
מוכרחת ג� , י"י כנס"ומתו� הצור� הגדול של התגברות הקדושה בעול� באחרית הימי� ע" 36

באמת החובה מוטלת לזכ� את היסוד הפנימי של ' ועל עובדי ה. הגבורה הגופנית להתעורר ברב כח
 )פט' עמ, מכתב אעח, 2ד"תשמ, ה"ראי, קוק[...]" (בגבורה קדושה ברוחניות , הגבורה

י לחזק את גופ� בשביל להיות אמיצי כח "שצעירי ישראל עוסקי� בה בא, ההתעמלות"ועל כל  37
, ה"ראי, קוק" (היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקי� העליוני� העוסקי� ביחודי�, לאומה

 ).פא' עמ, סעי� לד, אורות התחיה, 2ב"תשמ
ני� בכח זרע נגד כל העמי� וכי לא אנו צריכי� להבחי� ולדעת למדי כי מעול� לא היינו מצטיי 38

שעזרה ג� כ� , אמת הדבר שיותר מדי נחלשנו חולשה גופנית. בכח זרע הבשר קמנו ונתעודד עד כה
, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק" (וצריכי� אנחנו להגביר כחותינו העזובי� והנרדמי�, לגרו� חולשה רוחנית

 ).נג–נב' עמ, עקבי הצא��אדר היקר
 .ש� 39
באותה הרגע עצמה לא לשכוח שעלינו החובה שלא לעשות את מעשנו רק על פי אבל דווקא " 40

אבל לא נטעה בי� , משלי� טוב� ה� לנו א� נביא ממנהגי העול� הכללי. דימויי� וחיקויי� קופיי�
" ואעשה ג� אני�האומרת איכה יעבדו הגויי� האלה, חיקוי הבא מהכרה גולמית[...] משל לחיקוי 

 )נו–נג' עמ, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק(
 .טז' עמ, פסקה ז, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 41
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אידאה "ואלה יהיו ריקי� מתוכ� ללא , יהיה בסיס מעשי של מדינה וממלכה

  42.שתמשול בה�" אלהית

 
  חזו� השלו� ואחדות ההפכי�

דית קלאסית המחייבת הכרה "חזו� השלו� של הרב קוק קשור לגישה חב

רק א� . רגש טהור ואחווה אנושית, כבסיס להשגת שלו� ואהבה במלכות שמי�

ואז ", ישראל יכירו בבורא עול� תוכשר הדר� להכרה מקבילה על ידי כל העמי�

מגמה זו תיאר אלי הולצר בהרחבה  43."תחל ברכת שלו� להיות שרויה בעול�

תמונת תשליל  –צמיחת� הרוחנית של ישראל  44".חרב פיפיות ביד�"בספרו 

היא הבסיס שעליו חזה הרב קוק את  –לחטא העגל שפתח את מעגל האלימות 

  : כינונה של מדינת ישראל

בקול דממה ] כי א�[=א "כ' כי לא ברעש ה, ישראל יעשה דרכו לא ברוח סער

יה א� תה[...] כאשר נפסול את דר( ההובלה אל ההשלמה הכללית [...] דקה 

נשאר לפנינו רק , בדר( רעש וסערת מלחמה בהוראת עזוז וגיבור מלחמה

שתעשה הקדושה האלוהית המתפשטת מאור� של ישראל את דרכה בנחת 

   45.בצעדי� איטיי�, ובמתינות

הנקוטה בידיו " תורת אחדות ההפכי�"מגמה אנטי מלחמתית זו היא מיצוי של 

הוא מסרטט את : ל עמדה זודבריו לעיל ה� גילו� ש, ואכ� 46.של הרב קוק

חיוב , מחד גיסא. חיוניות קיומ� של מגמות מהופכות בזיקה שבי� ישראל לעמי�

העמקת הקונפליקט בי� , המלחמה המאפשרת בידול והבחנה בי� העמי� השוני�

ראיית , מאיד� גיסא; הרוחות והעקרונות השוני� ומיגור הרע נוכח הטוב

והדגשת חשיבות� של הניגודי� ומימוש  הניגודי� כביטוי של המכלול האלוהי

גישה אחרונה זו מחייבת אי לוחמה וטיפוח השלו� . תפקיד� השונה בעול�

איזה [...] כל אומה תטביע "שעיקרו הגעה לתודעה המאפשרת לראות כיצד 

  

_____________________________________  

  

  

 .קד' עמ, פסקה ב', האידיאות בישראל, '2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 42
, ברלי�, ירחו� רבני, "הפלס"הופיע ב( 709' עמ', תעודת ישראל ולאומיותו, 'ח"תשמ, ה"ראי, קוק 43

 .רצ' עמ, א"תש, ל"הנ; רעט–רעח' עמ, תרסז, ב, א"תשמ, ל"וכ� הנ). א"תרס
 .87—63' עמ, ט"תשס, הולצר 44
 .שטז–שטו, א, ט"תשמ, ה"ראי, קוק 45
 .57–54' עמ, ב2007, ל"הנ; 56–44' עמ, 2007, וראו בהרחבה אודות משנה זו אצל רוזנק 46
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 47."פ הכרעותיה הטבעיות והתולדתיות"ע, חות� על ההבנה הנמשכת מאור תורה

, "חפצה באמת למחוק את מדת השנאה"ש, הנצרותברוח זו נית� ללמד זכות על 

גישה זו תמצא את הטוב בעמי�  48.א� איזונה נוכח המציאות היה מוטעה

הרב קוק מעלה  49.סיסרא וסנחריב, המ�, כגו� פרעה ומצרי�, ובדמויות שליליות

ניצו� "שמצליח להוציא  –לעומת הליברליז� המערבי  –על נס את הצדק היהודי 

ל "פ חז"מעשי כנע� גרועי� היו מכל האומות ע". "דות שבאומותבירו"ג� " תקוה

רואה באופ� שונה " אחדות ההפכי�" 50."ומכל מקו� ִיַחש% לִאיוב מציאות ביניה�

ומדגישה את הזיקה , כמבואר לעיל, "נפש"�"גו�"מהדואליז� המערבי את יחסי 

   51.החיונית בצד השונות של הבשר והחומר מול הרוחני והמופשט וִעמ�

שמורה " אחדות ההפכי�"היכולת לנווט בתו� ההיגיו� הפרדוקסלי של 

א� היכולת לראות בחוש� את האור , בירור הניצוצות מהקליפות; ליחידי סגולה

והרב קוק ראה עצמו כעומד בחזית  –אינו נתו� לכל אד� , היותר עמוק ונסתר

העמי� וכלפי  כלפי, הוא נכו� כלפי הזר והרע; תהלי� זה חובק כול. פעילות זאת

  . המלחמה והאלימות

טוע� הרב , )ולהערי� את ייחוד� בלי לטשטש�(היכולת להכיל ניגודי� אלה 

היא תכונה הכרתית ייחודית שקשורה לאיכויותיה הרוחניות של אר� , קוק

עול� "בשונה מההכרה של " (האחדותית"זוהי תכונתה של ההכרה . ישראל

אי אפשר להשקפת "באר� העמי� בה  וזאת בניגוד להכרה המצויה, ")מפורד

   52."והעול� המפורד שולט בחזקה, העול� המאוחד להגלות

חשוב להדגיש שא� שהרב קוק מוצא את השורש המשות� והחיוב העמוק 

נוכח חילול השבת בישוב העברי  –באותה נשימה  53,החילוני" האחר"של 

  

_____________________________________  

  

  

, ל"הנ; שטז' עמ, א, ט"תשמ, ל"הנ; א"ד� ל ע, סעי� מד, פרק שני, א, ד"תשנ, ה"ראי, קוק 47
 .רצו' עמ, 2ד"תשנ

נב –נא' עמ, א, א"תשמ,  ל"הנ –וכ� עוד בדבריו על הנצרות . תקט' עמ, ב, ד"תשמ, ה"ראי, קוק 48
 ").ולמה זה יתמה כבודו: "ה"ד(

כ "נמצא ג, אפילו בעומק הניגוד לנו[...] עיננו טובה להביט על הכל מתו� אספקלריה של זכות " 49
, ב, ד"תשמ, ה"ראי, קוק" (כשיודח מזוהמתושאנו משתדלי� תמיד לקבלו בטהרו , אור ונצו� טוב

 .וראו עוד ש� בהרחבה) תקי' עמ
 .נא' עמ, א, א"תשמ, ה"ראי, קוק 50
בהמה ', אד� ובהמה תושיע ד: "קפב–קפא' עמ, פסקה קג, קוב� ז, כר� ג, 1999, ה"ראי, קוק 51

, ראו רוזנק של הרב קוק" חזו� הצמחונות"אודות ההשלכות של עמדה זו וניגודה ל". בכללא דאד�
 .364–358' עמ, 2007

 .קנה–קנד' עמ, פסקה סב, קוב� ז, כר� ג, 1999, ל"הנ; תכד–תכג' עמ, ב, ה"תשמ, ה"ראי, קוק 52
 .42–34' עמ, ב2007, וראו רוזנק. וביטויו של הרב קוק בסוגיה זו מפליגי� ביותר 53
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ולו כעשיית העגל לקעקע את המפעל הציוני כ, כפי שעולה מדבריו לעיל, שעלול(

: למלחמה אנו קרבי� היו�": "מלחמת אחי�"קרא הרב קוק ל – 54)בזמנו

אבל סו� כל סו� הנני מכריז בגלוי . בכאב לב אנו נגשי� אליה. למלחמת מצוה

לא ישראל על . על אחינו ולא על אויבינו. אנו נגשי�' אחי�'שנדע אשר למלחמת 

   55."� על בנימי�הכנעני והעמלקי אלא יהודה על שמעו� ושמעו

  

  

  ?שבר או המש�: הרב קוק ותלמידיו
במחקרו המקי� והמעודכ� של אלי הולצר הוא מבחי� בכתבי הרב קוק בי� תקופת 

על פי  –לבי� ההווה הגאולי שבו נית� , המקרא שבה נראית החשיבות במלחמה

המוסר שימש  56."רשעה וברבריות"לקיי� מדינה ללא  –תקוותו של הרב קוק 

והולצר מראה כיצד , הרב קוק לאחד מאבני התשתית של המהל� הגאוליעבור 

 –) א"ע, כתובות קיא, בבלי" (שלושת השבועות"הרב קוק מתעל את איסור 

שהיה מצע מדרשי ונורמטיבי עבור שוללי הציונות והמתנגדי� האקטיביי� 

והופכ� למגבלות מוסריות בתהלי� המחודש והעכשווי  – 57לעלייה ולהתיישבות

שמבטאות על פי (הרב קוק גייס את שתי השבועות הראשונות . ל כיבוש האר�ש

 58")ע"שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו ישראל באומה" –רוב עמדה פסיבית 

ופירש� כהוראה מוסרית המגבילה ואוסרת עימות כוחני וצבאי ע� אומות 

 ,הולצר א� מצביע על המורכבות בדברי הרב קוק המחייבת את הגו� 59.העול�

פולח� כוח הסותר את קדושת ; מצד שני, וחוששת מפולח� הכוח, מצד אחד

   60.ישראל

  

_____________________________________  

  

  

 .28לעיל הערה  54
 .94' עמ, ד, ח"תשמ, ה"ראי, קוק 55
 .טו' עמ, ג, המלחמה, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 56
 .305–277' עמ, ג"תשנ, ל"הנ; 146–139' עמ, ד"תשמ,  רביצקי 57
לאור  –שבועה זו . הרב קוק ראה אותה כמבוטלת" שלא ידחקו את הק�"לגבי השבועה השלישית  58

, חלק ג, ט"תשנ, וכ� ראו דברי הרב אבינר. אינה בתוק� מזמ� שהחלה תקופת הגאולה –השקפתו 
 )ג"אייר תשנ, עיטורי כוהני�: מתו�" (בעניי� שלוש השבועות: "זשאלה 

כי , אפילו גשמית, להרבות כח ועצמה פנימית[...] ומתו� החוזק החמרי יבוא חוזק נפשי רוחני " 59
[...] ' לא בחיל ולא בכח כי א� ברוחי אמר ד: שהיא המטרה, זאת תביא לנו המשמעת הרוחנית
מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו : כפי קדושת� של ישראל הוא וחות� התכלית הבאה מזה בהכרח

על "ו" על יסוד הסנהדרי�"וכ� עיינו במאמריו ). שעז–שעו' עמ, א, ט"תשמ, ה"ראי, קוק" (לישראל
 .929' עמ, ח"תשמ, ל"הנ  –" הציונות

 .א"תשס, ל"הנ;  79—77' עמ, ט"תשס, וראו בהרחבה הולצר 60
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קוק היה נתו� ] ה"הרצי[הרב צבי יהודה הכה�  –מתאר הולצר  –בצעירותו 

והתבונ� בפוליטיקה הישראלית באופ� אוטופי  61,לחלוטי� להשפעתו של אביו

ואת  63קיומה הוא ראה את הממד הרוחני האידאלי כיסוד הצדקת 62;ואידאלי

שינוי ראשו� בגישתו של . כאלטרנטיבה חלופית למצוי –הפוליטיקה הישראלית 

ה "הרצי. ה קוק מזוהה על ידי הולצר במאמרי� מראשית שנות הארבעי�"הרצי

הוא  64.חש שעמי העול� לא מביני� את משמעות התחייה הלאומית של ישראל

ומונח זה תופס את  65,'המפתח רטוריקה המאמינה בכוח ישראל הנובע מנוכחות 

תלמידי הרב קוק מאבדי� את . ה ותלמידיו"קדמת הבמה בהתבטאויתיו של הרצי

אותו אידאליז� הרמוני נוכח אומות העול� ומתייחסי� לאומות העול� כגור� 

מלחמת ששת "לאחר  66.שיש למנוע ממנו להפריע לתהלי� הגאולה, מכשיל

  

_____________________________________  

  

  

מאמ� את החזו� המשיחי ההרמוני של אביו וטוע� שכיוו� שהציונות עת הוא  1913כמכתבו משנת  61
היא ראשית תהלי� הגאולה היא עתידה לעורר את הסימפטיה של ההנהגה הערבית שיקבלוה 

, אלא, איננה ממיטה על יישובנו הארצי ישראלי כל פחד וחששה והתנגדות"היא : בזרועות פתוחות
�ינות היותר עמוקה של כל החלקי� הישירי� וההומניי� מעוררת אליו את הסמפטיה וההתעני, בהפ

אחר [כ "שעל פי הכרה אידיאלית יוכלו להשפיע אח, שבלאומיות הערבית ושבפוליטיקה הכללית
�דווקא מתו� שני היסודות האלה מתבררת האמת הפשוטה . ג� על השדרות הנמוכות ביותר] כ

א אינה עניי� בשו� אופ� רק ליישובנו שהי" הלכתא למשיחא"ששאיפתנו הפוליטית האמיתית היא 
ע� כל האידיאליות , משיח צדקנו, אלא לאמונת המשיח, ישראלי הנוכחי כשהוא לעצמו�הארצי

ישמח לתת , וכל איש ישר ואידיאלי ב� גזע ודת איזה שיהיה, האוניברסלית  הגדולה המחוברת לה
ת ההתכוננות להתקיימותה שהוא ראשית התחל, ידו אתנו ולסייע לנו ביישובנו באר� הקודש

, מצוטט מתו� הולצר; 15' עמ, ז"תשכ, ה"רצי, קוק" (והתגשמותה הריאלית של אוניברסליות זו
 ).204' עמ, ט"תשס

ולפיכ� כל מה שנברר יותר לעצמנו ולעול� כולו את שאיפת הפוליטיקה הישראלית האמיתית " 62
כה תתגבר ותתפשט יותר ויותר [...] ייתנו בתור יסודותיה הפנימיי� של תנועת תח, וערכיה המקוריי�

כי אי� לע� הישראלי : שהיא הפוליטיקה האידיאלית, ההכרה הנכונה בפוליטיקה הישראלית
יסודותיה שנאת הבריות כללית וחומרניות , שתוכה איגואיזמוס קיבוצי גס, פוליטיקה תגרנית רגילה

' עמ, ט"תשס,  הולצר; 15' עמ, ז"שכת, ה"רצי, קוק(וכליה תותחי� ורובי� וכלי משחית , שפלה
204–205.( 

כי אי� זכות קיו� ולא חפ� קיו� לפוליטיקה ישראלית בלא היסוד האידאלי הנעו� בחיזוק כוחה " 63
 ).ש�, ש�" (התרבותי של האומה

 .206—205' עמ, ט"תשס, הולצר 64
, ה"רצי, קוק( "בקרבנו כי מתהל� הוא בקרב מחננו כי הוא נות� לנו כח לעשות חיל' יש ה" 65

 ).ש�, הולצר; 84' עמ, ז"תשכ
שה� לא יפריעו אותנו : הלא זאת היא, מאת גויי הארצות, אבל דרישתנו מאת אומות העול�" 66

מוחלטת , וכש� שנחרצה ומרצה. שה� לא ינסו להכשילנו בעבודת קדשנו זאת, במילוא חיובנו זה
כ� היא , הגולה ולבא אל בית חיינו לצאת מ�, אזהרתנו הפנימית מאתנו�היא דרישתנו, וברורה

אל ינסו . וג� למענ� ה�, כי א� למע� הש�, לא למעננו לבד. אזהרתנו החיצונית מאת��דרישתנו
ואת , כי את גלגל ההסתוריה האלוהי לא יסבבו אחורנית, להפריענו ולהכשילנו בתקומתנו בארצנו

 ).ש�, הולצר; 83–82' עמ, ז"תשכ, ה"רצי, קוק(לא יבטלו [...] הנאמנה ' עצת ה
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הרואות בהפעלת הכוח הצבאי מתבלטות בציבור תלמידיו ג� עמדות " הימי�

" הצורה"השימוש בכוח הופ� למגל� של שכלול  67.ביטוי לסגולה אלוהית

 70,והוא נתפס כמעבר הרצוי בי� גלות לגאולה 69)הלעומתית לעמלק( 68,היהודית

 73.ולביטוי לשמו של אלוהי� 72הצבא וכוחו הופכי� לקודש 71.בי� שפלות לגאווה

   75.לאמצעי להשבת שכינה לאר� ישראלוהופכי�  74,כלי הנשק מתקדשי�

  

_____________________________________  

  

  

אשר בסיומה ', הלגיו� האמריקאי היהודי'ו', הגדוד העברי הארצישראלי'דר� , מאז הל� והתגבש" 67
מת� , אשר בסיומה של מלחמת העול� השניה' הבריגאדה היהודית, 'של מלחמת העול� הקודמת

:) שבועות לה(שלא נקרא צבאות אלא על ש� ישראל , אלוהי צבאות ישראל, אלוהינו' כחו של ה
להיראות , לעומת כל גוי� אשר סבבונו, ברוממות ימינו) 18, דברי� ח(שהוא נות� לנו לעשות חיל 

, ה"רצי, קוק" (בנוראות מעשהו ונפלאות ישעו, מאז הלכה ונכבשה דר� הגאולי�. אליו בציו�
 ).208' עמ, ט"תשס, הולצר; 106' עמ, )ז"תשכ

 .108' עמ, ז"תשכ, ה"רצי, קוק 68
, כל ענינו של עמלק הוא קרי ומקרה: "8פסקה , עמלק, סדרה א, חקת, ב"תשס, ה"רצי, ראו קוקו 69

, סדרה א, ראה, ש�; "כפירה בניסיות המתגלה בע� ישראל, שבטבע' כפירה בהופעת ד: כלומר
עמלק : לגבי גויי�' אכזריות'בסדר ההדרכה האלוהית יש שתי מצוות : "11פסקה , "מחיית עמלק"

 ".מחיקת עמלק", חלק הדרשות, פ"חרל, ג"תשס, דדו�: ועיינו. וראו עוד ש�" י�ושבעת עממ
 .209' עמ, ט"תשס, הולצר 70
 .ש�, ט"תשס, הולצר; 70' עמ, ז"תשכ, ה"הרצי, קוק 71
כוח אלוקי ובגבורה אלוקית המתגלה ג� [...] ולכ� הצבא הוא קודש , המדינה זקוקה לצבא" 72

, ה"רצי, קוק" (ה שיש לנו ג� צבא מפואר ששמו ידוע לתהילה ולתפארת בכל העול� כולו"וב, בצבא
, ה"תשס, ל"הנ; 144' עמ, ח"תשל, ל"וכ� הנ). קכ' עמ, "אר� ישראל והגאולה השלמה", ו"תשמ

 .21סעי� ', !לא נזוז מכא� –אל אר� ישר'
תתגלה יותר ויותר ההתהלכות , העוז והקוממיות, המתגלה בגבורת הצבא', מתו� שמו של ה" 73

 )מז' עמ, ה"יו� העצמאות התשל –מקדש ישראל והזמני� , 'חלק א, א"תשנ, ה"רצי, קוק" ('בש� ה
במובנו ' כחי ועוצ� ידי'נות� לנו את הכוח הזה לעשות חיל אי� זה ' כי כשזוכרי� אנו שה" 74

לומדי� אנו שעלינו לעשות את המצוה המוטלת עלינו בכוח ; כי א� למוד וקיו� של תורה, השלילי
כל , ומשו� כ�, מצות� של כלל ישראל ומוטלת על כולנו, זוהי מצוה[...] כיבושה של האר�  –הזה 
כל מה ששיי� ליו� הזה של , מתוצרתנו ומתוצרת� של גויי�, כל כלי הנשק למיניה�, יי� אליההש

סעי� , ט של מדינת ישראל"מזמור י,  ה"תשנ, ה"רצי, קוק!" (הכל הוא קדוש –קימו� מלכות ישראל 
הולצר ). 224' עמ, ט"תשס, הולצר; ד' עמ, "כוחי ועוצ� ידי"העצמאות משו� �אי� במצעד ביו�: ה

, קרומר –י ועיינו במקור המצוטט אצל הולצר "מצביע על ההשואה בי� ביטויי� אלה לרוח הלח
 .60עמ , ה"תשנ

, ג� דתי, כל היושב בחוצה לאר�[...] מקיי� מצווה מ� התורה, ג� כופר, כל יהודי שבא לאר�" 75
בריאי� , � שיהיואלו יהודי? אלו יהודי�. קוד� כל קיבו� יהודי� מכל הגלויות[...] עובר על מצווה

כל יהודי שחוזר . ישראל�הוא קוד� כל להיות באר� –להיות יהודי היו� . מאמיני� וכופרי�, וחולי�
כל ע� , ישראל�כל יהודי שבא לאר�. לציו� –לאר� מחזיר משהו מהשכינה שהיתה ע� הע� בגלות 

עוד מדרגה  ,כל חייל שנוס� לצבא ישראל מהווה עוד שלב רוחני ממש, שניטע באדמת ישראל
לא נזוז , אר� ישראל, 'ה"תשס, ה"רצי, קוק". (כמו האדרת תורה והגדלתה בריבוי ישיבות, בגאולה

מעיר על שינויי , 59הערה , 224' עמ, ט"תשס, הולצר; 212' עמ, ה"תשנ, ל"הנ; )10סעי� ', !מכא�
 .וראו ש�, "כל רובה שנוס�"לבי� " כל חייל שנוס�"הנוסח בי� 
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זו כבר לא מצווה אחת מני רבות . מצוות כיבוש האר� משנה את מעמדה

  :ה"כלשונו של הרצי. המגלמת בחובה מלחמה רצויה" על�מצוות"אלא 

[...] ומלחמה זה מסירות נפש , כיבוש זה מלחמה. נצטוינו בכיבוש כל האר0

להכנס במצב כזה של , מצוה עלינוה, החיוב מוטל עלינו, י"במצות כיבוש א

זוהי מצוה מיוחדת בתורה ובזה היא שקולה כנגד כל . מלחמה א1 א� נהרג

א1 , לא היה אפשר לקיי� מצות כיבוש, כשלא היה לנו צבא[...] התורה כולה

סידר מסובב , אמנ� עכשיו. �"שהמצוה עצמה קיימת בכל הדורות כדברי הרמב

ת נמצאי� המכשירי� המאפשרי� את קיו� שכע, הסיבות וקורא הדורות מראש

, שהשבועה הנצחית, הגיע הזמ�, עכשיו ברו( הש�[...] ה צבא"יש לנו ב, המצוה

שלא נעזבנה ': וע� המשכה, מזדווגת ע� כיבוש� של בני�, הרוחנית, השמימית

אלא , ולא אירופאית ולא ערבית, לא אמריקאית', לשממה ולא בידי אומה אחרת

אל הבגרות , הגענו אל הבגרות הזו בזמנינו. האומה האלוהיתביד , רק בידינו

אשרינו מה , ובמוב� זה, של קיו� המצוה הכללית הזאת, המדינית, הפוליטית

   76.טוב חלקינו שזכינו בכ(

 77,ה קוק לעתיד הרחוק"חזו� השלו� של הרב קוק הועתק על ידי תלמידי הרצי

והדברי� נכוני� ג� ביחס , ואילו בהווה היכולת לנהל מלחמה הפכה לזכות

מצוות "גישה זו מתעצמת עת . שיש לקיומה השלכות מטפיזיות 78למלחמת רשות

 79.הופכת את השימוש בכוח צבאי להתרחשות שיש ליזו� אותה" כיבוש האר�

 80,כלשונו של הולצר, "לחובה הלכתית אפריורית"הופכת " התוקפנות הצבאית"

יתירה , שבת באר� ג� במחיר מלחמהאנו צריכי� ל: "וכדברי הרב שלמה אבינר

בלי . אנו צריכי� ליזו� מלחמת שחרור כדי לכבוש אותה, אפילו יהא שלו�, מזו

   81"!האר� הזו אנו לא ע� ישראל

  

  

  
  

_____________________________________  

  

  

; 17' עמ, 2ב"תשמ, ל"והשוו הנ. לא' עמ, מצוות כיבוש האר�: פרק ו, א"תשנ, ה"רצי, קוק 76
 .230' עמ, ט"תשס, הולצר

 .ז"תשס,  ראו מלמד 77
 ".מלחמה יזומה"סעי� , ש� 78
 .180' עמ, ג"תשנ, רביצקי; 549' עמ, 1987, אר� 79
 .232' עמ, ט"תשס, הולצר 80
 .232' עמ, ט"תשס, הולצר; 195' עמ, 1980,  רענ�; ב"תשמ, אבינר 81



249  המפגש בי� אוטופיה למציאות: מלחמה ושלו� במשנת הרב קוק ותלמידיו, מוסר
  

 
  אוטופית למשיחיות ריאלית" אחדות הפכי�"מ

והצבעתו על ממד הכוח שהועצ� אצל , פרשנותו של הולצר אכ� מסתברת

באתי לקעקעה אלא להוסי� הערות אגב שעשויות  לא; תלמידי הרב קוק נכונה

  . לשנות מעט את התמונה הכוללת

ועל , עניי� לנו כא� ע� חזו� אוטופי המנבא את טיבה של המציאות הקרובה

בעל  –אול� הרב קוק . כ� אפשר לכאורה לבחו� על נקלה את תקפותו של החזו�

היה מגיב לפער שבי�  אינו נמצא עמנו כדי שנוכל לדעת מפיו כיצד הוא –החזו� 

, הייתה לרב קוק תקווה אוטופית להווה נעדר אלימות, כאמור. החזו� והמציאות

ג� א� הוא עצמו (ואני נוטה להאמי� שהרב קוק באמת האמי� וקיווה כי כ� יהיה 

שיש  – 83ט"ופרעות תרפ 82לנוכח המאבק הערבי סביב הכותל –חש בסו� ימיו 

, הוא ביקש למת� כל פער שהתגלע). למצויפער בלתי נית� להסבר בי� הרצוי 

�ובתגובה לדברי המופתי שהאשי� את ) 1929באוקטובר (לאחר המאורעות , וכ

א� , תגובה חריפה" נתיבה"פרס� הרב קוק בעתו� , היהודי� במתח ובמאורעות

צער ובושה "הקפיד להבחי� בי� הקיצוניי� בעול� הערבי לבי� המתוני� החשי� 

הוא עדיי� מלא תקווה כי , לדבריו". עשה החלק הקט� מה�ממעשי� הרעי� אשר 

 �אותה המסורת של דרכי שלו� והדדיות לבנות ביחד ע� כל יושבי אר� "תימש

   84."להפו� אותה לג� עד�[...] ישראל

הוא לא היה מנותק ; נמצא אפוא שחזו� השלו� של הרב קוק ידע זעזועי�

את מאורעות השואה ומלחמות א� כי , לחלוטי� מהבנת מורכבותה של המציאות

חשוב לשי� לב לכ� שחזונו של  85.ישראל הוא לא שיער וודאי לא את היקפ�

  

_____________________________________  

  

  

 .176—170' עמ, וכ� ש�, 265—259' עמ, ב2007,  וראו רוזנק 82
 .176—170' עמ, ש� 83
 .1047–1049' עמ, "תשובת הרב למופתי הערבי", ב, ח"תשמ, ה"ראי, קוק 84
רמז לתובנתו ביחס לשואה ההולכת ונוצרת באופק ההיסטוריה נית� למצוא בדברי דרשתו  85

). 1934בשנת (דרשה זו נכתבת שנה לפני פטירתו ). 269–268' עמ, ד"תשמ, ה"ראי, קוק" (שופרות"
תרחש על ידי שופר פסול שפירושו שיבואו בדרשה זו הוא מעלה את האפשרות שגאולת ישראל ת

ה� מתריעי� , ה� מכריחי� אותנו לשמוע קול שופר. אויבי ישראל ותוקעי� באוזנינו לגאולה"
. שופר של חיה טמאה נהפ� לשופרו של משיח. לנו מנוח בגולהומרעישי� באזנינו ואינ� נותני� 

וא� לקול השופר , [...]ומי שלא שמע קול השופר הראשו� , מעוררי� לגאולה' היטלר וכו[...] עמלק 
" בעל כורחו ישמע, הפסול, הוא ישמע לקול השופר הטמא –השני לא רצה לשמוע כי אזניו נאטמו 

כא� החיובי יוכל לצמוח מהשלילי בהקשר לשאלת עליית� של נמצא אפוא שג� ). 269' עמ, ש�(
אול� חזו� זה לא העלה על הדעת שאלימות ומלחמה ילוו את כל המפעל הציוני . היהודי� ארצה

את התרומה הניכרת של ישראל לאומות העול� ואת ההכרה של , באר� שאת ההתאקלמות בה
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אול� הוא לא נבנה על אדני , הרב קוק היה בעל תקווה ואמונה להרמוניה עתידית

�. יסודות משנתו דיאלקטיי� ומכילי� ניגודי�: השלווה ההרמונית אלא להפ

די� שלא עלו בקנה אחד ע� חזונו הוא לא כאשר הרב קוק נתקל בחייו בניגו

וא� זאת מתו� אמונה שהדגשת (היסס להדגיש את הקונפליקט וא� להעצימו 

מאבקו הבלתי , לדוגמה). הניגוד היא תנאי הכרחי להשלמה דיאלקטית בעתיד

חיוב היישובי� , סוגיית השמיטה, מתפשר בחילול השבת של היישוב החדש

הוא לא היסס  86.חליבה בשבת ועוד, כשרות, בקיו� מצוות התלויות באר�

אבל כל זה נעשה בד בבד ע� דיבורי� , "מלחמת אחי�"על , כאמור, להכריז

עומדי� לפני� "וכמי ש 87,נמלצי� על מעמד� העליו� של החילוניי� כנביאי�

וכמי שקדושת� גבוהה כל כ� שאי� העול� יכול  88,"ממחיצת� של מלאכי השרת

ות אלו היו פרות התמודדותו של הרב קוק ע� מציאות אמירות דיאלקטי 89.לסבל�

ועל כ� בנה חזו� , אול� הרב קוק קיווה שהמציאות הפוליטית שונה. מורכבת

אור "ט היו שיעור קשה ומזעזע לכ� שג� הפוליטיקה היא "אירועי תרפ. אוטופי

ואול� כבר לא התאפשר לו לכונ� משנה מעשית , "וחוש� המשמשי� בערבוביה

  . נוכח ההתפתחויות הפוליטיות שרחשו סביבועדכנית ל

תלמיד� , במחקר כבר הבחינו בתחושת השבר שאחזה ברב משה צבי נריה

שלא הצליח לגשר בי� חזו� , ה"ה קוק וראש ישיבת כבר הרא"של הרב קוק והרצי

אול� שבר זה  91.לבי� חילוניותה של המדינה 90"בעול�' כסא ה"מדינת ישראל כ

משברי� , למספר משברי� נוספי� אצל תלמידי הרב קוק היה רק יריית הפתיחה

לנסיגות מההתיישבות ולהתמשכות , הקשורי� להתרחשויות התרבותיות

   92.ז הגאולתי של תלמידי הרב קוק"המלחמה שלא תאמו את הלו

מה היה ביד� של התלמידי� לעשות מול משברי� אלה והתמשכותה של 

) 1: (לפי אחת מהאפשרויות האלה להכריע, לכאורה, ה� היו יכולי�? המלחמה

יש לבטל את החזו� המשיחי האנטי מלחמתי ולהפסיק למדוד את המציאות 

בעיניי� אידאליות ולהפו� לבעלי גישה היסטוריוסופית חלופית היודעת 
  ________________________    

  

תודתי נתונה . הוא ראה בממדי� אוטופיי� – אומות העול� כי אכ� הציונות הוא גור� המעצי� אות�
 .ר מרדכי ליפו על שהפנה תשומת לבי למאמר זה"לידידי ד

 .281—270' עמ, 2007,  רוזנק 86
 .טו; יג' עמ, ג"תשמ, ה"ראי, קוק 87
 .טז–טו' עמ, ג"תשמ, ל"הנ; רצח' עמ, א, ה"תשמ, ה"ראי, קוק 88
 .42—36' עמ, ב2007, רוזנק; ריז' עמ, 2ד"תשמ, ה"ראי, קוק 89
 .קס' עמ, 2ב"תשמ, ה"ראי, קוק 90
 .47–44' עמ, ג"תשס,  אר�; 208' עמ, ג"תשס, שגיא; 321–319' עמ, ב"תשנ, נריה 91
 .2002, בר�ז�; 2008, פרואקטור; 1987; 1999, סגל; ב"תשמ,  סד� 92
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י או של "כדוגמת ההיסטוריוסופיה והפוליטיקה של מפא(להשתמש בכוח הזרוע 

י לפרוש מאקטיביז� בהיסטוריה ולחכות נוכח השבר ראו) 2(; )הרוויזיוניסטי�

החזו� של הרב קוק כלשונו וככתבו ) 3(; )כהכרעת� של חוגי� חרדי�(למשיח 

ויש להימנע מכל פעילות כוחנית ללא קשר לאירועי� הפוליטיי� , הוא העיקר

  . והצבאיי� שהיישוב מתמודד עמ�

 93;יההאפשרות הראשונה דורשת המרה לתפיסת עול� חילונית של ההיסטור

האפשרות השנייה היא המרה לגישה אנטי ציונית והאפשרות השלישית היא 

לתלמידי הרב קוק נותרה . משיחית תו� ניתוק מוחלט מכל מציאות ריאלית

להמשי� ולאחוז בחזו� המשיחי כיעד וכמסגרת : אפשרות רביעית

ולראות את המציאות המורכבת והקוטבית כמציאות שיש , היסטוריוסופית

בגי� נאמנות� לכתבי הרב קוק ה� בחרו לראות . עמה בכלי� אחרי� להתמודד

כהוראות  –שקיבלו הנהרה וצידוק בכתבי הרב קוק  –את ההוראות המקראיות 

. המשיחית" אחדות ההפכי�"וכל זאת כחלק ממשנת , התקפות למציאות ההווה

הנובע א� יש בה ג� היגיו� פנימי ; כפי שאראה להל�, יש בתמונת עול� זו קשיי�

  .ממשנת הרב קוק

מאבק עיקש וחסר פשרות לא נתפס אצל הרב קוק כסותר , כפי שראינו לעיל

תלמידיו . הוא מצוי בשורשה של משנתו; נהפו� הוא". אחדות ההפכי�"את 

החילו מבנה זה ג� על המציאות הפוליטית והצבאית נוכח היסטוריה שלא עלתה 

של הרב קוק " חטא העגל"טענת  בכתביה� ג� נמצא כיצד. בקנה אחד ע� חזונו

 –כא� ועכשיו  –הפכה להסבר בדבר חיוניותה הבלתי מועדפת של המלחמה 

וע� ישראל לא הגיע עדיי� להבשלה המקווה של , שהרי המציאות עודנה שבורה

. הפגנת אמונה גורפת שאמורה הייתה לשכנע את העמי� בצדקת� של ישראל

במציאות של העול� כפי ", )ית אורותראש ישיבת ב(לטענת הרב איזק , לדוגמה

בשלמות ומתו� כ� ' כדי לזכות להתיישב באר� ישראל ולעבוד את ה, שהוא כיו�

זאת משו� שישראל עדיי� לא נמצאי� . צרי� להלח� עליה, לזכות בטובה

ולעניי� זה הוא מביא ציטוט מתו� דברי הרב קוק ". במדרגה השלמה שלה�

לולא חטא העגל היו האומות : "ול� המקראשראינו את הקשרו לעיל ביחס לע

   94.)"יד' אורות עמ] (…[יושבות אר� ישראל משלימות ע� ישראל ומודות לה�

  

_____________________________________  

  

  

דת "למחשבה של " דת קתולית"מעבר ממחשבה של : בלשונו של עקיבא ארנסט סימו� 93

 ).46–9' עמ, ג"תשמ, סימו�" (פרוטסטאנטית
 .ו"תשס,  איזק 94
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מחויבת בשל " המשיחי�הגבלת האקטיביז� המדיני", לדברי הולצר

הערכותיו "ולאור " עצ� טיבו של הייעוד המשיחי"בגי� , של הע�" סגולתו"

אול� צריכי� לזכור שאקטיביז�  95."תקופתוופרשנותו לריאליה ההיסטורית של 

. והוא הוצדק על ידי הרב קוק, היסטורי בלתי מוגבל משתק� מהסיפור המקראי

  .ה� הייעוד המשיחי ה� סגולת הע� אינ� נפגעי� מכ�, הנה כי כ�

  

  

  מלחמה מוסרית ופונדמנטליז�
, נמצא, כנגזר מתפיסת עול� זו ומכתיבתו של הרב קוק ביחס למקרא כדלעיל

ואלה יהיו חוט , שיבה אל המקורות המקראיי�אצל תלמידי הרב קוק , כאמור

להל� אביא כדוגמה . השני במאמרי� רבי� העוסקי� בנושא מוסר ומלחמה

נמצא שבכתיבת� , הרב עזריאל אריאל ועמוס כה�, מדבריה� של הרב דני איזק

בבירור את הקשר הספרותי בי� הפרשנות החדשה של המציאות הפוליטית 

ונית� (העכשווית לבי� ציטוט כתביו של הרב קוק בדבר המציאות המקראית 

להביא עוד עשרות רבות של דוגמהות משלל דפי פרשת השבוע הממלאי� את 

  ). שולחנות בתי הכנסת בכל שבת פרי עט� של תלמידי הרב קוק

ל איזק הוא דוגמה קלאסית לתיאור המציאות המקראית כתיאור שיש לו דיונו ש

וכל זאת תו� עיגו� בדברי פרשנותו של , הישראליי�" עכשיו"ול" כא�"זיקה ל

איזק פותח בתיאור המסגרת הנורמטיבית והערכית הרצויה . הרב קוק למקרא

, יא; יג–יב, ז(למתגוררי� באר� ישראל תו� שימוש פשוט בפסוקי� מספר דברי� 

ללמדנו את  –המצווי� על שמירת המצוות ומורי� על השכר הנלווה לה� ) יג

, ])יב, דברי� יא" [אלוקי� דורש אותה' אשר ה("חובת קיו� המצוות באר� 

ל "המושפעת מרוח ריה ,לפי פרשנותו. השכר על שמירת� והעונש על הפרת�

חיי� "ת� למצוא הליכתו של אברה� לאר� נעשית כיוו� שרק בה ני, והרב קוק

) יח–יז, דברי� ז(המלחמה עליה דורשת התגברות על היראה  96;"אמיתיי�

והמוריש  )ג, דברי� ט(המושיע , )כא, דברי� ז(הוא בעל המלחמות ' ואמונה שה

, מנהל�' ה� אלו שטבוע בה� חות� שה" מלחמות צודקות). "כג, יא, דברי�(

על המלחמות שלחמו גדולי [...] כותב"ש, וכתנא מסייע לכ� מובא הרב קוק

  

_____________________________________  

  

  

 .87' עמ, ט"תשס, הולצר 95
 .ו"תשס, איזק 96
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כדי להבטיח שהמלחמה צודקת מחויבי� ישראל  97."האומה בדורות הראשוני�

המתבטאת בהתרחקות  98"יושבי האר�"ולהימנע מהשפעת " 'ללכת בדר� ה"

אינ� מוכרעות על פי התנהלות� , מלמד איזק, "מלחמות מוסרית" 99.מעבודה זרה

ומכא� הוד� איזק , )בעול�' אור ה שה� ביעור הרע והתגלות(אלא על פי יעדיה� 

  : את הביקורת המוסרית על דרכי הלוחמה בזמננו

א� אנו הולכי� בדר( האמיתית העצמית שלנו אז המלחמה היא לִבע+ר הרע 

מלחמה זו היא אמיתית . להתגלות' לסלוק המפריעי� המונעי� מאור ה, מהעול�

וני נראה לו שחלק על א1 שפעמי� אד� המתבונ� במבט שטחי וחיצ, ומוסרית

ג� במלחמתנו העכשווית מוצאי� אנו . (מהפעולות המלחמתיות אינ� מוסריות

פעמי� . מונעי� מהצבא לפעול פעולות מסוימות, אנשי� שמתו( כוונות טובות

א� אות� אנשי� היו מביני� את . שהתנהלות זו גורמת לנפגעי� מקרב חיילינו

, שהמלחמה צודקת ומוסרית היה מתברר לה�, מהות המלחמה של ע� ישראל

מתו( כ( היינו פועלי� בתוק1 ובעוז כנגד . 'שהרי היא כנגד מחרפי ש� ה

ולזה , נכו� הוא שמבט זה נובע מאמונה גדולה ועמוקה בנצח ישראל. אויבינו

ג� , א( אי� ספק שככל שאנו מתקדמי� בתהלי( הגאולה, עדיי� לא כול� הגיעו

  ).עומק האמונה הול( ומשתכלל

אלוקי( נות� ל( לא תחוס ' ואכלת את כל העמי� אשר ה: "שהתורה כותבתזהו 

ונת� מלכיה� ביד( והאבדת את שמ� מתחת השמי� לא ). ז טז..." (עינ( עליה�

א( , אי� אנו ששי� אלי קרב). כד' פס" (ש בפני( עד השמיד( אות�יתיצב אי

שעל , המוחלטכשיש צור( אמיתי אנו נלחמי� בנחישות ובנחרצות עד הניצחו� 

   100.בעול�' ידו יתעלה ש� ה

מבניית המזבח על ידי יהושע ע� היכנסו ארצה לומד איזק שמלחמתו היא 

הרוד� אחר  –ופעולתו של יהושע . מלחמה המאריכה חיי� ומקדמת את העול�

המורה לקציניו לשי� רגליה� על , חמשת מלכי האמורי המתחבאי� במערה

משמשת לו  –) כו, כד, יח, יהושע י(� עד הערב הורג� ותול� על ע, מכ�, צוואר�

  

_____________________________________  

  

  

,  איזק)" (יד' עמ, אורות(' היתה בהכרה פנימית' מלחמת ה, קיו� האומה, מלחמת קיומ�'" 97
 ).ו"תשס

 .ש� 98
שק� תשקצנו , ולא תביא תועבה אל בית� והיית חר� כמוהו[...] פסילי אלוהיה� תשרפו� באש " 99

). יט, ח, ש�" (העידותי בכ� היו� כי אבוד תאבדו�) "כו–כה, ז, דברי�" (ותעב תתעבנו כי חר� הוא
 ).טז, יא, ש�" (וסרת� ועבדת� אלוהי� אחרי� והשתחוית� לה�, פ� יפתה לבבכ�"

 .ו"תשס  ,איזק 100
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מוסרית ואמתית שהרי גורמת היא להמעטת כוחות הרשע [...]  פעולה"כדוגמה ל

   101."בעול�

וברוח " עכשיו"וה" כא�"שימוש נרחב בפסוקי המקרא להנהרת ה

נמצא ג� במאמריה� של עזריאל  –בדומה לאמור לעיל  –פונדמנטליסטית 

המאמצי� את פסוקי המקרא כהוראות מוסריות ראויות  103ועמוס כה� 102אריאל

הרב אריאל עוסק בדיני כיבוש האר� ובחובה לצאת . וא� הלכתיות עדכניות

הוא . למלחמת ירושה שיסודותיה מוסריי� והנדרשת למגר את הרע על ידי הטוב

נסמ� בדבריו על פסוקי המקרא ועל כתבי הרב קוק המתארי� את חובת שרפת כל 

לא נוכל לצייר כמה חשו� ושפל היה העול� "דה זרה ועובדיה ותועבת עבו

ובזיקה ). כדברי הרב קוק ביחס למצב המקראי" (מבלעדי האכזריות הזאת שלנו

  : כותב הרב אריאל" עכשיו"ול" כא�"ל

ה "מי שנבחר על ידי הקב. כל זה מטיל על ע� ישראל אחריות מוסרית כבדה

חשב גזל� ורוצח א� יאמ0 לעצמו את עלול להי, לבצע פסק די� חמור ברשעי�

יכול , רק מי שמטהר את עצמו מכל רבב של רשעה. דרכי הרשעה שלה� עצמ�

כאשר הוא , לש� שמי� ולא כעילה לסיפוק צרכיו האנושיי�' לבצע את דבר ה

א� לא בזאת מונחת הסיבה העמוקה לכ( , ומי יודע. מבקש לו אר0 לחיות בה

עוז ותעצומות נפש לאחוז באר0 ישראל מול שע� ישראל מתקשה למצוא בתוכו 

   104 ?תביעותיה� של בני ע� אחר

לאור הפסוקי� הוא מבהיר את  105;עמוס כה� משווה בי� ספר דברי� לספר שמות

גדרי הפתיחה בשלו� במלחמת שבעת העממי� ואת גבולות יכולת עמי האר� 

מהמקרא הוא לומד שנית� להחיות את הנכבשי� כל . להישאר ולגור בה כיחידי�

היה "אול� ע� שינוי המגמה ; "מרימה ראש"עוד אי� האוכלוסייה המקומית 

טוע� כה� , "לצערנו". "מדה מוחלטתצור� לחזור אל הציווי הראשוני של הש

השבטי� שהתנחלו ", בנימה המושכת את העיו� התאורטי אל ההווה הישראלי

  

_____________________________________  

  

  

 .ש� 101
 .ס"תש,  אריאל 102
 .ללא תארי�,  כה� 103
 .ש� 104
המחייבת הריגת גברי� נשי� וט� כיוו� שזו מלחמת בזק (בדבריו כה� מבחי� בי� מלחמת מצווה  105

שמטרתה העשרת אוצר המדינה ועל כ� אי� לפגוע בנשי� (לבי� מלחמת רשות , )ללא מטרת רווח
 ).וט�
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אזלת היד גררה את  106."מידי ולא ביצעו זאת' נאורי�'באר� כנראה היו 

הנביא מצר על כריתת ). ט–ו, ה, שמואל ב; כא, שופטי� א(התעצמות היבוסי 

אירוע . והדרדור המוסרי הגלו� בה) ב–א, בשופטי� " (יושבי האר�"הברית ע� 

הוא תוצאותיו של  –שזיקתו לסדו� גלויה  –) כא–יט, שופטי�" (פילגש בגבעה"

העברת ילדי� באש  107,בד בבד ע� חטאי העריות) כא, שופטי� א(חטא זה 

�כחלק מתיאור זה  109.הקאת החוטאי� מהאר�: ותוצאת� ,108ונתינת� למול

� לומד כה� שעמלק הוא ניגודו של "מהתנ 110.מסייעמובאי� דברי הרב קוק כתנא 

   113.ואכזריות� 112בשל קרבת� 111ועל כ� חלה חובת השמדת�, ישראל

, עמלק –המונעי� השחתת צמחיית האר�  –א� ישראל מחויבי� לדיני מלחמה 

י טוע� כה� שעמלק "בעקבות רש 114.מדיי� ובני קד� משחיתי� בחניית� את הכול

כל עוד . צרי� להסיר כדי להפו� את האד� לשל�לאותה עורלה אשר "משול 

אחדות "כמסורת  –עמלק , וכ� 115;"חסר בעול�' עמלק קיי� בעול� ש� ה

מלחמות "ג� כא� . מקבל ג� תפקיד חיובי בתהלי� ההיסטוריוסופי –" ההפכי�

לומד כה� מחטא " מוסר יהודי"על טיבו של  116.דורשות כוונה נכונה" מוסריות

יהודי שוש� לא ). בהמ� ובתומכיו(וממאבק יהודי שוש� ) געל אג(שאול בחמלתו 

   כי ומכא� לומד כה�, )י, אסתר ח(א� שהותר לה� ) טו, אסתר ט(שלחו יד� בביזה 

היא הדת היחידה שאינה מתיימרת לשלוט פיזית . היהדות אינה דת של מלחמות

ולה א( ג� להיות יהודי זו זכות גד. בניגוד לנצרות ולאיסל� המיסיונריות, בעול�

  

_____________________________________  

  

  

 .ללא תארי�,  כה� 106
 ).ב"ע, סנהדרי� סג, בבלי" (עבדו עבודה זרה אלא להתיר לה� עריותולא " 107
 .יד–ט, יח; לא–כט, יב; ה–ד, ט, דברי�; לה, ירמיהו לב 108
 ).ל–כד, ויקרא יח" (ותטמא האר� ואפקד עונה עליה ותקא האר� את ישביה" 109
לנו להותיר ומפני אותו השריד אשר נוא': הרב קוק מתייחס לכח ההשפעה הכנענית עד תקופתנו" 110

' [...]ולמדנו לעשות את כל תועבותיה� , גרמנו לנו כל אות� הצרות החומריות והרוחניות, מה�
לא נוכל לצייר כמה ': עונה הרב  –? למה התייחסנו אליה� באכזריות –בהתייחס לשאלת תלמידו 

נבי� , לכשנבח� את מקור� של הכנעני�[...] ' חשו� ושפל היה העול� לולא האכזריות הזו שלנו
)" ו, בראשית י(' ובני ח� כוש ומצרי� פוט וכנע�'. מחולל� –שהתנהגות� הבזויה נעוצה באביה� 

 .ללא תארי�, כה�(
תמחה את זכר עמלק מתחת השמי� [...] את אשר עשה ל� עמלק בדר� בצאתכ� ממצרי�  זכור" 111

 ).יט–יז, דברי� כה" (לא תשכח
 .מה–מג, וש� יד; )כה, במדבר יד" (והעמלקי והכנעני יושב בעמק" 112
 .6בסמיכות לספרת הערה , ללא תארי�,  כה� 113
 .6ות לספרת הערה בסמיכ, ש�, וכה� מביא ג� ראיות נוספות. ה–א, שופטי� ו 114
 .טז, י לשמות יז"כה� סומ� עצמו על רש 115
 .ש�, כה� 116
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ולכ� הרוצה לבא בקהל ישראל צרי( להוכיח שהוא אכ� ראוי [...] חובה ואחריות

. י ולקבל עליו את החובות הכרוכות בכ("לכ( ומעוניי� בכל ליבו להצטר1 לעמ

ימות המשיח יאופינו בקבלת עול מלכות . שאיפתנו היא לשלו� כלל עולמי

כמו כ� בקבלת הגויי� שהע� ו[...] וכל בני בשר יקראו בשמ("שמיי� עולמית 

הוא הכח הרוחני " ממלכת כהני� וגוי קדוש"בעול� ' היהודי הנושא את ש� ה

המוביל בי� האומות וממנו ייצא המשפט והצדק לעול� כולו כפי שנבא הנביא 

בראש ההרי� ונשא מגבעות ' והיה באחרית הימי� נכו� יהיה הר בית ה: "ישעיה

[...]" 'עמי� רבי� ואמרו לכו ונעלה אל הר הוהלכו : ונהרו אליו כל הגויי�

  117.)ד–ב, ישעיה ב(

, כאמור, וכתיבה מעי� זו 118,תלמידי הרב קוק נתפסו לא אחת כפונדמנטליסטי�

שכ� זוהי עמדה הנסמכת על מקורות קאנוניי�  119היא אכ� פונדמנטליסטית

מהעבר ומעבירה אות� כהוראות פעולה ישירות להווה ללא רגישות לפער החלל 

דברי כה� ג� מבטלי� . המוסריות והקיומיות, והזמ� על כל השלכותיו התרבותיות

ובמוב� זה הוא (את כוחו של האד� לשפוט את הציווי האלוהי ואת מעשי האבות 

ה� ג� אינ� מכירי� את מושג  120;)סוטה מרוח דבריו של הרב קוק שהוזכרו לעיל

ההתגלות "עיו� ההתפתחות הרוחנית והמוסרית של הגות הרב קוק ואת ר

רעיו� המעניק מעמד התגלותי לרגישיות , המשוקע במשנת הרב קוק" המתמדת

ג� לא חדרו לעקרו� המחשבה המודרנית של הרב קוק  121;מוסריות מתחדשות

, ביחס למוסר וביחס לדרכי קריאת התורה ולחשיבותו של האד� ויחסו להלכה

וגנטיבי של היגדי� שתמר רוס הצביעה עליה� במאמרה המאל� העוסק בער� הק

בניתוח פילוסופי והרמנויטי דחוס ומובנה של משנת הרב , הנה כי כ� 122.דתיי�

  . קוק אפשר לשפו� מי� צונני� על הקריאה הפונדמנטאליסטית של תלמידיו

  

_____________________________________  

  

  

 .ש� 117
 .2007, פישר 118
 .265' עמ, ש� 119
הציווי למחות את זכר עמלק מעלה שאלות מוסריות אצל אנשי� רבי� : "ה"וראו ש� בהרחבה  ד 120

המציאות הגלויי� רק במבט אלוקי עליו� נית� לצעוד בדר� המדויקת המשקללת את כל נתוני [...] 
 ).בשלח, בית אורות" (והפנימיי�

, הע� והחכ�  ראו רוזנברג, היכולה לחול על הכתוב" התגלות המתמדת"על אודות רעיו� ה 121
, ה"ראי, קוק" (נבואה ורוח הקודש באי� מפנימיותו של אד�"וראו לדוגמה . 123–115' עמ, ח"תשמ
פיתוח חשוב של רעיו� זה . כג' עמ, א, ה"תשמ ,ל"והשוו הנ). רנ' עמ, פסקה קכז, קוב� ה, 1999

 .ח"תשנ, נעשה ג� במאמר של רוס וגלמ�
122 Ross, 1997. 
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תוכ� דבריה� של מאמרי� אלה מבטא יישו� מסוי� של משנת  ,בד בבד

המשיחי  בחזו�אוחזת ה�  זו" משיחיות ריאלית"במוב� זה ש, "אחדות ההפכי�"

". מקראיי�"בכלי� ובשפה " ריאלית"הפציפיסטי ה� בהתמודדות ע� מציאות 

החזו� ההיסטוריוסופי של הרב קוק מכא� . אלה שני ניגודי� המשלימי� זה את זה

ופרשנותו המקראית מכא� הפכו לריאליה שיש בה עדיי� ניגודי� הנלחמי� זה 

כתיבתו של הרב קוק על אודות העבר המקראי  .בזה ומתח פנימי בי� רצוי למצוי

" כא� ועכשיו"הופכת עבור� להוראה עכשווית וכתיבתו על מה שנתפס בעיניו כ

�  .הפכו עבור� לחלק מחזו� אחרית הימי� שאליו יש לשאו

  

 
  הרהורי סיכו�

ג� בעקבות שיחתי ע� אלי  אסיי� את דבריי בכמה הרהורי ביקורת שעלו אצלי

  . הולצר על אודות ספרו הנזכר ועל מאמר זה

ואכ� , "אחדות ההפכי�"אמנ� אפשר למצוא בתלמידי הרב קוק את עקרו� 

אחדות "אול� אחד מהמרכיבי� החיוניי� של ; ניסיתי להצביע על קיומו

כוונתי לעקרו� הענווה . ביחס לנושא דיוננו לא נמצא אצל חלק�" ההפכי�

המתנגד , "האחר"מושג ". האחר"המתבטא ברגישות ובהקשבה לטיעוניו של 

מושא שיש ללמדו " אחדות ההפכי�"היה אצל הרב קוק ב ,ובעל המחלוקת

. חי%ת אלוהית הדורשת לימוד והפנמה; ולבחו� את מקור החי%ת המניעה אותו

ר וכ� הייתה זיקתו לשא, בסקי'של ברנר וברדיצ" אחר"הרב קוק ניצב מול 

אול� . יחסו אליה� היה מורכב מהתנגדות עזה ואהבה עזה לא פחות. העמי�

הניצב בפני תלמידיו הוא ג� השכ� הפלשתינאי שעליו מושל� מודל " האחר"

יחד  –על כל המטע� המדרשי שמושגי� אלה צברו  –טיפולוגי של כנעני ועמלקי 

  . ע� כל המתח הפוליטי האופ� את האקלי� הפוליטי הישראלי

ורעות הימי� והפולמוס העז השורר בחברה הישראלית מחולל הקצנה מא

שהוא הקו  –" הענווה"עקרו� . והמלחמה הופכת לקשה וקיומית, וקוטביות

המחייב הקשבה לטיעוניו של  –" אחדות ההפכי�"המייחד דווקא את משנת 

  .הול� ונשחק, "אחר"ה

ו היה תודעה אלי הולצר טע� באוזניי שאחד המניעי� העמוקי� של כתיבת

ושקיומה של מדינת , שנולד וגדל בגולה, השייכת למי שנולד לניצול שואה

מתו� תמונת עול� זו מדינת ישראל היא עדיי� . ישראל הוא אינו מוב� מאיליו

ועל כ� גאוות המתנחלי� , היא דורשת טיפוח ושמירה; יישות שברירית

זאת . רת בו חלחלההמסוגלי� ברגל גסה לרמוס את המוסדות הממלכתיי� מעור



אבינוע� רוזנק  258
 

 
המש� השיח על אודות נוכחות אלוהית חובקת כול ההופכת את , ועוד

כפי שנמצא ה� אצל  –ההיסטוריה לנייר לקמוס של רצונו המתגלה של האלוהי� 

נתפס בעיניו כחוסר הפנמה של ההשלכות  – 123הרב קוק ה� אצל תלמידיו

ריקה האימננטית אי אפשר להמשי� את הרטו, לדעתו. התיאולוגיות של השואה

. המקובלת בחוגי� אלה בלי לתת די� וחשבו� מעמיק על השואה והשלכותיה

שואתית כביכול שנוצרה �וההגות הפוסט" מרכז הרב"הדיוני� שהתפתחו בחוגי 

שלאור הערות אלה , דומני. נתפסת בעיניו כבלתי מתקבלת על הדעת 124,ש�

  . לצראפשר להבי� הבנה עמוקה יותר את מחקרו החשוב של הו

אול� לאור דבריי לעיל נוכל ג� להבי� את עומק הדרישה הקשה שהוא מציב 

, מעבר לכוחותיה�, דומני, שהיא –שהיא למעשה בקשת המרה , בפני התלמידי�

ההתנהלות כנגד מוסדות המדינה היא , אכ�. ועל כ� עלולה להיות לא מוצדקת

שאני  –של המדינה  בעייתית ואינה עולה בקנה אחד ע� תחושת שבריריות קיומה

אול� הצור� להמיר את העמדה האימננטית של נוכחות אלוהי� . מזדהה עמה

. נראית לי דרישה חריפה מדי, לגישה חלופית –בשל השואה  –בהיסטוריה 

אול� עבור הרבי� יש ליצור מדרש היסטוריוסופי . יחידי� עשויי� לחוללה

אוחז בעמדה אימננטית ומדרש זה לא עתיד לרצות את מי שאינו  –אימננטי 

  ).כהולצר(

שואתית נראית לי תביעה שקשה �התביעה להגות פוסט, יחד ע� זאת

היכולת לטעו� טענות שמד כנגד אוכלוסייה בשל נבואה . להתעל� ממנה

אי� לו "ש, שיש להשמידו" גזע"שהצביעה באופ� קונקרטי על ע� זה או אחר כ

ועל כ� , "עצ� הטומאה"ג את כיוו� שהוא מייצ, "מחיית זכרו"אלא ב" תרופה

שואתית אינה �כל אלה הופכי� להתבטאויות שאוז� פוסט – 125"ביעורו מצוה"

שיח דתי המסוגל להתבטא כ� לאחר השואה ואינו רגיש . יכולה לשאת�

הוא בעייתי  �20להקשרי� ההיסטוריוסופיי� של אמירות כאלה על רקע המאה ה

רמנויטיות של הרב קוק שמנעו ממנו הוא ג� עיוור לרגישויות הה; בלשו� המעטה

  126.פרשנות פונדמנטליסטית הנמצאת אצל כמה מתלמידיו

  
  

_____________________________________  

  

  

 .ועוד בהרחבה ש�, 39—31' עמ, ס"תש, אבינר 123
 .2005, ועיינו רוזנק; יג' עמ, 2ז"תשכ, ה"הרצי, וראו לדוגמה קוק 124
 .וראו עוד ש�,  11לעיל הערה  125
שהצליח להגיע ארצה מברלי� , יונה פרנקל זיכרונו לברכה' לפרופ, כאמור לעיל, דיו� זה מוקדש 126

 .ה"והתחנ� בישיבת כפר הרא) 1937(ערב מלחמת העול� השנייה 
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