
 המהר״ל של במשנתם ואוטופיה היסטוריה
קוק הראי״ה ושל

בן־שלמה ירסף

 ספר את קוראת חילונית, בין דתית ביץ ההיסטוריה, של פילוסופיה כל
 של מציאותה ״עצם לוויט: קרל כדברי משיחית, בלשון ככתוב האדם תולדות

 היסטוריה היותה מכוח נובעת משמעות אחר וחיפושה פילוסופיית־היסטוריה
 שהביאה הבשורה זוהי 1אחרונה״. בתכלית אמונה מתוך צומחת היא ;גאולה של

 האידאלית תכליתו בריאתו; מראשית לגאולה זקוק העולם ישראל: אמונת לעולם
 של ש״רוחו בלבד זו לא — תולדותיו כל את ומכוונת הזמנית למציאותו קודמת
 ובמעשיו במשיח הקדוש־ברוך־הוא ״שצפה. אלא העולם, לבריאת קדמה משיח״

2העולם׳/ שנברא קודם
 להיות גם יכולה משיחית, תורה כל יסוד שהיא היסטוריוסופית, השקפה

 אלוהי בעולם המתרחשים תהליכים על כלומר מיתית, תפיסה על מבוססת
 אלה תהליכים של ההיסטורי וגילוים ממנו, חלק היא משיח״ של ש״רוחו נסתר,

 היא כזאת לתפיסה בולטת דוגמה החיצוני. בעולם אותו משקף או ממשיך רק
 בדרך היא מיתית משיחית תורה בקבלה. השכינה של והגאולה הגלות תורת
 אפוקליפטית משיחיות כל לא :נכון איננו ההפך אבל אפוקליפטית, גם כלל
 בתוך בתהליכים לא אך קוסמית, במהפכה אמנם כרוכה היא מיתית; גם היא

של זו כמו אפוקליפטית, ואינה מיתית שאינה משיחית תורה 3האלוהות. עולם

.Karl Lowith, Meaning in History, Chicago 1958, p. 5 1
 יוסף בתוך והאמוראיס״, התנאים באגדת הגאולה ״רעירן מרמורשטייץ, אברהם עיינו: 2

 מרמורשטיין אברהם ד״ר הרב לכבוד הזיכרוץ ספר )עורכים(, לערו מאיר ראבינאוויץ,
ת זצ״ל)מחקירתו עו, עמ׳ תש״י, לונדון ישראל(, בחכמ - ז עד. עמ׳ כאץ י

 ארץ״ התמוטטה מוט ארץ התפוררה פרר pהא התרעעה ״רעה :ישעיה בנבואות למשל, כך, 3
שה״)סה, וארץ חדשים שמים בורא הנני ״כי או: יט( )כד,  בנבואה אפילו הדבר וכץ יז(. חד

א(. מבצרה״)סג, בגדים חמוץ מאדום בא זה ״מי כביכרל: מיתיות במטפררות המנוסחת
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 והיסטורית רסטורטיבית היא ובעיקרה למדי, מתון האוטופי אופייה אף הרמב״ם,
 ואולם ואוטופיה(. רסטורציה ביץ שלום גרשם של הידועה הבחנתו )לפי בלבד
 הרב תפיסת היא וכזו אפוקליפטית, שאינה אוטרפית משיחיות גם להירת יכולה

קוק. הכהן יצחק אברהם
 — בלשונו העליוך׳ ״החזון — קוק הרב של המשיחית הארטופיה ואכן
 לחוש שניתן רק לא זאת ועם ההיסטורית, ישראל לגאולת מעבר לכת מרחיקת
 למימושו בדרך ״תכסיסיו״ שעקבות אלא בהווה, הגאולה חזון של מאורו ניצוצות
 — ההיסטוריה מהלך בעצם ומתגלה״ ״הולך הוא החיצונית; במציאות גם ניכרים

 לעולם אשר והשפל הרום אותו הוא והיקפו צעדיו, הם דור אלפי אשר החזון ״זה
 הולכת היא ההיסטורית למשיחיות קוק הרב תורת מתייחסת עוד וכל 4ולאדם׳/
 רסטורציה מהרוה ישראל גאולת אפוקליפטי: צד שום בה ואיץ הרמב״ם, בעקבות

 היא נסתרים״. ״נסים בה יש אם אף הטבע, בדרך ותתגשם ראשון בית ימי של
 יהיו ישראל שבה ררחנית, השתלמרת של אוטופי ממד גם הרמב״ם( כרללת)לפי

 דעת וישיגו הסתומים דברים ״יודעים תורה״( ״משנה ספרו בסיום הרמב״ם )כדברי
 כמו קוק. הרב אצל שונה אלה ״דברימ״ תוכן כי אם האדמ״, כוח כפי בוראם

 המסלקת הגאולה, של ספיריטואליזציה או הפנמה מכל קוק הרב אף נמנע הרמב״ם
5החיצונית. ההיסטורית המציאות מן המשיחי החזון מימוש את

ל. עמ׳ תש״י, ירושלים אורות, קוק, הראי״ה 4
 ועניינו לבר שנטיית זה במובן ספיריטואליזציה, של מסרים יסוד הרמב״ם בתורת יש אמנם 5

 אינה ההיסטורית והגאולה היחיד, שבנשמת הרוחנית לגאולה מופנים העיקרי הפילוסופי
 נביאיהם ישראל כל נתאוו זה ״רמפני ישראל: בכלל למימושה והכנה אמצעי אלא

 ובמצות בתורה לעסוק להן מניחות שאינן ממלכריות שינוחו כדי המשיח, לימות וחכמיהם
 כל וסוף ].״[ הבא העולם לחיי שיזכר כדי בחכמה, רירבו מרגוע להם וימצאו כהרגן
 ימות אבל הבא. העולם חיי הוא וגרעון הפסק לה שאין האחרונה והטובה כולו השכר

 אמרר וכבר לישראל. תחזור שהמלכות אלא הרלך, כמנהגו ועולם הזה העולם הוא המשיח
ה מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין הראשונים, חכמים שנ  בלבד״)מ
 הבא ועולם המשיח ימות בין הרמב״ם של הברורה הבחנתו ב(. ט, תשובה הלכות תורה,

שבה עם שכלו באחדות היחיד גארלת את מעמידה  של האחרונה כתכלית האלוהית המח
ם תנאי היא הארצית הגאולה אבל האדם, א חי)  תכלית להשגת מספיק( לא ארלי כי הכר

שטותה בישראל, אדם כל על־ידי זר  העולם כל עסק יהיה ״ולא :כולה באנושות ולהתפ
 הסתומים דברים ריודעים גדולים. חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד. ה׳ את לדעת אלא

ם כח כפי בוראם דעת וישיגו סיו ם״) אד  בו אין הבא ״ערלם ואילו תורה(. משנה ספר ה
 רמשיגים שיודעים ]...[ השרת כמלאכי גוף, בלא בלבד הצדיקים נפשות אלא וגויה, גוף

שם, האפל בגוף והם יודעים שאינם מה הוא ברוך הקדוש מאמיתת שפל״)  על ב(. ח, ה
 הרעירן קלרזנר, יוסף עיינו — התלמודית בספרות הבא ועולם המשיח ימות בץ ההבחנה
 אמרנות פרקי חז״ל אורבך, אפרים ואילך; 261 עמ׳ תרפ״ז, ירושלים בישראל, המשיחי

.50 הערה להלץ וראו ואילך. 585 עמ׳ תשל״ח, ירושלים ודעות,

בן־שלמה יוסף
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 הנובעים ההבדלים יותר ובולטים ההוגים, שני ביץ הדמיוץ נגמר בכך אולם
 נשמת השתלמות ביץ הקשר קוק, הרב לפי השונה. המטפיזית תורתם מתוך

 הרמב״ם שבתפיסת מזה יותר ועמוק אורגני הוא המשיח ימות רבין היחיד
 המדרגה להשגת חיצוני ותנאי אמצעי רק אינה לדידו ההיסטורית הגאולה —

 גאולת של הגשמיים הגילויים עצמה. בה משולבת אם כי העליונה, הרוחנית
 השלטון החזרת הגופנית״, ״התשובה הארץ, בנייץ ציון, שיבת — ישראל
 המשיחי, הייעוד לעצם שייכים אלה כל — במקדש העבודה וחידוש המדיני

 מצטרפים כאן וקודש. טבע ורוח, חומר של האידאלית האחדות תתממש שבו
 להשגת רק נועדים הרמב״ם שבתורת אוטופיים, יסודות המשיחית לרסטורציה

 ההיסטורית השיבה נתפסת קוק הרב בתורת כי היחיד. נפש של הבא עולם
 שתוביל הגדולה״, הקוסמית ״התשובה מתנועת כחלק והחיים הרוח לאחדות
 זה רק ולא יא, בפרק ישעיה נבואת של האחרון האוטופי החזון להגשמת

 אלה כי אם הטבע, בעולם מפליגים לשינויים גם תגיע היא כלומר ב. שבפרק
 במדעי ומתגלה ההולכת היקום, של הטבעית החוקיות בדרך יתפתחו בעצמם
 דעה הארץ ״מלאה בגדר תהיה היא אף ידיעתם הרחבת אשר המודרני, הטבע

 ובחזיונות מיתיות בתורות אפוא כרוכה אינה זו משיחית אוטופיה 6ה׳״ את
 אמנם שהיא החומרי, העולם חוקיות של שלמה בהכרה אם כי אפוקליפטיים,

 תפיסה גכוחה. בה המסתכל בעיני — כולה ההוויה כמו — ״נס״ גם בעצמה
 דה טייאר הקתולי והפילוסוף הפלאונתולוג אצל למצוא אפשר דומה אוטופית
להלן. לכך נחזור ועוד ברגמן, הוגו שהראה כפי שארדיץ,

 הרב מתרחק המודרנית העולם בתמונת המשיחי הרעיון של זה בשילוב
 העומדות החדשה, העת בראשית הגדולות המשיחיות התורות משתי קוק

 — הביניים ימי של עדייץ הוא עולמם אך הרמב״ם, של לזו הנגדי בקוטב
 מיתית איננה היא אף המהר״ל תורת אמנם המהר״ל. ומשנת האר״י קבלת

הם המטפיזיים ויסודרתיה קבליים(, וסמלים רעיונות בה שנרמזים )אף־על־פי

 הראי״ה עיינו — ההיסטוריים״ ל״מהלכים וזיקתה הגדולה״ הקרסמית ״התשובה על 6
 פילוסופים הסתמכו הביניים בימי גם ד. יא, פרק תשל״ז, ירושלים התשובה, אורות קוק,

 בין ההבדל אך זמנם, של קוסמרלוגיות ותורות המדעית העולם תמונת על ומקובלים
 בהכרה גם אלא עצמן, המדעיות התאוריות של בתוכנן רק לא מתבטא לבינם קוק הרב

 דתית או מטפיזית לתורה מדעית תאוריה בין המבחינה לה, שותף שהרב המודרנית,
 עיינו — משיחיות ותורות הביניים בימי הקוסמולוגיה בין הקשר על עליה. המסתמכת

 הרסטורטיבית הגאולה רעיוץ לתולדות הערות — העדן לגן ״השיבה ררזנברג, שלום
 לרגל עיון יום בישראל: המשיחי הרעיוץ בתוך הביניים״, בימי היהודית בפילרסופיה

.40-39 עמ׳ כאן ,86-37 עמ׳ תשמ״ב, ירושלים שלום, לגרשם שנה שמונים מלאת

קוק הראי״ה ושל המהר״ל של במשנתם ואוטופיה היסטוריה

39



 אלה יסודות שעל אלא תאוסופיים־גנוסטיים, רלא פילרסופיים־אריסטוטליים
 קיצונית, ואנטי־רסטורטיבית אפוקליפטית שהיא משיחית תורה המהר״ל בונה

החיצונית. ההיסטוריה מן הגאולה את המנתקת
 של העיקרוץ על העומדת המהר״ל, של המטפיזית בתורה כאן לדון נרכל לא

 השולטת כללית אונטולוגית חוקיות שזוהי רק נאמר להוויה״; קודם ״ההעדר
 מתוך בקע הבראשית שאור כמו האחרונה. לגאולתו ועד מבריאתו בעולם
 וכרוך הקצה אל הקצה מן הוא בגאולה שיחול השינרי כן ובוהו, התוהו

 )כמו( ריהיה חדשה הויה שיהיה ״כיוץ הטבעי: העולם של גמור״ ב״הפסד
 העולם צורת ותתבטל הראשונה הויה בטילה יהיה ולכך ]...[ חדש עולם

 העוברים הטבעיים התהליכים מץ נבדל לגאולה מגלות הזה המהפך 7הראשוך.
 דגאולה״, ״אתחלתא של מצב אין המהד״ל לפי ולכן בהדרגה, להוויה מהעדר

 הוא לגאולה הגלות מן המעבר כי קמעה״, ״קמעה המשיחי העידן מתגלה שבו
 מאחדת זו ואפוקליפטית דואליסטית תפיסה לעומת ההפך״. אל ההפך מץ ״יציאה

 של דיאלקטית רציפות עם הגאולה עידן של החדשה״ ״הלידה את קוק הרב תורת
 חדשה, היסטררית תקופה התחלת היא הגלות קץ ;בעולמנו ההיסטוריה מהלך

 אלקי״, הזה העולם יהיה שאז עולם, ימי ״סוף ההיסטוריה, של מותה ולא
מב(. פרק ישראל, )נצח המהר״ל כלשון

 העריץ שאמנם 8קוק, הרב של הכללית לשיטתו מיסודה המנוגדת תפיסה זוהי
 הטבעית זכותו על הידועה השקפתו כגון רעיונותיו, מכמה והושפע המהר״ל את
 משעבדת אומה שתהיה ראוי איץ המציאות סדר לפי ״כי לעצמאות: עם כל של

 שכל וראוי לעצמה, ואומה אומה כל ברא הש״י כי עליה עול להכביד באחרת
 9חוריך/ בני אומה כל שתהיה ראוי כי עליה, אחרים רשות תהא שלא ואומה אומה

 תורת עיקר אבל ישראל. לעם טבעי מצב אינה הגלות היסטורית מבחינה ולפיכך
 הוא לעיל, הנזכר האונטולוגי העיקרון על המבוססת המהר״ל, של הגאולה
 היא כולה ההיסטוריה שהרי לישראל, ״טבעית״ דווקא היא הזה בעולם שהגלות
אנטי־היסטורית תפיסה מפתח המהר׳׳ל ליעקב״. מקום בו שאיץ עשו, של ״עולמו

בן־שלמה יוסף

הרבה. וערד לה, פרק ישראל, נצח חמישי; פרק ה, גבורות תשל״א, ירושלים מהר״ל, ספרי 7
 גוטסדינר, א׳ למשל עיינו — המהר״ל מפרשני וכמה קוק הרב חסידי רוב כדעת שלא 8

 רבקה עיינו זאת לעומת ז. עמ׳ תשל״ו, ירושלים ותורוזו, תקופתו חייו, — מפראג המהר״ל
 משיחיות )עורך(, ברס צבי בתוך לאסכטולוגיה״, אכזיסטנציה בין המהר״ל ״תורת ש״ץ,

 ההיסטורית ״ההגות רוזנבליט, פנחס ;322-301 עמ׳ תשמ״ד, ירושלים ואסכטולוגיה,
 יררשלים ג, היהדות, למדעי החמישי הערלמי הקונגרס דברי קוק״ והרב המהר״ל במשנת

.331-325 עמ׳ ,1972
א. פרק ישראל, נצח 9
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 האופטימית ההיסטורית מהשקפתו מאד הרחוקה טרגית, ובעמקות בהרחבה זו
 לפסוק ההוגים שני שנותנים בפירוש למשל, בולט, הדבר קוק. הרב של

 ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי ״ואתם ח( )לו, ביחזקאל
 מזה״. מגולה קץ לך ״איץ ע״ב( צב חז״ל)סנהדריץ דברי שלפי לבוא״, קרבר כי

 נבואה של ההגשמה התחלת את זמנו של ההיסטורית במציאות רואה קוק הרב
 ״דבר ההפוך: בכיוון חז״ל מאמר את מפרש המהר״ל ואילו הטבע״, ״בדרך זו
 כשנראה לו המיוחד וזמנו הגואל ביאת על ואות ברור סימן חכמים שמו זה

 ואתם מדכתיב זה כמו התחדשות, קודם שיהיה ]...[ המציאות ואפיסת הפסד
 שלא זה דבר היה לא זה שקודם תלמוד מזה וכו׳. תישאו ענפיכם ישראל הרי
 יהיו הטבעיים הדברים כאשר מגולה קץ וזהו פריים, נותנים ישראל הרי היו

 נקרדת על מסתמכת רהמשיחי הטבעי העולם שביץ זו קיצונית סתירה 10נעדוים׳/
 חומר הם המהר״ל בתורת היסוד מושגי :קוק הרב של מזו שונה מטפיזית מוצא
 ביניהם, דיאלקטי יחס ללא ״הפכים״ כולה, הממשות של קטבים שני — וצורה

 כליל ומשתחררת הרוחנית, בשלמותה מתממשת שאינה צורה והוויה. העדר כמו
 איץ וכאשר שלימה, שהיא הצורה עצם זהו ״כי אמתית, מציאות לה אין החומר, מץ
 קוק הרב לפי זאת, לעומת 11לגמרי״. נעדרת היא כאילו לה, שראוי השלמות לה

 במונחים והשימוש חיובי, אונטולוגי מעמד בעלת אלא ״העדר״ איננה החומריות
 היחס בתפיסת המקורית, האריסטוטלית למשמערתם יותר קרוב דצורה׳ ׳חומר׳
 יסוד על שיבנה צריך ״הקודש אורגנית: כאחדות וקודש( חול ביץ )כמו ביניהם
 החומר שיהיה מה וכל צורה. לו והקודש הקודש של החומר הוא החול החול.

 שדווקא ההיסטוריוסופית, המסקנה מכאן חשובה״. יותר הצורה תהיה איתן, יותר
 דיאלקטי גילוי היא בגלות היתרה הרוחניות נגד במרד החומריות התגברות
 כי־אם בדורנו מתקנים אין הרוחניות ״את — בארץ־ישראל הגאולה להתחלת

12הגשמיות׳׳. במילוי
 לאותו בפירושו אפילו מתבטאת המהר״ל של האפוקליפטית הגאולה תורת

 שלו: הראליסטית המשיחיות בתפיסת הרמב״ם מסתמך שעליו חז״ל, מאמר
 )ברכות בלבד״ מלכויות שעבוד אלא המשיח לימות הזה עולם בין ״אין

 באים הם :מפשוטם הפוכה במשמעות הדברים את מבין המהר״ל ע״ב(. לד
הזה, לערלם בניגוד המשיח, עולם שבמציאות המהותי החידוש את להדגיש

לט. פרק תחילת ישראל, נצח 10
יד. פרק ישראל, נצח 11
 להלן וראו קמו. קמה, עמ׳ אוה״ק[, ]להלן: תשמ״א ירושלים הקרדש, אורות קוק, הראי״ה 12

חול׳ במונח השימוש על 36 הערה ׳חומר׳. של במשמעות ׳
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 הזה, עולם מעניין שלא חדשה הוריה המשיח לימות יהיה הכל דעת לפי ״כי
 לפי הזה עולם כמו הוא המשיח ימי כי אומרים שהיו לחכמים נמצא ולכך

 העידץ של התפיסה כל את בתוקף דוחה המהר״ל עצמו״. בפני עולם שהוא
 בשינוי מהותה — אדרבא הטבע; בדרכי המתגלה היסטורית כגאולה המשיחי

 לימות הזה העולם בין אין דאמר למאן ״אף העולם: של החומרי טבעו עצם
 שלא רק יותר דבר יהיה שלא לומר דעתו אין מלכיות, שעבוד אלא המשיח

 כלל. לומר אין זה דבר כי יותר, ולא משועבדים בנינו ובני ובנינו אנחנו נהיה
 מן הרע היצר ויסתלק עתה, הוא כאשר בחומרים מוטבע העולם יהיה לא אבל

13הכל״. יוצר את לעבוד אחד לב הבריות ויטו האדם
 של נוראותה תודעת את משקפת המהר״ל של הקיצונית האוטופית התפיסה

 לנחם תוכל לא ארצי היסטורי עבר של רסטורציה שום — האחרונה הגלות
 הגלות, ייסורי את בפתוס מתאר המהר״ל 14זו. גלות ייסורי על ישראל עם את

 וישלוט המספר בהם שיבוא אפשר ״וכי בהיסטוריה: במינה יחידה תופעה שהיא
 ורעיונותיו ישתומם הלא זה על המחשבה האדם ישים כאשר עד המחשבה, בהם

 אמונה בהם יפול לא בסיפור נאמרים יהיו אם כי בקרבו, ויחרש ידום ולבו ייבהלו
 15הוא״. משלים ממשיל אך היה ולא חידה דברי זה הלא האומר ויאמר בלב,

 ״הנחמות הגאולה: פתרון הוא ומסתורי עמוק כן הגלות חידת כגודל ואולם
 במחשבתך יבוא ראל דעתך על יעלה אל ירושלים, ועל ישראל על לבוא העתידים

 אדם, בן שפתי על הדיבור בהם ויבוא הספור שאפשר און מחשבת שהוא דבר
 אפשר אי זה דבר כי הנחמה, עניין הרעיון בו ויתפוס המחשבה בהם שישלוט ואף

 להיחשב יכול אינו ההיסטורית במציאות נתון מצב שום הנמנעות״. מן והוא
 אלא יתקרן לא הזה והמעוות גלות, של עולם הוא כולו הזה העולם כי כגאולה,
המשיחי. בעולם לגמרי חדשים וארץ שמים בבריאת

״לכך — המשיחית התקווה לנחמת האומה זקוקה זו נוראה במציאות

 על־פי לפרש המהר״ל של ניסיונו שם וראו — נ פרק תחילת מו; פרק ישראל, נצח 13
ת חזק ״ב תו)ו ס נוהג״. כמנהגו ״עולם המשיח שבימות הרמב״ם דעת את היד״( תפי

 הוא כי אם ביותר, ארתה מעריך אינו שהמהר״ל ושלמה, דוד לתקופת שיבה לא ואפילו 14
 כך, בית־דוד. מלכות חידרש על הרסטורטיבירת הנבואות עם להתמרדד כמובן, מתקשה,

ט, )עמוס הנופלת״ דוד סוכת את אקים ההוא ״ביום הפסוק את מפרש הוא למשל,
 היא המתחדשת בית־דוד מלכות המקורית: משמעותר את ההופכת פרדוקסלית בדרך יא(

שלמת אוטופית מלכות  מלכות לכל בניגוד ארעית, לסוכה נמשלת שהיא בכך דווקא מו
 שמלכות לפי סוכה, דוד בית מלכות קרא ״ולפיכך :ומוצק קבוע לבית הנמשלת אחרת

ח שאר כמו לא אלקי מלכות הוא דוד בית צ ת״)נ לה(. פרק ישראל, מלכו
 במאה הקורא את מצמררים אלה נבואה דברי מט. פרק תחילת ישראל, נצח מהר״ל, 15

העשרים.
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 ישראל של תנחומין הוא כי ׳מנחם/ נקרא בגלותם ישראל נחמות שהוא המשיח
 נאמר ועליו ״בכוח״, רק תמיד היא הזה בעולם המשיח ביאת אבל בגלותם״.

 נבדל הוא המשיח כי מורה זה ״ודבר טז( א, )איכה מנחס״ ממני רחק ״כי
 אינו המשיח וכך ממנו, נבדל הוא אשר זולתו מצד הוא הנחמה כי בישראל,

 ולכך ישראל, מץ ונבדל עליונה היותר במעלה הוא ]אלא[ רק ישראל מכלל
 בחיים למצוא מחייב בגלות ישראל מחיי המשיח ריחוק 17 16מנחם״. משיח נקרא
 את וממתיקים הגאולה את במובן־מה המטרימים נחמה של מומנטים עצמם אלה

 לישראל שיש ״הנחמה מגיעה היכן עד בשאלה לדון המקום כאן ולא מרירותם,
 לפי ההיסטורית, הגאולה של ספיריטואליזציה בה כרוכה כמה ועד בגלותמ״

,7המהר״ל. תורת
 נובע, קוק והרב המהר״ל של המשיחיות התורות ביץ העקרוני ההבדל

 בתפיסה בעיקר מתבטא והוא שלהם, האונטולוגיות היסוד מהנחות כאמו־ר,
 היא השלילה המהר״ל, אצל כמו שלא קוק, הרב לפי השלילה. מהות של שונה
 קודש והעדר, הוויה בין הניגרד ;במקורה חיובי תפקיד בעלת למציאות ביטוי
 קטבים שני ולא עצמה, בהוויה פנימית דיאלקטית שניות הוא ורע, טוב וטבע,

 ובלתי־מתווך. חד־משמעי הוא ביניהם המעבר ואשר זה מול זה העומדים
 ״העולם בפיו )המכונה יעקב של עולמו המהר״ל של ההיסטוריה בתפיסת

 לפי ״ולכך גמורים: הפכים הם הזה״( ״העולם עשיו)שהוא של ועולמו הבא״(
 כלל״. ליעקב מציאות אין עשו מדריגת לפי וכן לעשו, מציאות אין יעקב מדריגת

 והעל־טבעי עשיו של הטבעי העולם דיאלקטי: אינו האלה ההפכים בין היחס
 עולם הוא להם הנושא שהוא העולם כי ]...[ ביחד שיהיו ״אי־אפשר יעקב של

 אינה הגארלה אף 18אי־אפשר״. זה דבר בו, מושלים ההפכים בו ויהיו אחד
 הטבע, לעולם לחלוטין מנוגד המשיחי העולם היסטורית: מהתפתחות תוצאה

 התנגדות לו יהיה לא ושוב נבדל, עולם שיהיה חדש, עולם שיהיה לעתיד ״עד
 אפשר ;עצמו עשיו של בעולמו קדושה של ניצוץ יש קוק הרב לפי ואילו 19כלל׳/
 עצמה״)בלשון שבטבע ״הקדרשה את מוצאים אנו איץ המהר״ל שבתפיסת לומר
 20הטבע״. את הצורר הרגיל ״הקודש את רק אלא קוק( הרב

אבל וגאולה, בגלות המרכזי עניינה האר״י, קבלת כמו המהר״ל, תורת

כו. פרק מט; פרק תחילת שם, 16
(.8 הערה )לעיל ש״ץ של מאמרה כך על עיינו 17
 עיינו — בהיסטרריה רררחניות חומריות שבין ביחס הדין והוא טו. פרק ישראל, נצח 18

מ. פרק שם, למשל
לד. פרק שם, 19
עז. עמ׳ אורות, שיז; עמ׳ אוה״ק, 20

קרק הראי״ה רשל המהר״ל של במשנתם .ואוטופיה היסטוריה
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 החוויה הרי קרובה, לגאולה ציפייה של רוח נשבה בצפת האר״י בחוג אם
 ומצוקתה הגלות תחושת היא שראינו, כפי המהר״ל, של החזקה הקונקרטית

 ישראל לעם מתגלה הזה רהעולם האנושי, ההיגיון גבולות את העוברת הנרראה,
 ״השמים עצם האוטופי. הבא העולם רק לבוא יוכל כתמורתו אשר כאבסורד
 לישראל. ישועה תיתכץ לא יתקיימו עוד וכל מושחתים, הם עולמנו של והארץ״

 בעולם והארץ השמים בעיניו — קוק הרב של היסודית חווייתו היא לגמרי שונה
 ההולכת הגאולה אור למראה נסערת ורוחו אל, כבוד מספרים בעצמם הזה

 החדורה האופטימיות ומצוקותיה. הגלות חשכת מנוכחות מאשר יותר וקרבה
 כשהוא )אף המהר״ל של זו כמו אפוקליפטית משיחיות דוחה שי־טתו בכל

 אפילו שהרי האוטופי. האופק ממנה מסולק לא זאת ועם במושגיו(, משתמש
 לפניה היה קיומה אשר בעת ״גם ושלמה, דוד בתקופת האומה, של הזהב״ ״בתור
 ואפילו למרחוק״; הצופה הנבואה ״חזון רוחה עיני בפני עמד איתנה״, בצורה

 ימות דבר ״על המחשבה בה שרויה הייתה הגלות בנוראות שנתנסתה לפני
 היהודית המחשבה המשך אלא אינה אמנם זו השקפה 21העולם״. ותיקון המשיח

 בדבריו כמו למדי, ושגרתי כללי באורח לעתים אותה מבטא קוק והרב המסורתית,
 אשר חדשים, מעשים תקופת בעולם, חדשה ״תקופה שיהיה האוטופי, העתיד על
 שתכליתם מעשים יבואו כי כלל, להם דומים אינם בשאיפרתיהם המעשים כל

 הרב של האוטופית שתפיסתו נראה להלן אולם 22ה׳״. ואהבת ואהבה שלום תהיה
 ואף כאלה, מסורתיות בנוסחאות מתבטאה שהיא מכפי יותר הרבה מורכבת קוק

חדשה. משמעות המשיחית בתורתו מקבלים המיסטיים המונחים
 המיתיים בסמלים קוק הרב של בשימושו במיוחד מתגלה כזאת משמעות

 המשיח של לידתו למקור הרומז דקדושה״, נחש ״משיח כמו ביותר, הנועזים
 המלך דוד שושלת את מייחס עצמו המקרא )שהרי הטומאה עולם מתוך

 לקדושה העולמות כל את יעלה המשיח האם(. ומצד האב מצד עריות, לגילוי
״מושרשת שנשמתו ומשום 23האר״י(. בקבלת הניצוצות״ ״העלאת תורת )לפי

קפה. עמ׳ תשל״ד, ניו־יורק הגאולה, חזון קוק, הראי״ה 21
בלי ראובן לזכר בהדפסה ולאומיותו, ישראל תעודת קוק, הראי״ה 22 רו)  ומקום תאריך שפי

 מובהק משיחי מיסטיקאי אצל גם מופיעים כאלה כלליים ניסוחים .42 עמ׳ ההוצאה(
הות התיקון סוד על עמוקים תאוסרפיים דיונים של בהקשר ואפילו כרמח״ל,  עצמה: באלו
אחריה, הנמשך וכל בימינו במהרה שתהיה העתידה בגארלה שהוא האחרוץ ״התיקוץ

 והכל קלקול שום ערד יהיה שלא ]...[ לטוב הרע רהחזרת השלמות הגילרי יהיה זה
 הדברים ובהמשך יתרקנר.״ הארמרת־הערלם אפילו לבוא שלעתיד תראה רכן מתרקן, יהיה

כג(. עמ׳ ל, פתח חכמה, פתחי קל״ח )רמח״ל, פשטם לפי המתאימים הפסרקים מובאים
 המפוזרים הקדרשה ניצוצרת העלאת של הלוריאניים בסמלים להשתמש מרבה קוק הרב 23

גמור טשטוש ותוך האר״י, שבקבלת והמפורטת הסבוכה המערכת ללא אך נמצא, בכל
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 ניצוצות את להעלות כדי התהום בעמקי גם לרדת יוכל ומואב״ עמוץ בקליפת
 25 זה מסמל המיתי העוקץ את הוציא המהר״ל כבר 24לתוכה. שנפלו הקדושה

 דוד בן משיח המשיחי: העולם לביץ עולמנו ביץ המוחלט לניגוד ביטוי בו וראה
 חדש פרי להיות צריך — שלו העידן כלומר — הוא כי הטומאה מעמקי נולד

 והנה, בעבר. למוצאו קוטבי בניגוד העומדת זו חדשה״, ״נטיעה לאחר הצומח
 אופיו ואת המיתית משמעותו את מאבד רק לא זה אפוקליפטי סמל קוק הרב אצל

 שלם. דור או תקופה המתאר היסטוריוסופי למושג הופך אלא האישי, המשיחי
 התוהו.״ מעולם ול״נשמות שלו לדורו רמז האסכטולוגי לתוכנו מסמיך הרב

שבקדושה״ ״הגבורה עומק אך 26דמשיחא. עקבתא בתקופת דווקא המופיעות

 כשהם ]...[ הנשמה ״גדולי על דבריו למשל ראה — זו שבתורה הקטסטררפלי הצד של
ת להתעסק פרנים כשהם חיצונית, הסתכלות העולם על להסתכל יורדים חול, בחכמו

ת בכשפים, זרים, בדברים גם  אררל קרני את שראבים הם מהכל וטמאות, זרות באמונו
ד עמ׳ ד; עמ׳ תשמ״ג, ירושלים טוהר, המפוזרים״)ערפלי קודש חיי וניצוצות -  בהדפסה ג

שובות ההיסטוריות ההשלכות אבל ומקומה(. ההוצאה תאריך ללא הראשונה,  של הח
 המובע הרעיון עצם קודמיו. אצל מאשר קרק הרב אצל מאוד שונות האלה הרעיונות

 ובחסידות, האר״י בקבלת לגמרי מסורתיות תוררת עם מתיישב שאינו דבר בו אין כאן
 הדברים, ניסוח חריפרת את להקהות צורך ראה כהץ( )ד־וד קרק הרב כתבי עררך זאת וככל

א( )עמ׳ הקודש״ ל״אורות ובהעתקתם צ-רצ  באמרנרת ״בכשפים, המילים את השמיט ר
וטמאות״. זרות

 האלוהי מהטוב אחד ניצוץ אפילו ״כי הראשונה(. בהדפסה טו )עמ׳ כא עמ׳ טוהר, ערפלי 24
שם, לידי לברא כולם העולמות כל את מפריע  ארטופי בעולם כאץ מדובר אין שם(. עליה״)
 אפינו רוח שאור ]...[ עולם ״יחידי צדיקים, של רוחנית מדרגה על אם כי לבוא לעתיד
 צדיקים של הופעתם אמנם ראשונה(. בהדפסה יד עמ׳ כ; עמ׳ >שם, בהם״ זררח ד׳ משיח
 בכלל מדרגתם תתפשט האחרונה ובהשלמתה דגאולה, אתחלתא בזמן מתבלטת כאלה

 אלא הימים, באחרית שיבוא אישי משיח לידי מסררה אינה זה איך־אל הגשמת אך ישראל,
 מעלי ״עבודת — צדיקים אותם של הרוחנית בפעילותם עתה כבר ונמשכת הולכת היא

 כשתתממש אף זו, העלאת־עולמות לכל״. גאולה להבאת משיח עבודת היא העולמים
 וצדקה משפט ״חסד בשלטוץ אלא קוסמיים בשינויים תתגלה לא החיצונית, במציאות

שלת על ישעיה בחזרן כנאמר בארץ״, שם, ממ ח) שי ז עמ׳ כב; כא, עמ׳ המ ט -  בהדפסה טו
ואשונה(.

 של לפשרו — ונחש לריתן ״תנין, איש־שלום, בנימין עיינר — המהר״ל לפי הנחש סוד על 25
 נעשתה דקדושה״ כ״נחש המשיח דמות .100-99 עמ׳ )תשמ״ז(, 19 דעת, אגדי״, מוטיב

 צבי[, שבתל שלום, :]להלן צבי שבתי שלום, גרשם )עיינו השבתאית בתאולוגיה מרכזית
 ישעיה עיינו — רמח״ל של הגאולה בתורת וכץ (,250-248,192-191 עמ׳ תשי״ז, תל־אביב

.178-174 עמ׳ ,1964 רמת־גן אמונה[, נתיבי תשבי, נלהלן: ומינות אמרנה נתיבי תשבי,
 מה כל מאד, גדרל ארר הן מבקשרת ]...[ דתיקוץ מנשמות הן גברהרת דתרהר ״נשמרת 26

 העולם מהרסים, והנם בהרם בחרו ]...[ לשאתו יכרלות אינן ונערך, מוקצב מוגבל שהרא
 ]...[ קודש של הנקודה היא ברצרנם שיש האומץ תמצית אבל עמו. והם על־ידם מתטשטש

יצירית להוויה שקרדם כולם, הרת שלפני בתקופה אחרית־ימים, באיזה מתגלרת הץ ביותד
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בץ־שלמה יוסף

 הרע יצר שהוא 27האלמנטריים, הטבע כוחות את המסמל עצמו, בנחש מושרש
 זו פנימית קדושה 28קודש״. אש שלהבת הוא ״תוכיותו בישראל ואילו האלילי,

 למטה יהפוך הנחש ״דוקא וממנה המודרנית, החילונית בכפירה אפילו טמונה
 ין נגד שתתקומם בו, הגנחה האלוהית״ ״השלהבת תתלקח כאשר האלוהים״,

29והאכזריה׳/ היבשה הבלה המפלצת הגסה, ״הכפירה
 ואפוקליפטיים מיתיים סמלים שמקבלים האקטואלית ההיסטורית המשמעות

 צדיקי רוב של יחסם על מותח שהוא בביקורת גם מתבטאת קוק הרב אצל
 ארץ־ישראל, של הגשמי בבניינה העוסקים אלה ישראל״, ״פושעי אל הדור
 הבהמיים ״הכוחות את להכיר צריכים ישראל צדיקי הגאולה. את מקרבים ובכך

 מול בגבורתם לעמוד שיוכלו כדי — והלווייתן הנחש — ושבימ״ שביבשה
 ״הגבורה — בקדרשה לשורשה אותה יעלו ובכך זוהמתה״, כל עם ״הטומאה
 מץ נפשם וממלטים זה מעימות מתרחקים הם אולם העליונה״. האלוהית
 כמוסה פחדנות של יראה ]...[ עיניהם את ממנה מעבירים שהם ״כיון :הזוהמה
 מוכרחים והם הרע, פגישת מפני וחומר וקל החומריות, הכרת מפני בלבבם

 הטבעיות כפי להתפשט, זוהמתו עם הערלם את ולהניח קדושים, בגנזי להתבודד
 התחממות ידועים בפנים להם ״גורם אמנם החומר מענייני הניתוק שלו״. הגסה

 מסייע שאינו ובוודאי 30והשפלה״, ירידה גורם הוא לעולם מקום מכל נפשית,
הגאולה. לקירוב

ם ונפלאה, חדשה  לחוקים״ שממעל חרק לדת בטרם הגבולים, התרחברת שעל בתחו
 ״נטיית בעלי שהם צדיקים, ארתם של החבוי רצונם גם זהו אבל קכב(. עמ׳ )אורות,

 הנפש ״ובציור למעשה: אותה מממשים אינם הם כי אם דקדושא, נחש של הנשיכה״
ש להם ירתן שאם צדיקים, ישנם הפנימי  את משמידים שהיו בדעתם מתדמה גמור חופ

 מפני ]...[ מעולה יותר בצורה הכל שיחודש כדי ם־לו, היקום ואת החי כל את הכל,
שפלותה להסתגל יכולים אינם שהם  ערמק מפני הוא זה וכל המוגבלת, הבריאה של ל

שלמות חוץ דבר כל סרבלים שאינם שבהם, הקדושה שלהבת של הגבררה  המרחלטת מה
ב(. עמ׳ טוהר, האלרהית״)ערפלי כ א- כ

 ]להלן: וסמליה הקבלה בהבנת יסוד פרקי שלרם, גרשם עיינו — הטבע״ כ״רוח הנחש על 27
 כנגד הקדוש״ ״הנחש של הסמל .206-205 עמ׳ תשל״ו, ירושלים יסה־], פרקי םישלו

עיינו בספר מקורר שבטומאה, הנחש הר)ו  הקשר על כא(. תיקרן התחלת תיקוני־זוהר, הזו
.1 הערה ,249 עמ׳ צבי, שבתי שלרם, עיינו משי״ח( בגימטרייא )נח״ש המשיח לענייץ
 רישב פרשת תשי״ט, ירושלים הברית, לרחרת שני ספר הרררביץ, הלרי ישעיה ר׳ ועיינו

הקדמוני״, ״הנחש את להכניע שבא דקדרשה״ ״נחש את המלך דוד מייצג שם ע״ב( )מט
הסטרא־אחרא. שהוא

.4 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים האמונה, אורות קוק, הראי״ה 28
צט. עמ׳ אורות, 29
 העולם של ״ומההשפלה יותר: חריפה לשוץ הרב נרקט הדברים בהמשך שיח. עמ׳ אוה״ק, 30

עצמפ״. הגדולים ארתם אל גם כך אחר השפלה של רוח חודר
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 של דרכו לעומת המשיחית הגאולה את קוק הרב של ההיסטורית תפיסתו
 במילואה הטומאה ראיית של לפרדוקס המיוחד הסמל בהבנת ברלטת המהר״ל

 הפך כולו הנגע אם אבל לבנה, בהרת סימנו המצודע נגע — לטהרה כסימן
 הקודם הגמור כ״העדר״ זאת מפרש המהר״ל יג(. יג, הוא״)ו־יקרא ״טהור לבן

 כמצורע. הזה העולם מן הנבדל ישראל ולעם למשיח וכמשל 31הגאולה, להוויית
 ״הערך — למהותו דימוי הוא המצורע לובן :זה פירוש הופך קוק הרב ואילו

 כולה ההוויה באחדות מוכר החיובי שטבעו הרע, של — האידיאלי״ העצמי
 ההיסטורי ובגילויו ;מאד״ גדול טוב לעומק מופיע חלקיו בכל הרע ״קיבוץ -

 טוב. ובפנימיותו טמא שבחיצוניותו דגאולה, אתחלתא דור הוא הטהור המצורע
 ״עולמו )שכולו הזה בעולם לרע ההוויה״ מקצת ״יש עוד כל המהר״ל, לדעת

 ההוויה היא הגאולה בלובן טהרתו ואילו כמצורע, טמא הוא הרי עשו״( של
 הרב רואה זאת לעומת עולמנו. מ״צרעת״ דבר בה נשאר שלא לגמרי, החדשה

 גילוי מפני רק אשר שברע, הטוב כיסוד עצמה שבצרעת ההוויה״ ״מקצת את קוק
 ״כולו כאשר גם האחר, הצד ומן ;כרע נתפס הוא — הבודד׳׳ ״בערכו — מקצתו

 לפעול ממשיכה כי ה״מצורע״, מתכונות בו יש עדיין הגאולה בעולם לבך הפך
 ״הטוב אל מתחברת היא עתה כי אם המדומה, הרע של שקיקתו״ ״רתיחת בו

32המוחלט״.
 בדמות מתואר לקדושה, הטומאה מץ הגאולה, בזמן דיאלקטי מהפך אותו

 של ״חמורו המהר״ל, לפי ט(. ט, חמור״)זכריה על וריכב כ״עני המשיח מלך
 גמור העדר שהוא האריסטוטלי( )במובנו ההיולי החומר את מסמל משיח״

 את לשאת יכול רלכן הצבעים, כל העדר הוא הלבן שהצבע כמו הוויה. של
 החמור על שירכב ראוי לכך לגמרי, נבדל שהוא המשיח ״שלמעלת כולם:
 שאינו דבר כי הגוונים, כל לקבל מוכן לכך הפשיטות; בתכלית פשוט שהוא
 אינו לפיכך מיוחד, שהוא במה התייחדות בו יש שהרי לקבל מוכץ אינו פשוט
 מפני הגוונים כל מקבל הפשוט אבל מיוחד, הוא כאשר הצורות כל מקבל
החומרי הטבע את ומבטלת מכניעה זה ״חמור״ על הרכיבה 33פשוט״. שהוא

 ע״א צז סנהדרין רעיינו לה. פרק ישראל, נצח — רנפסד״ מקרלקל כולר הדור ״כאשר 31
 הקבלה בספרות וכן למינות״. המלכות כל שתתהפך עד בא דוד בץ ״איץ :זה פסוק על
)ר׳ הוא״ טהור לבץ הפך כולו סוד וזהו חייב, שכולו בדרר אלא בא דוד בן ״אין —

 (.231 עמ׳ ראשון, כרך חמישי, שער תשל״א, ירושלים אררה, שערי ג׳יקטיליה, יוסף
א הקבלית בסימבוליקה ט תכ  כסמל הארמי לבן של בדמותר הטמא הלרבן של הפרדוקס מ

בן שמנגד אחרא, לסטרא עשירי, שער שם, )עיינו הראשונה הספירה — שבקדושה ללו
(.128 ,126 עמ׳ שני, כרך

שע. עמ׳ תשכ״ג, ירושלים א, הראיה, אגררת תנ״ד; עמ׳ אוה״ק, 32
חמור אותו על משיח״. של ל״חמורו המצוי הפילוסופי הפיררש זהו מ. פרק ישראל, נצח 33
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 לבן. כולו הוא אף שכאמרר ״העני״, למשיח ראויה ואכץ וגווניו, צורותיו כל על
 ממנה, גמור ופירוד ההיסטוריה ״העדר״ גם היא שבטבע החרמריות על התגברות

 כי עליו, ומתעלה עליו רוכב אשר מן נבדל שהרוכב על מורה הוא רכיבה כל ״כי
 34עליו׳/ רוכב הוא אשר עם מצורף ואינו עליו מתנשא עליו רוכב שהוא מאחר

 פירושו אך החומריות, את משיח של חמורו מסמל קוק הרב לפי גם רהנה
 דיאלקטית סתירה היא ה״חמור״ של בטבעו השניות כי המהר״ל, של מזה הפוך

 , הרוכב הרוחני המשיח לביץ בינו ניגוד ולא וחומריותו, טומאתו בעצם פנימית
:כליל רמבטלו עליר

 שהוא ס( )תיקוץ בתיקרני־־זרהר שאמרו החמרר׳ על ורוכב ׳עני סוד חהו
 הפך כולו סוד מלבר׳, וביש מלגאו ׳טב דהוא דמשיחא. דעקבא דרא
 משאר יותר טומאה סימני בו שיש אף־על־פי וחמור טהור; — לבן

 ; יש מקום מכל אחד, טהרה סימץ להץ שיש נמצאות שמהץ טמאות, בהמרת
 ומוסתרת גנוזה שהיא אלא בבכורה, קדוש הוא שהרי קדושה, בתוכיותו

 שאי דברים הם ואלה פדיון. של העילוי על־ידי להגלות וסופה מאד,
 המוכשרת רצוץ בשעת לאוזץ מפה כי־אם עמקם בכל לבארם אפשר

35ד/ לפני ליושבים

 אפוקליפטי או מיתי אינו קוק הרב בעיני עיקרו משיח, של בחמורו הטמון זה סוד
 הלאומית, התחייה התעוררות של העכשויות״ התנועות ״רז זהו היסטורי: אלא

 שבהם החולין, כוחות על־ידי דווקא הגשמית ישראל ארץ ובניין ציוץ שיבת
 בחיצונירתו 36בזוהמתו״. אנו מתלכלכים הטבע, תביערת כל אל אנו ״מתקרבים

הקדושה גנוזה בפנימיותו אך הקודש״, את הוא ״שונא אכץ הגשמי והטבע החול

 לפסוק אברבנאל פירוש עיינו — שלו החומר את והכניע שחבש אבינו אברהם גם רכב
 שאמר אברהם, של מזו מעולה המשיח של ה״רכיבה״ המהר״ל לפי אבל ג. כב, בבראשית

— לגשמיות חוזר אינו ושוב ררחני כולו המשיחי העולם כי אליכס״, ״ונשרבה לנעריו
חמישי. פרק חיים, דרך מהר״ל, עיינו

j כט. פרק ה׳, גבורות 34
 j שדור הרב כותב אחר במקום קפח(. עמ׳ ב, שם, היטב )ועיינו שע עמ׳ א, הראיה, אגרות 35

| בקרוב, בימינו במהרה לבוא עתיד שהוא עדיין, משיח של חמררו ״איננר דמשיחא עקבתא
ה״ק, דכופיתא טולא כי־אם או ״) חמרי | — החמור של הגללים צל כלומר, שטז־(. עמ׳ ד
ת חפצר על ע״ב( צח )סנהדריץ בגמרא יוסף ר׳ כדברי שלב אפילר לחזו \ רמכאיב מוקדם ב

דמשיחא. עקבתא של זה
 ! כקטגוריה לחילוגיות ולא לחומריות סמל הוא שה״חמוד״ להדגיש יש שיז. עמ׳ אוה״ק, 36

חול ״קודש בץ־שלמה, יוסף עיינו זר הבחנה על ערכית. שנת ו  I רחל בתוך קוק״, הרב במ
ם(, ויוסף אליאור עורכי  \ ירושלים ש״ץ־אופנהיימר, לרבקה הזיכרוץ ספר רבים, קולרת דן)
.499-495 עמ׳ — הבחנה אותה על .524-495 עמ׳ תשמ״ו,

בץ־שלמה ירסף
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 נשגב יותר הוא הגמורים, החולין לידי עד שירד שבחול, ״הקודש : העליונה
 עמוקה רוחנית מדרגה 37הרבה״. מסתתר שהוא אלא שבקודש, מהקודש וקדוש

 אך משיח״, של ״אורו בהופעת במילואה תתגלה הקדשים״, ״קודש המכונה זו,
החול: במסווה פועל הוא התעוררותו״ ״בראשית עתה

 הארץ על בהן מופיעה השמימית העליונה שהאורה מההופעות אחת
 אורה של צמיחתה מראשית הגאולה אור שהוא משיח, של באורו קשורה

 ממנה מתנוצץ אור איזה להכיר בלי עד מאפלים לוטה היתה היא זו.
 של אור משיח, של אורו הפעם שעוד ספק שום אין אלה ובימינו ]״.[

 המעולף הזוהר ומרוב לפנינו, ומתנוצץ מופיע תעלומה בבחינת גאולה
 ההסתרה של הסוף אבל ]...[ נוראה הסתרה כדי עד חושך, בעובי בעיקרו
38נצחית. והיותר אדירה היותר ההופעה תהיה הזאת הנוראה

 היסטורי לתיאור אפוקליפטיים ובדימויים בסמלים שימוש לפנינו שוב,
 הרצון שהרי המסורתית. המיסטית משמעותם כאן נשמרת זאת ועם אקטואלי;

 ההיסטוריים, המהלכים כל בעמקי הפועל הוא 39הקדשים״, ״קודש האלוהי,
 בקרבה. בהסתתרותו ביותר מתגלה והוא החילונית, הלאומית בתנועה גם ולפיכך

 לעולמנו ועד האצילות מעולם ההוריה, בכל השרלט כללי מטפיזי עיקרון זהו
 אינם וגילויו הופעתו הוא, ברוך העולם, והיה שאמר מי של ״אורו הגשמי:

 העליונה, האורה ]...[ אורו הסתרת על־ידי דוקא אלא האור חשיפת על־ידי באים
 האורה העלמת של הפעולה רק היא ושרשה עיקרה כולץ, האורות כל אורות
 שכרח דבר וכל ]...[ גילויה הץ הן וסתרה, וצמצומה העטפתה ידועה. במידה
 המחשכים 40גדולה״. יותר הסתרה צריך הוא הרי יותר, בו מופיע העליון האלקי

לפי המבשרים, משיח חבלי רק לא אפוא הם הגאולה אור יופיע שמתוכם

פה. עמ׳ אורות, שיז; עמ׳ אוה״ק, 37
 הקודמת בפעם .171 עמ׳ מאמרים[, נלהלן: תש״ם ירושלים הראי״ה, מאמרי שם; אורות, 38

 עמ׳ שם, זעיר״)עיינו ״ניצוץ רק זה היה אמנם מבבל; ציון בשיבת משיח״ של ״אורו הופיע
309.)

ל במאמר עיינו קדשיס״ כ״קודש האלוהי הרצון על 39  .523-522 עמ׳ (,36 הערה הנזכר)לעי
 או — העולם״ ״רצון — הקוסמי ההוויה״ כ״רצוץ בפערלתר מתגלה האלרהי הרצרן

 כלפי ההוויה ״טיפוס את הדוחף ״השתלמות״ כתהליך כולו ביקום הטבוע הכללי״ ״הרצון
ה״ק, או  בתורת רהשתלמות ״שלמרת בן־שלמה, ירסף ועיינו תקסה(. רפח, עמ׳ מעלה״)

מ״ד עירן, קוק״, הרב של האלוהות ש ת  עיון בין ]עורכים[, מנדס־פלור פ׳ יובל, י׳ = לג)
ב, חוברת רוטנשטרייך(, נתן לכבוד מחקרים למעשה: - .309-289 עמ׳ א

 סיבת וההעלם ההעלם סיבת ״ההתגלרת קורדובירו: משה ר׳ בלשון .170 עמ׳ מאמרים, 40
 ירושלים קורדובירו, משה ר׳ של האלוהרת תורת בן־שלמה, ירסף עיינו — ההתגלרת״

98 עמ׳ תשכ״ה, -95.
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ף ס ה יו מ של ץ־ j ב

 ;נובע שמחביונם הנעלמים ל״מעמקים״ סמל גם אלא הגואל, ביאת את המסורת,
 אל שופע איץ־סוף שאור כשם 41הראשונה; הספירה — העליון האלוהי הארר

 ;כן האלוהי, הרצוץ תעלומת של ״המרחקים״ מן העולמות וכל האלוהיות הספירות
 {ושם הגבורה שם אשר הקודש ממעמקי כוחו את ישראל ישאב ממעמקים ״עתה

 ׳ התגלות של המיסטי הפרדוקס גאולה״. אור יבוא המחשכים ומתוך התפארת.
 ה״איך־׳ של החושך דיאלקטי: היסטורי בתהליך כאן מתממש התעלמות דרך

 שממנו וה״מרוזק״ הלאומית, התחייה של והחילוני החומרי הלבוש הרא האלוהי
 כשבא ]״.[ הקודש ממקור העצום ״מרחקו הוא בזמננו ההיסטורי מימושה יגיע
 יכול זו אונטולוגית תפיסה יסוד על רק 42חיצונה״. התפשטות של רחוק גבול עד

 קודש מקודשת באמת היא הלאומית תחייתנר ש״כל נועז, בניסוח לומר, קוק הרב
 ״ברוח מופיעות אשר ההוויה״, של התחתיות ״מהשדרות ושבשאיבתה קדשים״,

43הקודש״. ״ממעמקי כוחה את יונקת היא חולי־חוליך, של
 במשמעותו הן יותר, עוד קיצוני בכיוון זה רעיוץ מוביל קוק הרב ארלם

 ״השדרות בעמקי הנסתרת העליונה הקדושה ההיסטורי: בגילויו הן המיסטית
 היא אלא החולין ובמעשי החומריות בחיזוק רק לא מתבטאת התחתיות״

 הקדושה רוח ראשוץ בית בתקופת הגיעה כך הזרה. העבודה ביצר גם טמונה
 מטה ופרח ״צץ אחת ובעונה בעת אך הנבואה, בהתגלות לשיאה בישראל

 אלוהים שבקרבת עצמו הטוב של הקדשים קדשי מתוך זרה עבודה של הרשע
 שחכמים המספרת ע״ב( )סט יומא במסכת אגדה על מסתמך הרב 44טוב״. לי

 חוב ובגללו ראשון, בית בימי חזק שהיה האלילות, של הרע יצר על התלוננו
 רשות ביקשו כך משום בינך. מרקד ״ועדיין מארצם, ישראל וגלו המקדש בית

 קדשי מבית דנורא גוריא כי אתא ״נפק לידם ומשנמסר ישראל, מקרב לגרשו
נביא להו אמר הקדשים[ קודש מבית אש של אריה גור כמיץ ובא ]יצא הקדשים

 שהוא המחשבה מעומק כלומר ימצאנו, מי עמוק ועמוק שהיה מה רחוק שנאמר: ״כמו 41
 ראולי (.92 עמ׳ ב, [,31 הערה ]לעיל אורה שערי )ג׳יקטיליה, וגבול״ סוף באין הרצון

 הנקרא העליון המקור מאת פלומר ה׳, קראתיך ״ממעמקים עצמו: לאין־סוף כאץ הכוונה
שם, שהוא סוף אין ק״) מו (.165 עמ׳ א, ע

 התבונה עררמת זוהי הגליאנית בלשון קב. עמ׳ הגאולה, חזוץ ועיינו .310 עמ׳ מאמרים, 42
 מדעתם, שלא שפרעלים, אנשי־מעשה של היצריים בדחפים המשתמשת האלרהית,
 שיעשו להם שאי־אפשר כאלה עולם תיקוני ״ישנם בהיסטוריה: ה״׳ ״עצת להגשמת

שים״)ערפלי בדעות פגומים ואנשים רשעים על־ידי אם כי צדיקים, על־ידי טוהר, ובמע
ראשונה(. בהדפסה מח עמ׳ ;סח עמ׳

 גם עיינו הקדשים״ מ״קרדש כנובעת הלארמית התחייה על .411,317 ,310 עמ׳ מאמרים, 43
קפד. קפב, עמ׳ הגאולה, חזון ;צה עמ׳ אורות,

.463 עמ׳ מאמרים, 44

I
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 ובגלות שני, בית בזמן זה יצר משנתבטל אך זרה״. עבודה יצרא היינו לישראל:
 וכץ מקומה, את תפסה התורה וחכמת מישראל הנבואה גם נסתלקה שלאחריה,

 אגדת רומזת קוק, הרב פירוש לפי 45אלוהים. שבאהבת הרגש עצמת נחלשה
 האל עם מיסטית להתאחדות הלוהטת הכמיהה שבין המסוכנת לקרבה חז״ל
 אשר הדתי הרגש והתחדשות הגלות סירם עם שוב שיתעורר האלילי, היצר ובין

 זרה דעבודה יצרא ״מקור :דגארלה באתחלתא הלאומית התחייה בעקבות תבוא
 ]...[ אלוהרת התגלות של חכמה בפליאות ידיעה לחידוש הצימאוץ הוא בקדושה

 ומניעת ]...[ חדשים אלוהים לבחירת זה צימאון מתהפך הדעת אור סילוק ומתוך
 גילוי לפני שישוב זרה, דעבודה יצרא בהעלמת תלוי זה פנימי חידוש אור שפעת

 קדשי לבית דנורא כגוריא בשובו כראוי, לקדושה ויתהפך דמשיח חדש אור
 46אמונתך.״ רבה לבקרים חדשים העליונה. וטהרה בקדושה להתאחד קדשים,

 הגאולה אפוא מתחברות בקדושה לשורשו זרה״ דעבודה ״יצרא של זו בתשובה
 לחידוש לא־רחוק, בעתיד תביא, גם היא אך המיסטית, החוויה ושלמות ההיסטורית

בזמנו: כבר הופעתה תחילת את רואה קוק והרב בישראל, הנבואה

 הולך הנבואה רוח מתעוררים. נביאים ובני צומחות, הנה נבואות ספיחי
 הם וקודש. עזוז מלאי גיבורים לו דורש מפלט, לו מבקש בארץ, ושט
 לא ד׳, דבר להם נגלה איך יספרו יגידו, לאמתה האמת דבר, לכלכל ידעו

 מחרוץ יקר אמונים ורוח יוציאו. באמונה רוחם את יחניפו, ולא ישקרו
 קדם מימי סגולתו את לחוש יחל רגליו, על יעמד וישראל עם, ירומם

 רוח תבוא יופייה, הוד גלתה לא הרבים בלבושיה המורשה ואם ]...[
47ברורה. בשפה לבבה עם אשר את תברר דרכה ובראשית הנבואה

 האסתטית( היצירה כושר )ו־עמו המדמה כרח גם הוכרח הנבואה שנפסקה טעם מאותו 45
 ואכן, הקודש״. רוח של העליוץ הדעת ררח שפעת על־ידי קצת ונלקה נדחה ״להיות

 השפעת נבלמה ישראל״, בגבול רחבה ״משליטה המדמה כוח שנתגרש מכך כתוצאה
 איננה והארץ הארמה אהבת ולהבת אתנו, נביא עוד אין זה ״לעומת אבל זרה, העבודה
ת, ימי של העמוק הטעם באותו מורגשת אורו טובה״) לו(. לה, עמ׳ ה

מ׳ עמ׳ טוהר, ערפלי 46 ע ב)  היא ״אמונה״ כי !דייקא — ״אמונתך״ ראשונה(. בהדפסה כג ל
 היא המיסטיקאים שבעיני המיסטית, בחוויה רק הנתפסת הראשרנה, לספרה מקרבל כינוי
 הדבקות תאות האלוהית; האמרנה טבע הוא הנפשי הטבע ״עומק האמתית: האמונה סוד

 התאוות מכל יותר וגדולה חזקה עליונה וחמדה תאוה היא פנימי ובחפץ ברעיוץ האלרהית
 לחוץ יצאה אמנם בקדושה, בודאי היא הפנימית והתפשטותה שרשה ויסוד שבעולם.
 אז יקלש, הטרמאה וכוח העולם יואר לבוא ולעתיד זרה. דעבודה יצרא על־ידי ונתחללה
 נמצאת היא בטוהרתה כי לכל ויתברר האמונית הקודש תאות היסודית התאוה תתעורר

ת אלרהים באמונת רק להתמלא רו או ת״) מ .88 הערה להלץ וראו (.83 עמ׳ האמונה, א
דרד ר׳ על־ידי הספר בעריכת הושמטו זה קטע בתחילת הרב דברי קנז. עמ׳ אוה״ק, 47
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 כל ״על הקודש רוח והתפשטות הנבראה לחידוש האסכטולוגית הציפייה עצם
 הנביאים כל ובחזוץ א-ב(, ג, )יואל המקרא בנבואת כמובן, מקורה, בשר״

 ותקומתה האומה תחיית עם המשיחי בעידן הרוחנית הפריחה מתלכדת
 עלתד, המשיח ימות לפני הנבואה לחידוש התקווה אמנם אדמתה. על הגשמית

 )אולי לבינם קוק הרב ביץ ההבדל אבל בימי־הביניים, יהודים הרגים בלב
 ישראל עם מתחיית כתוצאה הנבואה לחידוש בציפייתר הוא ריה״ל( מלבד

 עם ההשוואה מאלפת זה בעניין היחיד. של רוחנית כמדרגה רק ולא בארצר,
 אכן קושר הרמב״ם ולחידושה. הנבואה להפסקת הסיבות על הרמב״ם דעת
 או האומה, של ההיסטורי מצבה לא אך ישראל, לגאולת הנבואה חידוש את

 בזמן הנבואה בהפסק הקרובה העצמית ״הסיבה היא לארצה, מחוץ מציאותה
 שבחיי ״העצבות״ על־ידי הנגרמת היחיד של הנפשית חולשתו כי־אם הגלות״,
 מכל עקרונית שונה איננה בגלות הנבואה להפסקת הסיבה זו מבחינה 48הגולה.

 נבואתם גם נתעכבה כך 49העניינים״. מץ בעניין לאדם שיהיה עצבות או ״עצלות
 ;כשם הפרטיים, בחייהם שהתחדש׳׳ מקרה ״בעבור ישראל בארץ נביאים של

 כמובטח החומרית, והרווחה הנפשית השלווה מתוך הימים באחרית שתתפשט
 למדרגה בגלות גם להגיע סגולה יחידי מסוגלים אחר מצד הנביאים. בחזון

 ויש הנבואה, היא בעולמנו שיאה ואשר הבא העולם לחיי המביאה הרוחנית
התנאים מקום, מכל 50בעצמו. לה שזכה האמיץ שהרמב״ם אפילו המשערים

 מובא המלא הנוסח .22 עמ׳ הקודש״, ל״אורות במבוא עיינו — שיגובמ״ ״משום כהן,
 מעמקי מתוך ואשמע ״ואקשיב :לאחרונה בדפוס שיצא הרב, של המקורי בכתב־היד

 לנביא כי ירדתי הככה גדולה, חרדה ראחרד קררא. אדוני קרל לבבי, רגשי מתוך נשמתי,
 - הומה״ נשמתי קול ראשמע אדני. דבר אלי נגלה רלא שלחני ד׳ לאמר אהיה, השקר

ע סעיף ד, קובץ תשנ״ט, יררשלים קבצים, שמונה קוק, הראי״ה ט ק ה  לפני כבר פורסם יז)
p לייחס נטה קוק שהרב נראה אלה דברים מתוך כתב־היד(. בסוד שהוכנסו חרקרים בידי 

 קרדמים ומיסטיקאים הרגים לעצמם נטלו כבר זו מדרגה אך הנבואה, השגת את לעצמו
.51,50 הערות להלץ וראו — ישראל בתרלדות

 טברסקי, יצחק ועיינר תורה. משנה בסרף נרמז וכץ לר. פרק סוף שני, חלק נברכים, מורה 48
.54-53 עמ׳ תשנ״א, ירושלים לרמב״ם, תורה למשנה מבוא

.36 הערה 109 ,107-106 עמ׳ שם, טברסקי, זאת, לעומת עיינו, אבל שם. נבוכים, מררה 49
 ליברמן שאול בתוך לנבואה?״ שזכה הרמב״ם ״ההאמיץ השל, יהושע אברהם עיינר 50

ח. עמ׳ תש״ו, יררק ניר גינצבורג, ללוי היובל ספר )עורך(, פ ק ט-  כאשר התשרבה תהיה קנ
 רלהכין ישראל לישר נביא ״יעמוד משיח של להופעתו שסמוך האמין הרמב״ם תהיה,
 ״אין הרמב״ם: קובע תימך׳ ב״איגרת וכן ב. יב, מלכים הלכות תורה, משנה — לבמ״

שב אף הרמב״ם כאן המשיח״. הקדמת היא הנבואה שחזרת ספק  חזרת מועד את מח
 לזכות בתקווה שאחריר בדור לארץ־ישראל הרבנים עליית את המסבירים ויש הנבואה,

עיינו ד(. קסב, עמ׳ שם, השל, בנבואה) פ ק פג-  ליסודות גם הרמב״ם מתייחס זו באיגרת ק
הוא כך רהעממית; המסורתית המשיחית לתודעה היענות מתוך שבגארלה, האפוקליפטיים

בן־שלמה יוסף
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 אלא היסטוריים במהלכים אצלו תלויים אינם השגתה לעצם מעמיד שהוא
51היחיד. של באישיותו
 תנאי רק אינה האומה תחיית הרמב״ם, כדעת שלא קוק, הרב לפי והנה,

 גם אם כי הידזיד, של הנפש שלוות להשגת הנחרץ הנבואה, לחידוש הכרחי
 בעיצומה הקודש( רוח להתגלות לפחות )או הופעתה להתחלת מספיק תנאי
 ושל הכללי״, האדם של הרוח ״תחיית אמנם דגאולה. אתחלתא מהומת של

 חיצוניים צדדים פי על ״רק תחילה מתגלה הישראלית, הלאומיות התעוררות
 העליונה הנשמה ואור הרוחני, שהבנין המבשרים הם ״הם זאת ובכל וגופניימ״,

 הופעת ״לתשוקת לפחות להתקרב הזמן ושהגיע ונבנה״, הוא הולך סדריה, בכל
 ולא היסטורית תחזית אפוא היא הנבואה לחידוש קוק הרב ציפיית 52הקודש״. רוח
 ההיסטורי המהלך בתיאור כי אם אפוקליפטיים, במאורעות הכרוך אוטופי חזרן

 שיצמיח כדי באדמה הנרקב הזרע גרעין על יומין, עתיק במשל הרב משתמש
 ביישומו מתונה)ורק במשמעות זה ומסוכן חריף משל מפרש קוק הרב 53תבואתו.
 הכרוך החידוש יסוד את מסביר כשהוא נועזת( תנופה לו ייתן הגאולה לתקופת

שינוי: של תהליך בכל

 הקודמת הסברתם פי על המורגלים התוכנים של ]החידוש[ הביטול
בא וזה בעולם. לטובה חידוש גורמים הם והאמונה, הקדושה בענייני

 יש אולם העולם. אומות את ינצח שבכוחם המשיח, שיעשה הגדרלים הנסים את מתאר
 ההתערררות סערת את להרגיע כדי דווקא אלה בתיאורים כאן משתמש שהרמב״ם לזכור

ת הגאולה סיוג על־ידי האפוקליפטי, המשיחית ם ההיסטוריים גילוייה בגבולו  לעין הנראי
ב בגר, דברים בישראל״, המשיחי הרעירץ ״להבנת שלום, גרשם )ועיינו בי א של״ו, תל־ ת

.185-184 עמ׳
 עצמם שראו מיסטיקאים אצל כן לא אך משיחי, תפקיד שום לעצמו הועיד לא הרמב״ם 51

ת שחיברו מהם והיו אברלעפיה. אברהם ר׳ כמו הרמב״ם, של דרכו כממשיכי תם א א  נבו
ה, אחרי ואף בשבתאות, וכמה כמה אחת על כך המשיחי; ייעודם עם שלונ  במירחד כי

״משידוים״ של פעולתם תשיעי. מאמר אמונה, נתיבי תשבי, עיינו — רמח״ל של בחרגו
ץ גם כוללת הגאולה כי אם ותאורגית, מיסטית אלא היסטורית אינה אלה  גלריות ״קיבו
שליס״)עיינו ובנין (.189 עמ׳ שם, ירו

מ׳ אוררת שנה; עמ׳ תש״י, ירושלים הקודש, מוסר גם ועיינו קנה; עמ׳ אוה״ק, 52 . ע ו צ - ה צ
רי, ריהודה גאון סעדיה אצל מובא המשל 53 ס כג( רביעי, מאמר הלרי)כוז ח תיי מ  לקירם ו

טה סד־ן, :נלהלן שנקברה״ ״חיטה סדן, דב רעיינו העמים. בין רתעודתו בגלות ישראל  חי
ת א, למדעים, הישראלית הלאומית האקדמיה דבר בתוך שנקברה[, ם ,9 חובר שלי  ירו

מי ספרות דרך החדשה, הברית מן החל זה משל של גלגוליו על תשכ״ו, ם, י  הביניי
ם, ועיינו החדשה. העברית ולספרות להשכלה ועד והחסידות, השבתאות קי שלו ר יסרד, פ

ת הכלימ״ ״שבירת להסבר החיטה גרגיר במשל השימוש על ; 108 עמ׳ ל ב ק ר״י ב א  — ה
.209 עמ׳ צבי, שבתי שלום, עיינו

קוק הראי״ה ושל המהר״ל של במשנתם ואוטופיה היסטוריה
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 - שהיא השינוי ידי על הבא ]וזחידוש[ הביטול בטבע תכונות שתי ידי על
 וב הנותנת חדשה, להפריה הגרעינית, להצמיחה המוקדם רקב, כעיץ

החיים, כוח את הוא משחרר שהריקבון היא, האחת התכונה תבואות.
 הכוח יצא ואז הגרעין, של המצערה, הכמות של הלחוצה בנקודה הגנח
 הקודס שהביטול והשנית, הנאדרה. ההפריה את ומוליד חופשו, בכל
 החדשה הצורה לחידוש מעצור בלא מקום נותן החיצונה הצורה של

 הראשונה. בהצורה שנתעצמו מהגרעונות לסבול צורך באין שכלול, ברב
 כרם של החדשה השתילה שלתכלית הקודש, באור נעשה בו וכיוצא

 האומה, בסגולת חוזר האמיתית הנבואה אור שיהיה בארפץ ישראל, בית
 אחרי שנתקיימו התארית, צורתם פי על המורגלים, הערכים מוכרחים

 החוצפא כוח ידי על גם[ ]מתחדשים מתטשטשים להיות הנבואה, הפסק
 מאיו חדש אור יצא ]ומזה[ הזה הרקבון ומכוח דמשיחא שבעקבתא

54לטוהר. השמים כעצם נגהו, בשפעת

 שתתגבש לפני היחיד: של נפשו לגאולת בדרך גם פועל דיאלקטי עיקרוץ אותו
 כוחות כל של הגדול״ ״ההירוס לבוא צריך השלמה בעצמיותה אישיותו

 הקדמוניה התכנית כל ״איבוד הוא זה פנימי ״גלגול־יצירה״ המפוזרים. הנפש
 לד׳ לעשות עת של הרזים ״רזי בו וטמונים חדשות״, בפנים האופי והתחדשות

 תתפשט כאשר כולו, בעולם המשיח בימות יתרחש כזה מהפך 55תורתך״. הפרו
 ואולם השלמה. בגאולה העליונה״ הגדולה ״האורה הופעת לפני ״המינות״ בו

 מחייב כולו״, היש בכל להוויה הקודם ההעדר ״כדמות שהוא כזה, כללי מהלך
 העתיקה הרוחנית ״הצורה — המסורתית האמונה בעולם גם רדיקלי שינוי

 צררה מתחלת הזה הסרחוץ ואחר ]...[ ולהסרח להתרקב צריכה האמונה של
או הפנימית, היחיד ברשות נשאר הזרע למשל הנמשל עוד כל והנה, 56חדשה״.

 הנוסח הם בסוגריים המופיעים הגרסאות חילופי רו. סעיף ח, קרבץ קבצים, שמונה 54
קנב. עמ׳ באוה״ק, שנדפס המרוכך

קלט. עמ׳ הקודש, מוסר 55
 שהוא לב לשים יש אבל המהר״ל, בלשרן כאץ נרקט קוק הרב .16 עמ׳ האמונה, אררות 56

 חדש עולם ריולידו הטבעי העולם את שיהרסו אפוקליפטיים, אירועים על כאן מדבר אינו
 הרב לפי גם אמנם האמונה. של הרוחניות בצוררת מפליג שינוי על אם כי רעל־טבעי,

 התוהו״ ״נשמות והרפעות הגסה, החומריות כוחרת התגברות לגאולה קודמת כאמור, קוק,
 הזה העולם עם )יחד אותם מאיינת אינה החדשה המשיחית שהמציאות אלא ההרסניות,

 התחזקותם בעצם כי המהר״ל(, לדעת והרע, החרמר כוחות עתה גם שולטים שבר כולו,
 בחובו נעוצה כזה ״העדר״ דרך העוברת משיחית התחדשות הגאולה. התחלת כבר טמונה
לה. שמחוצה בהוויה ולא ההיסטורית, ובמציאות עצמו,
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 ההריסה של החיובי לתפקיד ומתייחס עצמו־( המשל האורגני)כמו הטבע בתחום
 הנמשל כאשר אך הטרודוקסית, סכנה בו אין הרי החומרי, בעולם התחדשות בכל

 מפנה לקבל עלול הוא אזי ההיסטורית, המציאות אל הטבע או הנפש מתחום עובר
 הישנות הצורות רק שהרי כזאת, ממגמה כמובץ, רחוק, קוק הרב 57אנטינומיסטי.

 מסייעת דמשיחא בעקבתא והחוצפא הגאולה, במהלך מסתלקות האמונה בהבנת
 של הנועזים ניסוחיו אמנם בגלות. שנתנוונו הדתיים המושגים את ״לטשטש״

 במצוות זלזול על תפסוהו לא ואם 58ב״שבתאות׳/ להאשמתו מקום הותירו הרב
 שקיבלו אף־על־פי וזאת ״שבתאיים״, בסמלים שימושו על להצביע היה ניתן הרי

 היסטוריות מסקנות מתחייבות ממנה אשר לגמרי, חדשה משיחית משמעות אצלו
 להתיר, הרב דעת על יעלה שלא ודאי השבתאית. הגאולה שבתורת מאלה הפוכות

 ״לפעמים בדיעבד זאת ועם וסייגיה, התורה מצוות על עברה שום למעשה, הלכה
 הדרך, את להראות שיוכל מי ברור ואין תורה דברי על בהעברה צורך כשיש

כזה ענין שיבוא לעולם הוא טוב יותר מקום ומכל התפרצות, על־ידי הענין בא

 חיטה סדן, )עיינו השבתאים בכתבי הזרע למשל ניתנה מפורשת אנטינומיסטית משמעות 57
 המיסטית לחוקיות כסמל הקבלי, לשימרש אותו החזירה החסידות ואילו (,5 עמ׳ שנקברה,

 כך ראחר ׳אין׳ למדרגת לבוא ״צריך המשתנה דבר כל — שינוי של תהליך בכל החבויה
 ויפסידו וילחלחו גשמים שירדו עד תצמח ״לא שהחיטה כשם אחר״, דבר להירת יכול

 עניינה עיקר אולם חכמה״. בחינת שהוא ההיולי, חומר שהרא ׳איך, לבחינת ותבוא צורתה
של החסידרת של  המיסטית במשמערתו אם כי ההיסטורית, המשיחית בגאולה אינו זה במ

 את שמקטין ׳איך לבחינת דהיינו לשרשו, עצמו את כשיביא האדם וכן ]...[ ״ הפנימית:
 יתברך לה׳ הכל בו, וכיוצא והיראה האהבה המידרת, השתנות בו יהיה ואז ]...[ עצמו

תשל״ו, ירושלים שץ, רבקה מהדורת ליעקב, דבריו מגיד ממזריטש, בער דב לבד״)ר׳
 מלאדי זלמן שניאור ר׳ אצל וכץ (;209-208 ,91 עמ׳ שם, ערד ועיינו ;134 ,48 עמ׳
 תשל״ט, ניו־יורק תורה, ליקוטי ;121 עמ׳ תשמ״ה, ניו־יורק אור, תורה למשל עיינו —

 שניתנו הפירושים של המשיחי ההקשר .75 עמ׳ השירים שיר ;22 עמ׳ ראתחנץ פרשת
 מה ״כל שהרי לגלות, שבח משום בו יש ואף מאוד, קלוש הוא הזרע למשל בחסידרת

 הצמיחה יהיה ]...[ המשיח ימות שעד הזמן אריכות היינו יותר, בהארץ עתה שמשתהה
ר׳ עילוי בתרספת לבוא לעתיד  זו מגמה לעומת (.99 עמ׳ השירים, שיר מלאדי, ש״ז רב״)
 ובעזרת הטבע בדרך ההיסטורית הגאולה התקרברת על המשל את הגר״א תלמידי פירשו
של השימוש העולם. אומות  — החילונית הציונית להגות אפילו והגיע נתגלגל הזרע במ

.12-11 עמ׳ שנקברה, חיטה סדן, עיינו
 בהופעת רואה הרא למשל כך למאשימיו; כביכול המסייעות דעות מהבעת נרתע לא הרב 58

מאמרים, )עיינו לגאולה הכמיהה של התחייה״ אל כ״התעוררות חיובי צד השקר משיחי
 העליונימ״ ]הסוד־[ היסוד ל״בעלי מייעד אף קוק הרב קעד(. עמ׳ א, הראיה, אגרות ;6 עמ׳

 להיות עמדו אשר ]הנפלים[ הנפילים כל ]...[ הירידות כל ״את הגארלה במהלך להעלות
 אפינו ררח ישראל, מלך דרד ביסוד חי תיקון ומבקשים ]...[ ונשברו ונוקשו ונפלו משיחים

ת, משיח רו או ח(, עמ׳ ד״׳) צ  הדפסה טוהר״, ב״ערפלי המקור לפי הנוסחאות חילופי צז-
קמג(. עמ׳ א, הראיה, אגררת גם )ועיינו יא עמ׳ ראשרנה,

קוק הראי״ה ושל המהר״ל של במשנתם וארטרפיה היסטרריה
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בן־שלמה יוסף

 .־על־ידי כזה עניץ לתקץ אפשר בישראל שרויה כשהנבואה רק ]...[ שגגה על־ידי
 הנבואד! אוד סתימת ידי ועל בגלוי. ומצוה היתר בדרך נעשה ואז שעה, הוראת
 .חיצוניותה מצד הלב את שמדאבת זמן, ארוכת פרצה על־ידי זה תיקוץ נעשה

 ׳ ״הקץ בזמן הנבואה התחדשות שעם מכאץ 59פנימיותה״. מצד אותה ומשמחת
 יהפוך אלא ההיסטרריים התהליכים אונס מכוח רק לא השינוי יבוא המגולה״

עצמה. הגאולה מן חלק להיות
 סמלים של לגלגולם קוק הרב בכתבי רבות מני אחדות דוגמאות הבאנו

 לתהליכיס או רוחניות למדרגות ההופכים אפוקליפטיים, וחזונות מיתיים
 וכוללת אלה מתחרמים חורגת הרב של המשיחית תורתו אולם היסטוריים.

 כתהליך כולה ההוויה תפיסת על המבוססת קוסמי, ממד בעלת אוטופיה גם
 המדעית ברמה מתגלה זו אונטולוגית חוקיות ״השתלמות״. של בלתי־פוסק

 של האוטרפיה היקום. להתפתחרת הביולוגי הדגם שהיא האבולוציה, בתורת
 תבונית״: ״גזירה אלא אפוקליפטית, אפרא אינה קוק, הרב לפי קוסמית, גאולה
 השקפה חסרה״. מדרגה שרם ״איץ שבו הייררכי כמכלול ההוויה מהות מעצם

 לפנינו״, ואור ההולך המציאות של הגדול ״העושר גילוי מתוך מתחזקת זו
 בטבע הן מוטציות, מעין פתאומיים״, ״דילרגים מופיעים כאשר שכץ וכל

 ההתפתחות שלבי מתוך רק מובנות שאינן האנושית, בהיסטוריה הן החומרי
 האוטופי)המכרנים ה״דילוג״ סימני מתרבים בהיסטוריה להץ. שקדמו האטית

 גילויי כאמרר, הנם, שבאמת ראף־על־פי עולס״, ״הרת בתקופה ״נסימ״( בפינו
 עתידית מציאות של לכיורץ ומצביעים מורים הם הרי הכוללת, הטבעית החרקיות

 ל״ארתה הצדקה שום אין קוק, הרב לדעת בעבר. שהיה מה מכל שונה שתהיה
 שלילית, קביעה זוהי — במציאות״ דילוג שאין האומרת האקסיומית הגזירה

 ביותו חשים ״אנו כאלה דילוגים ראיה״. אינה ראינו ״לא נאמר כמותה שעל
נכונו עוד הביולרגית האבולוציה בתורת גם אך 60ובהיסטוריה, הרוח״ במרחב

 הנוסח מאוד ררכך טו( )עמ׳ החדשה במהדורה יא. עמ׳ ראשונה, הדפסה טוהר, ערפלי 59
ך, ״ארוכת המלים הושמטו המקורי: מ  מצד הלב את ״מדאבת דברי־התררה רפרצת ז

א מה״)ול  )ולא בלבד ״תכליתה״ מצד הלב את משמחת והיא ״חיצוניותה״( מצד רק עצ
 בדברי המסוכנת הרדיקליות הבנת מתרך נעשו אלה גרסאות חילופי ״פנימיותה״(. מצד גם

 במקורות ומרפיע חדש רעיוץ אינה בהלכה הזמנית הפריצה אפשרות עצם שהרי הרב,
ת לרמב״ם, תורה משנה ;ע״א מו סנהדריץ למשל )עיינו  שהסכנה אלא ד(. ב, ממרים הלכו

 בעתיו הנבואה לחידרש ובהתייחסות המשיחי בהקשרר דווקא טמונה הרב של בניסוחו
המסורתיים(. במקררות מופיעה )שאינה הקרוב

 ״דילוגיס״ תקסז. עמ׳ אוה״ק, קנד; עמ׳ תשכ״ז, ירושלים הצאץ, עקבי קוק, הראי״ה 60
 צד על בהם מתגבר הדליגה של שהצד כאלה נשמות בעלי ״ישנם :האדם בנפש גם קיימים

הישראלי״. ״האופי על שם הדברים המשך ועיינר שם( )אוה״ק, ההדרגתית״ ההתפתחות
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 עומד האיטית ההתפתחות של ״הרעיון החומרי: בעולם זה בכיוון גילויים לנו
 ויוליד צורתו, את שישנה בדבר ספק ואיץ התפתחותו, בראשית הוא גם הוא

61המציאות״. חזיון את המשלימות דליגות, כן גם נראה שבהם חזיונות
 לעין מתגלה אמנם החיים בממלכת חדשות צוררת נוצרות שבו ה״דילוג״

 המטפיז־ית, ההכרה אבל גדרלים, זמץ ובמרווחי רחוקות לעתים רק הטבע מדעי
 ההתפתחות מהלך בעצם גם החידוש יסוד את תופסת הקודש״, ״חכמת

 התפתחותי כתהליך כולו היקום של האורגנית מהותו את רואה והיא הרציפה,
 ״כל בהווה: נתון מצב כל בתוך ומתרכזים העבר שלבי כל מצטברים שבו

 עד שלפניה, התנועות ושבחידוש שבעיקר מה כל כוללת להיות באה תנועה
 62הקודמים״. החיים כל על באיכותו ונעלה שוה הוא חיים של חדש רגע שכל
 שלקראתה כתכלית העתיד, טמון כבר בהווה מצב בכל — האחר הצד ומן
 — העולמות כל על זו״ בהירה אספקלריא ״על־ידי בהסתכלות 63מתפתח. הוא

 ״לא כאחת כולם את ״חשיס״ אנו — וההיסטורי הרוחני הביולוגי, החומרי,
 מתפתח מתעלה, מתהוה, תמיד שהוא כדבר אלא ונעשה, נגמר שכבר כדבר

 היקום התפתחות של העליון השלב בעצמה שהנה כזאת, השקפה ומתרומם״.
 כל שאיץ ממקום השמש, מן למעלה לשמש מתחת אותו שמעלה ״היא הלום, עד

64מתחדש״. שהכל ישן, כל שאין למקום חדש
 הטבועה האוטופית למגמה ההיסטורי בזמץ דוגמה מהווה ישראל גאולת

 הגדולה״, בשלשלת האחוזה פלטרין של הקטנה ״המפתח היא — עצמו ביקום
 ״דרך — הביולוגית האבולוציה של כפולה חוקיות אותה פועלת ובמהלכה

 באתחלתא ההדרגתית ההיסטורית ההתפתחות 65הדליגה״. ודרך ההתפתחות
 האוטופי בעתיד ה״דילוג״ ואילו המפואר, לעברו ישראל את מחזירה דגאולה

 שהיא עצמה, ההיסטוריה של האחררנה תכליתה אל זו לרסטורציה מעבר יוביל
 האלוהית. הצפייה זולת כמוהו, ראתה״ לא ש״עיץ למציאות היקום השתלמות

 הלאומי״ ״הזיכרון החייאת מתוך ובאה הולכת ההיסטורית שהגאולה וכשם
 לקראת כולה ההוויה נדחפת כץ אורו״, מילוי ״בכל העבר אל לשוב והכמיהה
לשוב היא ״משתוקקת חייה ושפעת העליון, מקורה ״זיכרוך׳ על־ידי שלמותה

קוק הראי״ה ושל המהר״ל של במשנתם ואוטופיה היסטוריה

קסד. עמ׳ א הראיה, אגרות 61
תקסז. עמ׳ אוה״ק, 62
תקסד. עמ׳ שם, 63
תקיז. עמ׳ שם, 64
 הנה דודי ׳קול מזה ומעבר ]...[ תצאו׳ בחיפזון לא ׳כי מזה ״מעבר קנד. עמ׳ הצאן, עקבי 65

ם, הגבעות׳ על מקפץ ההרים על מדלג בא זה ש ה(. עמ׳ ״) קנ ד- קנ
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 מגילויי אחד אלא אינה הביולוגית האבולוציה זה במרבן 66וזיוה״. חסנה לימי
 הוא למעלה מלמטה המורגשת ״וההתפתחות תשובה: של הקוסמית התנועה
 ■ מחייכ תשובה של כזה תהליך 67כולו״. המצוי של התשובה צעדי של החזיון
 התכליוז כלומר לשוב, שואף הוא אליה אשר טרנסצנדנטית ישות שתהיה

 מעבו אל מכוונת היא אלא עצמה, בה מתמצה אינה באבולוציה האימננטית
 הקוסמי הרצוץ מכוח מתרחשת האבולרציה כן ההוויה״, תנועת ״כל כמו ;לעצמה

 המציאות מקור אל לשוב דמלכא, בגופא לאשתאבא של האדיר ״החפץ —
 היקוס בכל הוא נטוע הרצון ואותו האלוהית, השלמות עם ולהתאחד העליונה

 הפנימי היסוד הוא ״והוא האנושית: בהיסטוריה גם וממילא כולו״, היצור בכל
 גם ומתגלה 68ולגוייהם׳/ למפלגותיהם לאדם, אשר התרבותי הגלגל את המניע
 שני ביץ שהקשר ואף־על־פי האדם. ברוח הטבועה האוטופית השאיפה בעצם

 לשניהם הרי לנו, ידוע אינו — והקוסמי ההיסטורי — האסכטולוגיים המהלכים
 הגאולה את אנפין בועיר תשקף בהיסטוריה ישראל שגאולת כמו :משותף מבנה

 לשלמותו היקום של תשובה או ״רסטורציה״ האחרונה זר תהיה כן הקוסמית,
לבריאתו. שקדם האלוהי ברצון המקורית
 מהלך את המתארת מדעית תאוריה ולא מטפיזית תורה כמובץ, זוהי,

 - בטבע הפועל עיקרון על מבוססת היא אך עצמה, הקוסמית ההתפתחות
 האנושי, למין עד הדומם החומר מן האבולוציה את שהובילה חוקיות אותה

 של הנרצה ״הטיפוס ליצירת עד הבאה, למדרגתו האדם את ותפתח תמשיך
 רק יכולים אנו 69והאישית״; המינית הגמורה, ההשלמה של העליונה הצפיה
 בהשתתפות תושג שהיא אנו יודעים אך זו, ״השלמה״ של טבעה את לשער
 דומים אלה רעיונות 70הנוכחית. במדרגתו כבר המתגלה האדם, של הרוחני כוחו

הרב כמו דה־שארדן. טייאר הקתולי והתאולרג הפלאונטולוג של לתורתו להפליא

תקכד. עמ׳ אוה״ק, רטו; עמ׳ א, הראיה, אגרות 66
(.6 הערה לעיל )ו־ראו תקכב עמ׳ ארה״ק, 67
שעו. עמ׳ שם, 68
שב. עמ׳ א, הראיה, אגרות 69
ת, כיוון על ויותר יותר משפיע האדם 70 ת, מינו של ההתפתחו  אדולף הביולוג כדברי לפחו

 התפתחותו לתהליך שותף האדם נעשה לעצמו, מעמיד שהוא המטרות, ״על־ידי :פורטמן
ת. לב לתוך שלו המוסר את להזריק יכול רהוא בעתיד,  )וגם יכרל הוא ההתפתחו

תו, את לכוון חייב(  ראפילו רפיסיולוגיים, אנטומיים בשינריים בלתי־תלרי בהירתו התפתחו
 להגשמת מספיקים כבר הנרכחיים כשררנרתיר כי חדשים, אינטלקטראליים בכשרונות

 בידו יש כבר למעשה, בעתיד. חדשים אינטלקטואליים הישגים ולהבטחת מטרותיו
תו את לכררן אמצעים עליה״ ולהשתלט סביבתו תנאי את לשנות כשרונו בזכרת התפתחו

הבאה(. ההערה וראו ״חיימ״, עדך העברית באנציקלופדיה )מובא
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 טלאולוגי כתהליך והרוחנית, החומרית כולה, המציאות את טייאר רואה כץ קוק
 וכתכליתו כמקורו אלוהים של מציאותו יסוד על אלא להבינו שאין וצוף,

 קבועה מסגרת בתוך להתקדם ההתפתחות תובל זו הנחה על־ידי רק ״כי כאחת:
 הראש יחד, גם וערב מוקד נקודת מניע, כוח בחינת אלוהים את שנניח ].״[
 בפי מכונה היקום התפתחות שואפת שלקראתה המטרה 71ההתפתחות.״ של

 עד האדם, של הרוחני בטבעו שינויים לה קודמים אך 72אומגה׳/ ״נקודת טייאר
 ״על־אדם״, של הופעתו — האנושי המיץ של באבולוציה חדש שלב להתהוות

ultra Humain, החיים ״חושי הרחבת את חוזה קוק הרב גם טייאר. בלשון 
 שהתגלה ממה יותר ״הרבה פעולתו וכוח האנושי הרצוץ ושכלול הרוחניים״

 בה תלבש צורה איזו כמובן יודעים אנו אין 73הטכניות״. בפעולותינו כה עד
 הקיימות התכונות של שלמה הרחבה זו שתהיה לשער ניתץ אך האדם, התפתחות

 הקצרים״ הבשר ״חושי לגבולות מעבר העולם את תפיסתו ופריצת 74עתה, כבר בו
 אלה ציפיות מקום, מכל וכדומה(. וטלקינטיים טלפתיים כוחות בפיתוח )אולי
 אפוקליפטית תמורה על הקבלה בספרות השכיחות האוטופיות מץ רחוקות עדיין

גם אמנם 75טהורה. רוחנית לישות האדם גוף הפיכת כמו כולה, הבריאה במעמד

 ודרכים, אנשים הנ״ל, ההתפתחות״,בתוך: ורעיון שארדן דה ״טייאר ברגמץ, הרגו עיינו 71
 עתה עד ההתפתחות את מחלק טייאר .418 עמ׳ כאן ,419-415 עמ׳ תשכ״ז, ירושלים
ת והאדם. החיים העולם, התהוות עיקריים: שלבים לשלושה  פרתחות האדם התפתחו

 שבו (noosphere)הרוח תחום ושהוא (,biosphere)החיים לתחום מעל בעולם, חדש תחום
 אל המרבילה ההתפתחרת״, קו את תכנון ומתוך ביודעין להמשיך האפשרות לאדם ״ניתנה
 זוהי כולה״. הארץ פני על אדם בני כל של שיתרפם על־ידי המצוינת גבוהה יותר ״דרגה
 — האדם של הנוכחית למדרגתו מעל שיתרומם באבולוציה, הבא השלב לקראת הכנה

(.418,417 עמ׳ שם, העולם״)ברגמן, בהתפתחרת חדשה ״קפיצה
 Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man, London 1959, pp. 259-264,עיינו 72

307-309 ,268-272
תכח. עמ׳ אוה״ק, 73
 באנושרת שיתפתח הגמורה״, ההשלמה של הנרצה ״הטיפוס של הטרמה לראות אפשר 74

 ״נס״ כמעין לעינינר המתגלה מוצרט של גאוניותו כמו בתרפעה האוטופי, בעתיד כולה
 גם אולי )אבל האנרשי במיץ הטמונה העצומה היכולת את קצר לזמן החושף טבעי,

ת הדיבור יכולת של הפתאומית ההתפרצות כמו רגילה טבעית בתופעה  ילד, כל בהתפתחו
(.77 הערה להלץ וראו

שאינה משה ר׳ תורת לפי למשל, פך, 75  הקבלה( בספרות ביותר הקיצוניות מן קורדובירו)
 לאדם שהיה הגוף סוד אל ויזכה ויתעלה הגשמי זה גוף מן אדם בני יתפשטו ״לעתיד
 שיעור בו עכשיו שהוא הזה הגשמיות ״מץ התורה גם תתפשט כך שחטא״. קרדם הראשרן

 או הראשון אדם חטא קודם שהיה איך גופינר מהרת לדעת נוכל שלא כמו ]...[ נדעהר לא
 — המחט״ סדק מבין ארר שרראה כמי לדעת נוכל מעט רמז רק התחייה, לאחר יהיה איך

7 עמ׳ יסוד, פרקי שלום, עיינו 3 שם. הנזכרים ובמקומרת 72-

קרק הראי״ה רשל המהר״ל של במשנתם ואוטופיה היסטוריה
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 הו־אשון״ דאדם עילאה ״זיהרא המכונה כזה, אוטופי מצב על מדבר קוק הרב
 אונטולוגיים ניסוחים להבין אפשר אבל 76כולה״, הגופניות כל ״מתעלה שבו

 שראינו, כפי כיום, גם שהרי ;עליונה מיסטית הכרה לדרגת כמתייחסים כאלה
 אינו האוטופי שהעתיד וייתכן דומה, למדרגה עולמות״ ״מעלי צדיקים מגיעים

77הכול. לנחלת והפיכתה השלמה השגתה אלא
 יתלכד שבו האנרשית, בהתפתחות שלב אותו לגבי אפילו אולי הדין הוא

 J מדרגה המשיגים צדיקים יש — האלוהי הרצוץ עם במילואו האדם רצוץ
 ;78הבריאה״. חוקי על החופשי ברצונם ״שולטים הם ומכוחה בזמננו, גם זר

 79היקום שבחוקי ההכרח״ ״מכבלי השלם האנושי הרצוץ של זו השתחררות
 : העולמים מהלך של הגדרל הסיבוב ״וכל :בריאה כוח האוטופי בעתיד לו תעניק
 מחולל ובורא, יוצר שיהיה גדולתו, עטרת את הדעת אל להשיב הרא הולך

 מתים מחיי שיהיו הצדיקים, של העתידה גדולתם שזוהי העצמי, בכוחו ומוליד
 אם כי אפוקליפטית מהפכה אפוא אינה זו מדרגה השגת 80עולמים״. ובוראי
 ההשתלמות ״מהלך שהרי עצמה, בהוויה ממושך אבולוציוני תהליך תוצאת

 שלטון השתלמות אל הגמורה ״הדזירות לקראת בכללותו שואף וההשתכללות״
 לכוחות האדם יגיע בהתפתחותו זה בשלב העולם״. ועל עצמו על האדם רוח

 בזמננו, האדם של המדעיים ההישגים כי אם הנוכחי, במצבו ישוערו שלא יצירה
 שבו הרחוק, לעתיד ראשונים סימנים הם הטבע, על בהם להשפיע ויכולתו

!811כה״. עד שהתגלה ממה יותר הרבה גבורתו בהוד יתגלה ברצונו האדם ״רוח
 סופיות לעצם שמעבר באופק מוצבת ההתפתחות של האחרונה המטרה אולם
 תוכל לא הקיצונה והשלמתו הרוח שכלול של ״ההתארגנות האנושית: הרוח

בפני המשתרעת הדרך 82מטרתה׳/ את ותשיג תרדף עד ועדי הדרך בחצי לעמוד

להלן. נחזור עילאה״ ״זיהרא לעניין רעט. עמ׳ ארה״ק, 76
 ״כשלבים נטורליסטית, בדרך המיסטיות החוויות את מודרני ״חילרני״ מיסטיקאי מסביר כך 77

 שעלייתם כשם ;בכללה האנושית התודעה של התפתחותה בדרך חדשה דרגה של מוקדמים
 אצל רק המרפיעות מוטאציות, על־ידי תחילה מברשרת החי בעולם חדשים מינים של

 רק עתה היא ]...[ יותר גבוהה תודעה צורת אותה גם כך הישן, המין של מעטים נציגים
 תודעה אך מיסטית. לחרויה נחשבת היא ולפיכך האנושי, המין של בודדים נציגים נחלת
א האנושרת לנחלת ולהירת להתפשט סרפה זו שונה ב מו ״) ה ל יסוד, פרקי שלום, אצל כו
(.22-21 עמ׳

לא. עמ׳ הקודש, מוסר 78
ג. עמ׳ שם, עיינר 79 ל - ל
.35-34 עמ׳ מאמרים, ועיינו רעג. עמ׳ אוה״ק, 80
תכח. עמ׳ אוה״ק, 81
.24 עמ׳ מאמרים, 82

בץ־שלמה יוסף
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 — 83לפניו״ נכונה סוף אין של ״התעלות — אינסופית היא האדם התפתחות
 ובזה באלוהות, להתאחד גבולי, הבלתי למקורו ״לשוב משתוקק הוא באשר
 לגבול ממעל ויתעלה בורא, של השלמות במדרגת ויהיה עצמו את הנברא יעשה

84נברא״. של
 מיסטית חוויה בכל גם אך כולה, בבריאה טבועה אמנם זו תשוקה שוב,

 האוטופיות התבטאויותיו את אפילו להבין אפשר וכך באלוהות, דבקות של
 האדם, בנשמת מאד״ נשגבה פנימית ל״הכרה כמתייחסות קוק הרב של ביותר
 להתגלות הוא מחכה ש״העולם למשל, נאמר, אם גופו. ליקום דווקא ולאו

 לאחדות אינה הכוונה הרי לזה״, זה הם קשורים והעולם שהאדם איך הנפלאה,
 תתפתח שבה האנושית, לרוח אם כי עתה, גם באמת הקיימת הקוסמית,
 שנקלטה , הדמיונית שההפרדה עד ]...[ הללו השנים את המאחדת ״ההרגשה

 תבוא ובמקומה כולה, תכלה ]...[ הקצרים הבשר חושי מצד ברוחנו כך כל
 בעתיד 85גבורתו״. בהוד יתגלה ברצונו האדם ורוח השלמה, האחדות הקשבת

 לכל וטבעית ודאית — האחדות״ ״השקפת — זו הקשבה תהיה האוטופי
 ״התנוצצות בהווה: ההיסטורית במציאות כבר להתגלות מתחילה היא אך אדם,
 ההולכת ורוח, חומר בין אחדות ואותה מופעת״, היא משיח בעקבות זו אורה

 במדרגת במילואה ומובנת מורגשת תהיה היש״, של התנועות ״בכל ונחשפת
 היא הרי האדם, מערכות כל על המתפשט יאמת אלוהים ״רוח עילאה: זיהרא
 לאספקלריא ממעל עולה ]...[ הקודש מרומי אל מתחתיותיו הטבע את מעלה
 לגמרי ברור להטעות: צריך אינו האונטולוגי הלשון שימוש 86מאירה״. הבלתי

 העלאת אלא ביקום, אוטופיים שינויים שום איץ דגאולה, באתחלתא זה, שבשלב
 משמערתם לעין. גלויים היסטוריים במאורעות מתממשת ״מתחתיותיו״ הטבע

״כוח רק שאינה בהשקפה כוח״ ״כבירי רוח לאנשי עתה כבר מוכרת המטפיזית

תקמג. עמ׳ אוה״ק, 83
תוו( מפני )ז־ווקא הזה בקטע החריף הניסוח את להביץ איץ תקכז. עמ׳ שם, 84 צוניו  בדרך קי

שתלמות שבתהליך אלא פנתאיסטית;  לשלמות השאיפה מכוח עצמו, את בונה העולם הה
שלמת משתתף הוא ובכך בו, החדורה  זו עצמית בנייה בוראה. כוונת לפי הבריאה בה

 ההשתוקקות באלוהות״. ״להתאחד התשוקה עצם היא אלא אלוהים, עם מתאחדת אינה
 אותו רדוחף בו הפועל האלוהי הרצון של השפע בעולם, האלרהית האימאננציה היא הזאת

 האדם מציאותו. של הטרנסצנדנטי האופק את לעולם המעניקה והיא השלמות, לקראת
 מפורש גילוי לידי בו באה והיא לו, מרדעים אליר והשאיפה הזה שהאופק היצור הוא

 זה רצרן של מסולף גילוי על אלוהים. להיות ברצונר — עצמית לטרנסצנדנציה בשאיפתר
שצג. עמ׳ שם, עיינר —

תכח. עמ׳ שם, 85
ל. עמ׳ אורות, ;רפ עמ׳ שם, 86

קוק הראי״ה ושל המהר״ל של במשנתם .ואוטופיה היסטרריה
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 התהליך על המשפיע מחייה״, כוח ]...[ פועל ״כוח גם להיות ההופכת אלא סוקר״
 היא היא ]״.[ רצונה גדולת ולפי ]...[ באיתניותה ״המחשבה — עצמו ההיסטורי
87בם״. אשר וכל וארץ השמים את תוצאותיו, וכל הטבע את המרוממת
 בהוויה. — זה כפול היסטורי מהלך נמשך עילאה זיהרא במדרגת והנה,
 דיאלקטי במפנה האוטופי לשיאו בה מגיע שהוא אלא — האמתית ובהכרתה

 ״מעלי צדיקים אותם של ממשיכיהם לא מפתיע: כ״דילוג״ המופיע חריף
 כי הרוחנית, האוטופיה את יממשו משיח״, ״עבודת שעבודתם העולמות״,

 נביאים להיות עתידים רהגדרים הדרכים פורצי החצפנים ״בני דווקא אם
 דאדם עילאה ומזיהרא רבינו משה של ממדרגתו עליונה, היותר מהמדרגה
 סודו 88ידם״. ועל בהם יתגלה טובו עומק בכל כולו החיים עץ הראשוץ,

 מפעלם מראשית ״החצפניס״ את המניע הפנימי בכוח מושרש זה מהפך של
 ישראל לתחיית בשאיפתם העז החיים רצוץ — דמשיחא בעקבתא ההיסטורי

 יפעל ולבסוף שליחותם, תודעת וללא הגס״ ב״רצון תחילה המתגלה בארצו,
העולמי״. ״הרצוץ עם רצונם והתאחדות מלאה ידיעה מתוך

 עם ההיסטורית הגאולה אפוא תתלכד קוק הרב של המשיחית התפיסה לפי
 החוויה על מדובר הזה הנועז הקטע בתחילת כי היחיד. של הרוחנית השלמות
 מתאחדת בה אשר הדומיה״, ״קדושת של ביותר והאישית העליונה המיסטית

 המיסטיקאי, של זו מדרגה מתיאור עובר הרב החוויה. כוליות עם האדם נשמת
 דמשיחא שבעקבתא ״החוצפא בהיסטוריה: מימושה אל הישר הדומיה״, ״קדוש

 89לה״. שתגיע וסוף העליונה, הדומיה לקדושת פנימית תשוקה מתוך באה
האנושית״ הנפש ״בעומק גם החבויה לאלוהים, עריגה שאותה בלבד זו ולא

בץ־שלמה יוסף

כ. עמ׳ ג, הראיה, אגררת ;שם אררות, 87
מ׳ עמ׳ טוהר, ערפלי 88 ע ש״)עמ׳ ל״אורות הקטע בהעתקת הראשונה(. בהדפסה יב יז)  הקוד

 והגדרים״, הדרכים פורצי החצפנים ״בני המלים הרשמטו משמערתי: שינוי הוכנס רצח(
 רנתפסת הדתית האמרנה מתעמקת זו ררחנית במדרגה ישראל״. של ״בניהם נדפס ובמקומן

 להתגלות יתחיל פרדוקסלית בדרך ארלם (.46 הערה לעיל >ראו מיסטית משמערת כבעלת
שוט: מובנה נגד המרידה בזמן דורקא ״האמונה״ סוד  דמשיחא עקבא של הזמן ״עד הפ
 האמונה של הנקודה תרך גנרזרת העולם לתיקרץ דררשות שהץ הטוברת המידות כל היו

 של שהמדרגות מה כל אמנם העליות. בכל רעולה הירידות בכל יורדת שהיא הפשרטה,
 מתוך בעצמם היוצארת השלמות של אוררת מתפשטים יותר, מתגלים דמשיחא עקבתא
 להם שאין נראה עיץ שלמראית עד מגופא, בה מתגלים רהם האמונה, של הגנוזה הנקרדה
ת רבה חוצפא נתרבה ומזה האמונה, ליסוד שייכות רו או אד״) (.88-87 עמ׳ האמרנה, מ

 עא ע״ב, נב ע״ב, לר ראשון, חלק זוהר, עיינו — משה של רמדרגתו עילאה״ ״זיהרא על
ע״א. קפז שלישי, חלק ע״א; רט ע״ב, לט ע״ב, יא שני, חלק ע״ב;

שם. טוהר, ערפלי 89
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 מתוך נובעת שהיא אלא שמיא, כלפי חוצפתם למרות הדור בבני קיימת 90בכלל,
 שהמיסטיקאי יזה אוטופי הקשר ללא גם רומז, קוק הרב אמנם !עצמה זו חוצפה

 כשהוא הפנימיים, בחייו המשיחית עילאה זיהרא ממדרגת משהו בימינו גם חש
 החיים אור עד למעלה ״למעלה הגופנית מציאותו של מ״הרגשת־בשר״ מתעלה

 במקור עולמים עולמי עדן גילויי של המתים, תחיית שלאחר עולמים אור של
 ״הדממה״ או ה״איך שהוא ״עדך, הקבלי בסמל 91חיים״. מקור עמק כי חייהם,

 עם של המשיחית הרסטורציה עם האישית האוטופיה שוב מתלכדת 92האלוהית,
 היחיה בנשמת המיסטית ״הדממה״ גם וכך 93כולה. וההוויה האנושות ישראל,

 את משקפת כולו״, הכלל חיי והחי, הצומח הדומם, חיי הוא ״מרגיש שבה
 של הכללית הנפשיות לה ״קנתה שבה כנסת־ישראל, של הדוממיות״ ״סגולת
 הטבעית הוויטליות זוהי ובחי״. בצומח בדומם, אשר הכללי היתרון את האומה

 של העז ברצוץ והמתגלה אדם, כל של האישייס״ החיים ״בעומק המסתתרת
 המתממשת העליונה הרוחנית למדרגה שיוביל דמשיחא, בעקבתא ״החצפנים״

 וחבויה עלומה גם המקיפה, הכללית ״הארה לאותה חזרה מתוך דיאלקטית בדרך
 בדומם ״יש :הדומם עולם במציאות מתגשמת זו נסתרת הארה הנמצא״. במעמק

 הרוח בעולם המדבר״. מן יותר ובחי מבחי יותר ובצומח מבצומח, יותר גנוז שיגוב
 צורים ראש של המוחלטה בהענוה הוא שיסודו הנשגב, ״הרצון זהו האנושית

 העליונה״, להאורה זוכה בחייו לעפר שכץ שנעשה ומי ואפר, עפר ואנכי שאמר
 מעלתה עצמה היא וזו לעפר, ״נמשלה ההיסטוריתכנסת־ישראל שבמציאות כשם

 היא אף תחוש כולה האנושות ולבסוף לכוכבים״; כן גם שנמשלה העלירנה,
94פרטית״. האפלה מכל ״המשוחררים הקוסמיים, החיים כלליות עם זו אחדות

 בתודעה אלה שינויים במסגרת נשאר קוק הרב של האוטופי חזונו האם
 גם וצופה לכת מרחיק שהוא או הטבע״, ״דרך בגדר עוד שהם האנושית,

 אינה האוטופיה אם קדמונים? הוגים כדעת כולו, היקום של בטבעו תמורה
 לפי כמו האדם, בנפש רק חלה אלא הטבעית המציאות בעצם לשינוי מתייחסת

 הקוסמית המציאות הפיכת על החזון הרי למשל, הגל, של האידאליסטית תורתו
 רוח בין הניכור על המתגברת הכרה מדרגת בהשגת מתמצה טהורה לרוחניות

 משתמע כך רוחנית. כישות כולה הממשות את והרואה החומרי, והטבע האדם
לבוא תוכל העולמות העלאת ״מצד :קוק הרב של אונטולוגיים מניסוחים גם

קיג. עמ׳ הצאן, עקבי 90
רפ. עמ׳ אוה״ק, 91
עדך על 92 זוהר. לתיקוני הקדמה למשל עיינו — הראשונה לספירה ככינוי ״
(.6 הערה רוזנברג)לעיל עיינו — משיחי אוטופי כרעיון לגן־עדץ השיבה על 93
טו. עמ׳ אוה״ק, 94 ת ד- תי
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 רעולם הבא עולם ומעיץ כלל, לפגוע יוכל רע שום שאין כזאת עליונה מדרגה
 אין מאיר כן גם נכרעיה[ עקביה תותי שאפילו עד עליו, מתגלה עצמו הבא
 הרע ביטול המשיחי בעידן אם לשאלה מקום יש שוב, זאת, ועם 95מלבדו״. עוד

 ובנפש ההיסטורית במציאות הקדושה לררח כוחותיו ברתימת רק מתגלה בעולם
 הקוסמית. במציאות גם כבש״ עם זאב ״וגר הנבואה ממש שתתגשם או האדם,
 ״נקודת או עילאה, זיהרא מדרגת של האונטרלוגי המעמד על שאלה אותה

 כגוץ פילוסופיות, אוטופיות כלפי להפנות ניתן שארדן, דה טייאר בלשון אומגה״
 גמורה, התממשות של זו היא האחרונה ״התקופה שלינג: פרידריך של חזונו

 בכל הכל אלוהים יהיה אמנם אז ]...[ אלוהים של הגמורה ההתאנשות כלומר
 תורה על חשרד )שאינו רוזנצווייג פרנץ מדבר וכן 96יתאמת״. והפאנתיאיזם
 בחזון כי אם 97בכל״, הכל אלוהים יהיה ״שבו המשיחי העתיד על אפוקליפטית(

 אלוהים העולם ״עשיית — הפנתאיזם סכנת הנצרות( לגבי )לפחות טמרנה זה
 מעל הוא אשר האחד יישכח הכל־בכל שבפני הסכנה עולם, האלוהים עשיית או

 את שארדץ דה טייאר של בתפיסתו הקתולית הכנסיה חשדה כך על 99 98לכל׳/
 את עליו קיבל טייאר המטפיזית; תורתו פרסום עליו ונאסר האומגה״, ״נקודת

הנצרות." לרוח נאמנה שהשקפתו טען אך הדיץ,

א עמ׳ טוהר, ערפלי 95 כ -  אישה על בתלמוד הסיפור לפי הראשונה(. בהדפסה טו )עמ׳ כ
בידה, הדבר יעלה שלא לה ואמר כישוף, לשם חנינא ר׳ של לרגליר מתחת עפר שלקחה

חולין ראפילו מלבדו עוד ״אין כי ם״) שפי ע״ב(, ז כ
 יהדות, של פנים הנ״ל, בתוך ההיסטוריה״, על רוזנצרייג ״פרנץ אלטמן, אלכסנדר עיינו 96

 של זו גדולה״ מ״אימרה התפעלותו את מביע רוזנצווייג .143 עמ׳ תשמ״ג, תל־אביב
.271 עמ׳ תשמ״ז, ירושלים יומן, רקטעי אגרות מבחר רוזנצווייג, פרנץ עיינו — שלינג

 מסביר כך .416 עמ׳ תש״ל, ירושלים עמיר, יהושע תרגם הגאולה, כוכב רוזנצווייג, פרנץ 97
 את להטרים עלינו ״שומה האל: של המפורש השם את להגות האיסור את רוזנצווייג
 שותק עצמו השם ]...[ אתו לשקוע אנו ועתידים לשקוע הוא עתיד בה אשר השתיקה,

 בעולם לשתוק הוא שעתיד כשם דוממת, קריאה הקוראת עיננו תחת אף ושותק בפינו
ם, — יהיה לבדו שהרא שעה כולו ש חד״)  קוק הרב דברי לעיל וראו (,401-400 עמ׳ א

הדרמיה״. ״קדוש על
.307 עמ׳ ,1978 תל־אביב להתגלות, ממיתוס שוורץ, משה ועיינר .416 עמ׳ שם, 98
א הישועי, מסדרו של ל״גנרל״ מכתבו עיינו 99  Le Milieu Divin, London לספרו: במבו

37-40 .1957, pp הישים מציאות את המאיין לפנתאיזם כמנוגדת תפיסתו את מציג טייאר 
 כטרנסצנדנטי האוניברסלי האחדות מרכז את לתפוס ״יש תורתו שלפי טועץ רהוא הפרטיים,

שבה ריכוזי ]...[ בו המתאחד לריבוי במציארתו וקודם האל, עם מתאחדים בעולם המח
 על־ידי אלא — הכול להיות הופך אלוהים — זהות על־ידי מושג אינו זה מצב אך

 ספרו כך על עיינו דבר.״ כל בתוך אלוהים — האהבה של והמקשרת המבחינה הפערלה
 ״דת דיבואה, מרסל גם רעיינר .310-309 ,294 ,267 ,262 עמ׳ (,72 הערה )לעיל הנזכר
.16-13 עמ׳ תשכ״ט, אב פתחים, והערכתה״, שארדץ דה טייאר של תררתר — רמדע

בץ־שלמה יוסף
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 לגבי גם אולם הדתית, הסמכות עם כזה לעימרת כמובן, נקלע, לא קוק הרב
 חדש עולם להתפתחות אכן כוונתה אם השאלה עומדת עדיין הארטופית תפיסתו

 מאוד, השונה חזרן — כול לעיני גלריה בו נעשתה עצמה האלוהית שההוריה
 ברוח פנימית לשקיפות רק המכוון ההגליאני, האידאליזם של מזה כאמור,

 החיצוניים ושגילוייה הטבע, עולם של האלוהית מהותו את היודעת האנושית
 התשובה תהיה ההיסטורית. במציאות ומדיניים חברתיים שינויים אלא אינם

 הרב של הכללית המטפיזית תורתו לפי מקום מכל שתהיה, מה זו לשאלה
 שהרי הפאנתיאיזס״, ״יתאמת לא היקום של אוטופי בעתיד אפילר הרי קוק

 פעולה היא זאת כי מהתעלות, תחדל לא שעדי־עד כזאת, בתכונה נוצרה ״ההויה
 )כפי ביקום גדולים שינויים עמה תביא האחרונה הגארלה אמנם 100איך־סופית׳/

 אל מחיל ״הולכת הקוסמית שההשתלמות משום הסוד(, תורת בעלי ששיערו
 וארלם 101ונשגב״. גדול יותר ״ערך בפועל מתממש משלביה שלב רבכל חיל״,

 עד רחוק, כה בעתיד ויתגשמו אסטרונומיים זמן במשכי יתפתחו אלה שינויים
 כשם עליהם, חלים אינם ודימויינו מושגינו וכל אוטופיה, מגדר גם יוצאים שהם
 של הנלהבים ניסוחיו היקום. התהוות בראשית שנתרחשו אלה לנו נודעו שלא
 אוטופיזם מכרח מאשר יותר המיסטית תורתו בעצמת נסחפים זה בנושא קוק הרב

 ולא האנושית בהכרה החיים״ אור ״ניצוצי בהתגלות לשיאו מגיע אשר משיחי,
 שלבים שבעה בעל שהוא הידיעה בסרלם העליונה המדרגה זוהי לזה. מעבר

ך מ״ניצוצי — רצופים  ועם ;עילאה לזיהרא ועד הבשר״ ״הרגשת שבתוך דמיו
 שלמות של אופק גם ישנו שאכץ לראות יוכל למרחוק פקוחות״ שעיניו ״מי זאת,

102טיבו. ישוער לא ואפילו העולמים״, כל של השלם התיקון ״אחר קוסמית,
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קלג. עמ׳ שם, ועיינו תקלא. עמ׳ אוה״ק, 100 ת ח- כ ק ת של זו תפיסה על ת  היקום התפתחו
ל המאמר עיינו — אסימפטוטי כתהליך  האלוהרת תורת גם ועיינו (39 הערה הנזכר)לעי

 של תפיסתו גם הייתה שזר ייתכץ .198־197 ,167-166 עמ׳ קורדובירו, משה ר׳ של
שארדץ. דה טייאר

תקכט. תקלב, עמ׳ אוה״ק, 101
רם. עמ׳ שם, 102
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