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'התור — שבועון
מזרחי' ,ירושלים,
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דיון בשורשיה של האידאולוגיה הציונית איננו יכול להתעלם מהמרכיב המשיחי שבה .סוגיית הזיקה
שבין ציונות למשיחיות עומדת במרכזו של מחקר ער .מהותה ,רוחבה ועומקה של זיקה זו השתנו על
פי הגוונים האידאולוגיים והפוליטיים של התנועה הציונית .וכאשר נכנס לתמונה הגורם הדתי לבשה
הזיקה שבין ציונות למשיחיות פנים אחרות ,לעתים מורכבות יותר לעתים פשטניות יותר .במאמר זה
אני מבקש לטעון שהמתודה והמקדמים של הדיון בזיקה זו באשר לציונות ה'לא־דתית' שונים מאלה
של הדיון באשר לציונות הדתית.

א .דיון מושגי
הרעיון המשיחי בהגות היהודית נוגע בשורה של סוגיות ,ובהן :אופיים של המאורעות המשיחיים,
ההאנשה המשיחית (דמות המשיח) ,מעמדה של ההלכה בתקופה המשיחית וסדר המאורעות
ומגמתם .הדיון המשיחי החל להתנסח בעיקר בסגנון מיתי ,בספרי הנבואה ובמדרשי החכמים ,ובזרם
הרציונליסטי של ימי הביניים הוא עבר גם לשפה התבונית והפוליטית .בתקופת אביב העמים ()1848
החל הרעיון המשיחי להיתרגם לפסים לאומיים .האידאולוגיה הציונית התייחסה לרעיון רבגוני נתון,
שעבר גלגולים רבים.
ברצוני להעיר בפתח הדברים על יסודות הזיקה שבין הרעיון המשיחי לציונות בדגש על הגורם
הדתי .אעסוק כאן בעיקר בציונות הדתית ,אך לא אוכל להיכנס לניתוח מפורט של הזרמים השונים
בה ,כמו 'המזרחי'' ,הפועל המזרחי'' ,הקיבוץ הדתי' וחוגי הישיבות הלאומיות ,שכן ניתוח כזה מחייב
מחקר מקיף .על כן אעיר על התודעה המשיחית הכללית של הציונות הדתית כפי שהיא באה לידי
ביטוי בכתבי ַדבּריה עד ראשית שנות התשעים של המאה העשרים .הסיבה לבחירה כרונולוגית זו
היא שבתקופה זו היה לציונות הדתית 'חוט שדרה' תאולוגי ורעיוני; בתשעים שנותיה הראשונות של
הציונות הדתית התרחשו תהליכים רציפים המעידים על לכידות האידאולוגיה של התנועה .בעשרים
השנים האחרונות נפרצו המסגרות שייחדו את התנועה במשך שנים רבות ,ועל כך הרחבתי את
הדיבור במקומות אחרים 1.שורה של תופעות — כמו היסדקות ההגמוניה הרבנית ,הרחבת החווייתיות
והאינדיווידואליות הדתיות ,חדירה למוקדי עיצוב המדיניות של החברה הישראלית ,התקשורת,
הצבא והפוליטיקה ,וטשטוש גבולות שהבחינו בעבר את הציונות הדתית מהחיים החילוניים —
1

D. Schwartz, ‘Religious Zionism and the Struggle against the Evacuation of the Settlements: Theological and
Cultural Aspects’, C.I. Waxman (ed.), Religious Zionism Post Disengagement: Future Directions, New York
2008, pp. 93–115; idem, ‘Ideas vs. Reality: Multiculturalism and Religious Zionism’, A. Sagi & O. Nahtomy
 ;(eds.), The Multi-Cultural Callenge in Israel, Boston 2009, pp. 200–225ד' שוורץ' ,הציונות הדתית על פרשת
דרכים :מהרחבת אופקים לפינוי ישובים' ,ד' הכהן ומ' ליסק (עורכים) ,צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל ,קריית
שדה־בוקר תש"ע ,עמ' .212-177
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מקרבות את הציונות הדתית במידה רבה למאפיינים של האורתודוקסייה המודרנית בצפון אמריקה.
פריצת המסגרות של אנשי הציונות הדתית בדור האחרון התרחבה גם ליסוד המשיחי ,אולם לכך ראוי
להקדיש דיון נפרד.

משיחיות וציונות
בהגות היהודית גישות משיחיות רבות ,ושני מאפיינים לפחות משותפים להן( :א) הרעיון המשיחי
עניינו מציאות חברתית וסביבתית חדשה לחלוטין (ביחס לגלות) ,ובמקביל הוא מציין מהפך ושינוי
דרמטי בתודעה היהודית ,לאמור באופן שבו הקבוצה האתנית רואה את עצמה ואת סביבותיה( .ב)
הרעיון המשיחי מציג טיפוס חדש — אדם גאולי ,הנבדל מהיהודי הגלותי.
והנה שני מאפיינים אלה מגדירים בדיוק את המהפכה של התנועה הציונית ,שביקשה ליצור חברה
חדשה ,שתיבדל באופן דרמטי מהחברה הגלותית ,ושחתרה להציג יהודי חדש .יתר על כן ,התנועה
הציונית חשה אף היא מחויבות מסוימת לממד הדתי של ההגשמה הלאומית .אולם מחויבות זו הייתה
בררנית :היא העדיפה מוטיבים דתיים מסוימים על פני האחרים ,למשל את חגי הגבורה והטבע,
ופירשה אותם פרשנות סמלית.
ההבחנה בין הגישה המשיחית הרווחת בעולם היהודי הדתי לבין הציונות מושתתת אף היא על
שני גורמים( :א) ברעיון המשיחי המסורתי הרכיב הדתי מובנה בתוך הגישה; לעתים הוא בולט יותר
ולעתים פחות ,אולם הוא ניצב ברקע( .ב) ברעיון המשיחי המסורתי בדרך כלל יש משקל מכריע
להשגחה האלוהית ,והיָ זמה האנושית איננה מתנה את הרעיון כלל ועיקר.
כמה יגיעות יגעו מנהיגים רוחניים ופוליטיים ציונים כדוגמת בנימין זאב הרצל להבחין ולחצוץ
בין הרעיון המשיחי המסורתי למעשה הציוני ,אך לשווא .המעשה הציוני נתפס כשינוי דרמטי,
מהותי ומידי במצבו של העם היהודי .כשם שהאפוקליפסה היהודית מצדדת בקץ המציאות הנוכחית
ובמציאות חדשה וחלומית שתבוא תחתיה ,כך נתפסה הציונות כקץ המציאות ההיסטורית הגלותית,
שאפיינה את עם ישראל במשך כאלפיים שנים ,וכתחילתו של עידן חדש ,אוטונומי וערכי.
המרכיב המשיחי בא לידי ביטוי הן במדיניות ובאידאולוגיה הציוניות הן ביצירתיות האסתטית של
אנשי התנועה ,והוא אף חדר לשיח הציוני.
הקביעה בדבר מקום המשיחיות באידאולוגיה יפה שבעתיים באשר לציונות הדתית .נקודת המוצא
של הציונות הדתית ,שכמעט לא הייתה נתונה במחלוקת ,היא הזהות שבין הדת ללאומיות .חיים
טשרנוביץ (רב צעיר) ניסח זאת בשנת תרע"ג (' :)1913אי אפשר להעביר קו בין הדת והלאומיות
שלנו [ ]...שתיהן ירדו אצלנו כרוכות ִ
מתחלת ההויה של ההסטוריה שלנו' 2.הפרשנות הדתית למציאות
הפכה את המשיחיות לרכיב פרשני מובנה .כבר מייסדה של הציונות הדתית כסיעה בהסתדרות הציונית,
הרב יצחק יעקב ריינס ,התחבט בשאלת עיגונה של הציונות ברעיון המשיחי .הפרשנות המשיחית
לאירועים ההיסטוריים של המאות התשע־עשרה והעשרים הפכה לרכיב מהותי בזהות הציונית הדתית.
2

רב צעיר ,בשערי ציון :קובץ מאמרים בעניני ארץ ישראל והציוניות ,ניו־יורק תרצ"ז ,עמ'  .88הדת והלאומיות 'אחת הן
שנראות כשתים וקשורות הן זו בזו כשלהבת בגחלת' (שם ,עמ' .)90
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מימין :פרט משער ספרו של חיים טשרנוביץ (רב צעיר) ,חבלי
גאולה :קובץ מאמרים על המאבק לתקומת מדינת ישראל ,ניו־
יורק תש"ט ()1949
למעלה :הקדשת מחבר הספר לסופר היהודי־אמריקני צבי (הרי)
סקלר

בכוונתי לבחון כאן עד כמה ישימים בדיון בציונות הדתית הדגמים המשיחיים שהציבו חוקרים
באשר לציונות .לשם כך אבחן את הדגמים שהציעו אניטה שפירא ומשה אידל ,ודיון מיוחד יוקדש
לעבודותיו של דוד אוחנה .אני מבקש לטעון שדגמים אלה אינם ממצים את התופעה המשיחית
הציונית הדתית.
הטיעון שלי דו־כיווני :מצד אחד אראה שחוקרי הזיקה שבין ציונות למשיחיות לא עמדו על
גורמים משיחיים ייחודיים לציונות הדתית ,ומצד אחר אראה שהנטייה להעמיד את הציונות הדתית
על הגורם המשיחי בלבד מטשטשת לעתים גורמים אחרים .העובדה שהגורם המשיחי הוא מרכזי
בציונות הדתית איננה מוטלת בספק ,אולם אין היא מפקיעה השפעות מזרמים תת־קרקעיים אחרים.
לפיכך המעורבות של הדת בציונות היא רבגונית וסבוכה.

דגמים משיחיים וציונות
דגמים הם כלי עזר חשוב בניתוח תהליכים היסטוריים ופילוסופיים .יתר על כן ,קשה לראות את
המחקר ההיסטורי האינטלקטואלי מתנהל ללא מיפוי והצבת דגמים .במקום אחר טענתי שסופם של
דגמים להתערער עם העמקת המחקר הפרטני ,ושהמציאות מרובדת הרבה יותר מאשר הדגם המופשט,
אולם התהליך של העמדת דגמים וערעורם הוא מהותי להתקדמות המחקר 3.חקר הרעיון המשיחי
הראה כיצד הדגם מעצב את זווית הראייה שבה נתפס התהליך המשיחי 4.היסטוריונים וחוקרי הרעיון
3
4

ד' שוורץ' ,חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח' ,דעת( 34 ,תשנ"ה) ,עמ' .159‑151
ראו למשל :ש' רוזנברג' ,השיבה לגן עדן :הערות לתולדות רעיון הגאולה הרסטוראטיבית בפילוסופיה היהודית בימי־
הביניים' ,הרעיון המשיחי בישראל :יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' ;86‑37
ד' שוורץ ,הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים ,2רמת־גן תשס"ו.
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הציוני החלו בהגשמת המשימה של העמדת הדגמים בסוגיית הזיקה שבין ציונות למשיחיות 5.חוקרים
כמו ישראל קולת ושמואל אלמוג דנו בוויכוחים שהתחוללו בתנועה הציונית בסוגיה זו 6.בשלב שני
השתמשו חוקרים מתחום מחשבת ישראל בדגמים משיחיים להבנת התהליך ההיסטורי הקונקרטי.
אביעזר רביצקי הציג את האידאולוגיה של הציונות הדתית מיסודו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ומיסודם של תלמידיו כיצירה של תנועה שהציבה דגם משיחי בפני עצמו 7.ויכוח מיוחד התלקח
בשאלת הזיקה של הציונות לתהליכים מיתיים ולא־רציונליים בתורת הסוד היהודית .אליעזר שביד
טען שגרשם שלום ניסה למקם את הציונות כשלב בדגם ההתפתחות של המיסטיקה היהודית והקשר
שלה לרעיון המשיחי 8.הפולמוס שהתעורר על סעיפים שונים בפרשנותו של שביד לא תמיד התמקד
בפרשנות לציונות9.
הכפפת הפרשנות של התהליך הציוני לדגמים תרבותיים ורעיוניים רווחת במחקר על ענפיו השונים,
והדגמים המשיחיים תופסים בהם מקום חשוב .בעניין זה הציונות הדתית אינה נבדלת מכלל הציונות,
אולם המשקל של הדגמים המשיחיים בהווייתה הוא גורלי ומכריע ,ולעתים עובדה זו מטשטשת יסודות
אחרים ,המתלווים ליסוד המשיחי .להפנמת הרעיון המשיחי בציונות הדתית כמה מאפיינים בולטים:
עברה; (ב) מחויבות לטקסטים מכוננים וצורך
(א) התמודדות עם מימוש הרעיון המשיחי בידי עוברי ֵ
בפיתוח גישות פרשניות הולמות; (ג) התמודדות עם המחנה הדתי הלא־ציוני ,שברובו המוחלט אימץ את
הדגם של גאולה בידי שמים; (ד) התמודדות עם מציאות אפורה ,שהפרשנות המשיחית אינה מתאימה לה.
מאפיינים אלה ואחרים מלמדים על תודעה מורכבת ,שקשה להתאימה לתודעה המשיחית הציונית.
בכתבים האידאולוגיים והאסתטיים של אבות הציונות מתגלה הרעיון המשיחי מבחינה מסוימת
כרובד מודחק המעיק על נשאיו ,ובכתבי הציונות הדתית הוא מתגלה כמקור להתחבטויות ולנטיות
דיאלקטיות מקוטבות.

ב .סביבה
על פי רוב נתפס הרעיון המשיחי בעיני תאולוגים וחוקרים מהבחינה האפוקליפטית והקטסטרופלית
שלו .הספרות המדרשית ופרשנות המקרא העצימו את הממד העל־טבעי של המשיחיות — על פיהן
המשיחיות משמעותה קץ העידן הטבעי והופעתו של עידן לא־טבעי .לא פלא שחוקרים הבינו את
5
6
7
8
9

לסיכום העמדות השונות באשר לזיקת הציונות למשיחיות ראו :ש' אלמוג ,ציונות והיסטוריה ,ירושלים תשמ"ב,
עמ' .48‑42
י' קולת' ,ציונות ומשיחיות' ,צ' ברס (עורך) ,משיחיות ואסכטולוגיה ,ירושלים תשמ"ד ,עמ'  ;431‑419ש' אלמוג,
'המשיחיות כאתגר לציונות' ,שם ,עמ' .438‑433
א' רביצקי ,הקץ המגולה ומדינת היהודים :משיחיות ,ציונות ורדיקליזם דתי בישראל ,תל־אביב תשנ"ב.
א' שביד ,מיסטיקה ויהדות לפי גרשום שלום :ניתוח ביקורתי (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,מוסף ב) ,ירושלים
תשמ"ג.
ראו למשל :מאמריהם של י' דן' ,גרשם שלום :בין היסטוריה להיסטוריוסופיה — תגובה לספרו של א .שביד" ,מיסטיקה
ויהדות לפי גרשום שלום"' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ג (תשמ"ד) ,עמ'  ;476‑427נ' רוטנשטרייך' ,על מושגים
ושמוש בהם :בשולי ספרו של אליעזר שביד' ,שם ,עמ'  ;488‑477ח' לצרוס־יפה' ,עוד על "מיסטיקה ויהדות"' ,שם,
עמ' .492‑489
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הרעיון כשינוי חד ודרמטי באורחות החיים .ואולם השפעת הרעיון המשיחי על הציונות התמקדה לא
בשינוי טבע אלא במהפכה מידית במעמדה של האומה .בעניין זה העמידה הציונות הדתית דגם מורכב
יותר .ההיסטוריונית אניטה שפירא ,חוקר הקבלה משה אידל וחוקר התרבות והמחשבה המודרנית
דוד אוחנה הציבו דגמים שונים להבנת הזיקה שבין ציונות למשיחיות .השלושה ,חוקרים נודעים
ומובילים בתחומיהם ,נדרשו באופן ספציפי למפגש שבין אידאולוגיה ציונית ,הגות משיחית ומציאות
היסטורית.

משיחיות ואידאולוגיה
המדינית'10

נגזרו במישרין מעבודותיו של
הדגמים שהציגה שפירא במאמרה 'הציונות והמשיחיות
יעקב טלמון .הווי אומר ,היא לא בחנה את הרציפות והגלגולים של הדגמים הקדומים בעולם היהודי.
מבין השורות ניכר שהיא סברה שהלאומיות פתחה עידן חדש ,ושאביב העמים ושורשיו הקרובים הם
נקודת המוצא הראויה לבחינת הזיקה של הרעיון המשיחי לציונות.
שפירא הסתמכה בעיקר על חיבורו של טלמון 'המשיחיות המדינית' ,וגזרה ממנו שני דגמים:
האחד ,דגם אמפיריציסטי ,ליברלי ורציונליסטי ,והאחר ,דגם משיחי ,שהסתמך על מהפך כולל־כול
מידי ועל כוחות לא־תבוניים .טלמון כבר הבחין בכתביו ְּבהתאמה בין הלאומיות של ז'אן ז'אק רוסו,
שהיא רציונלית ,ללאומיות של יוהן גוטפריד ֶהרדר ,המושתתת על כוחות קמאיים ומיתיים.
שפירא טענה שנוצר מתח בין האידאולוגיה הציונית לבין הפעילות המסדירה שלה .מבחינה
רעיונית האידאולוגיה הציונית הולמת את הדגם המשיחי .מייסדה ,הרצל ,ואישים רבים בה ניחנו
בכריזמה ובתחושה של שליחות עליונה ,שמטרתה למצוא פתרון כוללני וחד־משמעי לבעיה היהודית.
מאפיין זה התרחב למפלגות הפוליטיות ביישוב ובמדינה הצעירה ,שכמעט כל אחת סברה שדרכה
אמתי בין סיעות
האידאולוגית היא האפשרות היחידה להשיג את המבוקש .לפיכך לא היה דיאלוג ִ
שונות בתנועה הציונית .האידאולוגיה הציונית היא משיחית באופייה .לעומת זאת הפעילות המסדירה
קיבלה עליה על פי רוב את הכללים הפרלמנטריים אף כי לא את אלה הדמוקרטיים11.

סמכות ואוטונומיוּת
המציאות של הציונות הדתית מורכבת יותר מזו שתיארה שפירא ,ועל כן הדגם שהציבה והתובנות
הגלומות בו אינם הולמים אותה באופן מלא .הערתי הראשונה בעניין זה נוגעת לפעילות המסדירה,
דהיינו לקבלת העקרונות הפרלמנטריים .ראוי לציין תחילה כי יש להבחין בין הוויית הציונות הדתית
עד מלחמת ששת הימים ,או נכון יותר עד מלחמת יום הכיפורים ,לבין הווייתה בתקופה שאחריהן.
בתקופה הראשונה קיבלה עליה הציונות הדתית את הכללים הפרלמנטריים של הממסד הציוני אף
כי בחוסר נחת ומתוך תחושת קיפוח (למשל במחאה על חלוקת הקרקעות להתיישבות באמצע שנות
העשרים של המאה העשרים ובערעור על מפתח חלוקת משאבי הסיוע ללכודים על אדמת אירופה
 10א' שפירא ,ההליכה על קו האופק ,תל־אביב תשמ"ח ,עמ' .22‑11
 11שם ,עמ' .19
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בתקופת השואה) .אך לאחר מכן גבר המניע המשיחי על ההסדרה ,והאיזון הופר .מאז התהוות מפעל
ההתנחלויות ערערו חלקים מהתנועה הציונית הדתית על הלגיטימיות של ההכרעות הפרלמנטריות
של השלטון.
נוסף על כך לתנועה הציונית היה ברור שהמשיחיות היא תוצאה של פעילות אנושית .אמנם
הכריזמה הייתה מאפיין חשוב של התנועה ,אולם בעיני קברניטיה ואנשיה לא היה ספק שההנעה היא
ארצית .חלק מהציונים אף ראו את הציונות כהתרסה כלפי שמיא ,שכן הדת לא הצליחה לשחרר את
היהודי מכבלי הגלות ,אך היזמה האנושית — כלומר פעילותם שלהם — הגשימה משימה זו; ומכאן
קצרה הייתה הדרך להסיק שדווקא השחרור מכבלי הדת גרם להצלחה המשיחית ,שבמסגרתה גאל העם
את עצמו בכוחותיו שלו .על כן מבחינת התנועה הציונית הרקע של אביב העמים ועליית הלאומיות
הולם את הציונות כמרד וכמהפכה .המשיחיות החילונית נמדדה על פי ההתעוררות הלאומית .לעומת
זאת הציונות הדתית ביקשה איזון בין הפעילות השמימית לפעילות הארצית .לא היה לה ספק שיש
מעורבות אלוהית בהיסטוריה ,ושזו איננה מתמצה בהסבר נטורליסטי .היה ברור לתנועה שהפעילות
הארצית היא בבואה של פעילות שמימית וההפך .לפיכך אי אפשר לשפוט את התפיסה המשיחית של
הציונות הדתית אך ורק על רקע ההתעוררות הלאומית באירופה .המרד הציוני הדתי
שונה באופיו מזה הציוני ,ונתפס בתודעת המורדים באופן אחר לחלוטין.

פרשנות
הערתי השנייה על הדגם שהציבה שפירא נוגעת לקישור בין האידאולוגיה
המשיחית לפעילות המסדירה .בניתוח שלה לא הובאה בחשבון העובדה
שהמשיחיות של הציונות הדתית התבטאה בראש ובראשונה במהלך
פרשני .ודאי שהמאפיינים הטוטליים והמידיים של המשיחיות החילונית
התאימו לאידאולוגיה של התנועה הציונית הדתית ולדרכי פעולתה
גם יחד .אבל הציונות הדתית כוננה נוסף על כך מפעל פרשנות חדש
למאורעות ההיסטוריים של המאה העשרים כשלבים בתהליך הגאולה
המקראי או המדרשי .הבסיס לפרשנות זו הוא ראיית האירועים ,ובמיוחד
ייסוד מדינת ישראל ,כתחילת הגאולה (אתחלתא דגאולה).
פרשנות זו הייתה נחלת הוגים רבים .למשל משה אוסטרובסקי (המאירי),
איש חינוך ומראשי 'המזרחי' בארץ־ישראל ,כתב בשלהי מלחמת העולם השנייה:
'והיה באחרית הימים ,כשנכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ,ועם ישראל ישב שקט
ושאנן בארצו ,יזכרו ויאמרו :בין הנִ צנים הראשונים שנראו בארץ בראשית התעוררות התחיה הלאומית
השלמה היתה הציונות הדתית־המזרחי' 12.דוגמה אחרת היא תגובתו של נתן גרדי (גרדז'ינסקי) ,איש
'הפועל המזרחי' ,לשמע הצהרת בלפור' :חובה מוטלת על כל צעיר בריא להשתתף במשימה היסטורית
 12מ' אוסטרובסקי ,תולדות המזרחי בארץ־ישראל ,ירושלים תש"ד ,עמ' .4

משה אוסטרובסקי
(המאירי),
1947‑1886
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וליטול חלק בהקמת המדינה היהודית ,שתהווה "אתחלתא
דגאולה" ,ועוד יותר מוטלת החובה הזו על צעיר דתי'13.
שלב חדש בפרשנות המשיחית ניתן לראות בפעילותו
של הרב צבי יהודה קוק ,שפיתח פרשנות זו לגבהים שלא
נודעו קודם .הוא הציב בניסוח חד ובהיר ציונים פרשניים
מדוקדקים לבניין פרשני משיחי ,ודרש את מאורעות
הדור כשלבים בתהליך הגאולה 14.הנחת היסוד של
פרשנותו היא היכולת לחזות את כוונותיו של הקב"ה.
הרב שלמה אבינר כתב על הרב צבי יהודה קוק' :רבנו
לימדנו לראות מתוך המאורעות ,עליותיהם וירידותיהם,
את המהלך ההיסטורי האלֹהי המקיף את עם ישראל
בדורות אלה .כל מה שקורה בכל התחומים ,רוחניים או
חברתיים ,מדיניים או כלכליים ,מוסריים או דתיים —
הכל משתרג ומשתלב במסכת אחת כוללת :תחיית האומה
הישראלית' 15.דברים אלה פורסמו מיד לאחר פינוי ימית,
בשנת  ,1982כשחזון ארץ־ישראל השלמה החל להיסדק,
והפרשנות המשיחית ספגה מכה קשה .ובכל זאת האוחזים
בפרשנות זו לא אמרו נואש.
השפעתה של הפרשנות המשיחית למאורעות ניכרת
במיוחד בחינוך הציוני הדתי .שנים רבות שקדו ראשיו
לטפח את הפרשנות המשיחית ,וזרעי החינוך נבטו
והפכו לאידאולוגיה שורשית .המנהל הראשון של
החינוך הממלכתי דתי (חמ"ד) ,יוסף גולדשמידט ,כתב
בסיוון תשכ"ז ( ,)1967בתום מלחמת ששת הימים ,בחוזר
המנהל ,המופץ למנהלים ולמורים' :מדינת ישראל שאנו
חיים בה ושבבניינה ,בביצורה ובקידומה בחומר וברוח
אנו שותפים ,נתפסת על־ידי המנהיגות התורנית של
דורנו כ"ראשית צמיחת גאולתנו" .מכאן זכות קיומה,
מכאן מעיין הכוחות שמדינה זו מעוררת ומשחררת
בכל בני עמנו בארץ ובתפוצות ,כפי שהם באים לידי גילוי נהדר בימי־מבחן אלה' 16.מתתיהו דגן,
13
14
15
16

נ' גרדי ,פרקי חיים של חלוץ דתי :ממייסדי הפועל המזרחי וההתישבות הדתית בא"י ,א ,תל־אביב תשל"ג ,עמ' .41
ד' שוורץ ,אתגר ומשבר בחוג הרב קוק ,תל־אביב תשס"א ,עמ' .60‑56
ש' אבינר ,מקדם לבית־אל :בירורים הלכתיים וארץ־ישראליים ,א ,ירושלים תש"ן ,עמ' .206
נדפס בתוך :נ' גרינבוים וא' הרמן (עורכים) ,סוגיות במשנת החמ"ד :לקט מתוך חוזרי מנהל החינוך הדתי ,ירושלים
תשנ"ה ,עמ' .289
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שכיהן כמנהל החינוך הדתי בשנים  ,2000‑1989כתב בחוזר שכותרתו 'שנת ה־ 41למדינת ישראל':
הקמתה של מדינת ישראל מחזקת את הדעה האומרת שהגשמת הגאולה אפשרית בדרך הטבע ובידי אדם .בהשקפה
זו דגלו לא רק המנהיגים הרוחניים של הציונות הדתית ,אלא גם חכמים קדמונים המקובלים על כלל הציבור
הדתי כמו הרמב"ם .חזון הגאולה צמוד לתקווה שהגאולה תלווה בהתעלות רוחנית ,בחיזוק המורשת והמקורות
היהודיים בטהרתם ובשלמותם ובהתנהגות על־פי מצוות ה' .צריך להמשיך ולהסביר ,שזו התפיסה המחייבת
אותנו בכל צעדינו במערכת החינוך ,גם כאשר לא מתרחש התהליך הנ"ל בשלמותו [ ]...אחדותו של עם ישראל —
כאחדות התורה וכאחדות הקב"ה — הינה עיקר חשוב בהשקפתנו [ ]...אחדות עם ישראל מקרבת את הגאולה17.

דברים אלה משקפים הן את הפרשנות המשיחית הן את הסמכות הרוחנית שקיבלה עליה הציונות
הדתית (מנהיגות תורנית ומנהיגות רוחנית) .מעצבי המדיניות של החינוך הממלכתי דתי אימצו ברצון
ובהתלהבות את המפעל הפרשני המשיחי שייסד הרב צבי יהודה קוק .המהלך הפרשני המשיחי אופייני
לציונות הדתית ,ואיננו ניתן להבהרה מתוך קריטריונים חיצוניים של לאומיות מודרנית.
אי אפשר להבין את הגורם הדתי שניצוק לצירוף של ציונות ומשיחיות ללא המהלך הפרשני.
מכל מקום הדגם של שפירא הוא אחד הקטבים שהושלכה אליהם ההוויה הציונית הדתית :לאומיות
כתופעה היסטורית וחברתית .לאומיות כזו היא על פי רוב לעומתית כלפי הדגמים הפוליטיים הנתונים
של התורה והספרות הרבנית — תאוקרטיה ,משטר מלוכני ,שלטון פדרטיווי של השבטים וכדומה18.
הדגם הלאומי האירופי הוא מושא מתמיד להתייחסות התנועה ולעיצוב האידאולוגיה שלה .שפירא
עמדה אל נכון על המתח של המשיחיות הציונית .האידאולוגיה הציונית הדתית החריפה את המתח
בעצם העובדה שהמרד בסבילות הדתית הוכפף לגבולות הדת.

ג .תודעה פנימית
אידל הציע כמה דגמים משיחיים במחקריו ,ואחדים מהם יושמו בדבריו על הציונות בכלל ועל הציונות
הדתית בפרט .הוא השתמש בדגם של קבלת ר' אברהם אבולעפיה להבנת השאיפה המשיחית להשבת
הנבואה 19.אידל ייחס משקל רב לתולדות הרעיון המשיחי בהגות היהודית ,ומיקם את הציונות בכלל
ואת הציונות הדתית בפרט על ציר הזמן כמרכיבים בתהליך רב שנים.

אנכי ואופקי
הדגם המרכזי בסוגיית ההיבטים המשיחיים של הציונות הוא המשיחיות האנכית והמשיחיות האופקית,
ובמילים אחרות יזמה וביצוע אלוהיים מול יזמה וביצוע ארציים .בתוך דבריו כתב אידל:
 17שם ,עמ' .141
 18על המסורת הפוליטית בימי הביניים ראו למשל :א' רביצקי ,דת ומדינה במחשבת ישראל :דגמים של איחוד ,הפרדה,
התנגשות או כפיפות ,ירושלים תשנ"ח; A. Melamed, Wisdom’s Little Sister: Studies in Medieval and Renaissance
 .Jewish Political Thought, Brighton 2011הוגים ציונים דתיים התאמצו להראות שהמשטר הראוי הוא הדמוקרטי.
ראו :ד' שוורץ' ,הציונות הדתית על דמוקרטיה ודת :היבטים היסטוריים ועיוניים' ,א' גל (גולדברג) ואחרים (עורכים),
בדרך הדמוקרטית :על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית ,באר־שבע וירושלים תשע"ג ,עמ' .401‑364
 19מ' אידל' ,אברהם אבולעפיה ,גרשם שלום ור' דוד כהן (ה"נזיר") על הנבואה' ,י' עמיר (עורך) ,דרך הרוח :ספר היובל
לאליעזר שביד ,ב ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .834‑819
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המשיחיות המסורתית ,ובכלל זה הספרות האליטיסטית לגווניה ,היא אנכית ,דהיינו רואה ביחסים שבין
העולם הטרנסצנדנטי לעולמנו את הציר המסביר את התהוות המהלכים הגאולתיים .המשיח רוכש ידע או
כוח מעולם אחר כדי לפעול בעולם הזה ולשנותו .לעומת זאת ,המחשבה הציונית — ובמידה מסוימת ,אף
המחשבה הציונית־הדתית — נוטה למחשבה אופקית הרבה יותר ,דהיינו מתחשבת בנתונים מעשיים יותר.
במקום הזיקה האורגנית הקדמונית ,שהייתה חיובית בטבעה ופעלה בין יחידים המרכיבים את האומה הנבחרת
המיתולוגית ,הופיעו בציונות החילונית זיקות המבוססות על לחצים חיצוניים ,בעלי אופי שלילי בדרך כלל.
הלא־יהודים הם המגדירים את היהודים ,וגם לפי הגדרה זו נכללים היחידים בכלל אלה הזכאים להיגאל ויש
גם חובה לגאול אותם20 .

הרב יצחק יעקב
ריינס1915‑1839 ,

לפי אידל הופעת המחשבה המשיחית הציונית ביטאה מתח ַּביחס לרעיון המשיחי המסורתי ביהדות,
משתי בחינות( :א) הרעיון המשיחי המסורתי הוא אינהרנטי ואוטונומי; מניעיו נמצאים בתוכו :הצורך
להגיע לשלמות דתית ורוחנית ,ועל כן הם חיוביים .לעומת זאת הרעיון המשיחי הציוני נגזר מתופעות
חיצוניות כמו אנטישמיות ,שהן שליליות( .ב) הרעיון המשיחי המסורתי הוא אנכי ,והרעיון המשיחי
הציוני הכניס את האופקיות לתמונה המורכבת.
בין השורות טען אידל בזהירות שהציונות הדתית ממזגת את שני הדגמים המשיחיים .היא איננה
שוללת את התנועה האנכית ,שכן ההשגחה האלוהית היא נתון שאי אפשר להתעלם ממנו
בהבנת המאורעות ההיסטוריים .אך היא נוטה גם לתנועה האופקית ,לאמור היא מייחסת
משקל רב ליזמה האנושית ,המתחשבת בעולם הראלי.
הדגם שהציע אידל אכן מסייע להבין את התופעה ההיסטורית .בין החוקרים
התעורר ויכוח בשאלה אם מייסד 'המזרחי' ,הרב ריינס ,ראה במעשה הציוני את
הגשמה של הגאולה או שמא חצץ בין הציונות לגאולה וסבר שמטרת התנועה
לספק מפלט מפני האנטישמיות המודרנית 21.הרב ריינס וכמה הוגים אחרים,
כמו הרב חיים הירשנזון והרב יוסף דוב סולובייצ'יק ,נמנעו מהתבטאויות
גלויות על הזיקה שבין מאורעות המאה העשרים לגאולה או שאמירותיהם
בעניין זה לא היו חד־משמעיות .הוויכוח התרחב אפוא לציונות הדתית בכללה,
לאור השאלה אם קיים זרם היסטורי של ציונות דתית לא־גאולית או שמא
זרם כזה הוא המצאה מאוחרת של גורמים מתונים בציונות הדתית בשלהי שנות
השמונים של המאה העשרים ,גורמים שביקשו רציפות היסטורית ואחיזה בעבר22.
בין כך ובין כך ,הדגם שהציג אידל ,דהיינו המיזוג של האנכי והאופקי ,מבהיר את השיח
הציוני הדתי .המגמה לאמץ את הדרך האופקית הניעה ציונים דתיים להצניע ולהדחיק את הדרך האנכית.
 20מ' אידל' ,רעיונות משיחיים ורעיונות ציוניים' ,ש"נ אייזנשטדט ומ' ליסק (עורכים) ,הציונות והשיבה להיסטוריה:
הערכה מחדש ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .79
 21מ"צ נהוראי' ,הרב ריינס והרב קוק :שתי גישות לציונות' ,ב' איש שלום וש' רוזנברג (עורכים) ,יובל אורות :הגותו של
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ירושלים תשמ"ה ,עמ'  ;218‑209י' שפירא ,הגות הלכה וציונות :על עולמו הרוחני של
הרב יצחק יעקב ריינס ,תל־אביב .2002
 22דוגמה לכך היא תנועת 'נאמני תורה ועבודה' ,שהוציאה לאור לקט מכתבי הרב הירשנזון .ראו :ח' הירשנזון ,התורה
והחיים ,בעריכת י' כהן ,ירושלים תשמ"ח.
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מהיחיד לקבוצה
אידל ייחס חשיבות רבה להאנשה של הרעיון ,כלומר לדמותו של המשיח .לדעתו לדמות הכריזמטית
משקל מכריע במסכת המשיחית; המשיח מעצב תקופה .לפי הגישה המסורתית הווייתו של הגואל
נעוצה בעולם העליון ,והוא מוריד את החוקיות השמימית לעולם הארצי .אידל ציין כי ההגות השיטתית
של ימי הביניים הציבה יקום מוסדר 23.הרציונליזם תלה את הסדר במבנה העולם המדעי ,והקבלה —
בחוקיות הפנימית של העולם האלוהי .כך עברה המשיחיות מתלות באדם מסוים ,דהיינו בגואל,
למעגלים רחבים יותר .התיקון הוא עניין של סדר קוסמי ,דהיינו של אינטלקטואלים ומקובלים
המובילים את העולם לסדר המושלם שלו .התנועה מהיחיד לקבוצה באה לידי ביטוי גם במושג
חבורות ,שנודע בקבלת צפת .מעתה התפקיד של האדם היחיד מוטל על יחידים או על הכלל ,עד
שבציונות נעדר מקומו לחלוטין .מבחינה זו הופעתה של הציונות היא פסגת התנועה ההיסטורית
המשיחית שתיאר אידל.
אף על פי כן המציאות מורכבת יותר .הציונות הדתית לא ויתרה על דמותו של המשיח — מבחינה
מסוימת ניתן להצביע על חזרה מהקבוצה לאדם הבודד .בציונות הדתית פעלה קבוצה כריזמטית
שהחלה כקבוצת חוץ ,ושלבסוף חדרה לתוך המנגנון המוסדר .כוונתי לרב אברהם יצחק הכהן קוק
(הראי"ה) ,לבנו הרב צבי יהודה ולתלמידיהם .מדובר בקבוצת תלמידי חכמים ויוצרים שהציבו את
היסודות לבניין תאולוגיה רחבה של ציונות דתית .עם חבריו־תלמידיו של הרב אברהם יצחק הכהן
קוק נמנו הרבנים יעקב משה חרל"פ ,דוד כהן (הנזיר) והבן; עם תלמידיהם נמנים הרבנים שלמה
ואלישע אבינר ,יעקב אריאל ,צפניה דרורי ,חיים דרוקמן ,צבי ישראל טאו ,חנן פורת ,חיים אביהוא
שוורץ והוגים אחרים 24.הרב קוק האב לא היה חבר 'המזרחי' ,ולא השלים עם דרכו האידאולוגית,
שהייתה בעיניו פשרנית .הבן ותלמידיו כבר תמכו ב'מזרחי' בגלוי והפכו לחלק מן המנגנון של
התנועה .קבוצה זו הייתה משיחית במובהק ,כלומר הם פירשו את מאורעות התקופה ביסודיות
ובעקיבות כשלבים בתהליך הגאולה הסופי .באותה מידה הייתה קבוצה זו מיסטית במובהק; אנשיה
עסקו בקבלה והתנסו בחוויות מיסטיות .בהיסטוריה של הקבלה יש תחנות שהופיעו בהן קבוצות
משיחיות שראו את ייעודן בזירוז הגאולה ,ושתלו במייסדן תכונות של גואל 25.מאז שצמח החוג וחדר
למרכז הציוני דתי הפכו תלמידיו להיות המנהיגים הרוחניים של הציבור הציוני הדתי .אף שבאורחות
חייו חלק גדול מן הציבור הבורגני הציוני הדתי נבדל מקבוצה זו ,ומנהל חיים דתיים מתונים הנבנים
 23אידל (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .76
 24על חוג הראי"ה ראו :שוורץ (לעיל ,הערה  ;)14ס' שרלו' ,חוג הראי"ה כחבורה מיסטית' ,תרביץ ,עד (תשס"ה),
עמ'  ;303‑261א' ברק' ,חוג הראי"ה :פרספקטיבות חדשות :הראי"ה קוק ותלמידיו המובהקים בראי המתודולוגיה
המשולבת' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט; הנ"ל' ,ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה
הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת אתחלתא דגאולה בחוג הראי"ה' ,דעת( 66‑64 ,תשס"ט) ,עמ' ;415‑361
ס' שרלו ,צדיק יסוד עולם :השליחות הסודית והחוויה המיסטית של הרב קוק ,רמת־גן תשע"ב; U. Barak, ‘Can
Amalek Be Redeemed? A Comparative Study of the Views of Rabbi Abraham Isaac Kook and Rabbi Jacob
 ;Moses Harlap’, Da‘at, 73 (2012), pp. xxix–lxixא' רוזנק ,סדקים :על אחדות ההפכים ,הפוליטי ותלמידי הרב קוק,
תל־אביב .2013
 25שרלו (שם) ,עמ' .393‑331
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על פי הדגם האופקי ,הוא מכיר בסמכותה הרוחנית .עובדה זו מבהירה את המגמה המשיחית הציונית
הדתית.
אבל חוג הראי"ה לא היה היחיד שלמשיח הממשי היה מקום בשיקוליו .הרב יוסף דוב סולובייצ'יק,
המנהיג הרוחני של הציונות הדתית בארצות־הברית במשך שנים רבות ,ראה בדמות המשיח את
אחיזת הרעיון במציאות הקונקרטית .הוא
כתב דברים נודעים אלה:
המונח 'משיחיות' הוא זמורת זָ ר בגני 26 .מימי
לא השתמשתי בו .יש במונח זה משום השמטת
המוטיב האישי מאמונת המשיח ,שעלולה לערער
את הבנין כולו .חכמינו ז"ל ,דחו בשתי ידים את
דברי רבי הלל ,שקבע מסמרים להלכה ,כי 'אין
להם משיח לישראל' 27 ,וכי הגאולה תתגשם בלי
אמצעות אישיות נבחרת' .שרא ליה מריה [ימחול
לו הקב"ה] לרבי הלל' — התפלל רב יוסף בעד
בעל המאמר .כמו כן המעיין בדברי רבינו משה
בן מימון בהלכות תשובה ,פרק ט' ,ובהלכות
מלכים ,פרקים ט' וי' 28 ,ירגיש מיד ,כי הדיוקן
האישי של מלך המשיח מהווה נקודת־המוקד
של העיקר המשיחי ,הגאולה תבוא על ידי גואל
בדמות בשר ודם ,על כל סימניו המובהקים,
אשר יופיע כשליח האל ,כשיעלה רצון מאתו.
בן אדם ,חרף היותו יצור סופי ,מוגבל ומותנה,
שהיום הוא כאן ומחר בקבר 29 ,יכול להתרומם
לדרגת שליחות אלהית .יש באספקט האישי־
משיחי משום מתן מעמד מרכזי לרעיון הבחירה
שהעניק לאדם כושר טרנסצנדנציה עצמית 30
וכח התעלות אל האלסופיות והנצח .הטייה קלה
משם־עצם אישי לשם־עצם מופשט מפסידה את
כל מהותו של העיקר הדתי הזה [ ]...בקיצור,
המונח 'משיחיות' לא מצא חן בעיני ומעולם לא
עלה על שולחני31 .
הרב צבי יהודה קוק 26
(משמאל) ,הרב יעקב 27
משה חרל"פ (מימין) 28
והרב דוד כהן,
29
(למטה)
ה'נזיר'
30
(רישום :דב שוורץ)

31

על פי ישעיה יז ,י.
בבלי ,סנהדרין צט ע"א.
צריך להיות :י ויא.
על פי בבלי ,ברכות כח ע"ב; לג ע"א.
מקורו של מונח זה בפנומנולוגיה של הדת ,ועניינו היכולת להתעלות על הקיום הזמני והאובייקטיווי .ראו למשל:
M. Scheler, Man’s Place in Nature, Boston 1961, pp. 46–47; R. Niebuhr, The Nature and Destiny of Man:
A Christian Interpretation, I, Louisville, KY 1996, p. 163
י"ד סולובייצ'יק ,בסוד היחיד והיחד ,בעריכת פ' פלאי ,ירושלים תשל"ו ,עמ'  .405‑404נדפס שוב :הנ"ל ,דברי השקפה,
בעריכת ש' שמידט ,תרגם מ' קרונה ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .204‑203
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דברים אלה נתפסו בעיני תלמידיו־ממשיכיו כהיגד משמעותי 32.הרב סולובייצ'יק קישר את דחיית
המונח משיחיות למאבקו בסובייקטיוויות הדתית .שורש המאבק נגע בראש ובראשונה לחששו
מפגיעה בהלכה .בדברי הרב סולובייצ'יק המצוטטים ניכרת התנגדות להעברת הרעיון ממשיח לחבורה
משיחית או לאופנים אחרים המטשטשים את המשיח הקונקרטי כפי שציין אידל .מבחינתו של הרב
סולובייצ'יק ההאנשה של הרעיון היא לבו של הרעיון ,וכל דרך אחרת מאיימת לגלוש לסובייקטיוויות.
הנה כי כן דמותו של המשיח הקונקרטי המשיכה לעצב את המניע המשיחי של הוגים ציונים דתיים.

השיח
כבר עמדתי לעיל על משקלו הרב של הגורם הפרשני במשיחיות הציונית הדתית .אבל לא ניתן
למצות את חשיבותו של גורם זה בלי להביא בחשבון את השיח המשיחי .ההגות והיצירה הציוניות
השתמשו בשיח המשיחי המחולן ,ואילו הציונות הדתית השתמשה בשיח הדתי ,והחדירה את הרעיון
המשיחי לשיח הדרשני והאידאולוגי .למשל הראשון לציון הרב יצחק נסים כתב כי 'גאולת ישראל
איננה שלימה אם אין חירותו המדינית מלווה בחירותו הנפשית' 33.מסגרת הגאולה היא בגדר נתון
מובן מאליו.
השינוי שחל בשיח המשיחי עם הופעת
הציונות הדתית הסיט את המיקוד מדמות
ומקבוצה אל הפרשנות לתקופה ולסימני
גאולה .הרב צבי יהודה קוק נתלה בתקומת
ישראל ובתהליך קיבוץ הגלויות כדי להצביע
על הקץ המגולה .אבל גישתו היא ניסוח חד
וחריף לשיח שכבר התרקם בפלגים שונים
של הציונות הדתית ,ושהשתמש במונחים
המשיחיים כדי לתאר את תהליכי ההווה.
לדוגמה בראשית שנות השבעים של המאה העשרים כתב צוריאל אדמנית ,מהאידאולוגים החשובים
של 'הקיבוץ הדתי' ,על מאבק היהודים במסך הברזל של ברית־המועצות:
כולנו נדהמנו השנה מעוצמת ההתעוררות של אבר מדולדל זה בגוף היהודי .נראה שאפילו אנשי האמונה
שבתוכנו במרצם הבלתי־נדלה ,לא יכלו להעלות על הדעת גילויי גבורה כאלה .האם לא היתה כאן הדגמת
ְמשלו המפורסם של הנביא יחזקאל שבתחיית העצמות היבשות? [ ]...מוטב שנדע שסדנא דארעא חד הוא.
מעשי האבות הם סימנים לבנים .לא השתנו דרכי הגאולה מימי יציאת מצרים ועד ימינו .נמשיך לצפות
לישועה — כי כך צוּ וינו34 .
 32ראו למשל :א' ליכטנשטיין' ,סקירה על תורתו המחשבתית של הרב י"ד סולוביצ'יק זצ"ל' ,עלון שבות141‑140 ,
(תשנ"ד) ,עמ' .12‑11
 33י' נסים ,לדור ולדורות ,א ,בעריכת ש' כ"ץ ,ירושלים תשע"ג ,עמ' קג .הדברים נאמרו בהרצאה שכותרתה 'גאולת
ישראל אינה שלימה ללא חירות נפשית' (שם ,עמ' קב‑קג) .ההרצאה שקדמה לה הוכתרה בכותרת 'החזרת השלטון
היהודי וקיבוץ נדחי ישראל הם חזון הנביאים' (שם ,עמ' צט‑קא).
 34ע' אדמנית ,בתוך הזרם ונגדו ,בעריכת י' אשר ,תל־אביב תשל"ז ,עמ' .463
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הפרשנות הדתית שניתנה למאבק השתמשה בשפה משיחית .בין ששפה זו ביטאה מטען משיחי
קונקרטי ובין שלא ,השיח הוא בעל חוקיות משלו .השיח המשיחי הוא תוצאה של המהלך שתיאר
אידל ,מהלך שהתמקד במעבר הדרגתי כפול :ממשיח לקבוצה ,ומקבוצה לעם כולו ,שנרתם למשימת
הגאולה .בהמשך לכך שאפה הציונות הדתית לממש את הגאולה במסגרת המדינית 35.אף על פי
שמחקרו של אידל התייחס לעקרונות כלליים בלבד הוא השיב את השיח המשיחי למקורותיו היהודיים.

פנים וחוץ
הדגם שהציגה שפירא פונה ללאומיות הכללית ,ונע ממנה למקרה של הציונות .הטעם לדגם זה הוא
ראלי :ההתעוררות הלאומית היהודית צמחה בעיקר באירופה ,ועל כן יש להתייחס בראש ובראשונה
אל הממשות ההיסטורית .לעומת זאת הדגם שהציג אידל פונה לתודעה היהודית הפנימית ,ובוחן את
גלגוליה עד שהתפתחה לתודעה לאומית .כלומר אידל סבר ,ובצדק ,שהתגובה הראלית איננה מתמצה
מתוך סביבתה ,ושכדי להבין תגובה זו יש להידרש לזרמים התת־קרקעיים שפעמו בספרות הרבנית
ובמיסטיקה היהודית במשך מאות שנים .כניסתה של הדת לזירה הציונית העצימה את ההצפה של
התודעה היהודית הפנימית .אף על פי שהמציאות נענית לשני הדגמים ,ולמעשה היא תוצאה של
שילוב של שניהם ,הדגם של אידל נוח יותר להתמודדות עם סוגיית המניעים המשיחיים של הציונות
הדתית.

ד .שילוב
שאלת הזיקה שבין הציונות למשיחיות חלחלה במחקר זעיר שם זעיר שם והפכה לסוגיה מרכזית
וממוקדת בעבודותיו של אוחנה .שלא כקודמיו ,שמחקריהם על המשיחיות נגזרו מעבודותיהם
הכלליות בחקר ההיסטוריה (שפירא) והמיסטיקה היהודית (אידל) ,אוחנה התמקד בניתוח תרבותי
של הזיקה שבין המשיחיות לציונות .בשלושת הספרים שהקדיש לנושא הציג אוחנה שורה של דגמים
המאפשרים את הבנת מעמדו של הרעיון המשיחי בעשייה ובהגות הציוניות 36.דגמים אלה נשענים
במידה רבה על הדגמים שהציגו חוקרים קודמים ,מחדדים אותם ומוסיפים עליהם .ואלה הם:
א .משיחיות פרומתאית מול משיחיות טרנסצנדנטלית :המשיחיות הפרומתאית משמעה שאדם
נוטל את גורלו בידיו ,ואיננו מוכן להמתין עד שהתיקון יתבצע מעצמו או בידי שמים; משיחיות
טרנסצנדנטלית משמעה שהתיקון יתבצע בידי שמים .המשיחיות הציונית היא פרומתאית .דגם זה
הוא במידת מה גרסה של הדגם האנכי והאופקי של אידל — המשיחיות הפרומתאית היא למעשה
המשיחיות האופקית ,אך היא מדגישה יותר את ההעזה והחוצפה שביזמה המשיחית האנושית.
 35א' פישמן ,בין דת לאידיאולוגיה :יהדות ומודרניזציה בקיבוץ הדתי ,ירושלים  ,1990עמ' .73‑72
 36ד' אוחנה ,משיחיות וממלכתיות :בן גוריון והאינטלקטואלים :בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית ,באר־שבע תשס"ד;
הנ"ל ,לא כנענים לא צלבנים :מקורות המיתולוגיה הישראלית ,ירושלים ורמת־גן תשס"ח; D. Ohana, Political
Theologies in the Holy Land: Israeli Messianism and its Critics, Abingdon & New York 2010
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ב .צלבניות מול כנעניות .ראיית הציונות כתנועה צלבנית פירושה שזו תנועה קולוניאליסטית,
הכופה אמות מידה חיצוניות (אירופיות) על מרחב זר להן .במידת מה דגם זה מקצין את הדגם שהציבה
שפירא ,ושניזון מהלאומיות האירופית .ראיית הציונות כתנועה כנענית מבליטה את אי ההבנה שלה
למרחב המקומי ,שהוא 'ילידי' .על פי דגם זה נשללת למעשה בכל מקרה הלגיטימציה של הציונות,
ועל כן אפשרות קיומה ניתנת להסבר מתוך מיקומה בין שתי האפשרויות ,כלומר הציונות יצרה מרחב
שיש בו צירוף של יסודות ילידיים ויסודות אירופיים.
ג .מיתוס מול רציונליות היסטורית :הרעיון המשיחי מתנודד בין הסיפר המיתי ,שאיננו ניתן
להבהרה רציונלית מלאה ,ושאיננו כפוף להיסטוריה ,לבין התהליך ההיסטורי הרציונלי.
דגמים אלה מסייעים למפות ,לסדר ולהבין את האירועים ההיסטוריים הפרטיים .המשותף לכולם
הוא המקורות החיצוניים שמהם הם שואבים .מבחינה זו המשיך אוחנה את הכיוון של שפירא.
אוחנה סבר שהציונות איננה ניתנת להבנה ללא שורה של תבניות מן הסביבה התרבותית .בהקדמה
לאחד מספריו כתב' :ניסיון להבהיר את תכליתו של הפרויקט הציוני דורש חילוץ ההיסטוריוגרפיה
של המהפכה הציונית מהקשרה היהודי ומהתפתחותה הפנימית בלבד ומיקומה על רקע ההשפעות
והזיקות האינטלקטואליות ,האידאולוגיות והתרבותיות של אירופה ,ערש צמיחתה'37.
אוחנה העמיד את הגורם המשיחי כאחד הגורמים המניעים את התהליך הציוני .ספרו 'משיחיות
וממלכתיות' עוסק בוויכוח שהתלקח בשנות החמישים ובראשית שנות השישים של המאה העשרים
בין דוד בן־גוריון לאינטלקטואלים שונים בסוגיה המשיחית 38.המדקדק בדגמים שהציב אוחנה מבין
שהזיקה המשיחית היא המעצבת לדעתו את העמדה האידאולוגית ,ואני סבור שבכך אמנם צדק .אך
אני מבקש לבחון כאן אם הדגמים הללו מסייעים להבנת מעמדו של הגורם הדתי בזיקה של הציונות
למשיחיות .בדיון עד כה עמדתי על המרכיבים הייחודיים של המשיחיות הציונית הדתית ,וכעת
ברצוני להראות שהוויית הציונות הדתית איננה מתמצה בשיקולים המשיחיים ,מרכזיים ככל שיהיו.

'גוש אמונים' :דיון מחודש
אמונים'39.

התנועה הייתה במידה מסוימת
אחד השיאים של מפגש דת ,ציונות ומשיחיות היה ב'גוש
שיתוף פעולה של הציונות הלא־דתית והציונות הדתית ,ועם מקימיה נמנו יוצאי מחתרות ואנשי הימין
הציוני ,אך במהרה השתלטה עליה הציונות הדתית .אוחנה בחר להציג את 'גוש אמונים' כביטוי ברור של
משיחיות טרנסצנדנטלית ,כנענית ומיתית .הוא החיל את הדגמים המשיחיים על התופעה הקונקרטית,
וביקש להתגבר על הדיאלקטיקה ועל המורכבות של האירוע המקומי .הדיאלקטיקה היסודית של
'גוש אמונים' נעוצה בעובדה שהוא תוצאה מובהקת של יזמה אנושית ,כלומר המניע הוא לכאורה
טרנסצנדנטי ,אך המוציאים אל הפועל הם אנשי ביצוע מעשיים ,והתוצאה הסופית צריכה להיות
 37אוחנה ,לא כנענים (שם) ,עמ' .20
 38אוחנה ,משיחיות וממלכתיות (לעיל ,הערה .)36
 39על 'גוש אמונים' נכתבה ספרות רחבה החל מספרו של צ' רענן ,גוש אמונים ,תל־אביב תשמ"א ,ועד מ' פייגה ,שתי מפות
לגדה :גוש אמונים ,שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל ,ירושלים תשס"ג.
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עלון גיוס משפחות
לגרעין שילה של 'גוש
אמונים' ,אפריל 1977

(אוסף 'גוש אמונים' ,תרומת
פרופ' גדעון ארן ,הספרייה
הלאומית)

טרנסצנדנטית .אין ספק שהיסוד המשיחי הוא גורם מכונן בהווייתו התאולוגית והרעיוניות של 'גוש
אמונים' .במצע הרעיוני הראשון שלו נכתב במפורש כי מגמתו 'להביא לתנועת התעוררות גדולה
בעם ישראל למען הגשמת החזון הציוני במלוא היקפו ,תוך הכרה כי מקור החזון במורשת ישראל
ובשרשי היהדות ,ותכליתו הגאולה השלמה לעם ישראל ולעולם כולו'40.
הווייתו של 'גוש אמונים' נעוצה הייתה בחזון המשיחי המלא ,אבל ההוויה המשיחית ,המובנת
מאליה ,איננה כל התמונה כולה .על כן יש להעיר על יישום הדגמים של אוחנה שהצגת 'גוש אמונים'
כמיוסד על משיחיות טרנסצנדנטית מתחשבת בתוצאה אך לא ברקע ההיסטורי ,או לחלופין בהסבר
התאולוגי ולא בהסבר הפסיכולוגי ,וכוונתי לתאוריית הפיצוי על היעדר המיתוסים .הציונות הדתית
חשה שהורחקה בכפייה ממוקדי העשייה ,ולתחושה זו היה יסוד ממשי :המשאבים הדלים של הנהגת
 40נדפס בסוף :ג' שפט ,גוש אמונים :הסיפור מאחורי הקלעים ,בית־אל תשנ"ה.
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היישוב והקצאת המשאבים לפי מפתח הסיעות הפוליטיות בתקופת היישוב וכן בשנותיה הראשונות
של המדינה לא אפשרו את תנופת ההתיישבות ששאפה הציונות הדתית לחולל .על כן חסר לתנועה
מיתוס ההתיישבות של ייבוש ביצות והגנה הרואית על היישובים .כמו כן היעדר הנוכחות הדתית
בדרגים העליונים של המחתרות ,הפלמ"ח וצה"ל הרחיקו את הציונות הדתית ממיתוס הגבורה,
והשפעתה על המדיניות של התנועה הציונית הייתה מוגבלת .להיעדר המיתוסים התלוותה תחושת
רדיפה; מייסד אגודת הספורט 'אליצור' ,שהקימה את היחידות הדתיות ב'הגנה' ,ניסח זאת כ'זלזול
ושנאה מצד החילוניים והפועלים'41.
מנגנון הפיצוי בא לידי ביטוי במאבק של הציונות הדתית להכרה ולניכוס מיתוסים ,ואזכיר לדוגמה
שלושה ניסיונות ספורדיים שנעשו במסגרת מאבק זה:
א .מרד — ההתיישבות הציונית הדתית התמרדה בשנות העשרים של המאה העשרים נגד התנועה
הציונית :אם לא יקבלו אדמה להתיישב ,איימו ראשי הציונות הדתית ,לא ישקלו את השקל הציוני
לתנועה אלא יקימו גוף מתחרה .ואכן בעקבות הכרזה זו קיבלו אדמה להתיישבות.
ב .מיתוס ביריה — בשנת  ,1946בעקבות גילוי מצבור של נשק ומסמכים ביישוב ביריה שליד צפת,
שיושביו נמנו עם המחלקה הדתית של הפלמ"ח ,נאסרו המתיישבים ,והבריטים פינו את היישוב והפכו
אותו לשטח צבאי סגור .בתגובה הוחלט על הקמת יישוב חלופי כמחאה ,ואלפים עלו ליישוב זה.
בסופו של דבר הסכימו הבריטים לקיומו של היישוב ,ולאחר יותר משנה שוחררו האסורים מן הכלא.
מאז החלו חברי 'בני עקיבא' לציין מדי שנה את י"א באדר ,יום העלייה לביריה ,בעלייה לרגל לאתר.
ג .חומה ומגדל — יותר מחמישים יישובים הוקמו בשיטת חומה ומגדל ,מתוכם רק שלושה השתייכו
ל'קיבוץ הדתי' ,וכן הוקמו במסגרת זו מושבים דתיים ,כמו הזורעים.
בכל אלה לא היה כדי לפתח מיתוסים של התיישבות ומאבק 42.ביטוי מעניין להיעדר המיתוסים
נמצא בדבריו של דתל"ש (דתי לשעבר) שבא מקרב המחנה הציוני הדתי:
החרדים יצרו דורות של רבנים וגאוני תורה; הדת עד היום הולכת על־פיהם ולא על־פי רבני בני עקיבא.
החילונים יצרו את המדינה ויצרו את כל סיפורי הגבורה והמיתוסים של הקמת המדינה והיחידות המובחרות.
ואתה תקוע בין שני המיתוסים האלה .אתה לא פה ולא שם [ ]...זו חברה שכל הזמן עסוקה בלהסתכל מה קורה
בצדדים ומנסה להוכיח ,בעיקר לעצמה ,שהיא שווה משהו43 .

עדויות של דתל"שים צריכות להיקרא כמובן על רקע מצבם המיוחד והאינטרסים האפולוגטיים
המאפיינים אותם ,ועם זאת יש בדברים אלה מבע אותנטי לבעיית היעדר המיתוסים בציונות הדתית.
והנה 'גוש אמונים' סיפק סוף סוף לציונים הדתיים את המיתוסים שכה חסרו להם .אנשי המעמד
הבינוני של הציונות הדתית הפנימו את הדגם של אנשי ֵ'חרות' ,שהשתתפו בפעולות מחתרתיות
 41י"א אליאש ,מעשה הבא בחזון ,תל־אביב תשמ"ג ,עמ'  .56תנועת'הפועל המזרחי' ,שאליאש נמנה עם ראשוניה ,חשה
תחושת רדיפה כפולה ,לנוכח ההתנכרות של 'המזרחי' לתנועת הפועלים הדתית.
 42על מנגנון הפיצוי ראו :שוורץ ,הציונות הדתית והמאבק (לעיל ,הערה  ;)1הנ"ל ,הציונות הדתית על פרשת דרכים
(לעיל ,הערה .)1
 43ש' לב ,ושיודע לשאול :ארבעה־עשר מונולוגים של דתיים לשעבר ,תל־אביב תשנ"ח ,עמ'  .69ראו עוד :שם ,עמ' .80
הביטוי הקיצוני במידת מה מציג את התסכול הציוני הדתי ואת מנגנון הפיצוי שהתאמץ ליצור.
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העלייה לקרקע של
'קבוצת אמונים'
להקמת קיבוץ
עין־הנצי"ב1946 ,

ערב הקמת המדינה ,ושבסופו של דבר עלו לשלטון בשנת  .1977הפנמה זו נעשתה בסיועם הפעיל
של אנשי מחתרות וגיבורי מלחמה לשעבר ,כמו יצחק שמיר ומאיר הר־ציון .חברי אצ"ל ולח"י
והפרו את אנשי 'גוש אמונים' בטקטיקות שונות.
בעבר התאכזבו קשות ממדיניותו של מנחם בגין ִ
המשתתפים במאבק למדו להסתיר את יעדיהם ,ובמבצעי עלייה על הקרקע חמקו מעינם הפקוחה של
הצבא והמשטרה והתחזו למשל לאנשי רפואה; העלייה לסבסטיה בקיץ  1974תוארה כמבצע 'צבאי'
מתוכנן; הספקת אוכל ליושבי ההתנחלויות תוארה כמעט במונחים של פריצת מצור; ושביתת רעב
נתפסה כ'צו קריאה' לשירות צבאי .אף אנשי תנועת 'העבודה' שמעון פרס ,יגאל אלון וחבריהם לא
התאפקו מגילויי סימפטיה לצעירים ששחזרו את נעוריהם שלהם.
מנגנון הפיצוי מסביר את המינוח המיליטריסטי שנקט 'גוש אמונים' .השיכרון שחשו אנשי
התנועה כאשר נוכחו לדעת שהם מככבים בראש מהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה היה מרענן
ומכונן .מנגנון הפיצוי עשוי להסביר גם את העובדה שהגוף המרכזי של 'גוש אמונים' היה הבורגנות
הציונית הדתית .הרי 'גוש אמונים' הוקם לא רק בכפר־עציון אלא גם במניין 'הלל' ברמת־גן .אמר
הרב יואל בן־נון:
גוש אמונים סיים את הפרק שבו יש אדם יהודי שהוא דתי לחוד ולאומי־ישראלי לחוד .הפסקנו להיות שומרי
הכשרות במזנון של רכבת מפא"י ,הרכבת שאני גדלתי בתוכה ושנמאס לי לשמש בה משגיח הכשרות של
המזנון ,כי יש לי מה להגיד גם ביחס לקטר ולכיוון הנסיעה .בעניין זה אין לי שום רגשי נחיתות בפני כל
ישראל אחר .גדלתי בארץ ,שירתי בצה"ל עם חברים המכונים 'לא דתיים' ,ויש לי אתם ויכוח פתוח כשווה
עם שווים .אני לא מוציא אותם מהכלל ,והם לא מוציאים אותי מהכלל .אם את הדבר הזה חולל גוש אמונים,
הדבר חשוב מן הישובים שהקים44 .
 44ז' גלילי (עורך) ,קרע בין הכיפות :חשבון נפש של דור הכיפות הסרוגות ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .22
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חניכי תנועת 'בני
עקיבא' בעלייה
של חברי 'גוש
אמונים' לתחנת
הרכבת הנטושה
של סבסטיה,
יולי 1974

(צילום :יעקב סער ,לע"מ)
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ברור ומחוור לכול שהמניע האצילי העליון לפעילות 'גוש אמונים' היה המניע המשיחי .הקבוצה
האידאולוגית הדומיננטית של 'גוש אמונים' נבנתה כאמור מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק .קבוצה
זו פעלה מתוך אמונה משיחית עמוקה ,כפי שכבר הראה גדעון ארן 45.אולם היו לפעילות 'גוש
אמונים' מניעים נוספים ,חשובים לא פחות .מניע כזה היה תחושת העלבון הצורב לנוכח החלטת
האו"ם בשנת  1975שקבעה שהציונות היא תנועה גזענית ,ושביקשה להשוות בין הציונות לנאציזם;
תנופת ההתיישבות שהתפתחה באותה תקופה בחבלי יהודה ושומרון נתפסה כתגובה הולמת על
החלטת האו"ם .נמצאנו למדים כי לא די בדגם המשיחי ,שורשי ככל שיהיה ,כדי להסביר את התופעה
ההיסטורית המורכבת.

זרמים תת־קרקעיים

משה קרונה,
1993‑1913

(באדיבות דוד אסף)

מנגנון הפיצוי מבהיר כאמור שהתפיסה המשיחית של הציונות הדתית איננה ניתנת לרדוקצייה
פשטנית .יש להביא בחשבון בהקשר זה גם את מנגנון ההדחקה .מראשית ימיה של הציונות הדתית,
בתחילת המאה העשרים ,הודחק המניע המשיחי מחשש מעימות עם הטענה החרדית בדבר עלייה
בחומה .כבר הרב ריינס הציג הסבר כפול לטענתו שפעילותו הגואלת איננה נובעת ממרד כלפי שמים:
(א) הציונות הדתית מאמצת את תפיסת הציונות המדינית בדבר מקלט בטוח ,ומטרתה איננה גאולת
העם אלא הצלתו הפיזית( .ב) הקב"ה נוכח בתהליך ההיסטורי ולמעשה הוא המניע את המאורעות
באופן אימננטי ,ועל כן אין בציונות משום עלייה בחומה46.
הציונות הדתית מעולם לא הפרידה בין הפרומתאי לטרנסצנדנטי; היא ביקשה לטשטש את
הגבולות ביניהם ,כדי שלעולם לא יוכל אדם לקבוע היכן מסתיים הפרומתאי ומתחיל הטרנסצנדנטי.
דוגמה מייצגת למגמה זו ניתן לראות בדברים שכתב בפתח ספר זיכרונותיו משה קרונה ,איש 'הפועל
המזרחי' שכיהן כראש המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בסוכנות היהודית וכיושב
ראש המרכז העולמי של 'המזרחי':
בשנים האחרונות החלו כמה מחוקריה של הציונות הדתית להתעמק יותר בשורשיה
הרעיוניים של תנועה זו ובשורשיה הדתיים בפרט .תשומת הלב מתמקדת סביב השאלה:
האם יצאו הוגיה של הציונות הדתית מתוך ההנחה כי הציונות המדינית באה בעיקר לשם
הצלה פיסית של כנסת ישראל ,או לשם מימושם של כיסופי גאולה? [ ]...חשוב להעיר,
כי בימי חלדנו ועשייתנו הפעילה בתנועת הציונות הדתית במשך יובל שנים ,מעולם לא
נתעוררה שאלה זו ,לא להלכה ולא למעשה .היא לא הטרידה אותנו וממילא לא היינו דנים
בה .הגבול בין מושגי ה'הצלה' וה'גאולה' היה לגמרי מטושטש ,והם היו בבחינת 'שנים
הבאים כאחד' וכשני צדדים של מטבע אחת .דרשנים ,מטיפים ,נואמים וסתם מתווכחים
ומתפלמסים ,שהיינו מקשיבים להם באורחות חיינו פעמים כה רבות ,היו כולם מערבבים
את המושגים ודנים בהם בחדא מחתא47 .
 45ג' ארן ,קוקיזם :שורשי גוש אמונים ,תרבות המתנחלים ,תיאולוגיה ציונית ,משיחיות בזמננו ,ירושלים תשע"ג .הספר
מבוסס על עבודת דוקטור שאושרה בשנת תשמ"ז.
 46ראו למשל :א' לוז ,מקבילים נפגשים ,תל־אביב תשמ"ה ,עמ'  ;311‑310שפירא (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .126‑113
 47מ' קרונה ,מורי ורבותי ,אחי ורעי ,תל־אביב תשמ"ז ,עמ' .12‑11
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קרונה תיאר את הזהות — לפחות בסגנון ובאתוס — בין תפיסת הציונות כהצלה לבין תפיסתה כהגשמת
הגאולה .ואכן היה טשטוש בין התחומים .דוגמה נוספת לכך יש בהתבטאותו של ישעיה ברנשטיין,
מהאידאולוגים של 'הפועל המזרחי' ,עם היוודע התוצאות האימתניות של השואה:
אף־על־פי־כן יש צד אחד של העניין ,שניתן להבינו בתחומי הנגלה לנו ,בגבולות הטבעיים שאנו רואים
אותם כרגילים ,אם גם מתוך יחס של חטא וענשו [ ]...אבל יש שהעונש בא כתוצאה טבעית ישרה ממעשה
החטא ,והוא אינו מופלא מהבנתנו [ ]...נמצא ,שחטא־הגולה הוא גופו הרה־אסון .הוא חטא־החטאים הגדול
של האומה כלפי עצמה ועצמיותה .הוא השאור שבעיסה המעכב את הגאולה48 .

ברנשטיין לא הציג גישה פרשנית ותאולוגית עקיבה כמו שעשה הרב צבי יהודה קוק .הוא הגיב על
אירוע ,וסגנונו מבטא את השגרה העיתונאית של עיתון 'הצופה' ,שבו פורסמו הדברים לראשונה ,באייר
תש"ה ( .)1945הצלה וגאולה היו בעיניו שני פנים של אותה מטבע ,הן מבחינה סגנונית הן מבחינה
רעיונית.
תופעה זו משקפת התלכדות של הפרומתאי והטרנסצנדנטי במונחיו של אוחנה .כבר באותם ימים
הפכו האידאולוגים והתאולוגים של הציונות הדתית בממדים המשיחיים של התהליך ההיסטורי .אולם
עבור הציבור הרחב היה הדיון התאולוגי לאינטואיציה .כלומר רוב אנשי התנועה פעלו לא בהכרח
כתוצאה משיקול דעת תאולוגי מעמיק ,אבל הדיון התאולוגי יצר בקרב ציבור זה מניע אינטואיטיווי.
מכאן ואילך הצניעה הציונות הדתית את ההסבר המשיחי שלה.
המחקר הפוסט־מודרני בסוגיית הפרשנות מאפשר הבנה מורכבת של תופעת ההסתרה ושל
המשמעות החבויה של טקסט או תופעה .בספריי על הציונות הדתית פיתחתי דגם משולש כדי
להבין את התודעה המשיחית שלה ואת מערכת הזיקות העדינה שבין ההיסטורי למיתי 49.דגם
זה מצריך להתוודע לדרכי הגאולה .תפיסת הגאולה מבחינת אופי המאורעות המרכיבים אותה
נחלקת כידוע לאפוקליפטית ולנטורליסטית :על פי התפיסה האפוקליפטית הגאולה פירושה
קץ המציאות הנוכחית והופעתו של עולם חדש בעל חוקיות שונה לחלוטין; על פי התפיסה
הנטורליסטית הגאולה תתגשם בעולם הטבעי והארצי הנוכחי .אפשר לנסח את הדגם המשולש
במונחיו של אוחנה:
א .על פני השטח הציוני הדתי מתנהג באופן 'נורמלי' ,הוא בגדר הוויה פרומתאית .האדם
המודרני הוא סובייקט ,כלומר הוא מבקש למצות את המציאות מתוך הצבת עצמיותו במרכז .ההיסט
הסובייקטיווי בא על חשבון הטרנסצנדנטי .הציוני הדתי איננו שונה :על פני השטח הוא מתנהג כאדם
מודרני לחלוטין ,השולט בגורלו.
ב .מתחת לפני השטח ,בסף המודע ,הציוני הדתי מאמין שהמאורעות ההיסטוריים של הדור
האחרון הם שלבים בתהליך הגאולה הנטורליסטי .ההתעוררות הציונית היא אתחלתא דגאולה ,והיא
הראשונה בסדרת שלבים שתוביל לעצמאותו של עם ישראל (מטרה שהושגה) ולקידום העולם כולו
 48י' ברנשטיין ,ייעוד ודרך :מאמרים והרצאות ,תל־אביב תשט"ז ,עמ' .71
 49ד' שוורץ ,ארץ הממשות והדמיון :מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית־הדתית ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ' ;222‑213
הנ"ל ,הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות ,תל־אביב תשנ"ט ,עמ' .82‑63
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להכרה בערכי הקדמה והנאורות .כמובן האידאל של מדינת הלכה הוא ההישג הגדול של תקופה זו.
סף המודע הוא אפוא מהלך פרשני מובהק להיסטוריה.
ג .בממד העומק ,בתת־מודע ,הציוני הדתי מאמין שבסופו של דבר תתגשם המשיחיות האפוקליפטית.
הווי אומר שהציונות הדתית לא ויתרה על הבחינה הטרנסצנדנטית ,כלומר על הממד האפוקליפטי
של הגאולה .כבר ראשוניה היו משוכנעים שהפעילות האנושית הפרומתאית היא פרוזדור לפעילות
אלוהית גלויה ולשינוי חוקי הטבע .מדינת ההלכה שתקום בארץ־ישראל לפי החזון הציוני הדתי
עתידה להוביל לעולם אחר ,שבו יקומו המתים לתחייה ,ואנשים יחיו לנצח בעולם פנטסטי.
טקסט טיפוסי ,המבטא את שלושת הרבדים הללו ,הוא מאמר שחיבר מנהיג 'המזרחי' הרב מאיר
בר־אילן (ברלין) בשנת תרפ"ז ( ,)1927ושכותרתו 'על המזרחי בהווה ובעתיד' .בין השאר כתב שם:
ובהביטנו אל העתיד אנחנו מכוונים לא אל העתיד המקווה
אך אל העתיד הנראה .עינינו נשואות עכשיו אל ימי החזיון
של 'ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים' 50 ,אשר לפי
היעודים הנבואיים 'לא יהיה אז שם — בארץ ישראל — לא
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת
הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר ולא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את ד' בלבד' 51 ,כי אין אנו מן הדוחקים את הקץ,
בימינו ובמעשינו אנחנו מביטים אל העתיד הקרוב ,אשר עדיין
תהא קנאה ותחרות ,ועדיין תהיינה גם בעמנו וגם בארצנו,
הדעות מחולקות ,בעלי אמונה ובני בלי אמונה ,שומרי תורה
וכופרי תורה ,ועוד תהיינה המחשבות רצוצות וההשקפות
מפורדות; מביטים אנו אל העתיד הקרוב ,בשעה שהמעדנים
עדיין אינם מצויים ,והטובה איננה מרובה ומושפעת — וחפצים
אנו רק לקרב את הגאולה ,גאולת העם וגאולת הארץ לגאול את
שניהם מאותן הגלויות שהם נמצאים בהן זה ברוח וזו בחומר
ומתוך החפץ הכביר לקרב את גאולת הנפש וחרות הארץ עד
כמה שאפשר — רואים אנו את דרכנו ,דרך המזרחי הולכת
וכובשת52 .

הרב מאיר בר־אילן הרב בר־אילן ציטט מההלכה החותמת את ספר 'משנה תורה' לרמב"ם ,ואכן הרמב"ם היה הנציג
(ברלין)1949‑1880 ,
הגדול של הגישה המשיחית הנטורליסטית .הרב בר־אילן צמצם את גישת הרמב"ם משתי בחינות:
במסע הרצאות
בארצות־הברית
(א) הרמב"ם תיאר מצב של שלום עולמי ,שבו המשאבים יוקצו למדע ולחכמה ,ועל כן הרווחה
תשגשג; הרב בר־אילן הוסיף בדבריו של הרמב"ם את ארץ־ישראל ,והסב את הדברים על המצב
בארץ( .ב) הרב בר־אילן הסב את דברי הרמב"ם על העתיד הקרוב ,כלומר הוא הבחין בין המשיחיות
הנטורליסטית ,האמורה להתגשם בעתיד הקרוב ,לבין המשיחיות האפוקליפטית ,שהיא עתיד רחוק,
 50על פי ישעיה יא ,ט.
 51על פי משנה תורה לרמב"ם ,הלכות מלכים יב ,ה.
 52כתבי רבי מאיר בר־אילן ,א ,ירושלים תש"י ,עמ' לג.
קתדרה

 ,1 5 9נ י ס ן ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 5 2 - 1 2 5

ציונות ,דת ,משיחיות :עיון מחודש

ושהניסיון לקרבה הוא דחיקת הקץ .אמנם הרב בר־אילן לא הזכיר במפורש את העתיד האפוקליפטי,
אולם אין ספק שלכך התכוון ,שהרי הוא הציב את האידאל המימוני כיעד בהווה — לטענתו שלום
בין הפלגים ביישוב ,הנחלת האמונה בקרב אנשיו והשלטת הדת על הפרהסיה הן משימות המוטלות
על 'המזרחי' בהווה הקרוב .הדגם המשולש שהצגתי מאפיין אפוא את דבריו של הציוני הדתי גם
בהתבטאויותיו האידאולוגיות השגרתיות.
עוד יש לציין כי גם באידאולוגיה הציונית קיים מאפיין אזוטרי; עצם הדיון בדגמים משיחיים
בתנועה זו מעיד על כך .אולם העניין לא צף ועלה למישור הרשמי .כבר ציין קולת כי 'הציונות כתנועה
מעולם לא קבעה כל יחס אל הרעיון המשיחי ואל התנועות המשיחיות .שום קונגרס ציוני לא דן ולא
החליט על כך .אותה רב־משמעותיות מכוונת הקיימת באידאולוגיה הציונית ביחס לאופיו של העם
היהודי ולהיסטוריה היהודית מאפיינת גם
את יחסה אל הרעיון המשיחי' 53.אולם ממד
העומק בציונות איננו מרובד כמו בציונות
הדתית .הרצל נתפס כגואל ,והשבר על מותו
ניזון גם מהאכזבה על משיחיות שהתבדתה.
הטוטליות של זרמים בציונות העובדת
אף היא התפרנסה מהמשיחיות החבויה.
אך רובדי העומק של הציונות הדתית,
המעוגנים בתולדות הרעיון המשיחי ,אינם
ניתנים לרדוקצייה להסבר פעילות מחולנת.
מכל מקום במה שנוגע לדגמים של
אוחנה אפשר לקבוע כי המשיחיות הציונית
הדתית פועלת לפי הדגם הפרומתאי ,אבל
המניע הטרנסצנדנטי נמצא כל העת ברקע
הסמוי ויוצר תודעה מורכבת ורבת שלבים.
זאת ועוד ,המשיחיות של הציונות הדתית
איננה מתמצה מתוך הנראה בלבד; 54אי אפשר להבין את הנראה ללא הממד הסמוי .הציונות הדתית
מתנהגת על פי ההיסטורי ,אך מונעת מכוח עולם מיתי עשיר.

הסתעפות הדגמים
נופך רעיוני ופרשני מיוחד הוסיף לרעיון המשיחי חוג הראי"ה .גם התאולוגיה של הרב אברהם יצחק
ומטבע שחוק בידי העוסקים בהגותו ,שהגאולה פועלת מתחת לפני השטח
הכהן קוק עסקה בהצנעהַ ,
 53קולת (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .420
 54לאחרונה נדונה הסוגיה פעם נוספת בחיבוריו של ענברי .ראו :מ' ענברי ,פונדמנטליזם יהודי והר הבית ,ירושלים
תשס"ח; M. Inbari, Messianic Religious Zionism Confronts Israel Territorial Compromises, Cambridge 2012
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באמצעות פורקי העול החילונים .הבנת הגאולה תלויה במתח שבין האזוטרי לאקזוטרי .ההשגחה
האלוהית משתמשת בפרומתאי כדי להשיג את מטרותיה הכמוסות ,שהן יישוב הארץ והחייאת
השלטון היהודי עליה .הרב צבי יהודה קוק ,שכבר חזה בהקמת המדינה ,בקיבוץ הגלויות ובכינון
הממלכתיות היהודית על אדמת ארץ־ישראל ,טען שהגאולה נחשפה ,כלומר האזוטרי הפך אקזוטרי.
ההשגחה האלוהית התקדמה שלב אחד קדימה ,והיא פועלת כעת במהלכים גלויים לחלוטין .ואולם
החילון ההולך וגואה של המדינה ,ובאופן ספציפי רצח רבין ,הוביל את הרב צבי ישראל טאו לשוב
לפרשנותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק :הגאולה חזרה להיסתר .בעקבות ההתפתחויות הללו שבה
ההשגחה לרובד הסמוי ,הטרנסצנדנטי .מכאן שהגאולה לא פסקה; מהלכיה מתוכננים מראש ,והיא
מתקדמת משלב לשלב ,אולם ההתקדמות איננה לינארית אלא דיאלקטית55.
סדרת התהיות המשיחיות הללו לא יכלו להעסיק את הציונות הכללית .חוג הראי"ה נכנס לפרטי
פרטיה של הגאולה .כבר עסקו חוקרים ובתוכם כותב שורות אלה בתפיסת השואה של הרב צבי
יהודה קוק ,שטען כי מדובר במהלך מתוכנן של הקב"ה כדי לנתק את עם ישראל מהגלות ('ניתוח
כואב') ,לאחר שמהלכים אחרים שננקטו עד אז נכשלו .שתי דוגמאות מבהירות עד כמה ירד הרב צבי
יהודה קוק לפרטי המהלך האלוהי הטרנסצנדנטי של הגאולה( :א) חורבן מרכזי התורה — הקב"ה ידע
שהחיבור העמוק ביותר לאדמת הגלות הוא באמצעות ישיבות ומוסדות תורה ,ועל כן פגע בהם ,ובכך
מנע כל היתלות בגלות( .ב) הגבורה — האל נטע באומה היהודית את דגם המאבק חסר הסיכויים,
שהתבטא במרד הגטאות ,ודגם זה הצליח לימים במאבק המחתרות להקמת המדינה56.
גישת הרב צבי יהודה קוק ממסמסת את הדגם הפרומתאי במינוחו של אוחנה ומציגה אותו כקליפה
דקה המכסה על מהלכים אלוהיים פעילים וסוערים .מה שנראה כיזמה אנושית הופך לטרנסצנדנטי
באופן מוחלט .גישתו של הרב צבי יהודה קוק לא נותרה במישור התאורטי .אדרבה ,היא הפכה
לפרוגרמה ,וזו הניעה לא רק את 'גוש אמונים' בזמנו אלא גם את מנהיגיהן הרוחניים של רבות
מהישיבות הלאומיות57.

ה .מסקנות
הרעיון המשיחי קשור קשר הדוק בדברי ימי עם ישראל במאה העשרים .לעתים עצמת הקשר מעיבה
על ראיית התמונה ההיסטורית והרעיונית במלואה ,וחקר ההגות הציונית הדתית משקף קביעה זו.
אניטה שפירא ,משה אידל ,דוד אוחנה וחוקרים אחרים נכנסו לעובי הקורה של סוגיה טעונה ,והתאמצו
להבהיר אותה באמצעות דגמים כלליים .ניתן לקבוע כי דיונים אלה סיפקו את המונחים הבסיסיים,
 55שוורץ (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  .103‑92על נפתולי גישתו של הרב טאו ראו :א' אברמוביץ' ,התיאולוגיה הממלכתית של
הרב צבי טאו וחוגו' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,תשע"ד.
 56שם ,עמ'  ;37‑23י' רוזן־צבי' ,החולה המדומה :צידוק השואה במשנת הרב צבי יהודה קוק וחוגו' ,תרבות דמוקרטית6 ,
(תשס"ב) ,עמ' .209‑165
 57א' דון־יחיא' ,פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי :הישיבות הלאומיות בישראל' ,א' שפירא (עורכת) ,עצמאות:
 50השנים הראשונות ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .470‑431
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ארגז כלים ,המאפשרים דיון בזיקה שבין ציונות למשיחיות .ברצוני לפרט מסקנות אחדות העולות
מתוך הצגת הייחוד ביחסה של הציונות הדתית לרעיון המשיחי.

משיחיות כמשימה
המשיחיות לא רק התוותה את המסד התאולוגי של הציונות הדתית אלא עיצבה את השיח של התנועה.
אף החולקים על המסכת המשיחית הדטרמיניסטית שפותחה בחוג הראי"ה ,ושנתקבלה באהדה
בציונות הדתית ,הציבו כהנחת יסוד את הפעילות של ההשגחה אלוהית .לדידם ההשגחה התגלתה
במאה העשרים במנות קצובות ,בכל אירוע כשלעצמו .בגישה זו צידדו הרב סולובייצ'יק וחתנו הרב
אהרן ליכטנשטיין ,שהיה נציג נאמן לדרכה של האורתודוקסייה המודרנית של צפון אמריקה בארץ58.
כלומר הטרנסצנדנטי ,במינוחו של אוחנה ,נוכח גם אם אין הוא מבטא תהליך בעל רציפות.
היו גילויים של הסתייגות מההשתלטות של השקפת העולם המשיחית .אף הוגים שדיברו בלשון
המשיחית נרתעו מדי פעם מעצמתה .על פי רוב באו ההסתייגויות מהוגי המרכז הדתי ,כמו צוריאל
אדמנית ,שהבחין בין משיחיות לבין החיים הארציים .הוא טען בשנת תשכ"ה ( )1965כי 'חידוש חשוב
חידשה תנועת הציונות הדתית בהגות הדתית המקובלת :היא לא הסכימה יותר להסתפק ב"רוחניות"
של המושגים הדתיים ,כ"תורה" ,ציון ,ארץ־ישראל .דורות ארוכים של חיי גלות הפכו תורת־חיים
למושגים משיחיים־אוטופיים' 59.לדברי אדמנית המשיחיות עומדת בניגוד להגשמה הראלית .אולם
באופן פרדוקסלי גם המאבק בטוטליות של המשיחיות התנהל במושגים שהכתיבה אמונה זו .מבחינה
מסוימת הסתייגויות כאלה הן עדות לסחף המשיחי במחנה הדתי ,סחף שלא ניתן כמעט למצוא לו
מקבילה בצד החילוני .דוגמה לכך הם דבריו של ד"ר ישעיה אביעד (וולפסברג) ,מהדמויות המרכזיות
של 'המזרחי' בגרמניה:
קשרנו את המדינה כפי שהיא קיימת היום ,עם חזון משיחי ,עם אחרית הימים ואפילו הרחקנו לכת .מי שרואה
במדינה של היום ראשית צמיחת הגאולה יכוון את לבו לעתיד [ ]...תמיד היו יהודים יראים מפני המפנה החד
הזה ,מפני היסורין והנסיונות הקשים שהגאולה כרוכה בהם .השורש הטבעי ,האור הטבעי שבתחיה ובגאולה,
שלא המציאוהו המחדשים ,חובבי ציון וציונים ,שהרי עליו עמדו חז"ל וגדולי הראשונים ,לא היה לשביעת
רצונם של אלה שהתרחקו מדי מדרכי החיים ה'טבעיים' .הם לא רק סמכו על הנס אלא השעינו את דבר
הגאולה על הנס ועל הפלא ,נס ופלא היו משחררים אותם מיסורי המפנה ומסבלות המעבר60 .

בעוד שאצל אדמנית המשיחיות מנוגדת לחיים ,אצל אביעד המשיחיות היא לבם החיים הטבעיים.
אף הוא חילק בין גאולה טבעית לבין גאולה נִ סית .האורתודוקסים שאינם ציונים (חרדים) העדיפו
להשתקע במשיחיות האפוקליפטית הנסית ,כדי לדחות מעליהם את ההכרעה האנושית לפעולה .על
 58ראו למשל :א' ליכטנשטיין ,באור־פניך יהלכון :מידות וערכים בעבודת ה' ,בעריכת ר' ציגלר ,תרגם א' קרומביין,
תל־אביב  ,2012עמ'  .174‑171וראו :ד' שוורץ' ,הגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין :תדמית ומציאות' ,דעת76 ,
(תשע"ד) ,עמ' .55‑7
 59אדמנית (לעיל ,הערה  ,)34עמ'  .156ראוי לציין את תגובתו הדומה של ברל כצנלסון על נגררים אחר הקומוניזם
('המהפכה המזרחית') .ראו :קולת (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .426 ,424
 60י' וולפסברג ,עיונים ביהדות ,ירושלים תשט"ו ,עמ' קנב.
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ביישוב אלון־מורה,
נובמבר 1979
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לע"מ)
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כן טען אביעד שהתקופה הנוכחית משקפת גאולה בכוח ,דהיינו המשיחיות מתממשת מתחת לפני
השטח .גישתו של אביעד משקפת את דרכה של הציונות הדתית ,שלפיה משיחיות היא משימה
ולא רק תאוריה או פרשנות .המשיחיות הטבעית מבטאת את הצורך לצרף פעולה אנושית לפעולה
אלוהית במהלך הגאולה .ושוב הביע גישה זו בצבעים חדים הרב צבי יהודה קוק ,בקריאתו 'לפעול עם
אל' כדי לקדם את התגשמות הרעיון המשיחי במלואו.

מורכבות
הדגמים של חוקרי המשיחיות אכן מספקים הסבר מניח את הדעת למהלך הרעיונות וההכרעות של
הציונות הכללית .דגמים אלה מאפשרים ראייה פנורמית של המניעים ההיסטוריים ,החברתיים,
האידאולוגיים והאסתטיים של ההיסטוריה הציונית .אולם כאשר אנו באים לדון במשיחיות של
הציונות הדתית אותם דגמים מתגלים כדיאלקטיים; הם חושפים מציאות כפולה ואף משולשת,
שאיננה מתמצה מתוך הקטבים הרגילים .במילים אחרות ,מתגלה מתח בין המשמעויות של
המונח משיחיות לבין הפנומנולוגיה הנדרשת להבנתו מתוך המרחב ההגותי והציבורי הקהילתי,
פנומנולוגיה שכל סוגה משיחית נסמכת עליה לזמנה .כבר קולת חש בהבדל שבין הפנמת הרעיון
המשיחי בציונות בכלל לבין הפנמתו בציונות הדתית .הוא ציין ,ובדין ,את האהדה לתנועות
קתדרה
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משיחי השקר מצד הציונות הלא־דתית לעומת ההסתייגות מהן מצד הציונות הדתית .אולם הוא
טען במקביל כי ההבחנה בין העבר להווה בציונות הדתית היא במידת הדבקות ברעיון המשיחי61.
טענה זו מתעלמת מן המהפך הפרשני ומן המהפך הרעיוני הפנימי בתפיסת המשיחיות בציונות
הדתית.
כאמור הדיאלקטיקה המשיחית התגלתה כבר בראשית דרכה של הציונות הדתית' .גוש אמונים'
הוא מקרה מבחן מאוחר יחסית ,אבל הוא ייחודי ביותר' .גוש אמונים' הפגיש סגנון משיחי של ציונים
חילונים — אנשי 'ארץ־ישראל השלמה' ויוצאי המחתרות — שחשו בגודל השעה לפי טעמם ,עם
הפתוס המשיחי המובהק של הציונים הדתיים ,והתוצאה הייתה מורכבות של המציאות .אבל 'גוש
אמונים' הוא בגדר דוגמה בלבד .תולדותיהם של הציונות הדתית ושל רעיונותיה שזורים בסגנון
המשיחי ובגווניו השונים.

מרכזיות וייחוד
השיח המשיחי משותף ללא ספק לציונות ולציונות הדתית; אפשר לייחס לו חשיבות גורלית ,כמו
שעשתה שפירא ,ואפשר להמעיט בחשיבותו ,אבל נוכחותו איננה מוטלת בספק .שתי התנועות ביקשו
להסיר סוף סוף את החיץ הגלותי שבין הפעילות הארצית ,שנעדרת ממד פוליטי והכרעתי (אוטונומי),
לבין התודעה המשיחית של השיבה לציון 62.גודל השעה והצלחת הפעילות הובילה לשיח משיחי של
פתרון מוחלט וטוטלי.
אפשר לסכם את הטיעון הכולל שהצגתי בדיון זה באשר לזיקת המשיחיות לאידאולוגיה של
הציונות הדתית כדלקמן:
א .למוטיב המשיחי מעמד מכונן בציונות הדתית.
ב .עובדה זו גרמה להופעת מאפיינים ייחודיים למשיחיות הציונית הדתית.
ג .מבלי לשלול את סעיפים א וב יש להצביע על גורמים ייחודיים שאינם משיחיים ,ושעיצבו אף
הם את האידאולוגיה הציונית הדתית.
ד .הדגמים המשיחיים הישימים על האידאולוגיה הציונית אינם תקפים במלואם לאידאולוגיה
הציונית הדתית.
המאפיינים הייחודיים של הרעיון המשיחי בציונות הדתית (סעיף ב לעיל) הם( :א) נוכחות —
תפיסת האלוהות כמעורבת בתהליך המשיחי; ואפשר להציג זאת גם באופן שלילי :התהליך המשיחי
איננו מתמצה ביזמה האנושית; (ב) פרשנות — ראיית תולדותיה של ההתעוררות הציונית כשלבים
בתהליך הגאולה המקראי; (ג) האנשה משיחית ,דהיינו אין ויתור על דמותו של משיח; (ד) טוטליות
גלויה — חוגם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב צבי יהודה קוק בתוך הציונות הדתית הציף
את השיח המשיחי; (ה) ערעור על ההסדרה הפרלמנטרית ,דהיינו שלילת שלטון החוק ממניעים
משיחיים.
 61קולת (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .421
 62א' בלפר ,זהות כפולה :על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי ,רמת־גן תשס"ד ,עמ' .19‑18
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יש להעיר כי הערעור על שלטון החוק הולם את גבולות הזמן שבדיון זה ,דהיינו עד שלהי שנות
השמונים של המאה העשרים' .גוש אמונים' פעל מתוך תחושה מבוססת שחלק גדול מהציבור
הישראלי תומך בו תמיכה סבילה ורואה בו חלוציות אמתית .תחושה זו לא הייתה קיימת למשל
בתקופת ההתנתקות מחבל עזה ועקירת היישובים .על כן בשנות השבעים של המאה העשרים הלמה
התחושה של ההתלכדות עם רצון העם את אידאולוגיית הממלכתיות של הרב צבי יהודה קוק ,והניעה
את הערעור על שלטון החוק .לעומת זאת בשלהי שנות התשעים מנעה אידאולוגיית הממלכתיות את
החיכוך עם שלטון החוק ,מפני שהציבור הציוני הדתי והמתיישבים הבינו שאין הם מבטאים את רצון
העם כפי שהיה בעבר.
כפי שציינתי ראיית המניע המשיחי כבלעדי בהוויית הציונות הדתית אינה ממצה את מלוא
התגובות של התנועה (סעיף ג לעיל) .העובדה שהרעיון איננו חזות הכול מתבטאת בשני גורמים
חלופיים( :א) מנגנון הפיצוי על היעדר המיתוסים; (ב) מנגנון ההדחקה של המוטיב המשיחי לאור
הצורך בפעילות 'נורמלית' .מנגנון זה מתייחס גם לחוג המשיחי של הרב אברהם יצחק הכהן והרב צבי
יהודה קוק ,לפחות מבחינת פירוש מאורעות התקופה כמבוא וכפרוזדור להתרחשות האפוקליפטית
של אחרית הימים.
קולת ,שפירא ,אידל ,אוחנה ואחרים סיפקו אפוא כלים היסטוריוסופיים המאפשרים להתמודד
עם סוגיית המשיחיות .מחקריהם הרחיבו את אופקי המחקר ואפשרו התמודדות הולמת עם תופעות
סבוכות ביותר .אולם מבחינת חקר הציונות הדתית כלים היסטוריוסופיים אלה הם נקודת מוצא בלבד.
הגורם הדתי איננו מאפשר החלה מלאה של הדגמים המשיחיים הנתונים.
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