על'מזרוחניקיות',חבקו"קוהרבקוק׀271

על'מזרוחניקיות',חבקו"קוהרבקוק
לבירורשיטתוהרוחניתשלמרןהרבזצ"ל

כרמל מישאל

פתיחה
המאמר הוא ניסיון לייצב תצפית על שיטתו הרוחנית של הרב זצ"ל מתוך עיון
במספרנקודותיסודבדבריקדשו.
ישכאןויכוחפנימיעםכאלוהטועניםשהרבזצ"לחינךלחבקו"ק)חב"ד,ברסלב,
קוק(,דהיינושהרבזצ"לחינךלשילובשלכלמינישיטותביהדותדוגמתחב"ד
וברסלב.לשיטתם,החינוךשלהרבהיהלעבודאתה'דרךכלהשיטותביהדות,
כלומרלקחתמשהומכלשיטהלפיההתחברותולפיהעניין,וללמודאותוולעבוד
אתה'עלפיו.למשללקחתמברסלבאתההתבודדות,מחב"דאתהבנתהנפש
שלספרהתניאומהרבזצ"לאתהצדהלאומיוכךלחנךאתהדור.יוצאלפיזה
שהרבזצ"לבסךהכלהיהשוטרתנועהשלעולםהרוחהיהודיוכךהואמסדר
אתהשיטות,אבלשיטהמשלולאהייתהלו,שיטהמלאהושלימהבעבודתה'
ובהשקפה.
אנוננסהלהוכיחשלרבזצ"להייתהשיטהמשלוהקובעתברכהלעצמה.
בחלקהשניננסהלהוכיחאתהיחסביןהרבוביןמהשנכנהלהלן'מזרוחניקיות',
הכוונהכאןהיאלשיטהרוחניתשדוגלתבסובלנות,בפשרנותובשילובים.וכיוון
שיששתלואתהבנתםבדבריהרב,ביןבמודעוביןשלאבמודעהרישישלהעמיד
דבריםעלדיוקם.טענתנוהיאשישכאןטעותבהבנהשלדבריהרב.
ועודיותרמכך,ישכאןויכוחעם'רוחהדברים'.שכןיששקלטומרוחדבריהרב
הבנותשלטעמנוהםמוטעותמןהיסוד.עלכן,דרךההוכחהתהיהלאלהסתמך
על 'התבסמות' מרוח דברי הרב ,אלא לנסות להבין את ההקשר ואת הכוונה
בדבריםומתוךכךלהביןאתהשיטהככללה.
ככלתצפית,איןהדבריםיכוליםלהיותמדוקדקיםדיים,אלאעלדרךהכלל,על
כןאיןלראותבמאמרזהתחליףללימודשיטתוהרוחניתשלהרב,אלאקריאת
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כיווןללימודולבירור.
ייתכןמאודגםשהדעותוההשקפותהנ"לבאותלרובבאופןלאמודע,אבלגם
במצבכזההןעלולותלהיותמסוכנותמבחינהרוחניתועלכןבאוהדבריםדלהלן.
חשובגםכןלהדגיששכלהאמורכאןמתייחסלשיטותולדעות,לאלאנשיםאו
קבוצות.
במישורההיסטורי,הציבורשלנו-קריהציבורהדתילאומי-נתוןתחתהשפעה
שלכמהזרמיםועודנומברראתדרכוואתבשורתו.בייחודלאחרהגירושמגוש
קטיףהתחדדוהדבריםוחלותמורותגדולותבציבורנווגםחלההאצהבתהליך
העמידה על דעתנו .מחד מנשבות בציבור רוחות חסידיות ,ומאידך מתחזקים
והולכיםהכוחותהתורנייםמביתהמדרששלהרבזצ"ל,ובתווךעומדותהנחות
היסודהדתיותלאומיותהישנות.בעזרתחונןלאדםדעת,אולינצליחלהציףאת
הזרמיםהשוניםאלמעללפניהשטח,כדישנוכללהתמודדעםהדבריםבאורח
מישור,וכלאחדיראההיכןהואנמצאוהאמתתורהדרכה.

1

"באחבקו"קוהעמידןעלאחת"

לענ"ד ,הבעיה היסודית בשיטת חבקו"ק ,כפי שצוינה לעיל ,היא בכך שנוטלים
מהרב זצ"ל את הכרעת הדעת בהלכות דעות .וכאילו הרב נטל יסודות שונים
ב'סופרמרקט'שלהיהדותוחיבראותםלפסיפסאחד.אנחנוטועניםלעומתזאת,
שהרבאכןהכריעבסוגיותהללוונקטעמדהברורהובהירהביןבמדעיהאמונה
וביןבנטייתהנפשובעבודתה'.
אמת הדבר שהרב עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה אבל אין
זהשלוםשלחולשה,שלפשרנות,אלאשלוםאמתשנובעמכךשהרב"הצליח"
להכילבתוכואתכלהעומקיםולכןהואכוללאתכלאלוהשיטות.
למעןההמחשה,הרבזצ"ללאאסרעללימודספרה"תניא",להיפך,הרבצידד
עקרוניתבלימודכלהשיטותביהדות.אבל,לענ"ד,הואוודאילאהתכווןשתלמידיו
ילמדותניאכאחדמספריהיסודכמומסילתישרים.דהיינוכפישנראהלקמן,לרב
זצ"ל הייתה גם ביקורת על דרכו של התניא ועל כן אין להוציא מהתניא נפקא
מינותלעבודתה'ולהבנתהנפשבלילראותאתהביקורתשלהרבעלזה).למי
שהואתלמידשלהרבעלכלפנים(.

 1מכותכד.
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כלומר,הרבזצ"להיהכללי,דהיינוששאףלאחדאתכלהשיטותתחתמערכה
אחתכלליתשלהיהדות,באופןשכלשיטהמראהצדאחדשלהתמונההכוללת,
ואז  -במערכה הכללית  -לכל שיטה יש תפקיד .וכך יוצא שאנחנו מקבלים רק
אתהטובוהחיובשבכלשיטהונמנעיםמהצדדיםהרעיםאוהלאמדויקים.יוצא
שללמודתניאאפשר,אבללקחתאתספרהתניא)כדוגמא(,כעומדבפניעצמובלי
כלהאיזוניםוהדגשיםשלהרבזצ"ל,זהבעצםלהוציאאותומהמערכההכללית,
ולזהוודאיהרבלאהתכוון.
והדבריםמתחדדיםיותרכאשרבאיםלסמןדרךבעבודתה'.משוםשדרךבעבודת
ה',שזהוענייןמעשי,איאפשרשיהיהרחבכמובלימוד.כלומר,גםבלימודיש
פסיקתהלכהבהלכותדעות,2וכלשכןבעבודתה'ישצורךלהכריעהלכהולסמן
כיווןשבואדםבוחרללכת.
כדי לחדד את שיטת הרב זצ"ל כשיטה ,נביא כמה דוגמאות לביקורת של הרב
עלדרכהשלהחסידות.וכמושאמרנוכבר,איןכוונתנולפלגולהרבותמחלוקת
חלילה,אלאלהעמידתורהעלמכונהבהבנהנכונהשלכלשיטהוגבולותיה.וכמו
שאומרת הגמ' )ע"ז לב" (:גמרא גמור זמורתאתהא?!" .על ידי שנבחין במחלוקת
שישביןהרבלביןהחסידות,נוכללהביןאיךהרבעושהשלוםשלאמת,כאשר
הואנותןלכלדעהביהדותאתמקומהאףאםאינומסכיםעמה.3
בקובץה)פסקהמ(כותבהרב":הנטייההחסידיתמיעטהאתהממשיותשלהעולם,
ועל פיה גם כן הוחלש המרץ המעשי ,ונתעלה בתוכיות הרעיוני .אמנם מתוך
שלמותוירדאחרכךלהגןעלהמציאותהמעשית,המוגבלהבעולמה,ולאדמתה
להמינותשקצתהאתהמעשיותמתוךפרידהשאיןלהאיחוי.אורחהתורהאינו
עסוקבנטילתהממשיותשלהעולם,כיאםבאחדותהשליטה,והגבורההאלהית

 2עייןאיגרתתשצ"ג)איגרותהראיהגעמ'סז(,שםמביאהרבירושלמי)הוריות(שכותבשמוציאיםלהורג
זקןממראגםעלדבריאגדה.
 3עייןקובץדנח":תנועהאמיתיתשלחייםרוחניים,ממולאההיאמכלהתנועותכולןשקדמולה,ומלא
עולםוהקיפידורותהיאמלואה.נתנולנודחיפותשונותהתורההנגליתוהנסתרת,הפילוסופיא,ההשכלה
המאוחרה ,האגדה ,הפלפול ,חיבת ציון ,תחיית האומה והספרות ,תנועת הפועלים ,החסידות ,הנטייה
הקוסמופוליטית של המתקנים שבאשכנז ,התעוררות המוסר ,חיזוק התורה ,הנטיה הסגפנית והקנאית,
הבקורתוהאמנות,דלדוליהכוחהמתבטאיםעלידייאושיםוהסתותשונות.כלחזיוןיחידימאלהאיננועולם
מלא,וישמהםשהואבגדרמחלהורעמוחלט,אבלבהיותםמתאחדיםומתארגניםיחד,כלאלההחזיונות
ומקורותיהםוסיבותיהם,כלנטיהקובעתלהאתמקומהלפיערכה."...
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ניכרתבבליטהובהירות,והתוכןהמעשימתדייקמאד".
 יש כאן ביקורת על היחס של החסידות לעולם המעשה ,כאשר הרב מסביר
שהחסידותבאהלהילחםבנצרותאבלסוףכלסוףהיא"מיעטהאתהממשיותשל
העולם",מהשלדעתהרבאיןכןדרךהתורה,להילחםבעולםהממשי,אלאלאחד
אתעולםהחומרתחתשליטתושלעולםהרוח.יסודזהשלהיחסלעולםהחומר
הואמשמעותימאודבדבריהרבבכלל,שמאריךומרחיבלבאראתאחדותהעולם.
עייןאורותהקודשא'עמ'קמהומאמריהראי"העמ'")234אחדותושניות"(ועמ'
")404הקודשוהחול"(.
עוד כותב הרב )קובץ ז קלא(" :החסידות החדשה ,כמו ההשכלה ,הלאומיות,
הציוניות,וכלהרעיונותהמתילדיםמזמןלזמן,הנםמקריםעובריםעלהיהדות,
שישלהםתפקידשלענפים,צבעיםוזהרוריותהמתטפליםלעצמיותה,וכלערכם
איננונחשבכיאםלפיערכהשלהקליטהשהםנקלטיםבעצמותהיהדותורוחה
הפנימי.אמנםההתגלותשלעצמותהיהדותהיאבאותוהציבורהגדולשלשלמי
אמוניישראל,העומדיםעלהבסיסהתמיםשלאחיזתהחייםשלתורהשבכתב
ותורה שבעל פה בכל תכונת חייהם ,שבאמת בהיות הצורה היהדותית שלמה
כראוי,כברהיאכוללתבתוכהאתהכל.עלידידלדולפנימיבכללותהתוכןשל
כנסתישראלהקבועה,נחסרוקצתמהלשדיםהללוהראוייםלהיותקבועיםבה
ונטפליםלעומקתהוםעצמיותה,ומתוךהחסרוןנתעוררההתביעהלמילוי".
כאןמשווההרבאתתנועתהחסידותלתנועתההשכלהבמהשישכאןרוחשעובר
על האומה ורעיונות שנולדים בגלל המצב ההווי .יש לראות בתנועת החסידות
ניסיוןלפתוראתבעיותהגלותכמושההשכלהבאהלכפורבשמרנותהגלותית
הסגורה.הרבמסבירשהחסידותהדגישהפןמאודמסויםביהדות,עלדרךכלל
התפילהועבודתהלבוהרגש,ופיתחהאותםמעברלגודלהטבעישלהםבגללהחיסרון שהיה בתחומים הללו .אמנם בסופו של דבר יש כאן מקרה זמני של
הגדלתחלקאחדעלחשבוןדבריםאחריםובאמתאיןזהאלאצורךשעהשבסוף
יתבטל לגבי כלל עצמות היהדות .יוצא לפי זה שאין לראות בתנועת החסידות
שלבמוכרחבגאולהשאיאפשרבלתו.ניתןלהשוותזאתלתורהשהיאחייעולם
לעומתתפילהשהיאחיישעה.החסידות,לפיזה,היאכתפילהמרוממהוחשובה,
אבלאיןלראותבהאבןבנייןלבנייןהרוחני,אלאישלבחוןאתהדחיפהשנתנה
לתהליךהגאולהולראותעדכמההציפהוחידדהדבריםשהיונשכחים.ואכמ"ל.
ובקובץ ז קלח כותב הרב" :נטתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות ,חפצה
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להכניס את עמי הארץ כולם ,על ידי התגברותה של התפילה על התורה ,של
האמונה הדבקותית בצדיקים על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם
הרציונלית.ישבזהקצתפסיעהכלפיבר,דוגמתהחפץשלהתפשטותהכמותית
העולמית,דוגמתהכנסתערברבבתוךהמחנה".
עוד דוגמה לוויכוח לכאורה של הרב מול החסידות )וברסלב( .כותב ר' נחמן
מברסלב)בליקוטימוהר"ןקמאתורהכה(:
"כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ,ולעלות אל השכל .וכשנמשך
אחרהמדמה,זהבחינתשרירותלב,שהואהולךאחרהמדמהשבלב.וכשיוצא
משרירותהלב,ומשברלבוהאבן,זהבחינת'שמיר',שעלידונכנעהאבן,ואינו
הולךאחרתאוותהמדמיות,והולךאחרהשכל...
'זבחיאלקיםרוחנשברה'ששבירתהדמיוןהםהקרבנותוכו'עייןשם.וזהבחינת
סמיכהעלהקרבנות,כיהקרבנותמביאיןמבהמות,שהםבחינתכוחהמדמה,כי
הבהמה יש לה גם כן כוח המדמה .וכשאדם הולך אחר המדמהשבלב  -דהינו
אחרתאוותיו,חסושלום,שבאיןמכוחהמדמה-זהומעשהבהמהממש,כיגם
הבהמהישלהכוחהמדמה.ועלכןכשאדםחוטא,חסושלום,וכלהחטאיםבאין
על-ידי כוח המדמה שמשם נמשכין כל התאוות ,על כן הוא צריך להביא קרבן
מבהמות ,וצריך לסמוך עליו ,ולהתוודות כל חטאיו על הקרבן בשעת הסמיכה,
ועל-ידיזהנמשכיןכלהחטאיםוכלכוחהמדמהעלהבהמה,שהיאבחינתמדמה
כנ"ל.ואחר-כך:תיכףלסמיכהשחיטה.ושוחטיןהבהמהלקרבן,ועל-ידיזהנכנע
ונשברהמדמה.
אחרשאמרמאמרהנ"ל,ושםמכנהוקוראכלתאוותהיצרהרעבשםכוחהמדמה,
אמראז:צריכיןלקרואלוולכנותלושםאחר,הינולהבעל-דברוהיצרהרעצריכין
לקרות אותו בשם אחר ,דהינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע ,רק בשם כוח
המדמה.ואמרזאתבדרךשחוק,אבלהבנתישהיהלובזהכוונהשלמה,ולאזכיתי
להביןכוונתובזה".
העולה מדברי רבי נחמן ,שכוח המדמה או כוח הדמיון  -שבירתו היא טהרתו.
ולכאורהמצאנובדבריהרבזצ"לדבריםסותריםלזה.
כותב הרב במאמרי ראי"ה )עמ' " :(485המחשבה מתגלית ברגש ,אחר-כך היא
עוברת לדמיון והולכת ומשתלמת עד שהיא נעשית שכל גמור ובריא ,המדמה
הואהשלבהקודםלשכלהגמורואף-על-פי-כןהנםתרתידסתרישהריאיןציורים
מדומיםמתקיימיםבשכל".
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ועודכותבהרבבעיןאיהשבתא)עמ'100פ"ו,מט(":הדמיוןוהשכלאףעלפישהם
נראים כשני דברים נפרדים זה מזה ולפעמים והן רבות מאוד  -גם כן מתנגדים
מאודזהלזה,הםבכלזאתחזיוןאחדוענייןאחד.הצדהרוחניהפנימישבאדם
מתחילאתפעולתוהחיוניתשלהרעיוןבהתחלתובדמיוןואחרכךהדברהולך
ומתבכרעדשהואמתעלהבפעלוזהעצמועדלמרוםהשכלונמצאשאיןהשכל
אלאהפריהמבוכרשגרעינוהתחיללהיותצומחבדמיון...שלמותהשלההתאמה
הזאתהיאמתראהבהגלוייםהיותרשלימיםשברוחהאדםשהצדהיותרהעליון
שבהםהואגלוירוחהקודשוהנבואה.4"...
העולהמדבריהרבזצ"ל,שכוחהדמיוןלארקשאינוטעוןשבירהאלאשהואזה
שאוחזאתגרעיןהמחשבהומגישאותהאלהשכל,והשכלאינואלאפיתוחשל
גרעיןהאמתשגנוזבדמיון.5הדמיוןשר'נחמןקראלובחציצחוקיצרהרע,אצל
הרבהואמכשירקדושלהבנותשכליות.
גםדבריבעלהתניאאינםעוליםבקנהאחדעםדבריהרב.איתאבספרהתניא
)פרקא(:
"דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות דכתיב ונשמות אני
עשיתישהןשתינפשותנפשאחתמצדהקליפהוסטראאחראוהיאהמתלבשת
בדם האדם להחיות הגוף וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא וממנה באות כל
המדותרעות...כיבישראלנפשזודקליפההיאמקליפתנוגהשישבהגם-כןטוב
והיאמסודעץהדעתטובורע".
ואילו הרב כותב) :אורות הקודש ג עמ' רלה(" :הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב
ברוחניותו ,משתי נפשות ,נפש טובה אלהית ,ונפש רעה בהמית ,הוא אחד
מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש,

 4ועייןאוה"קארכט"במזרעהדמיוןמונחתהתחלותההכרותהשכליות"...וגםעמ'קלט"בידועהואשגם
כלציוריהדמיוןהנםבאמתציורישכל,אלאשהםכדמותגרעיניםשלאנגמרועדייןבגידולם".וגםקובץא
תשוקובץבקיד.
 5כותבהרבחרל"פמימרוםחלקו)מעייניהישועה(עמ'רפד":כוחהמדמההואהבחינההמאחדתאת
הנשמהעםהגוףשעלידידמיוןזהמעבירההנשמהאלהגוףאתעמקיהשכלוכמושהנמשלמובןעל-ידי
המשלכןהשכלמובןעל-ידיהמדמה.וזהההבדלשביןארץישראללחו"לבבחינתהמדמה.כלהדרבחו"ל
דומהכמישאיןלואלוה)כתובותקיב(,שכןכוחהמדמהשבחו"להואכההמאוד,ואיאפשרשיתגלהבכל
הודווהדרוהאמיתיומפניזהאיאפשרלהרגיששםמציאותה'בכוחהמדמה.לאכןארץישראלשכלהדר
בהדומהכמישישלואלוה)שם(.שכןשמההואמקורהכוחשלהמדמההאמיתי,שהואמןהנשמהאל
הגוף,ומפניזהמרגישיםשםמציאותה'גםבכוחהמדמה."...
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והשבילהיותרסלוללדרךהחייםהמוסרייםהשלמים.
האדםיוכללמצאקורתרוחתמידיעלידיזה,ביןבשעתשלותו,ביןבשעתיסוריו,
כשהטובה מתרחבת ,הרי הוא מקשר את רעיונו בהנפש האלהית ,להרחיבה
להרימה ולחזקה .וכשהמצוקה מתגברת הוא משים פנים אל הנפש הרעה
הבהמית,לצחצחאתזוהמתה,לשמחבמהשהיאמתיסרתועלידיזהמטהרת,
מרגילהאדםבזהאתעצמולהביטעלמגרעותיוכעלדברהעומדמחוץלעצמותו
העיקרית,ובזהשופטהואאתעצמובצדק".
היינושגםלפיהרביששתינפשות)יצרטובויצררע(אבלאתהחילוקהזהבין
שתיהנפשות,הרבלאעושהבכדי"להפיל"אתהנפשהבהמיתלסיטרא-אחרא
אלאבכדילהעמידאותהמחוצהלו,מחוץלמהותוהעיקרית.דהיינושלפיבעל
התניא נפש הבהמית שייכת לסיטרא-אחרא ואמנם יש אפשרות לרתום אותה
לקדושהאבלהמוציאמחברועליוהראיה,ומקומההטבעיהואבסיטרא-אחרא.
ואילו לפי הרב נפש הבהמית נתונה תחת שיפוט של מרכז המהות של האדם
לזככהולהעלותהולאתחתשלטוןהסיטרא-אחרא.
עודאיתאבתניא)פרקז(:
"אך נפש החיונית הבהמית שבישראל שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם
כנ"ל ...רק שאינן לשם שמים אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו ואפילו הוא צורך
הגוףוקיומווחיותוממשאלאשכוונתואינהלשםשמיםכדילעבודאתה'בגופו
לא עדיפי מעשה דבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה ,והכל
כאשרלכלנשפעונמשךממדרגההשניתשבקליפותוסטראאחראשהיאקליפה
רביעיתהנקראתקליפתנוגהשבעולםהזההנקראעולםהעשיהרובוככולורערק
מעטטובמעורבבתוכה.אךמישהואבזולליבשרוסובאיייןלמלאתתאוותגופו
ונפשוהבהמיתשהואבחי'יסודהמיםמארבעיסודותהרעיםשבהשממנומדת
התאוההנהעל-ידיזהיורדחיותהבשרוהייןשבקרבוונכלללפישעהברעגמור
שבשלשקליפותהטמאותוגופונעשהלהןלבושומרכבהלפישעהעדאשרישוב
האדםויחזורלעבודתה'ולתורתוכילפישהיהבשרהיתרוייןכשרלכךיכולים
לחזורולעלותעמובשובולעבודתה'שזהולשוןהיתרומותרכלומרשאינוקשור
ואסורבידיהחיצוניםשלאיוכללחזורולעלותלה'רקשהרשימוממנונשארבגוף
ועלכןצריךהגוףלחיבוטהקברכמושכתבנו".
יוצאלפידבריהתניא,שהחוליןאוההיתרשייךבעצםלסיטרא-אחראאולקליפת
נוגה.
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ואילו לפי הרב" :מתוך הרעננות החומרית והנפשית של חיי החול ,אנו צריכים
להדליק את אבוקת הקודש .כשיהיו חיי הגוף באומה מפותחים וחיי הטבע של
הרוח עז וצוהל ,אז יוכלו תנאים טובים של חיי קודש ,עזיזים ומיושרים ,להיות
נולדים .אל נפחד מפני תגבורת כוח החיים ,בכל אופן שבא מתת אלהים היא,
ולברכהלעולםהיאבאה")קובץזר(.6
עוד כותב הרב )קובץ א תקצ(" :כמה נואלו האנשים שאינם מסתכלים בפליאות
הטבע וחוקותיו בגודל מעשה אלהים שבעולם .באין בסיס של השקפה חמרית
גדולה ועשירה ,ההשקפה האצילית מתטשטשת .כל החוצפה והכפירה באה
לעולםלתבעאתעלבוןהחומרמבעליהצורההמפריזים,העושיםעווללהחומר
בבטלםוברדפםאותו,ביןבצדוהמעשיביןבצדוהעיוני".

אםכן,ראינועלקצההמזלגמספרדוגמאותלהכרעהשלהרבבסוגיותשונות:
סוגייתהיחסלעולםהחומר,סוגייתהדגשים)תורהמולתפילה,דביקותבצדיקים
לעומתשימושתלמידיחכמים( ,סוגיית היחסלכוחהדמיון ,סוגיית היחסלנפש
הטבעית-בהמית והיחס לחולין-המותר .אלו הן סוגיות יסוד שבהם הרב מכריע
שלאכמוהחסידות,מהשמצריךזהירותבחיבורשלחב"דוברסלבעםשיטתהרב
קוק.

ביןכלליותלפלורליזם
ייתכןמאודשכלהצעקהכאןנגדחבקו"קהיאבעצםצעקהנגדהפיכהשלשיטת
הרב מכלליות  -דהיינו נתינת מקום לכל דעה ולא שלילתה  -למעין פלורליזם
)שמוגבל כמובן לשיטות ביהדות ולא מחוצה לה(  -דהיינו כל הדעות נכונות
ו"אישבאמונתויחיה".מתוךכךאפשרלערבבולחברשיטותשונותבלילשיםלב
לדגשיםולהבדליםשבניהן.החילוקהזהביןפלורליזםלכלליותמוסברברבבכמה
וכמהמקומות,נצייןאחדיםמהם:7
באורות )עמ' קל "למהלך הדעות והאמונות"(..." :שמתוך תכונתה הכללית הוודאית

 6קשההיהלילמצואפסקאהמתייחסתבפירושלנושאהזהשלהחוליןכשלעצמוועלכךבאההתנצלות,
אבלמשמעמדבריהרבשאיןזהסיטרא-אחראאלאמתתא-להים.אפשראמנםלתרץוליישבשדבריהתניא
בחו"לודבריהרבבא"י,אבלמידיקושיאלאיצאנו,ולפידרכנובאנולחדדאתהדגשיםוהמיישבתבואעליו
ברכה.
 7להרחבתהדיוןבסוגיהעייןספרושלהרבי'קלנר"הקריטריוןלאמת,הקריטריוןלמוסר".
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קנאיתהיא...כןבהופעותהרוחהיתההאליליותסבלניתוההכרהשלהאחדות
קנאית:מתוךשהיאכלליתולאפרטית,ודאיתולאמסופקת,הריהיאמיוחדתולא
משותפת,הכלליותאינהסבלניתעלפיהצורההחיצונהשלהסבלנות,אבלבתוך
קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות ...ומתוך שהיא כללית ,מפני
שבתוכהכלולכל,אינהיכולהעלפיטבעהלהוציאכלדברמשלטונהוהכללתה
ולכלהיאנותנתמקום...יודעתהיאכיבכלישניצוץאור,הניצוץהאלהיהפנימי
זורח בכל אחת מהאמונות השונות ,בתור סדרי חנוך שונים לתרבות האנושית,
לתקוןהרוחוהחומר,השעהוהעולם,היחידוהצבורשלה,אלאשהםבהדרגות
שונות".ועייןשםבאורך.

דהיינו שהכלליות שבה דוגל הרב כשיטה ,מתוך כך שהיא נותנת מקום לכל
דעהולכלנבראבעולם,היאודאיתוקנאית,היינושהיאנותנתמערכתמסודרת
ומדויקתמאוד,שבהלכלחלקישמקום,אבלאיןהחלקיכוללעבורעלחלקואו
להתכחשלכלל.וזהבניגודלפלורליזם,שמקבלכלדעהכלגיטימיתבפניעצמה,
עומדתבפניעצמהומסבירהאתכלהמערכתלשיטתה.

"כלל גדול אומר לכבודו ,שההשקפה היותר מאירה בעניני אמונות ודעות ,כמו
בכל עניינים נשגבים ,היא לצאת מהחוג הצר ,שבו נמצאים שיטות מחולקות
הצוררותזואתזוומבטלותאלואתאלו,ולבואעדמרוםהפסגה,שמשםנשקפות
כל הדעות בשרשן ,איך שכולן עולות למקום אחד ,ורק שינוי תנאים בארחות
החיים ובמצב הנפשות הוא המחלק ביניהן .והחוקר המיושב ,המשתמש בשכל
ישר מצורף לרגש בהיר ונכון ,ידע איך להוקיר כל דבר בערכו ,ואיך לשלב כל
הדעותבמצבכזה,שכלאחתתשליםאתהחסרוןשישבחברתה,אפילובמקום
שהן נראות כחולקות זו על זו .זאת היא ההשקפה העליונה ,הנובעת מההכרה
האלקית האמיתית' ,הכולל הכל וכללם יחד' .וצריך בזהירות לחלק בין הצעה
כוללת זאת ,שהיא יודעת להעמיק אל חקר כל אחת מהדעות ולהוקיר כל רגש
כפיעומקשיוויו,וביןהסבלנותהקרה,הבאהמתוךמהשאיןהעולםהרוחניתופס
מקוםבנפש:זאתהאחרונהמוכרחתהיאלסגתאחורמפניהאורהוברקהחיים,
והראשונהתגדלותפרהתמידבמעלהיותרגדולה)"..איגרותח"אסי'ע"ט(.
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כאןמבארהרבאתדרכו,8הדרךהכללית.דומההרבכאןלעומדבלווייןומשקיף
עלכדורהארץורואהאתכלהגווניםואתכלהארצות,כךהרבמשקיףעלכל
עולםהרוחהיהודי,ועומדובונהאתהאומה)השכינה(.9נוטלמכלשיטהאבנים
ומשבץאותםבבנייןהקודש.בחוברתהכלליתכלאבןמשלימהאתחברתה,וכך
אותההשיטהיוצאתממגבלותיההפרטיותהצרותומעשרתאתהכלל.

עודכותבהרב":הסבלנותנועדהלהשליםביןאותםחילוקיהדעותשהםראויים
להימצא מצד הטבע האנושי הבריא ,ש'כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין
דעותיהםשוות',אבלחלילהלהמלהיותהסבההגורמתלעצלותבזכוךהדעות
והארתןעדשתגןגםעלהדעותהמזיקותוהבסריות" )מאמריראי"ה"נחמתישראל"

עמ'.(286-7
הסבלנות של השיטה הכללית של הרב מקבלת את הבדלי הדעות שנובעים
מהאופיהשונהשלהנפשות,אבלאיןלראותבכךקבלהשלכלדעהשהיא,ואף
לאכלקבלהשלכלהחלקיםשבכלדעה,אףאםטובההיא,אבלבחלקיהאפשר
שישצלליםומחשכים.
לא לחינם נקראת התורה מלחמה" ,מלחמתה של תורה" )סנהדרין מב ,(.שכן
הצורותהרוחניותמתנגשותזובזווהצורותהןנוקשותולארכות10ועלכןישכאן
מלחמה,ואיןלבטלאתהמלחמהבמחיידמתוךבקשתהשלום,ואיןגםלרכךאת
הצורותהרוחניות)שכאמורנוצרותמתוךהאופיהשונהשלהנפשות,שכךברא
ה'נפשותשונות(.

 8איגרותאשנב,חדריוקעו:ברוךד'אשרעשהליאתהנפשהזאת,ואשרהביאניבמסיבותיוהעליונות,
לעבוד בכוחי המצער על הרי ישראל ,בעת המאושרה הזאת ,ששפעת חיים לעם ד' על אדמתו הולכת
ומתקבצת,שהרימנימכלאלההדבריםהקטנים,ואינםנוגעיםב"הלרוחיולבבי,ולאיעיבואפילובמקצתאת
זהרהשלמטרתיהברורהלהיותממסייעיםלמלאכתשמים,להיותמהמנצחיםעלהמלאכההקדושהליסד
בציוןאבןבוחןפנתיקרת,להיותמכוןלתקותדור-דוריםלעםנורא,לגויקוקואשרבזאונכריםארצו.
איגרותארמ,חדריוקטז":ואניהנניעומדבתווך,וברוךהשםאשרעשהליאתהנפשהזאת,שרוחונשמה
חיהומרגשתאתכלהתנועותוהזעזועיםהשוניםעםכלציריהםוחבליהםבקרבה,אבלגםעםכלתוקףעוז
חייהם ואמונת ישעם ,והדבריםכולם פוגשים בי פגישה מוחשית ,ואני מוכרחלטפל בהם בשעל ובמעשה
ולסבולאתכלהמשבריםשלהזרמיםהשוניםושיאדכיָם,ולהקשיבאלהקולהגלויוהנסתרשבהם.
 9עייןבהערההקודמת.
10עייןמאמריראי"העמ'":290צורותאינןמתערבות,שהריאיאפשרלהיותחציצומחוחצידומם.ולכןאין
התורההאלקיתפשרניתאףבמקצת".
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בשוליהדברים"-מישיעבודומהשיתאחדו"
כותבהרבבעיןאי"ה)ברכותבפרקט'סי'שסא(:
"אמררביאלעזראמררביחנינא:תלמידיחכמיםמרביםשלוםבעולם,שנאמר
וכל בניך למודי ד' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך כו' .יש טועים
שחושביםשהשלוםהעולמילאיבנהכיאםעל-ידיצביוןאחדבדעותותכונות.
אם-כן,כשרואיםתלמידחכםחוקריםבחכמה,ועל-ידיהמחקרמתרביםהצדדים
והשיטות ,חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום .ובאמת אינו כן,
כיהשלוםהאמיתיאיאפשרשיבואלעולםכיאםדווקאעל-ידיתוארשלריבוי
השלום.הריבוישלהשלוםהואשיתראוכלהצדדיםוכלהשיטותשישבחכמה,
ויתבררואיךכולםישלהםמקוםכלדברלפיערכומקומוועניינו...אלתקריבניך
אלאבוניך,הבנייןייבנהמחלקיםשונים,והאמתשלאורהעולםייבנהמצדדים
שונים ,משיטות שונות ,שאלו ואלו דברי אלהים חיים .מדרכי עבודה והדרכה
וחינוך שונים ,שכל אחת תופסת את מקומה וערכה ....על כן זאת היא ברכת
השלוםהאמתיתהבאהמהעז'.ד'יברךאתעמובשלום',וברכתהשלוםהבאה
מהעז .היא השלום של התאחדות כל ההפכים .אבל צריך שימצאו הפכים כדי
שיהיהמישיעבודומהשיתאחדו,ואזהברכהניכרתעל-ידיכוח'אלוואלודברי
אלהיםחיים'".
במאמרנו הזה אנו מבקשים את "מי שיעבוד ומה שיתאחדו" בדברי הרב עצמו!
והטענה היא כאמור ,שאם אין "מי שיעבוד" ,אם אין כאן שיטה שלימה וחיה,
כלליתככלשתהיה,ממילאאיןגם"מהשיתאחדו".אזישכאןסכנהשלמעין
אקדמיה,שחוקרתשיטותשונותביהדות,אבללאכדילחיותאתהאמתהאלקית
שבהםולאכדילתתלהםאתמקומםבמדעהאלקות,כיאםלעסוקבפתולוגיה
)ניתוח שלאחר המוות( ובחקרנות שכלית גרידא .גם כאן בשיטת חבקו"ק ,אם
מטשטשים את ה"מי שיעבוד" בדברי הרב ,אפשר להישאר תמיד בחוץ ,תמיד
לאחוזבשיפוליגלימהשלחב"דוברסלב,אבלבסוףאיןלךכלוםביד,לאעבודת
ה'ולאאמונה,איןלךשוםדברמשלך.
אמתהדברשהרבאמרעלעצמו"אללהיעשותליקוקיסטים" )חוברתלג'באלול,

סי'מו(,דהיינושאיןהרבבאלהקיםחסידותאותנועתמוסראודומיהם,הרבלא
באואמר:זוהדרךלכובהובהתגיעואלהאמת.11אולםאיןזהסותרשהייתה

11אלאשהרבבאלבנותאתהאומה.ועייןלעילהערה.8
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לרב שיטה מובנית ולא בליל דיעות ,אלא שהרב זצ"ל הדגיש תמיד שכל שיטה
שמכוונתאלהאמתישלהמקום.ומסתברלומרשבאמתזהועיקרהחידוששל
הרב,נתינתהמקוםלכלדעהועשייתשלום,אלאשכאמוראיןזהבאעלחשבון
בלבולוטשטוש,לאבאמונהוהשקפהולאבעבודתה'.

צלליאורות
בעצםאפשרלומרשמהשאנומחפשיםכאןהואצל.12עדכמהשזהנשמעמוזר,
אבלהבוחריםלהסתופףבצלושלאורהאורות,הרבזצ"ל,צריכיםגםהםצלכדי
לא "להישרף" מגודל האור .צל המכשיר את קבלת האור הגדול של הרב ,אור
השלוםוהאמתהכללית.

על"מזרוחנקיות"וכלליות
עלפיההסברשלהרבעלהשיטההכלליתנשובלבאראתההבדלביןכלליות
לביןמהשנכנהלהלן"מזרוחנקיות".חשובלצייןשאיןמדוברכאןבביקורתעל
אנשיםאלאעלתופעותמסוימותשהןבדרך-כללנתפסותכמצרניותלשיטתהרב
זצ"לועלכןישנטייהלבססאתאותןתופעותודפוסיחשיבהעלדבריהרב,מה
שלדעתנוהואלעיתיםהבנהמוטעיתאומוצאתמהקשרה.
המזרוחנקיות כתפיסה כוללת דוגלת בסובלנות ובפשרנות )כלומר א-פנאטיות(,
וההשלכות המעשיות שלה הן שילובים של גישות שונות או הנהגות שונות.
הסבלנות אומרת שאין טעם בהתנצחות פנאטית ,תחת זאת יש לנסות למצוא
אתהמשותףואתהאמצע,עלכןהסבלנותמנסהלראותאתהטובשבכלשיטה.
לכן התכונה הזו היא מצרנית לשיטה הכללית ,13אלא שהשיטה הכללית אין
היא סבלנית כלל כמובא לעיל מדברי הרב )"למהלך הדעות והאמונות"( ,היינו
שאין עניינה בפשרה הממצעת בין דעות אלא היא טוטאלית .הכלליות ,מתוך
הטוטאליות שלה ,לא רק שאינה מתפשרת עם שיטות זרות אלא שהיא לוקחת

12עלמשקלמהשכותבהרבעלבצלאל)עיןאי"הברכותב'פרקט'סי'כט(":ועלזהאמרלומשה:בצלאל
הייתוידעת?שאמנםאורושלמקוםברוך-הואהואהחכמההעליונהוהצדקהמוחלט,אבלגםהרגשהטבעי
שלהנפשהזכה,המבורכהבחכמהשלחושבמחשבותוכלמלאכתחרשוחושבהואבערךהצלאלהאור,
שעםשניהםיחדיושלםכוחהראותוכללותמראותהנמצאים".
13איגרתשמט)ח"ב,עמ'יג(":שהנניקרואלהריםאתהדגלשלקיבוץהטובוהבריאשבשניהישובים]הישוב
הישןוהחדש[".
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אתכלהדעותאליה,אלמערכתההפנימיתושםהיאמסדרתםכחפצהועושה
בהםכרצונה,אלאשלבסוףיוצאשמכלשיטהיבלוטהצדהטובוהמועיללכלל,
והצדדיםהאפליםייעלמו.
לדוגמא,כאשרהתעוררהתנועתהציונותלבקשאתשיבתציוןלארץ,ואז,נניח
שהייתה שם קבוצה של ציונות דתית )דוגמת ה"מזרחי" המקורי (14שהחליטה
להצטרףלציונות.ישלעייןמההמניעשלאותהקבוצה.אםנניחשהטענההיא
שאפשר להיות גם ציוני וגם דתי ,15כלומר שאמנם התנועה הציונית "דבר אין
לה עם הדת" ,אבל אין החברות בה סותר דבר מן הדת ,ולכן אפשר להיות גם
)ציוני(וגם)דתי(-ישכאןסובלנותוהרכבהשלשתיתנועותשאינםכרוכותזובזו
בהכרח,אבלגםאינןסותרותבהכרח.זהושורשלמזרוחנקיותכטענתנו.
לעומתה,לשיטההכלליתשלהרבישהסבראחרלכלהמערכת.לפיההרבלא
היה "ציוני" כמו שחשדוהו אי אלו אנשים .16הרב לא בא ואמר כמו התנועה
הציונות שמגיע לעם ישראל "מקלט בטוח" 17וגם לא "צרפת לצרפתים וישראל
לישראלים" .כל אלו הם טענות אנושיות ,הגיוניות .הרב אמר דבר אחר לגמרי,
הרבאמרשהשכינהחוזרתלציון,הרבאמרשהקב"העושהכאןמשהוואיאפשר
להתעלם ממה שהקב"ה עושה .כל העבודה של הרב היא "הליכות אלי מלכי
בקדש",להתחקותאחר צעדי השכינההשבהלציון.הכלליותשלהרבגםהיא
באהמןהצדהזה,העליון.היינושאיןהרבאומרנראיםלידבריהציונותוגםדברי
הדתיים,אלאאלוואלודבריאלקיםחיים,ישכאןמהלךאחדוהסבראחדשל
רבש"עשפועלכאן.ממילא,אםמסתכליםמלמעלה,מצדהשכינה,אצלהשכינה
ישמקוםבאמתלהכילאתכלהדעותביהדות.יוצאלפיזהשהרבגםלאהיה
"דתי" במובן הרגיל של המילה ,שכן כמו הציונות האנושית-חילונית ,שבאה

14אלאשכאמוראיןאנודניםעלאנשיםולאעלקבוצות,ולכןגםלאנביאכאןדיוןהיסטוריבמהשהיהאז
אע"פשישמקוםלדיוןכזה,אלאנדוןבשרשיהסברותושרשיהדברים.
'"15המזרחי'עומדעדכהבמעמדצנועושתקני,כותבעלדגלולהכניסאתשלומי-אמוני-ישראלתחתהדגל
הציוני...מתקשרהואעמה]הציוניות-כ.מ[.בקשרהדדיבכלמקוםשאיןהדעותהיסודיותסותרות,ובזה
באמתיוצאהואידיחובתובתורחלקשלמפלגהשחפצהלעשותאיזהטובלישראל"איגרתתקעא)ח"ב,
עמ'רט(.
"16ומהשמחרפניכת"ר,שנעשיתילעתזקנותי'ציוניסט',להקריבאתנשמתיבשביליישוב-ישראלבא"י"...
איגרתתקנ"ה)ח"בעמ'קצד(.
"17האומהבכללה...לאתוכללהיותבשום-אופןמצטמצמתבתוךהעוגההצרהשלחלומושלד"רהרצל
ז"ל,עםכליפיוועוזולפיערך...לאהדקול,שעםשנאויבעולםהולךלבקשלומקלטבטוחמרודפיו,לבדו
ראוילהשיבלתנועתעולמיםזואתחייה)"...איגרותח"בתקעא(.
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להסביר קטע מסוים ,לאומי-חילוני ,והתעלמה מדברים אחרים ,כך גם "דתיות"
שאינהמסבירהאתהכל,היינושבאהלטפלבקטעמסוים,קטעדתי,ומתעלמת
משארהעולם-גםהיאאינהמקובלתעלהרב )עייןבדבריהרבב'עקביהצאן'קמז-
קמח,שםתורףהמאמר"עבודתאלקים",ושםמבארהרבאתההבדלביןעבודתאלקיםשל
"דתיות"שהיאכעבודתעבד,לביןעבודתה'שבאהמתוךיחסלכלההתגלותהאלקיתבעולם

]אידיאליםאלקיים[,והיאכעבודתבן(.
כותבהרבזצ"לבאיגרתתכז )ח"ב,עמ'עח(":כאןאנוכולליםכברשניזרמי-רוח,
שבלעדיהמחשבההרוממה)...לדאוגלכללהאומה.כ.מ(.היועומדיםבמצבשל
שני הפכים שאינם יכולים להתאחד :הקנאה והקדושה ,קנאת ה' ותורתו וכל
קודש-...והסבלנותהמתונההמלאהרוחחסדודרכישלום...קנאהגדולהאנחנו
מקנאיםלדגלשםה'...ומתוךהאהבההעמוקהוהעליונה,שאנואוהביםאתעמנו
הגויכולו,ואנוחרדיםבכללבלגורלוועתידו,הננושואפיםלתםאתרוחה'על
כלצאצאיו,ומתוךכךישלנוכוחסבלגדולמאוד...לחזקידייםרפותלכלפועל
טובלאומה."...
כאן מציג הרב את הסבלנות המתוקנת ,שבאה מתוך ועם הקנאות לדבר ה'
ולתורתו.

אחרוןהמוהיקנים
כעתנציגכמהמובאותשלהרבהמבקרותאתפעולתה"מזרחי")שוב,כאמירה
ולאכאנשים(,והמבארותחזורובארמהצריךלהיותתפקידושלהמזרחי.
כותבהרבבאיגרתתתעא )ח"ג,עמ'קנו-ז(":הסבלנותמקורחייםהיא,אבלבמה
דברים אמורים? בזמן שהיא באה מתוך הטוהר של הדעת והמוסר ,שאי אפשר
לו להתברר כי אם מתוך ההכרה הבהירה במהות של חיי האומה ונשמתה
התולדתית .אבל בזמן שהיא באה מתוך רכרוכית הלב ורפיון הרוח  -הרי היא
נעשיתלסםממיתומכלה,שסופולהביאקנאהמרהוקשהכשאול,שמחזיקיהיהיו
דוקאהדוגליםבשםהסבלנות.כשאנומבחיניםיפהאתהערךהעצמישישלתורת
ישראללדברהואשרעמועםרוחוומהותו...נדעונכירמיד,כיהסבלנותהבאה
לחסוםאתהדרךשלעוזהחייםלעמודעלידונגדכלמהרסעדהיסודאתנשמת
האומה,ומכניסרוחתוהובמערכתחייווהיאדומהלאותההסבלנותשלהאיש
הרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתון הוא למרמס כל פריץ והולל ,והוא ברפיונו
מעמעםומחשה".
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עוד כותב הרב באיגרת תתקה )ח"ג ,עמ' רטז(" :חיבה וכבוד אני רוחש להמזרחי,
בכל לב הנני שואף לפיתוחו והתרחבותו ,אבל אל יאמרו שיכורי הנכריות הנה
המוהיקניםהאחרונים,נגרריםהםאחרינו,ירעועדשיסתאבו."...
ובאיגרתתתפב)ח"ג,עמ'קעב(":שבאמתאשהקודשחסרהואמןהציוניותבמצבה
הנוכחי,והמזרחישתכונתוהיאתמידנוחהומתונה-וכךיפהלועלפיערכו-לא
יוכללהשפיעעלהציוניותהכלליתשתחדשאתדרכה...שהציונותדבראיןלה
עםהדת."...
ובאיגרת כ )ח"א(" :אבל כל זאת שתהיה הדעה המזקת את אומתם דעה בלתי
מפסדת...ולגוףהאומהתהיהיסודחייה,אזאיןשוםמקוםלסבלנות,והסבלןבזה
ראוילבזיוןפנימימכלהאומהוגםמכלהאדם...על-כןמישגורםבדעותיו,ומכל-
שכןבמעשיו,רפיוןלהדעהשמחיהאתהאומה,הואפושעלאומי,שהסליחהלהם
היאאיוולת.זהויסודקנאתד'האמתית."...

דגלירושלים
מכיווןשדרכושלהמזרחילאתאמהאתדעתהרב)כמובאלעילמאיגרתתתפב(הקים
הרב את תנועת "דגל ירושלים" )היו לכך סיבות נוספות( .תנועת דגל ירושלים
אמורהלשאתאתדגלהתחייהממקורהקודש18באופןמקורי,בלאלהיותחלק
מהציונותשחרתהעלדגלה"הציונותדבראיןלהעםהדת".בזאתחסמההתנועה
הציוניתאתעצמהופסעהפסיעהלברמלהיכללבשיטההכלליתשלהרבכחלק
לגיטימיביהדות,אםגםאתהבנייןשנעשהבפועלעל-ידיהציונות,עלזהכותב
הרב "הלבנים אל הבניין יכולים לשאת גם אותם שאינם חודרים אל עומק סוד
הישריםאשרישבובו,ולארקהלבנים,כיאםגםרשאיםהםלהיותהמנצחיםעל
המלאכה)"...איגרתתתעא,ח"געמ'קנח(.
לענ"ד,הרבזצ"ל,שמסמןאתעצמוכעומדבראשהכוחהמאחד)ביןהיישובים,
הישןוהחדש(-19גםבתחילהכאשרניסהלסמןלמזרחיאתדרכו,טרםהתאכזב
והקיםאתדגלירושלים-לאהייתההמזרחידרךאחתעםדרכו,אםכיהייתה

"18אבל"דגלירושלים"מבטאהואבמציאותושהמטרההראשיתהיאיסודהקודשבמילואו,שלמותהקדושה
הישראליתהעורגתאלחייההשלמים,כפיהמבוטאבדבריהנביאיםורוחהקודששבכתוביםושבדבריחז"ל
באמתותמים")איגרתתתפ"ב(.
19עייןאיגרותח"ב,תכז.
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קרובה.ועודבזהמקוםלהתבונןבמספראיגרות,ואכמ"ל.

כליםשלובים
לגבי נושא השילובים ,שילוב תורה ועבודה ,תורה ומדעים ,תורה וציונות .כאן
הסכנההיאשבמקוםתורהועבודהלדוגמא,יצאלנובסוףחציתורהוחציעבודה,
דהיינושאחדיבואעלחשבוןהשני,העבודהלאתהיהעבודהוהתורהלאתהיה
תורה.
דוגמאלכך אפשר לראות בבית ספר "תחכמוני" המשלב יהדות עםלמודיחול,
שבתחילההרבתמךבומשוםשסברשיהיהכאןמוסדשמאחדקודשוחולתחת
שלטוןהקודש,אךלבסוףבמבחןהתוצאהנוצרכאןשילובעםהסכנההאמורה.
וכךכותבהרבבאיגרתתקלד)ח"ב,עמ'קסג(":עלדברה'תחכמני'.המצבבאמת
מסובך,והואדורשתיקוןבלתימתאחר.מראשיתיסודושלמוסדנכבדזההנחנו
עליותקוותגדולותונכבדות.אמרנוהואיהיהלנולמגןנגדזרםטומאתאווירארץ
העמיםהמתפרץלתוךארץישראל...
אמרנו הנה יקום לנו מוסד חי ,שיראה לעין כל מה המה החיים הישראליים
האמתייםבמובןהשלםשלתחייתהאומה.ולמורתלבבנו,הזמןהורהלנושלא
השגנומטרהזועדיין.ישבמוסדמעטתורה,מעטיראתשמים,מעטהשכלה,אבל
רוחחייםכלליים,חייקודשמקוריים,שיפעםבחזקהבאומץלבבשלרוחהתחייה
הלאומיתעלבסיסהקודש-זהחסר,ומרחוקאיאפשרכלללהשליםאתחסרון
הנשמה.ואנכי,שדאבוןלבביגדולמאדעלמשאתהנפששלאיצאהאלהפועל,
הנני בכל זאת עומד ומצפה לאורה שתבוא ,והמוסד הוא לי אוצר יקר בכללו
כמאז,וסוף-כל-סוףהרווחנוהרבהשכברישלנודרךסלולה,לעבודאתעבודת
החינוך בארץ הקודש על יסודות היהדות הנאמנה ,בקדושת ישראל הטהורה,
מצורףליסודתחייתהאומה,המוכרחלקחתעמוגםכןאתהיסודותהאנושיים
בתורתפקידיהחייםההולכיםונתבעיםממנו,בהופעתתחייתהאומהוהארץ.וכל
זמןשהמוסדקייםביסודוישתקוהלרוחחייםשיפוחבו,על-ידיעצהותושייהשל
איחודהדעותוההסכמותמפהומשם.

נספח
"גם את הטוב נקבל ...ואת הרע לא נקבל?!" )איוב ב י(  -גרורותיה של הסבלנות
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ה'מזרוחניקית'
לתפיסההסובלנית-מזרוחניקיתישנןהשלכותהנוגעותעדימינואנו.הבהננסה
לסקור מקצת מן התופעות מההווייה הדתית לאומית דהיום ,שלענ"ד קשורות
לגישה היסודית האמורה .כאשר כל הדברים הם לענ"ד בלבד )ושוב ,הביקורת
היאנגדשיטותולאנגדאנשים(.
 .1היחסלעולםהחול.לענ"דישנםכאלושהתבסמומדבריהרבוהבינובהבנה
כלליתשישלרבסימפטיהלעולםהחולולחומר.אכןהרבמדבררבותעלהטוב
והחיוב שיש באלו הדברים ,אלא שתמיד ,אליבא דהרב ,יש הסתייגות אחת,
והיאשיהאהחולמשרתאתהקודש,החומרנשמעלשליטתהרוח,והגוףמחזק
אתהנשמה.איןרצוננולהאריך,עלכןנצטטרקמקוראחדמדבריהרב )אורות

הקודשעמ'קלו(":וחכמילבמכיריםבאמתאתהאפסיותשלעולםהזהמצדעצמו,
והםמעליםאתמחשבתםוציורעולמםלמעלתעולםהבאואשרו.ומתוךשהם
מסתכלים שכל ההווייה המשך אחד יש לה  -ממילא נעשה עולם הזה גם הוא
מפואראצלם,ומתוךכךהםדורשיםלתקנוולשכללו,ומזהיבאהרצוןשלרוח
האדם,מצדאהבתוהחיצונהלעולםהזהמצדעצמו,מפנישאהבהזומיוסדתעל
תוהוועלשקר,אלאשהדברנדרשלקיוםהעולםויישובו,שיהיומשתגעיםבעולם,
אבליותרהרבהמזהיהיההיישובהבאמדעהשלמה")דהיינושהאפשרותליפול
באהבתעולםהזהמצדעצמונולדתמזהשישחכמילבכאלהשמכיריםאתהצד
העליוןשבו.אלוליהיו,לאהייתההוהאמינאכזו(.
 .2בעייתסירובפקודה.בעתשנוצרניגודביןמצוותה'וביןמצוותהמלך-קיימא
לןשאיןשומעיםלמלך,שכןהמלךמקבלאתסמכותומכוחבחירתה'וכאשריש
סתירהביןמצוותולמצוותהתורה"-דבריהרבודבריהתלמידדברימישומעין",
וודאישדבריהרב)רמב"םהלכותמלכיםגט(.והנהראינושהיהחוסרבהירותבנושא
הזה)בזמןהגירושמגושקטיף(,כלומרלאמספיקברורמיהמלךהעליון,ה'או
המלך .ולטענתנו מתוך הגישה הסובלנית שקיבלה את הטוב שבדת ואת הטוב
שבמדינה ובציונות ,נוצרה בעיה בזמן התנגשות בין הדברים )מה שלא יהווה
בעיהלשיטההדתית]אורטודוכסית-חרדית[,שכןמלכתחילההיאדתיתבראש
ובראשונה,ועלכןברגעאמתהדבריםיהיוברורים(.ובאיגרתתקעא":והיאדומה
לאותההסבלנותשלהאישהרואהשכבודביתוומשפחתונתוןהואלמרמסכל
פריץוהולל,והואברפיונומעמעםומחשה".
 .3העדרסמכותתורניתמספקת.המשנהבאבותאומרת":עשהלךרב".הנהגה
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טובהזו,אומצהבכלקהילותישראלמאזומעולם,תמידהיהרב,ראשישיבהאו
מראדאתראשעלפיויישקכלדברבכלשאלההלכתיתוגםבשאלותהנהגתיות.
ופתאום נוצר מצב שיש יהודים דתיים ואף אדוקים ,שאין להם רב מוגדר .אין
"עשה לך רב" ,אלא "נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים" ,דהיינו שאותו יהודי
מכריעהכרעותהלכתיותהשקפתיותואפילולאומיות)כמוסירובפקודה(עלפי
שיקולדעתו.לענ"דאיןזהמצבמתוקןכללוכלל.נכוןשמושגהקהילהנשחקמעט
בתקופההמודרנית,אבלמהעם"עשהלךרב"?!
 .4חוסר מקצועיות תורנית .העולם היום מאוד מקצועי ,כל תחום ידע מצריך
אנשי מקצוע ומומחים .הלימודים הגבוהים היום מכשירים אנשי מקצוע בענפי
ענפיםשלכלמקצוע.ורקבתחוםהתורנינוצרלעתיםריק,ונביאכמהדוגמאות.
יש אדם שמגדיר את עצמו דתי או דתי פלוס ,אבל ישנן הלכות שמראש אינן
מוקפדותכאחרות.למשלהלכותצניעותשבהןכלאישהפוסקתלעצמהעדכמה
צריכיםהבגדיםלכסותובכיסויהראש.למשלערבובביןנשיםוגבריםבתנועות
נוער ובמקומות עבודה .למשל הלכות תלמוד תורה וקביעות עתים לתורה ,שגם
בזהישהלכותקצובותאךנעשהכלאחדפוסקלעצמו.לימודתורהנתפסכטרנד
רוחניולאכחובהומצווהכמושלשתפילותביום,ומישקובעעתיםלתורהנתפס
כבעל שאר רוח ולא כעושה את המוטל עליו .ואין מדובר כאן על בורות גרידא
או על עצת היצר ,אלא על בורות מאורגנת או לחילופין התעלמות מאורגנת,
כלומר שגם מי שרוצה לקיים את המוטל עליו נתקל בחומה של חוסר מודעות
לנושאיםהללו.כלומר,תמידייתכןשיהיודבריםשהםידועיםלכלאבלאנשים
מתעלמיםמהם.אבלכאשרישנםדבריםשגםאינםידועים-אזיישבעיהעמוקה
יותר .לענ"ד גם הריק הזה נוצר משיבוש בסולם הערכים ,כאשר נקודת המוצא
היאסובלנות,אזיגםהדתהיאסובלנית,מפנישאיננהמתיימרתלהיותפנאטית
ו"ללכת עד הסוף" .יתר על כן ,במצב כזה יכול שיתהפכו היוצרות ובמקום דת
סובלניתנמצאשהסובלנותגופאהפכהלדת.בריקהזהשנוצר,מהרמאודייכנסו
הפלורזילם והפוסטמודרניזם המנסרים בחלל העולם ויכבשו את מקום האמת
היצוקההנובעתממקורהתורה,בסברותכרסובאמיתותזרותושפלות.
 .5פתיחות יתר .לתקשורת קלוקלת ,לדפוסי התנהגות נכריים ולכל סממני
התרבות הכללית ותרבות המערב .סעיף זה קשור לקודמיו ,כאשר הסובלנות
והפתיחות בדעות יוצרות גם כן פתיחות בהנהגות ובמעשים והכל תחת אותה
כותרתשללקבלאתהטובשישבכלדבר.

