אויה גידועי

צבא ומלחמה במחשבת ההיכה
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אריה אדרעי

,

א  .מבוא

ן

ההלכה כפי שהה

תחה בגלות נועדה לקבוצת מיעוט שלא הייתה מעורבת בענייני השלטון והמדינה ,

ודאי שלא הייתה ~החראית להם  ,ולפיכך חסרים בה הסדרים נורמטיוויים בתחומים הללו  .אכן רבנים

ציונים דתיים קא מעטים סברו כי המצב החדש בישראל שבו היהודים הם רוב בחברה ואחראים
לניהול החיים בלל התחומים  ,מחייב כחיבת ' שולחן ערוך ' בתחומים שבהם מעולם לא נכתב  .יתר
ההלכה את דעתה  ,מחייבת המציאות החדשה אימוץ
י
שעליהם נתנה
י
על כן  ,הם מצאו קי אף בתחומים

שקנויים עקרוניןע )  1היחס האידאולוגי למדינה בכתיבה הרבנית כבר נדון במחקר  ,אולם דומה שפסיקת
ההלכה של רבנום ציונים בשאלות הנוגעות למציאות הריבונית בארץ  ,עדיין לא זכתה למקום הראוי
לה במחקר  .זא

הף

"

את הבנתנו את

",

שנכתבה ספרות הלכתית מרתקת בשאלות אלו  ,ספרות שיש בה כדי להעשיר

עולם הדתי ואת יחסו למדינה לפחות בעשורים הראשונים לקיומה  .במאמר זה

אני מבקש לפתוק צוהר אל עולמו של אחד מפוסקי ההלכה הבולטים והמקוריים בכל הנוגע לענף
ההלכתי החדש

,

העובדה שיהודו
שביקש להישם

ילכות

מדינה  .אין ספק שאחד החידושים מרחיקי הלכת במציאות הריבונית הוא

מנהלים צבא ומלחמות  .ברמה הנורמטיווית לא היו להלכה כלים להדריך את מי

" 4ה

בתחום זה  ,והרב שלמה גורן  ,הרב הצבאי הראשי הראשון  ,ביקש להתמודד עם

אתגר זה  .הוא קס 4בהרחבה בהלכות מלחמה  ,בצידוקה של המלחמה ובמוסר המלחמה  ,נושאים שלא

עלו על שולחנכן
ממנו ומכתביו .
שלמה גורל
בשער

המאמר :

הפיקוד,

במוצג
בעת פעולת כראמה
מבצע תופתי),
מרס 1968

"

התיישבה בכפ

ל פוסקי הלכה זה דורות רבים  .למרות עושר כתיבתו של הרב גורןי התעלם המחקר

~*

 %ז) 1994 - 191

*

ילד קטן  ,והמשפחה
שבפולין בהיותו י
י
עלה ארצה עם משפחתו מוורשה
1

סידים שלמרגלות הכרמל  2 .בעודו ילד בלט מאוד בכישרונותיו  ,ובאופן חסר תקדים

החל ללמוד בייהבת
בקרב גדולי יר4יים
מאמר זה מושתת  ,ן

' חברון ' שבירושלים בטרם הגיע לגיל בר מצווה  .כנער צעיר הלך שמו לפניו

כעילוי  ,שמעו הגיע גם לאוזניו של חיים נחמן ביאליק  ,והוא נתן לו מלגה קבועה

יי

הרצאה בשנוס שעסק בשימוש בכוח והתקיים במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית

יהושלים  .תודות לבל בראון  ,לאיל בנברשתי ולאלון הראל על הערותיהם להרצאה ; למנחם בלונדיניים ,

.

"

דרור ורמן ,

דורון מנדלם ושאול שטמפפר על הערותיהם לנוסח מוקדם של המאמר  ,וכמו כן לרב ד " ר בנימין לאו על הערותיו
וצר הסופי ; לבני זלמנוביץ על העזרה במחקר  ,ולמכון דגלה בפקולטה למשפטים קל אוניברסיטת
ששיפרו מאוד את

"

ל  -אביב על המימך  .תודה מיוחדת לרב מנחס הכהן  ,מידידיו ועוזריו הנאמנים של הרב גורן  ,וכהואיל להקדיש לי

זמן

רב ולמסור לי אי -
פזרמציה חשובה ביותר .
1

רבנים ואידא ~ ל ימ לא מעטים חשבו בתחילת הדרך שיש להחיות את ההלכה ולפתח מערכת נורמטיווית למציאות
הריבונית  ,עד שקובמ נואשו  .הגורם לייאוש היה כפול  :ראשית  ,התברר שדרושים מהלכים מרחיקי לכת מבחינה הלכתית ,

""

ושנית  ,העולם קרבני  ,שברובו היה אנטי  -ציוני  ,סירב לשתף פעולה  ,ואילו ההנהגה המדינית החילונית כלל לא התעניינה
בהלכה ובאפ קות שילובה בחיי המדינה  .ראו  :א ' כהן  ,הטלית והדגל  :הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי
ראשית המדיגה ; ירושלים תשנ " ח ; וכן  :י ' ליבוביץ  ,תורה ומצוות בזמן הזה  ,תל  -אביב תשי " ד ( ראו גם להלן  ,הערה

הש4
א ' גולדמן ~ ,

י".

הלכה הקשורות
2

י ' אלפסי  ' ,קץ4

,

והמדינה  ,תל  -אביב

; 1954

; ) 31

א " א אורבך  ,הלכה ומדינה  ,ירושלים תשנ " ז  .בין הרבנים הבולטים בפסקי

"ריבונות היו הרצוג  ,עוזיאל  ,ולדנברג ואחרים .

לתולדות רבינו הגדול זצ " ל '  ,הנ " ל ( עורך )  ,המעלות לשלמה  :ספר זכרון בהלכה ובאגדה למרן

;. . .

]

ר ' שלמה גורן לושלים תשנ " ו  ,עמ '  ; 1ש " י כהן  ' ,גאון התורה העם והארץ '  ,שם  ,עמ '
~
על משפחתו ~דותו  :מ ' ששר  ' ,הייתי ראש הבריונים '  ,מעריב  ,ח ' בכסלו תשנ " ה ; ש ' נקדימון  ' ,רב אלוף  ,רוח סערה ' ,
; 20

ראו גם ריאיון עם הרב גורן

ידיעות אחרתוק 4ב " ה בחשוון תשנ " ה .
קורה

, 125

תשרי

תשוח ,

עמ

'

145 - 119

הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

יי

הרב שלמה גורן
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"

ינדרה

משמר כבוד מקבל
את פני הרב גורן
1עת ביקור בבסיס
הטירונים המרכזי
בצריפין בראש
משלחת
1954

מכיסו  3 .בהיותו בגיל שבע  -עשרה פרסם את ספרו הראשון  ' ,נזר הקודש '  ,העוסק להלכות קרבנות ,

וכעבור כשלוש שנים פרסם את ספרו השני  ' ,שערי טהרה על מסכת מקוואות '  ,ושני הקקדים זכו להערכה
הללו באים ילידי ביטוי כישרונו ויצירתיותו וכן ביטחומו העצמי ועצמאות
מרובה  4 .בספרים המוקדמים ן י

מחשבתו  ,תכונותיו הבולטות לאורך כל שנות פעילותו  .חשובה גם העובדה שהספרים

הראשונים הללו

ובהלכות טהרה  ,ודומני שהדבר משקף יפה את העובדה ש חקוות והמחשבות
י
בהלכות המקדש
עוסקים י
3

בזיכרת דברים לחותנו

מ 26 -

ביולי  , 1933השמור בארכיך בית ביאליק  ,כתב המשורר  ' :ב

לר ' אברהם גורנצ ' יק אבי הילד העילוי שלמה מירושלים סך חמש לא " י '  .לתצלום המכתב

,

*,
י
%
בן " "
"ייין

חודש אב יש לתת

ראו :

הרחמים האנושיים  :על רגישותו הסוציאלית של המשורר הלאומי לאור עדויות מארכיון בית

"

בנרי  ' ,ביאליק ואש
יק במלאות  71שנה

גם את ההסכמות
למותו ' הארץ  ,כ " כ בתמוז תשס " ה  ,עמ ' ה . 2תודתי לרב מנחם הכהן על ההפניה  .לעניין זה ראוי
סגולה ;  ] . . .הרב הגדול ,
שקיבל הרב גורן לספרו הראשון  ,בשנת תרצ " ה  ,מאת הרב הראשי הראי " ה קוק ( ' אחד מיחידי

"

גדול ממש  ,הצעיר המצוין ' ) והרב איסר זלמן מלצר ( ' אהובי וחביבי העילוי הנפלא רך בשנים ' ) ן ואת ההסכמות שקןבל
 ,בקי נפלא בבבלי
לספרו השני  ,בשנת ת " ש  ,מאת הרב הראשי הרצוג ( ' ידיד נפשי העילוי המצויין המפורסם

לעיון

וירושלמי ' )  ,הרב מלצר ( ' ידיד נפשי אהובי העילוי העצום וגאון נעלה חריף ובקי נפלא בבב
תל  -אביב הרב משה עמיאל ( ' העילוי שאין דוגמתו בדורנו שהוא באמת מחזה מיוחד במינו') .

ן ירושלמי ' ) ורבה של

"
דיני

מנם יש להיזהר מאוד

"

בהסקת מסקנות על כישרונותיו ואישיותו של מחבר מתוך הסכמות של רבנים לספרים  ,ואולם

,

שבמקרה זה אין

מדובר במליצות גרדא ויש לייחס להסכמות משמעות  .אלו הסכמות שנתנו הרבנים החשובי 6ליותר באותה תקופה

למחבר צעיר בגיל שבע  -עשרה עד עשרים שלא היה לו שום ייחוס בעולם הרבני ושום קשר פ לןקי או כלכלי  .לפיכך
מתקבל על הדעת שההסכמות לא נועדו לרצות את הכותב או את פטרוניו  ,אלא הן אכן משש
מעמקותו ובקיאותו של הנער הצעיר .
4

ש ' גורונצ ' יק  ,נזר

הקדש :

", ,

ת התפעלות אמתית

חידושים ובאורים מקוריים בהלכות פסולי המוקדשין  ,ירושלים תרי
גין על פי כל מקדרות

על מסכת מקוואות  ,ירושלים ת " ש ( ספר זה הוא למעשה ' תלמוד ' למסכת מקוואות  ,שכתב הר

""

;

הנ " ל  ,שערי טהרה

חז " ל המצויים  ,ופירוש ל ' תלמוד ' זה על פי ספרות הראשונים )  .על הסכמות הרבנים לספרים הליוראו בהערה הקודמת .
מתוקנת של התלמוד
הרב גורן התמיד בעיסוקו בירושלמי  ,ראו  :הרב ש ' גורן  ,הירושלמי המפורש  :מהדורה חדש
עלמי שתכנן להשלים ,
הירושלמי עם פירוש חדש  ,ירושלים תשכ " א  .ספר זה הוא חלקו הראשון של פירוש לתלמוד הי
והוא זיכה את הרב גורן בפרס ישראל באותה שנה

"""

"

רבנים ,

אריה
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אדרע

בנושא חידוש קקהדש ומלכות ישראל היו במרכז עולמו כבר בגיל צעיר  .בהמשך השנים  ,עם הקמת
המדינה והצבא ןממיוחד אחרי מלחמת ששת הימים  ,הלכו וגברו תקוותיו למימוש חזון זה  ,ואף קיבלו

,

ביטוי משמעותו בכתביו ובפסקיו  ,ונראה שהדבר מוכיח בעליל שעיסוקו המוקדם בהלכות המקדש
נבע לא רק

מן קיצון

להוכיח את למדנותו וחריפותו  ,כפי שהיה מקובל בחוגים מסוימים בקרב לומדי

עלויו

הוא סירב להמשיך ללמוד בישיבות החרדיות משום שראה את עצמו ' קוקניק '

התורה  5 .לפי

,

כהושע לדרכו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק  ,בעוד בישיבות התנגדו מאוד לדרכו של
ן
כהגדרתו ,

הרב קוק  .למעיה

הוא למד באופן עצמאי  ,שנים רבות היה מכונס בבית כנסת ולמד בעצמו  ,עצמאות

6

המאפיינת את החגהלותו בכל עניין  ,כולל בצבא ובפסיקת הלכה  .במקביל רכש גם השכלה אקדמית

ואמילולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים  ,ושלא כמקובל בין פוסקי הלכה עשה
במדעי הטבע ן ,

שימוש

'

לא מועל הכלים אלו בפסיקותיו ההלכתיות  .במאורעות תרצ " ו  -תרצ " ח ובמלחמת השחרור

ששורות

לחם הרב גורן

הרב הראשי יצ

ה ' הגנה '  ,ובשנות המאורעות סייע אף לפעולות האצ " ל והלח " י  .ביזמתם של

ארצוג ושר הרתות יהודה לייב פישמן מימון מינה אותו דוד בן  -גוריון לאחר מלחמת

*,

השחרור לרב העבהי הראשי  ,והוא שימש בתפקיד זה כשני עשורים .
גורן בצבא תיאה האש הממשלה המנוח יצחק רבין במילים
אזכור את הרב

.

8

את פועלו והתנהלותו של הרב

קולעות :

גומז כמי שהניח את יסודותיה של הרבנות הראשית וכמי שהיה ראש וראשון למחדשי ההלכה

הדתית בתחום הצבעי  .הרב

רק חידש הלכות ! ,
הלוחמים במקום

גורן ידע לשלב את צרכיה הדחופים של מערכת הביטחון עם ציווי התורה  ,הוא לא

לא היה גם שותף לשעות הקשות ולשעות היפות של לוחמי צה " ל  .תמיד היה עם הכוחות

~

""

מסוכנים ביותר .

9

אכן בתור רב צבאך ראה הרב גורן את עצמו כחיילן וכמפקד  ,הוא סיים את קורסי הפיקוד של צה " ל
ונודע כרב עש

",

ללא חת המשתתף בכל הפעולות הצבאיות עם הכוחות הלוחמים .

10

אך מעל לכול

הוא ביקש ' לחרש את ההלכה הדתית בתחום הצבאי '  ,נושא שלו יוקדש מאמר זה  .חידוש ההלכה
בתחום הצבאי

ה חלק משאיפתו הכוללת להתאים את ההלכה לעידן של ריבונות ישראלית  ,על מנת

שתוכל לשמש פסיס
5

,

,,

את ספרו האחבש
שתפסו התקוו ןק
מקיף על הר

"

כיבוש הר הבי

מקובל לחוק

המדינה .

11

מלמדת על המקום המרכזי
שיצא בערוב ימיו  ,ייחד הרב גורן לענייני המקדש  ,ואף עובדה זו י

~"

שיחיות בעולמו כל השנים  .ראו  :הרב ש ' גורן  ,משיב מלחמה  ,ד  :הר הבית  :מחקר הלכתי והיסטורי

זריה ומקום המקדש בצרוף מפות מעודכנות  ,ירושלים תשנ " ב  .האקסטזה שאחזה ברב גורן בשעת

לשמעת בהקלטת התיאור שלו עצמו את האירועים שנים לאחר התרחשותם  .ההקלטה מצויה באתר

"

6

. wliwmoreshet. co . il
של הרב גורן ייו ו להלן בהמשך המאמר .
ששר ( לעיל  ,הלה  . ) 2דבריו של הרב קוק על

7

ראו לדוגמה א

*
*",
,
 ,קי

המשמעות המשיחית שהעניק למדינה ולצבא והשפעת הרעיונות המשיחיים על פסיקת ההלכה

הרב גורן הצעיר ראו בהסכמתו לספרו הראשון

(לעיל  ,הערה . ) 3

רשנותו למשנה ' כל המציל נפש אחת מישראל '  ,להלן  ,סמוך להערה  , 60ואת תגובתו על הפרשנות

האלגורית של ח קל למלחמות התנ " ך  ,להלן  ,סמוך להערה . 48
8

אלפסי ( לעיל  ,העלה  , ) 2עמ '

9

מובא בכתבתס

10

הקלטת ריאיון ע
במלחמת שש

", ,

11

הרב גורן ( לעיל  ,הערה

הימים

הרב גורן בפעול

עד כמה העסיקה

; 16

כהן ( לעיל  ,הערה

,)2

עמ '

א ' אייכנר ואחרים  ,מעריב  ,כ " ה בחשוון
;)5

 ,תל  -אביב תשל " ד  ,עמ '

. 23
השס "ה .

וראו בעניין זה  :מ ' גור  ,הר הבית
; 322 - 320

בידינו  :קרבות

מ ' גור  ,הצופה  ,כ " ה בחשוון תשנ " ה  .על השתתפותו של

קיביה ובפעולות אחרות סיפר לי הרב מנחם הכהן ( הריאיון המלא שמור

"

הצנחנים בירושלים

אצלי ) .

ת הרב גורן שאלת ההתאמה של ההלכה לעידן הריבוני גיתן ללמוד מן העובדה המרתקת שמספר
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חודשים לפני מלחמת השחרור וכמובן בטרם היותו לרב צבאי  ,הוא פרסם בעיתון ' הצופה ' מדרק

של

",

שלושה מאמר ם

שיתאימו
העוסקים בשאלת המדינה וההלכה בהיבטים האזרחיים  .טענתו הייתה שעל העולם הרבני לע 4חוקים
למדינה מודרנית  .ההלכה כמות שהיא  ,טען הרב גורן  ,איננה ערוכה למציאות העכשווית מבחיג ולם הערכים שלה .

כך למשל ציין שלא תיתכן מדינה מודרנית שבה גוי או חילוני מופלה לרעה במערכת המשפט מ  61שאינו יכול להעיד

""""

ציבור ועל האומות

או לשמש כדיין  .באומץ רב כתב  ' :לא מספיק לזמר " חוקי התורה "  .צריך לעבד חוקים מתקבלים ע
המאוחדות  .מצב ההלכה כמות שהוא לא מאפשר הקמת מדינת הלכה  .מעמד החילוני האשה ל 4וי בהלכות דיינות
ועדות לא מאפשר לקבל את ההלכה '  .הרב גורן הצעיר דרש אז ' חידושים תורניים '  .במסגרת חידו

ס אלו הציע רשימה
ותרת את ההלכה .

""*חייוז"
"יאו

של מושגים הלכתיים שיאפשרו לקבל את מערכת המשפט של המדינה כמערכת משפטית שאיננה
ראו  :ש ' גורונצ ' יק  ' ,חוקה תורנית כיצד '  ,הצופה  ,י " ס בשבט תש " ח ; ג ' באדר א ' תש " ח ; י " ז באדר 1

" ח  .מאמרים אלו
נדפסו שוב בספרו של הרב י ' הרצוג  ,תחוקה לישראל על  -פי התורה  ,א  :סדרי שלטון ומשפט במל נ היהודית  ,בעריכת

א ' ורהפטיג  ,באי תשמ " ט  ,עמ '  , 152 - 146וראו תגובתו החולקת של הרצוג  :שם  ,עמ ' . 157

לעידן הריבוני העסיקו את הרב גורן כל שנותיו  ,לדוגמה מהלכות רפואה מאמצע שנות השמוני

ההלכה והתאמתה
 -להלן  ,הערה . 67

"
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בראשית דקיו
"

י-

ע

ז

-

-

כרב צבאי ראשי התנגד הרב גורן לקיומן של פלוגות המיועדות לחיילים דתיים

בלבד  .כל השרןש הדתיים בממשלתו הראשונה של ב - 7גוריון דרשו באופן אולטימטיווי את הקמתן של

פלוגות אלו  ,ו ועצת
ולהביע עמדה השוכה .

הרבנות הראשית תמכה במפורש בדרישה זו  .הרב גורן לא היסס לצאת כנגדם

"

כדי למנוע

בצבא

*

ציה של החיילים הדתיים ובעיקר כדי לתבוע על יסוד זה שמירת אורח חיים דתי

כולו .גטויגאדתו
12

הוא תבע את שילובם של החיילים הדתיים באופן שוויוני בכל יחידות הצבא ,

של הרב גורן זכתה לאהדה רבה מצד בן  -גוריון  ,אך כאמור חייבה את הצבא

כולו לאמץ אופק חיים הלכתי בתחומים מסוימים  ,כגון כשרות ושבת  ,כמשאת נפשו של הרב גורן .

נית

בצבא הקדיש הרב גורן את רוב כוחו ומרצו להגשמת חזון זה  ,הוא כתב פקודות

טכ " ל שתאמן אף

ההלכה  ,ושחייבו את הצבא כולו  ,בעיקר בנושאי שבת וכשרות  ,אך גם בנושאים

בשנותיו הרא
~
אחרים הקשורן

"

לאפשרות לחיות בצבא על פי אורח החיים הדתי ; הוא גם הקים מערך פיקוח על

אכיפת פקודות ~א

" ,.

תפקודו של הללע
12

כתב פסקי הלכה רבים שיאפשרו את תפקודו התקין של הצבא לפי ההלכה .

על פי ההלכה היה חזונו הגדול של הרב גורן .

14

מילין הביבין  :שנתון ישיבת חובבי
שלמה גורן זצ " ל; בעניני דת וצבא '  ,י
ההלכה שלי הרב י
ן
הלחמה  :פסקי
מ  ,הכהן  ' ,משף י

תורה  ,א ( תשע
13

י יכ7

13

)  ,עמ ' ג .

"

פסקי ההלכה  ,של הרב
הלכות צבא 4 ,

גורן קובצו ופורסמו לראשונה בשני חלקים בהוצאת מחלקת ההדרכה של הצבא  :קובץ פסקי

ל  -אביב תשי " ט ; ב  ,תל  -אביב תשכ " א  .לאחר שנים עובדו הפסקים ופורסמו בספרו  :הרב ש ' גורן  ,משיב

מלחמה  :שאלות ותשובות בעניני צבא  ,מלחמה ובטחון  ,א  -ג  ,ירושלים תשמ " ג  -תשנ " ד  .חלק נכבד מספרים אלו מוקדש
לבירור שאלו
14

וליצירת תנאים לתפקודו התקין והמלא של הצבא על פי דרישות ההלכה .
-

",

לאחר שחרורן משנה " ל  ,בראשית שגות השבעים  ,נבחר לכהונת הרב הראשי לתל  -אביב  ,ולאחר מכן  ,בשנים , 1983 - 1972
כיהן כרב הראשם

כל אלו חורגי

"*

לישראל  .בתקופה זו עורר פולמוסים  ,התעמת עם רבנים רבים ועמד במרכזן של סערות תקשורתיות .
גבולותיו כח מאמר זה .

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

*
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ל הרב שלמה גורן

במאמר זה אבקש לשחזר את מוסר הלחימה שפעל לעצב ולהקנות לצה " ל  ,לעמול אן על החדשנות
שאליהם פנה ,
שבעצם הרעיון לכתוב קוד הלכתי למלחמה והן על דרכי הפרשנות שהציע והמקוקו
לא רק המציאות~ אתגרה אח הרב גורן  ,אלא
1
ההלכה .
ן
בעולם פסיקת
1
שאף הם היו בבחינת חידוש

"

גם הפרשנות שיש להעניק לה  .בפעולתו לחידוש ההלכה בתחום הצבאי היית

אמירה עקרונית

""
"י

לא רק בדבר תפקידה המרכזי של ההלכה בעיצוב העולם הרוחני והנורמטיווי של מדינת ישראל

בכלל ושל הצבא היהודי החדש בפרט  ,אלא גם בדבר מהותה של המדינה במסגר עילם המושגים

המסורתי  .לפיכך אשתדל לעמוד הן על האידאולוגיה ועל השקפת העולם הציוני
גורן  ,שהושפעה רבות מבית מדרשם של הרב קוק ושל חותנו הרב הנזיר ,

והן

15

בציונות הדתית והחילונית שעמן התפלמס במפורש או במשתמע .

והדתית של ההב
 %האידאולוגירת

ן

לצרכיו של החייל המבקש לקיים בצבא אורח חיים

דתי  .החייל הדתי המבקש לשמור מצוות ולהקפיד
על רמתו הרוחנית  -הדתית נתקל בקשיים רבים

בתנאי המחנה הצבאי אף שלא בשעת המלחמה .
הרב הצבאי סייע בידו להתגבר על הקשיים  ,הן
בתמיכה וחיזוק רוחניים והן בפסיקה הלכתית

בשאלות של קיום מצוות בתנאי דחק  .למעשה
יש בגישה זו יישום של תפקידו המסורתי של הרב
במציאות החדשה שבה יהודים נמצאים במחנה

הרב גורן (לעיל  ,הערה . ) 3

גס הרב הנזיר  ,המובהק שבתלמידי הרב קוק  ,שהרב גורן נשא את בתו לאישה  ,העריך קאלד את ידענותו

הרב גורן בתורה  ,והרב גורן העריץ את קדושתו ועמקותו של הנזיר  .ראו את דברי בנו של הנזיח 4ז

ל

~) ,
( לעיל  ,הערה 2

להדבר מראה כנראה

"

צמו תלמיד מובהק

שלהם  ,לא היה מחויב לתורתם  ,ולא ציטט מדבריהם בכתביו  ,עובדה שאין להקל בה ראש  .דומה ליהוא ראה בכתביהם
ערה  , ) 110בעוד הוא
ההגותיים של חכמים אלו עיסוק רוחני חסר חשיבות מעשית ( ראו ריאיון עם הרב הכהן לעיל ,

,

"

" *,
"" ""

באופן מעשי ובכל

דרך  .כמו כן חשובה העובדה שחוץ מבודדים מיעט מאוד הרב גורן בציטוט חכמים אחרוניק  :קוא פנה ישירות אל
התלמוד ואל ספרות הראשונים  ,ודלה מהם  .עובדה זו נובעת מעצמאות חשיבתו  -הוא הציע
משוכנע בנכונותם ובנחיצותם  ,ולא ראה צורך להיאחז בתקדימים ובפסקי הלכה ורעיונות של

לקות ופירושים שייה

~ ים אחרים בני זמנו .

4

חשוב בהקשר זה לתת את הדעת על הזיקה לשיטת הלימוד והפסיקה של ר ' אליהו בן שלמה

ע

וברור טיבן ותקפן של הגהות הגר " א על התלמוד הירושלמי בהשוואה לכתבי היד ונוסחאות

הבעשונים ופירושיהם ,

שהרב גורן העריץ יותר מכל חכם אחר  ,ראו דבריו בהקדמתו

לספרו  :הרב ש '

ירושלים תשג " א  .גם בתורת הקבלה ראה עצמו תלמיד הגר " א .

..

גורן  ,הירושלמי

במעיה
,

רבים מן הרבנים הצבאיים ראו את תפקידם בדאגה

שאף להשפיע על המציאות כאן ועכשיו  .הרב גורן היה איש מעשה  ,שרצה לקדם את רעיונו

בי

ירושלים ,

העלדז הרלבוני

בעמ '  . 24ידוע שמיד עם שחרור ירושלים הביא הרב גורן את חותנו אל הכותל ברכבו הצבאן
על קרבה רוחנית והערכה  .עם זאת אף שהרב גורן העריץ והחשיב שני חכמים אלו  ,הוא לא ראה

סי:: :

יו

בהיי
ראשית

שנות החמישים
 ' 1ל המתה הינו  ,וריט

ב  .הלכות מלחמה  :האהגר שי

ללא ספק היו קשרים בין הרב קוק לרב גורן  ,ראו הסכמתו של הרב קוק לספרו הראשון של

הרב גורן בעת

ז

הגי

( הגר " א ) מווילנה ,

" א מווילנא  :מחקר
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צבאי ובשדה הקקי  ,והיא באה לידי ביטוי גם בכתיבה הרבנית הקשורה לחיי הצבא  .הרב ישראל מאיר
פץ חיים ,

הכהל מראדיל (ק

""

את ספרו ' מחנה ייראל

) 1933 - 1839

היה הראשון שהלך בדרך זו כשפרסם בשנת תרמ " א

( ) 1881

'  ,עבור יהודים היוצאים לשרת בצבא הצאר הרוסי  .ספר זה נועד להיות לעזר

ולהדרכה לחייל הודי שומר מצוות בנסיבות המיוחרות של מחנה צבאי או בשעת מלחמה  ,נסיבות

המקשות מאד 4א

.

קיום מצוות הדת  .הספר נעדר כל אמירה ערכית על עצם המלחמה ובוודאי אינו

משקף הזדהות  ,כלשהי עם הצבא או המלחמה  ,אך הוא נעדר גם כל דיון בשאלות הלכתיות ומוסריות
הקשורות

",

לחימה  ,לשימוש בנשק וגבולותיו  .ההיעדר הזה הוא חלק מהיעדר רחב הרבה

לעצי
יותר בספרות ההלכתית כולה  -היעדר דיון בכל התחומים שבאחריותו של הריבון  -ספרו של החפץ

חיים הוא ספר גלותי ' מובהק במובן זה שאין הוא ממוען אל הפיקוד הצבאי  ,אלא אל הפרט  ,אל

י ""
4אודית
""
ולאכה

החייל היהודי

ההלכה אף בת
ושל המסורת
מעניינה של

גורן עצמו עם
מלחמה ' ,

יד שנקלע לשרת בצבא  ,ושמוטלת עליו החובה להשתדל לחיות על פי חוקי

ץם הקשים שבהם הוא מצוי  .ערכיה של הקבוצה כולה אינם באחריותו של הרב

"
",

;

לעסוק בכך .

16

גם במדינת ישראל נכתבו ספרים מן הסוג הזה ,

צבא ומלחמה  ,ממוען אל הצבא ולא אל החייל  .לשיטתו הריבונות היהודית

מחייבת שידוק'ון אעיכות

בחשיבה ההלכתית ; לא עוד חייל יהודי בצבא ' שאין אחריותו עלינו ' ,

אלא צבא שהפג עצמו נשוא הפסיקה ההלכה:ית .
יהודים מחייב

ק

",

לאור

א

" ,,
" ",

המציאותן ק

ומלחמה .

18

נבחנו הל המלחמה עצמה וה 7המשימות הצבאיות ודרכי הגשמתן לאור

לחמה והלכות המלחמה עצמה הועלו לראשונה על שולחנו של פוסק ההלכה .

מוסר ן

עוד קודם

העובדה שמדובר בצבא שרוב החיילים בו

וב 7שיקולים הלכתיים שונים מאלו שננקטו בעבר  ,אך לא בכך עיקר החדשנות

לראא4נה
שבגישתו .
~
ההלכה .

17

ואף הרב

נשאלות אלו בהרחבה  .אולם כישתו של הרב גורן שונה בתכלית  :ספרו ' משיב

העוסא עדיני

,

על ניהול הצבא ומוסף המלחמה ממונה השליט הגוי  ,ולפיכך אין זה

.

דשה  -ריבונות וצבא יהודי  -ביקש הרב גורן לקבוע לראשונה הלכות צבא

קאל

הרב גורן לכתוב בנושא זה פורסמו מספר ספרים הלכתיים העוסקים בצבא

ובמלחמה  ,ואף

ם משקפים הזדהות עמוקה עם הקמת הצבא והמדינה היהודית  .יוסף אחיטוב

סקר כמה מן

איבורים הללו והראה שעל אף החדשנות שבעצם העיסוק בנושא זה ובחזרה

"

לטקסטים שהתנקו במהלך

הדורות  ,הרי אופן העיסוק בטקסטים הקדומים הללו אינו משקף

הפנמה עמוקה 4ל עצמת השינוי שחל במציאות  .משל ניתן לקיים צבא מודרני על פי הלכות

"

מלחמה להרמב ם  ,ואולי אף לבנות את הצבא מתוך התבוננות בהלכות הללו  ,ללא כל תיווך ראלי

"

איים

16

כל כתבי החפץ

17

כך למשל ספקו 4ל

השלם  ,ירושלים תש " ן  ,חלק ג  .ראו גם את ספרו של הרב ישר  ,שנועד לחייל היהודי בצבא

ארצות  -הברית ,מילחמת

העולם

השנייה the Ranks, New York ] ) 1943 [ :

ש

M .M . Yoshor, Israel

הרב ש ' מן  -ההר  ,דיני צבא ומלחמה  ,ירושלים תשל " א  ,ששנים רבות היה באמתחתם של חיילים

דתיים רבים .
18

פסיקותיו

ועיקןקיו

ההלכתיים של הרב גורן בענייני הצבא חרגו הרבה מעבר לחידוש דיני המלחמה  ,שבו אני עוסק

במאמר זה  .כ למשל פסק בענייני עגונות המלחמות ואסונות חיל הים  ,כגון המשחתת ' אילת ' והצוללת ' דקר '
( ראו  :הרב גורזן [ לעיל  ,הערה  , ] 13ג  ,עמ '  , ) 235 - 20ועשה מאמצים להביא לקבר ישראל חיילי צה " ל שנותרו בשטחי

"

האויב ( כגון כלס לוג ' ה וגוש  -עציון במלחמת השחרור ) .

*

,

מלתמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלהמה במחשבת ההלכה

הרב שלמה גורן

127

~

למציאות העכשווית .

19

הרב גורן התייחס לכך בעקיפין במבוא לספרו  ,ובדבריו הגוזר למעשה במה

ביקש להיבדל מספרות זו  ' :מאז מלחמת בר כוכבא [ . . .

]

לא היו הלכות מלחמה צמג  ,ובטחון לאומי

אקטואליים בחיי העם  .קרוב לאלפיים שנה הופיעו בעיות אלו כ " הלכתא למשיחא " .
להרמב " ם  ,אין בהם כדי להורות ולקבוע אורח היים לצבא ישראל בזמן הזה ' .

ב

20

בתקופה זו .

21

"

"

דני

~
דיון

יותר מכול העובדה שלא היה בספרות הרבנית בתקופה זו שום דיון  ,בוודאי לא
במוסר המלחמה  ' .טוהר הנשק '  ,שעמד במרכז השיח הציוני  ,נעדר כמעט כליל

הלכות מלכים

ראויה לציון

מסודר ורצינ ) ,

לספרות הרבנית

מי

לעומת זאת הרב גורן ביקש לספק הלכות צבא למציאות שהכיר מקרוב  ,ושבק ביקש להשתלב

אלו לא יכלו

כרב צבאי  .הוא ביקש לספק הלכות לצבא היהודי ולא רק לחייל היהודי ,

הלכלימשפטי ומוסהי
להתעלם מן השאלה העיקרית  ,והיא מוסר המלחמה  .שאיפתו הייתה להעמיד קודקס
להלכות הצבא והמלחמה  ,שיהיה מבוסס על ערכי היהדות אך יתמודד עם המציאו

,

העכשווית כמות

שהיא  .המחשה מוצלחת לעמדתו של הרב גורן שהמציאות החרשה מחייבת הכלהחסות הלכתית
שונה יש בקביעתו הבאה  ' :ישנם שלשה שטחי יחסים אצל האדם  .האדם כשקנא לעצמו  ,יחסי
לךוסת את אורח
מכלול 1של 1מצוות וערכים 1
י
למדינתו  .והיהדות קבעה
1
האדם עם בוראו ויחסי האדם

החיים ששלושת התחומים ] ' .

22

מקובל לחלק את המערכת הנורמטיווית היהודית לשתי קטגוריות ,

מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו  ,הרב גורן ביקש להחיות
שבין אדם למדינתו  ,אשר לדעתו אף היא חלק מן ההלכה ויש להעמירה

",

על תל
קטגורי

"

קן

נוספת  ,מצוות

ספרי ההלכה

הקודמים שנכתבו  -כמו זה של החפץ החיים  -היו במישור הסדרי יחסי אדם עם בודאו  ,במינוח של
הרב גורן  ,אך הוא ביקש להסדיר את הלכות הצבא במסגרת יחסי האדם והמדינה  .במסגרת זו הנמען
של ההלכה איננו החייל היהודי  ,אלא הצבא עצמו  .בפתיחה לספרו ' משיב מלחמה '

שאיפותיו
19

ומטרותיו :

""

ץ הרב גורן את

י ' אחיטוב ' ,מז הספי אל הסיף  :על דמותו החזויה של הצבא הישראלי על פי התורה בשנים הראשונית ילקים
מ ' בר -אק וצ ' צמרת (עורכים )  ,שני עביי הגשר  :דת ומדינה בראשית דיכה של ישראל  ,תושלי

"יז~, ,,

המדינה ; ,

שס " בי עמ '

. 414

הספרים שסקר אחיטוב הס  :א " ר רגנשבורג  ,משפט הצבא בישראל  ,ירושלים תש " ט ; א '

הלכות מדינה  ,ב ,

ירושלים תשי " ג  .על אלו יש להוסיף כמה מאמרים חשובים  ,ובהם מאמרו של הרב ש " י זוין ,

החשובים שברבני

הציונות הדתית  ' :המלחמה '  ,הנ " ל  ,לאור ההלכה  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '

ט.

וולדנבי

,
יון

20

הרב גורן ( לעיל  ,הערה  , ) 13א  ,עמ ' . 10

21

ייתכן שההיגזרות הרבנית מעיסוק במוסר המלחמה משקפת הפנמה מסוימת של הטענה כי המסולת היהודית מתנגד

,

לכל שימוש בכוח  ,וחשש מעימות עם המקורות ששימשו בסיס לטענה זו  .מנגד  ,העיסוק בטקסטיל

,

הלכות מלכים

ומלחמותיהם של הרמב " ם מפריך לכאורה טענה זו  .בהקשר זה ראו  :א ' רביצקי  ' ,האם פיתחה המחשבה ההלכתית
מושג של " מלחמה
הזיכרון
22

אסורה " ? ' ,

מ ' מאוטנר  ,א ' שגיא ור ' שמיר ( עורכים )  ,רב תרבותיות במדינה דמועהטית

לאריאל רוזן  -צבי ז " ל  ,תל  -אביב תשנ " ח  ,עמ ' . 523

הרצאה מיום כ ' באלול תשכ " ו

(5

,
יכ
אקל

בספטמבר  , ) 1966במסגרת דיון פומבי ב ' היכל התרבות ' בתל -

;

ויהודית  :ספר

ראו  :דיון פומבי

על היהדות בעולם המודרני  :סיכונים וסיכויים [  . . .ן מקומם  ,חשיבותם והשפעתם של הגורמים היס ד7ןם לקיום

עם ישראל  ,תורת ישראל  ,מדינת ישראל  ,והקשר ההדדי ביניהם ( במה ליהדות ורוח )  ,תל  -אביב
גורן פרסם את הרצאתו גם בביטאונה של הרבנות הצבאית  ,ראו  :הרב ש ' גורן  ' ,השליחות היהודי
קיג ( תשכ " ז )  ,עמ ' ו .

,

 23חשובים מאוד בהקשר זה שלושת המאמרים שכתב בטרם גיוסו לצה " ל  ,שבהם קרא לשינויים ותי 7
שתתאים לניהול מדינה בעידן המודרני ; ראו לעיל  ,הערה

. 11

"

"

היהדות :

" ז  ,עמ '  . 18הרב

ל הדור '  ,מהנייד ,

4ן בהלכה על מנת

~

ודיבררה

ץתדרה 128

.

אריה אדרעי

שונה היא פסיקה

מדור דור  .אין

ו [  . . .ו מכל ספרי שו " ת  .באשר הנושאים

חלק מקביל בשולחן ערוך  ,ולא בספרי הפוסקים .

אני שמח לציין להיתיקי
הפיקוד העליון

"*

,

,

הלכות אלו  . . .ו הפכו להוראות קבע  ,לא

4חידות

*

רק לחייל הדתי  ,אלא לצה " ל בכללו  .והוראות

המטכ " ל בעניני דת שהתפרסמו בזמנו  ,התבססו על יסודות ההלכה  ,הקבועים בספר

הזה  ,הנועד להלת שולחן ערוך צבאי .

יומרתו של הר

שבספר זה  ,אין להם מסורת רצופה של פסיקה

24

ורן נטועה היטב בהשקפת עולמו הציונית הרתית  ,שלפיה הציונות ומדינת ישראל

הן המשך להוקה היהודית  .הציונות הדתית ראתה עצמה מחויבת הן למדינה והן למסורת הדתית ,

ו7ותר מכך לאריגך

התיווך ביניהן  .המערכת הנורמטיווית היא תמצית ועיקר הזהות היהודית  ,ומכאן

חייבת להיגזר גק קהותה של המדינה היהורית .
שהתקיים

בשנן

שכ " ו  ,ושבו השתתפו מלבר הרב גורן גם בן  -גוריון  ,לשעבר ראש ממשלת ישראל ,

ונחום גרלימן
השם

25

בדיון פומבי על עתידה של היהדות בעולם המודרני ,

"

 ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,אמר הרב גורן בין השאר

ליהודי

כך :

הוא עם במידה שהוא נאמן לתורתו [  ] . . .העם היהודי לא יצר את תורת ישראל  ,אלא

הוא תוצאה של קיומה של התורה  ,של ההכרח המטפיסי להגשים את הערכים הגלומים במוסר
קן4דאים ' בחזון התורה ובחזון

עיורי

,
ן

"

4מיז

לחדדה  .דומני שבדבריו אלו של הרב גורן ניכר דמיון להגותו של

ברויאר
הישלים

ד " ר יצחק ברויאר

שן

(  ) 1946 - 1883י שהעמיד את

שש ן

יאפשר

ששון

הרב שמשון רפאל הירש בגרמניה ; היה מראשי ' אגורת ישראל ' לפני מלחמת
העולם השנייה  ,ובמסגרת זאת הגה וניסה לקדם את רעיון ' מדינת התורה ' לעם

החיק

כמר
27

88ן

( באדיבות ( עמי ( פוי ,

ביהדות בלב .

26

חשיבות המעמד והמתדיינים הביאו את הרב גורן לפרוש את עיקרי השקפתו ואף

,

24

האנושות .

חינוך ליהדות פירושו ליהדות מעשית  ,יהדות של קיום מצוות  ,אין יהדות בלב  ,אינני

אף שהרב גורן הושפע

הרב גורן ( לעןל  ,הערה  , ) 13א  ,עמ '

. 12 - 10

 7הבלעדי של הזהות היהודית ,
ברויאר  ,נכדו וחניך בית מדרשו של

ממנו .

בשנת תשכ " ו הוקדשה חוברת צז של ' מחניים ' לנושא ' השולחן ערוך

במלאות  400קקה להדפסתו '  .כל המאמרים בחוברת עוסקים ב ' שולחן ערוך ' ,

להוציא מאמרו של הרב גורן  ,שכותרתו

 ,צבא ומלחמה אור ההלכה '  .קשה להתעלם מן האמירה המובלעת בכך על תפיסתו את מפעלו  -השלמת החלק החסר

)

ב'שולחן עריג"
25

ברור שהציוץ

הערה

)1

 .חקןנ"
ההלכה

המסורתית ש
לאמץ

"

לעניין זה מסתו של סימון ' האם עוד יהודים אנחנו '  ,שבה קרא ליהדות האורתודוקסית לסטות מהדרך

""

פרשנית

גם :

שמור לבעליו לרעתו  :על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית '  ,מחקרי משפט  ,יט

י ' שטרן ' ,

( תשס " ב ) ,

המדינה .

ראו  :א '

סימון  ' ,האם עוד יהודים אנחנו '  ,לוח

" ב  ,עמ '  ; 97חזר ונדפס בספרו  :האם עוד יהודים אנחנו  :מסות  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '  . 1ראו

עושי . 10
עין ?

 24דיון פומבי

המבקשת לחול על כל תחומי החיים  ,ותחת זאת  ,בהתחשב בנסיבות של המדינה החילונית ,

' פרוטסטנטית ' ליהדות ולמדר את ההלכה מן

הארץ לשנת4 ,י

י2

חלק העוסק בהלכות המדינה בכלל וצבא

בפרט .

הדתית אינה עשויה מעור אחד והיו בה קולות שביקשו למדר בין ההלכה והמדינה  .ראו  :כהן ( לעיל ,

(

"

עיל

 ,הערה  , ) 22עמ ' , 17

לעתים ניכר ישון

הוא תוצאה 4

," ,

. 23

מילולי ממש  .למשל מילותיו האמורות של הרב גורן  ' -העם היהודי לא יצר את תורת ישראל  ,אלא

קיומה של התורה '  -כמעט זהות למילותיו של ברויאר  ' :משפט התורה אינו תולדת האומה  .האומה

היא תולדת משפט התורה ' ( י ' ברויאר  ,מוריה  :יסודות החינוך הלאומי התורתי  ,מהדורה מתוקנת ירושלים תשמ " ב ,
עמ '

) 67 - 66

ע יין היחס שבין העם לתורה  ,וההבחנה שבין יחס זה ובין היחס שבין שאר העמים למשפטם  ,שעליה עמד

הרב גורן  ,הם נדבך חשוב בתורתו של ברויאר .

יל

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

התורה .

28

גורן

ק

אלא במסגהת

היך

הם ' עם חדש '

הוא הגדיר עצמו יהודי לאומי  ,אך טען שאין משמעות ללאומיות היהוון

מעליהם את עולי ההלכה ,
י
הנורמטיווית של חוקי התורה  .מכיוון שהציונים פרקו
ואין למסור להם את המדינה היהודית המיועדת לישראלן ההיסטורי  .הוא הגה
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מדינה יהודית

הקלי

בארץ  -ישראל ברוח ' העם הישן ' והמקורי  ,הנאמן לחוקי התורה 29 .
אלו שלן ברדאר  .ברויאר ראה
ואולם על אף הדמיון יש הבדל מהותי בין דבריו שלן הרב גורן ובין י

הלכה ובהתאמתה
ואילו הרב גורן דיבר עלי הצורך ביצירה של 1י
י
בהלכה מושג נתון וסגור שיש ליישמו ,

למציאות החדשה  .לשיטתו התביעה מן המדינה שהמסורת היהודית תשמש נר לרגל א

יחתאים

מלווה בתביעה מן ההלכה עצמה שאכן תסדיר את כלי שטחי החיים  ,ובאופן
המודרנית  .החדשנות שבעצם יצירת קורפוס בענייני מדינה  ,מחייבת גם תעוזה ו

ברוח זו ניגש הרב גורן לחבר ספר הלכות לצבא היהודי  ,והצהיר על כך

במפורש :

""

על חוקי התורה כתוב ' וחי בהם '  -התורה ניתנה לחיים  ,יש מקום למחקרים  ,יש מקום

*

מקום לחידושי תורה  .אני מאמין ומשוכנע שאפשר לפתור את בעיות הדורות על פי

קפואה במסגרתה  .התורה שבכתב והתורה שבעל פה נצחיות הן  ,ובכוחן

"

 ,חייבת להיות

ינות פסיקתית .

יפויים

,, ,

.

חדשים  ,ש

כי תורתנו אינה

קיןן
לעמוד בפניהתירי

מאמר בתלמוד הירושלמי ' אילו נתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה כדי שתהא

למציאות
;

הדורות [ . . .

]

ש

ורה נדרשת מ  -ט

היתה
לא
אילו ניתנה התורה קבועה כמו קוד  ,כך תעשה וכך 1לא תעשה  ,י
כלומר י
פנים טמא ומ " ט פנים טהור '  .י
-

אפשרות לעמוד על הרגלים ולחיות על פיה  ,אלא ניתנה בצורה גמישה [  ] . . .בדור הזה

"

וו זקוקים לגדולי

תורה והלכה שתהיה להם גישה ממלכתית לבעיות ויחס חיובי למפנה ההיסטורי בע 4היהודי שחל עם
הקמת המדינה [ הדגשה שלי  ,א " א ] .

30

להתמודד עם האתגר  ,יש צורך גם ב ' גישה
;
להיות גדול; בתורה וציוני כדי
;
לא די
1

;

;

מ % 4כתית ' לפסיקת

ההלכה  .גישתו גורסת שהמציאות הריבונית שונה בתכלית מכל מה שידעה ההלקה עד
צריך חדשנות ותעוזה לשם כתיבת קודקס הלכתי שנמענו הוא המדינה היהודית .

28

כה  ,ולפיכך

31

כאמור  ,הרב גורז מיעט מאוד לצטט חכמים בני זמנו  ,ולכז אי אפשר לדעת באיזו מידה הכיס א

יגותם .

שהוא לא הכיר את הגותו של רש " ר הירש בפרט ושל בית המדרש הנאו  -אורתודוקסי בגרמניה בשיי

"

לא הזדהה עמה  .עם זאת סביר להניח שהוא הכיר את ספרו של הירש ' איגרות צפון '  ,שתורגם לעביות
ושיצא לאור מחדש בירושלים בשנת תס " ח  ,ובוודאי לא יכול היה לקבל את הרעיונות

סביר להניח

ואם הכירה בוודאי
עוד בשנת תרנ א ,

שו

בגנות הלאומיות
בירושלים  .סמוך

התובעיי
והמצוהר
ובשבח ההשתלבות וההתאזרחות במדינות הגולה  .ואולם ברויאר עלה ארצה בראשית 1936
לעלייתו הוא החל לפרסם מאמרים בעברית בעיתונות החרדית  ,ולפיכך סביר להניח שהרב גור נ שף לכתביו  .יתרה
מזו  ,ברויאר התמודד ברצינות ובמקוריות עם התגובה האורתודוקסית הראויה על המהלך הציונ

, ,,
"

נקט עמדות השונות

בתכלית מאלו של הירש (ראו בהערה הבאה )  .על כן יש לשער שהוא משך את תשומת לבו של הה4

גורן  ,שכאמור עסק

בבעיות הללו כבר בגיל צעיר  .לביוגרפיה מקוצרת של ברויאר ראו  :י ' לוינגר  ' ,חייו ומעלו של יצחק ברויאר '  ,ר ' הורוביץ

( עורכת)  ,יצחק ברויאר  :עיונים במשנתו  ,רמת  -גן תשמ " ח  ,עמ ' . 13
29

ברויאר ראה בהצהרת בלפור ובמנדט הבריטי עקבות המשיח  ,וקרא ליהודים החרדים לעלות לקץ  .בעקבות מלחמת

העולם הראשונה כתב  ' :עידן חדש זה מטיל על עמנו משימה חדשה לגמרי  ,כפי שלא ידענוה במשך לסיים שנות גלות

"
",
"

-ל

להכין את עם ישראל ואת ארץ ישראל לקראת איחודם מחרש תחת שלטון תורת ה " ( י ' ברויאר  ,לפן  ,ירושלים תשם ח ,
~
ומדינה
עמ '  . ) 87וראו  :מ ' ברויאר  ' ,עם ומדינה במשנת יצחק ברויאר '  ,גאולה ומדינה  :גאולת ישראל  -ח ו ומציאות ; עם
במשנתו של -
יצחק
בתפיסת היהדות  ,הכינוס השנתי למחשבת היהדות  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  ; 305א ' שביד  ' ,מדינת התןך
ברויאר'  ,הנ " ל  ,חשיבה מחדש  :פריצות דרך במחשבה היהודית הדתית והלאומית במאה ה  , 20 -יר-ש ים  , 1991עמ ' . 125
30

31

"

דיון פומבי ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 23
בדברים אלו ניכרת זיקה עמוקה להגותו המוקדמת של ישעיהו ליבוביץ  .אכן עקבות הגותו של רןיאר בולטים ביותר

בכתביו של ליבוכיץ עד אמצע שנות החמישים  .ליבוביץ חתר לכינון מדינת תורה ,

"

וכמו הרב גולן הלא

בתביעה תקיפה
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אריה אדרעי

היעדר הלכות הדינה מן הקורפוס היהודי הוא מרכיב בולט ביותר של הגדרת ההלכה כתוצר של
למוגבלות תחומי תחולתה  .בדיוק בנקודה זו ביקש הרב גורן
ן
הגלות  ,מערכת נורמטיווית המודעת י
לחולל מהפכה  ,לאיכך קיבל עליו את המשימה לעצב קורפוס נורמטיווי  -משפטי ומוסרי  -לצבא

"

יהודי .

גי

לגיטימיות

השימוש בכוח  :ירושלים ולבנה

בתחילת שנות החמישים  ,עסק הרב גורן בשאלה
1
והמלחמה ,
י
החלי מראשית כתןבתו בנושאי הצבא

אם שימוש בכוח גיטימי מבחינתה של המסורת היהודית  .רבנים אנטי  -ציונים לא מעטים השתמשו
2
באיסוזו השימוץ
כוח כאחת מטענותיהם העקרוניות נגד הציונות  32 .במאמרו הראשון בתור הרב

"
"

הצבאי הראשיו בףתח החוברת הראשונה שהוציאה הרבנות הצבאית  ,לקראת חג החנוכה תש " ט ,
בשלהי מלחמת  ,ק חרור  ,השווה הרב גורן בין מלחמת החשמונאים ובין מלחמת השחרור  ,וכך כתב
ב ן

"

השאר :

,

ל  -גד עינינו חזר ולננה

"

]

העורכים מערכה

מאדמת

הקודש .

הנס הגדול של גאולת ישראל  .עדים אנחנו

לנצחונות הגדולים של צבאות ישראל ,

ול מערכה על אויביהם הרבים  .ברוח החשמונאים המתעוררת מחדש  ,כבשנו כל שעל

יפות

"""

קדושינו גבורינו סללנו את הדרך החיים והדרור לפני העם  .צבאות ישראל חילות

הקודש של מלחלח השחרור והתקומה  ,חג החנוכה חגכם הוא [ . . .
הר סיני ' כי ה ' א קיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם ' .

שאו עמכם את צו הגבורה של העומדים על

]

33

מובילה כמובן ןלמסקנה שהצבא הוא ' חילות הקודש '
ן
הזיקה הברורה שן4ר בין החשמונאים ובין צה " לן

יתיו

כלשונו  ,ושמלל
ימד  .ואולם מעצו

"

מותרות ואף מקודשות  .רעיון זה חזר ונשנה בדברים שכתב הרב גורן כל
1

1

י

בכתבני ובטעמתע מבאלה זו עולה יטפולמוסו הו
החילונית בנושא קמלחמה .

ממוען גם אל ההמת הצערת

השינוי המהוקי ביותר בהוויה היהודית בעידן הציוני  -המעבר לשימוש בכוח  -היה כרוך

בוויכוח נוקב ב י

"*

וב ובהנהגה הפוליטית והרוחנית של הציונות .

34

השאלה הייתה אם שימוש בכוח

הלכתית התואמות את המציאות הריבונית  .במפעלי זה ראה י
הלכה וחקיקה י
ן
ליבוביץ
אל הרבנים למא ץ מובנה שלי פסיקת

"
""

את תמצית חרשותה של הקמת המדינה היהודית ; הוא ביקש לצקת במפעל הציוני תוכן דתי  -רוחני ותבע פריצה של
היהדות לכל ק וזות הנורמטיוויימ שמהם הדירה עצמה בשנות הגלות  ' :הגדרתנו הציונית מלמדת אותנו  ,שאין לחפש
את האשמה בקווה אלא במעמד ההיסטורי שלנו  ,שאינו מאשר לנו להפעיל את הכוחות האדירים הטמונים בתורה .
במצב זה באיוה
בקיבוץ הדתי ,
32

",
מיחם

ןרישלים  , 1990עמ ' . )87

ראו המקורות בגאמרי
לכבוד השופ

33

גאול את התורה במאמצינו אנו ' ( מובא אצל  :א ' פישמן  ,בין דת לאידיאולוגיה  :יהדות ומודרניזציה

,,

""

ש ' גורונצ ' יק  ,ן

מספר חודשים 4

כתביו של ליבוביץ בנושא זה רוכזו בספרו ( לעיל  ,הערה . ) 1

' מקיביה עד בירות  :התעוררותם של דיני המלחמה ההלכתיים במדינת ישראל '  ,ספר היובל

(בדפוס ) .

אלון
מים ההם בזמן הזה '  ,חנוכה  :ילקוט לחג האורים  ,צבא הגנה לישראל תש " ט  ,עמ '

"
"

.4

בחוברת שיצאה

וחר יותר לקראת חג הפורים כתב  ' :הנס הכביר שנתחולל לנגד עינינו במלחמת השחרור המחודשת

הוא המשך לשרשרת הגבורה של גבורי קדם בימי מרדכי ואסתר ' ( ש ' גורונצ ' יק  ' ,תקפו של הס '  ,פורים  :ילקוט לחיל ,

צבא הגנה ליו ל תש " ט  ,עמ ' . ) 3
34

מחקר היסטולן עקיף ומרתק על הדיון בתנועה הציונית בנושא המעבר לשימוש בכוח ראו  :א ' שפירא  ,חרב היונה :

הציונות והכול  , 1948 - 1881תל  -אביב תשנ " ב ; מחקר טיפולוגי בשאלה זו ראו  :א ' לוז  ,מעבר בנחל יבוק  :עצמה מוסר

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

יל

131

הרב שלמה מרן

הוא בגידה בערכים היהודיים הייחודיים  ,או שמא יש להיפטר מהערך היהודי של ' הימנעות

בכוח משום שהוא שדרדר את היהודים למצבם העלוב  .אין ספק שהמציאות שבה אץי

משימוש

גרמה ליהודןם

לראות כל שימוש בכוח כמגונה  ,ושבמסורת היהודית  ,במיוחד בתלמוד הבבלי  ,התמקחה אידאולוגןה

בגנות המלחמה והשימוש בכוח  .המלחמה המקראית פורשה אצל חז " ל בדרך אלגוידג .
תורה '  .דוד המלך תואר ' :גבור חיל ואיש מלחמה '
בית המדרש  " ' :גבור " -

(

 ,מלחמתה של

שמואל א טז ,יה  ,אך התלמוד יקה
)

בו גיבור של

שיודע להשיב  " ,איש מלחמה "  -שיודע לישא וליחן במלקקיה של תורה ' .

35

הקרב של חז " ל הוא הקרב של חכמים הנאבקים על הפירוש הנכון לתורה  .דימה אחר לגיבור הוא
מי שמנצח במלחמה הפנימית  ' :איזהו גיבור הכובש את יצרו '  36 .רבים מן הסופרים אעברים וההוג ם
~
הציונים ראו באתוס הזה את מקור מצבו העלוב של העם ודרשו להיפטר ממנו ; מלאקת החשמונאים ,

המרד הגדול  ,מרד בר כוכבא וסירובם של נצורי מצדה להיכנע  -כל אלה ' התעוההו ' לחיים בעידן

הציוני .

37

מנגד ראו אחרים באתוס הזה את מקור גאוותו וייחודו של העם  ,ובניסיון שהיפטר

"".

ממנו ל

וזהות יהודית  ,ירושלים תשנ " ט ; ראו גם  :י ' טלמון  ' ,מלחמת ששת הימים בפרספקטיווה הי טירית '  ,הנ " ל  ,בעידן

ש4יכו

האלימות  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '  . 294חשוב לציין בהקשר זה כי הרב קוק  ,ראש הרבנים

במפעל הציוני ,

התנגד לשימוש בכוח וראה בהימנעות מכך הוכחה למשמעות הדתית של הגאולה  .במאמר מקורסם שכתב בעת
מלחמת העולם הראשונה  ,טען כי יש במלחמה התקרבות לעידן המשיחי  ,משום שבעקבותיה יוכ

4ראל להציג חלופה

",

תרבותית רוחנית  ,שהכין בשנות גלותו וניתוקו מהחיים המדיניים  -תרבות של אנטיתזה לתרבות כוח ושפיכות הדמןם
האיחורפנימי  ,עד אשר חבו
שיש . .ןבו רצון
שאנומאונס
העולמית
הפוליטיקה
האירופית  .ואלו דבריו  ' :עזבנו את
מקווים [ .
זהו הזמן
וברבריות ,
אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה

4

מאושרה  ,שיהןה
נפשנו בחטאןם

הוא איחור מוכרח *,צילה

האיומים של הנהגת הממלכה בעת רעה ' ( ראי " ה קוק  ,אורות  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' יד )  .לניתוא יפורט
עמדותיו של הרב קוק בנושא השימוש בכוח ראו  :א ' הולצר ' ,לאומיות ומוסר  :השקפות על השילוש
אידיאולוגים בקרב הציונים הדתיים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ט  .ה 4קוק

ומעמיק של

בכוח בזרמןם

 , 1935וכתב את דבריו בטרם פרצו בארץ המאורעות והתעוררה כח עוזה ההתנגדות

נפטר בשנת

הערבית למשעל הציוני .

סברה המנהיגות הציונית רובה ככולה שניתן יהיה לקדם את הרעיון הציוני בלא שימוש בכוח  .היל

בזמנו

ר הראה כיצד בגו ,

",

הרב צבי יהודה קוק  ,ותלמידיו ממשיכי דרכו האחרים שינו את יחסם לשימוש בכוח בהתאם לנטילות  ,ככינויו הקולע

של הולצר  ' :היפוך עמדה מתוך המשך אידיאולוגי '  .הם תרגמו את יחסו החיובי של הרב קוק

הלץ

לאקטיוויזם מדיני

לתמיכה באקטיוויזם צבאי  .לפי הרב קוק החזרה לפוליטיקה בלא צורך בשפיכות דמים היא אחד 46מ הגאולה  ,ואילו
לפי ממשיכיו הניצחונות במלחמות הם אחת ההוכחות לעובדה שתהליך הגאולה מתממש  .בהקש זא ראו גם  :א ' בלפר ,
' " בצפיית הישועה השלמה "  :ציונות חילוניות ומשיחיות בתורת הרבנים קוק האב והבן '  ,בר
היהדות והרוח  ,כח  -כס (תשס "א )  ,עמ ' . 269

"

איי

35

בבלי  ,סנהדרין צג ע " ב .

36

משנה  ,אבות ד  ,א  ,ראו  :א ' רביצקי  ' ,דגמים של שלום בהגות היהודית '  ,הנ " ל  ,על דעת המקום  :מ

ובתולדותיה  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '

; 21

ספר השנה למדעי

",
",
*
,
ש4

,.

..

לימ

בהגות היהודית

מקורות נוספים ודיון חשוב ראו  :ה ' בן  -מנחם  ,נ ' הכס וש ' ווז דלהמחלוקת בהלכ ,

"

חלק שני  :מקורות ופירושים  ,ג  ,ירושלים תשס " ג  ,עמ '  . 33 - 28ראו גם  :לוז ( לעיל  ,הערה  , ) 34ע . 213 - 20 4ליבוביך
כתב בקשר לצורך לפתח דיני מלחמה  ' :התקיימנו במשך דורות בחממה מלאכותית  ,שבה יכולנ ל4דל ולטפח ערכים

ותכני תודעה שלא הועמדו במבחן המציאות  .מוחזקים היינו בעיני עצמנו  ,ובמידה מסוימת אף בעיף זולתנו  ,ככובשי אחר
היצרים האיומים האורבים לנפש האדם וכסולדים מפני גילויי זועתיות השיכים בכל חברה אנושית צר שפיכות הדמים
. ) 229 ,
הבין קיבוצית ' ( י ' ליבוביץ ' ,לאחר קיביה '  ,הנ "ל ,יהדות עם יהודי ומדינת ישראל  ,ירושלים תשל " ון
37

הציונים ראו ב ' התעוררות ' זו חלק מן המרידה בערכי הגלות הרוחניים וחזרה אל ערכים ארציים ולאומיים  .הספרות
בנושא זה מרובה  ,ראו

~ oots: Collective
 R1ש"ג4
the:

Makingl
למשל : ( Israelij' National :

: Memoryland

 ; Thadition , Chicago 1995לוז ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '  . 62בתלמוד הבבלי הוצנע ההיבט

.,

ן 11 Zerubavel ,
) .

שבאירועים הללו

לעומת היחס האוהד
והודגש ההיבט הדתי  -הרוחני  .על יחסו השלילי של התלמוד הבבלי לבר כוכבא ולמלחמתו
המלחמי

של התלמוד הירושלמי ושל המסורת הארץ  -ישראלית ראו  :י

אפרון  ' ,מלחמת בר  -כוכבא לאול

הארצישראלית כנגד הבבלית '  ,א ' אופנהיימר וא ' רפפורט ( עורכים )  ,מרד בר  -כוכבא  :מחקרים חד
עמ ' 47

"

מסורת התלמודי

"

מן ירושלים תשמ " די

"

דדה
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אדרע

מהלך של התבלוליות  .במסגרת פולמוס זה הועמדו כמה מן הסמלים היהודיים המובהקים לביקורת .
אחד העם כתב אחרי הקונגרס הראשון  ' :סוד קיומו של עמנו [  . .ן לכבד רק את הכוח הרוחני ולבלתי
הבבלי הרואה ביוחנן בן זכאי את
י
התלמוד
י
השקמות בכוח הזרוע '  38 ,ותמך בעמדת
ן
הבט ביראת

,

הגיבור המובהק שהציל את העם מכליה  39 .מיכה יוסף ברדיצ ' בסקי השיב מנגד  ' :אין אני יודע  ,אם זהו
לכבוש לנו את הארץ בזרוע  ,או זהו המוסר
;
שלנו  ,שעורר אותנו בימי קדם
1
הלאימי
1
היה המוסר

ביחנו
הלאומי  ,שבא ן

הלאומי  ,או
בערוב שמשנו  ,הדבר מוטלי בספק אם ביבנה ובנותיה ניתן המוסר י

שישירו

ברדיצ ' בסקי נשא את דגל הטענה ,

1

חי בין אלה

40

בתוך חומת ירושלים ונפלו על חרבם ' .

שצנה

שאומצה ואף

"

אחר כך בידי רבים  ,שהציונות צריכה לפנות עורף לתרבות הגלות  .הוא

ראה בתרבות הגלות רוחניות מופרזת  ,דת שאיננה יכולה להתקיים במולדת  ,ולפיכך קרא לחזרה

לערכי היהדות יעתיקה
ארציות וכוח ' .

משימוש4- ,יל
משהתברר
ביךח
מנוס

 ,לרבן יוחנן בן זכאי חדש שיברח מיבנה ויחזור לירושלים  ,שייצג ערכים של

שפילנתרופיה ופוליטיקה לא יספיקו  ,וכי לא יהיה

מראשית שנות העשרים ,
עלן מנת ןלהגשים את החזון הציוני  ,הלך וקטן מספר המצדדים בעמדה הקיצונית

,,

;

י

1

העקרונית נגר ש מוש בכוח והיא נותרה נחלתם של מעטים בעלי השפעה מצומצמת ,
הוויכוח על

ן

2ן

42

ומעתה נסב

ן

דרשי

ףשימוש בכוח וגבולותיו  .תקוות השינוי ושלהבת המהפכה מחד גיסא וערכי המוסר

איקא
היהודי מאידך

היו הכוחות בזירת הדיון  .ההתנגדות לערכי הגלות ולרוחניות התלמודית חזרו

יבים

בהנהגה הציונית ואחר כך בהנהגת המדינה טענו שההלכה היהודית נתפסה
למרכז השיח .
1
ן
ן
במערומיה ,
להשתחרר ממנו  ,וכמערכת
כתיןל של עולם הערכים הגלותי  ,שהמהפכה הציונית ביקשה
נורמטיווית ש ניתן לקיים על פיה חברת רוב ומדינה ריבונית בעידן המוררני .
י
י
י
י
1
בנקודה זו פן
ש הרב גורל להשתלב בדיול ולהוכיח שהלגיטימציה לשימוש בכוח מושרשת היטב

3י

""

"

במסורת היהוק ק  .הוא ביקש לבנות דגם  -שהוא לטענתו הדגם היהודי האמתי  -ןהמשלב ביז

מלחמת
לגיטימציה לשדמךש בכוח וביל הרוחניות היהודית  .וכך כתב בעניי 7זה במאמרו הנזכר משלהי י

למלחמות
מלחמות החשמונאים  1י
השחרור  ,לאחק -קהשוואה רוויית הפתוס בי 7י

38

' מדינת היהוקןק וצרת היהודים '  ,באיוכיח

39

' פצעי אוהב ' ן ש  ,עמ ' כ .

41

' מחשבות '  ,כל תכי מיכה יוסף בן  -גריון ( ברדיצבסקי )  ,תל  -אביב תש " ך  ,עמ ' לז  -לח .
שפירא (לעי ן ערה  , ) 34עמ '  ; 53 - 37לוז (לעיל  ,הערה  ) 34עמ ' . 178 - 167 , 66 - 62

40

" """

י

צה " ל :

כתבי אחד העם  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' קלח .

נראה שאף תיאורו של גדליה אלון ,

בהק של תקופת המשנה  ,את יוחנן בן זכאי הושפע מהצבתו בזירת הוויכוח הפוליטי בזמנו  -אלון ' יצא

ההיסטוריון ה

",וי"

להגנתו ' והצןג נזותו כאיש ביניים ראלי ; ראו  :ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , ,
ביבא -

תל אביב
- 142

-

42

",

 ,עמ '

 . 130עק  ,י200

. 65 - 53

על השפעת ציוניותו של אלון על מחקריו ההיסטוריים

World , London

,

ראו  :ח Mendels, Memory

Pagan and Christan Societies o( the Graeco-Roman

"

.

שששן

על תנועת ' סריה
 1948 - 1925עיודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ; 1993 ,ראו גם  :א ' קידר  ' ,להשקפותיה של ברית שלום '  ,ב " צ יהושע
שלומ ' בהקשר זה ראו  :ש ' רצבי  ' ,אישי מרכז אירופה ב " ברית שלום "  :אידיאולוגיה במבהני מציאות

וא ' קידר (עוינים )  ,אידיאולוגיה ומדיניות ציונית  :קובץ מאמרים  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 97
הרבנים הציורי

43

א,
]

"

על השינוי בעמדותיהם של

הדתיים ראו  :הולצר ( לעיל  ,הערה . ) 34

ראו מאמרו ול ברל כצנלסון בקונגרס הציוני העשרים ואחד ( ז ' נווה  ' ) 1939ויהי נשקך טהור '  ,כתבי ברל כצנלסון  ,ט ,
תל  -אביב המעיקו עמ '  ; 70 - 65א ' שפירא  ,ברל  :ביוגרפיה  ,תל  -אביב  , 2000עמ '  ; 589 - 583ספריהם של א ' שפירא וא ' לוז
( לעיל  ,הערה  ) 34מוקדשים לעניין

.

יל

מלחמה  ,הלכה וגאולה ; צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

הרב שלמה ( ורן

133

קוממיות הגבורה הקרבית  ,טכסיסי המלחמה המיוחדים במינם שהכריעו תחתיהם את חשית יון המצוידים
והממושמעים  ,באו מתוך ההשראה העמוקה של הגלוי הרוחני העמוק ביותר  ,מתוך נכונו להורה למות על

קדושת השם  .כל פעולה אשר נעשתה  ,כל גיחה וכל עריכת קרב בהיותם יונקים מן הכח

""

רוחני הגדול .

"

דנדרה

44

מכאן והלאה פיתח והסביר  ,בעשרות מאמרים  ,את הדגם שבו האמין  ,ושהטיף למימישו  ' :הרוח

י

והכוח ' .

" ,
ל

ר  .הרוח והכוח  :מלחמה ומוסר
אחד הסמלים היהודיים שחל בהם שינוי בעידן הציוני הוא חג

,2

שמם רכות  ,נמקב

ומת

נסכרות ת

ש

 ,שהעמ ' 7ו אח הה ; ; ל עם

!

מגוברות

י

',

הרמוניה בין הטענות הנוגדות  ,הרמוניה המשקפת י
לדעתו את

,

'

מוסרי :

גם חג החנוכה  ,בהיותו סמל ומופת לנצחון המעטים נגד הרבים  ,ועקב טיבה של מ
 ,ו
המקודשות המיוחדות במינן ,,
ו
שעיקרה היתה מצד היונים מלחמת שמד
ומטרותיה

להשכי

""

ן

.

,

"

-.

' ''

"

'

'-

ץ

היה

",

4ני

= גמ

, ,, ,-

המסורת היהודית בשלמותה  .לדבריו אין ברוחניות החז " לית

כדי למנוע את השימוש בכוח  ,אלא להעניק לו עומק

ה

*

ון

,
1

המקדש  -הוא זירת

.

א.

" ',ין
,,
 '. :.ן ' .ן

" " ..

הרב גורן כדרכו ניסה ליצור

המאבק .

;

 ,.,ן. ,ב.:

%

46

1

: , "':: ::ניע

%

;

 : : : : : 222ן
'י ינהעק,
 :: :ן  :ג  :ייאש ' בנהיי
ניל
,
ויי שמיחמות
ינ.
"
ו דישמ  ,ניגמר גי
.,י
ההשמעותם אע

ן

,

יי, , . ,1,

בלתי שוה זו

מתורתך  .ובכל

ן
4

מ: :

דיווח של הרב גורן

יירי

מבצע ' כשר
בדבר כ " ל
מ

תשייט,

זאת לא מצאו חכמי התלמוד לנכון להדגיש את הנצחונות המלחמתיים כי אם את נס השקן והמנורה ;  ] . . .כל

לפסח '

זה בא ללמדנו עד כמה התנגדו חכמי התורה והתנגד העם לקשור כתרים לגבורי מלחמה  -,שנצחי קרבות  .על

אפריל , )1949

בב :;:::מ ;;:ן 1:ב, :ן ::יגג נ ::: [::ביני" ,י'הייי"ו::::

י

;

צופן בחובו פולחן אלילי ונוגד את עיקרי הדת והאמונה ' .
ו

ן

ן

4
) 7

בסגידה לכוח ולגיבור שדה הקרב טמונה סכנת האמונה ב ' כוחי ועוצם ידי '  ,שהיהד
הדגשת ההיבט הרוחני של חג החנוכה אצל חז " ל לא נועדה  ,לפי פרשנותו של
44

45
46

גורונצ ' יק  ,בימים ההם ( לעיל הערה  , ) 33עמ ' . 3
א ' זאב  ' ,אנו נושאים לפידים '  .על המתיחות האישית שבין הרב גורן לזאב

זרובבל ( לעיל  ,הערה
10

47

; ) 37

ראו :

לבקשת למנוע .

..
"

""

הלב

גורן  ,להביע

ריאיון עם הרב ה4ן (לעיל  ,הערה . ) 10

ש ' דותן  ' ,מחג החנוכה ל " חג החשמונאים "  -צמיחתו של " חג לאותי ציוני '  ,מחקרי חג ,

( תשנ " ט )  ,עמ '  . 29וראו לעיל  ,הערה

. 37

הרב ש ' גורן  ' ,הרוח והכוח במשנת היהדות '  ,מחניים  ,ק  ,א ( תשכ " ו )  ,עמ ' סו

( פסח

4י

ובו

:ג '""" :
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,

התנגדות לעצמ השימוש בכוח  ,אלא להתמודד עם הסכנה שבהערצת הכוח והאדם החזק  .טענה זו לא

ס פקה את הרב יללן  ,שביקש לברר מה מקומה של הרוח במלחמה עצמה .
הוא ביקש לתקעים כי יש צורך בכוח אך גם בקביעת גבולות לשימוש בו  .הוא חתר ליישב את
ולא בלח כי אם ברוחי אמר ה ' צבאות '
דמותו של יהושוע כובש הארץ הנערץ עם דברי הנביא ' 1לא בחיל 1י
(זכריה ד  ,ו ) וא 4גבורת המלחמה שבתנ " ך עם הגבורה המוסרית של חז " ל  .לשיטתו אין לדון את

יכף

המסורת

חובה על שהיללה את הרוח  ,אך גם אין להבין כי התנגדה לשימוש בכוח  .הכוח

היהודי אך הוא חייב להיות נשלט ומרוסן על ידי הרוח  .הרוחניות  ,ששימשה כלי לניגוח
הוא יסוד הכרחקי ;
המסורת

יי 1למסורת  ,המבקשת
כבלתי רלוונטית בעידן הריבוני  ,הפכה בפיו נושא לשיר הלל

היהוד ה

להעניק לשימוץ בכוח עומק מוסרי  .המסקנה המתבקשת היא כמובן שהשימוש בכוח הוא לגיטימי
במסורת היהודק ; במאמרו ' הגבורה במשנת היהדות ' כתב :

"

התנ " ך והיהדות למידת הגבורה במובנה המקובל  ,שהיא גבורת המלחמה  ,יכולים אנו

ללמוד מכמה ול4

פרשיות ומקראות המפוזרים על פני הנביאים והכתובים  ,ושאינם ניתנים לפירושים

החשיבות

שהועי

*

ל יציא

אלגוריים מבלי

"

את המקראות מידי פשוטם  .לדוגמא יכול

לשמש המקרא ' חגור חרבך על ירך גיבור

בח ומהלל את גבורת החרב  ,שהיא הודו והדרו של אדם  ,והנה בא המדרש ומפרש אותו

הודך והדרך ' ה

פירוש אלגורי
ול חרבך על ירך גיבור זה משה שזכה לתורה שנמשלה לחרב ' .
~
נכון שמצינו בנ א ם ובכתובים גם הסתייגות מגבורת הכוח של האדם [  . . .ו ' אין המלך נושע ברוב חיל גיבור

", ,

~ תהילים לג  ,טז ) [  . . .ו אולם אין
לא ינצל בלב כוץ

באלה כדי להעיב על ההילה למידת הגבורה שנקשרה על

ידי הנביאים עצמם~ ועל ידי ההיסטוריה היהודית לגיבורי ישראל מלומדי מלחמה [ הדגשה שלי  ,א " אן .

"~

הרב גורן הורה

48

כן שחז " ל העדיפו בבירור את הגבורה הרוחנית המוסרית  ,ובמקרים רבים פירשו

לפרשנותם שלי חז " לי הוא היסטורי -
ואולם ;לדעתו הגורם י
י
אלגורי .
את הגבורה המקראית באופן י
המעבר מהגבוהה התנ " כית  ,גבורת המלחמה  ,אל הגבורה הרוחנית נוסח חז " ל נבע מהיעדר כוח

ומאבדן העצמאית

,.

המרינית  ,ולפיכך אין להסתפק בפרשנותם של חז " ל ולאמצה באופן קטגורי  .טענה

זו של הרב גורן מ4קבלת על הדעת  ,אך ראוי לציין את התעוזה שבנכונותו לדבר על ההלכה במונחים
מקובלת
י
לנסיבות הזמן והמקום  ,הצגת דברים שאינה
1
היסטוריים  ,על  ,קהפתחות ושינויים בהתאם
במחשבה ההלכידה המסורתית  .לא זו בלבד שהוא פירש את ההלכה במונחים היסטוריים  ,אלא שעל

סמך פרשנות זה אף
במסורת היהוד

,

קבע שיש לשנות ולחזור לתפיסה הקדומה  ,שלפיה לכוח הפיזי יש מקום חשוב

יל41

י

נית הראשונה והחשובה שיש להסיק מן הדברים היא כי הקמתו של צה " ל יש בה
המסקנה הע
להתעלם מן הגבורה המוסרית  ,גבורת הרוח
משום שיבה ערכןת אל מקורות היהדות  .ואולם האם נוכלן 1

48

49

הרב ש ' גורז ,

"

"

,

~

נורה במשנת היהדות '  ,שם  ,קב ( תשכ " ט )  ,עמ ' ט  ,יא .

בהמעד המאכל ייתן
של חז " ל .

לדבתן

הרב גורן את היסוד ההיסטורי שבטענתו וחיזק את הנימוק הנוגע למקומה של המלחמה בתרבותם

ההתפתחות האמורה השפיעה על החשיבה האגדית  ,ואילו החשיבה ההלכתית דבקה ביחס חיובי

למלחמה ולגבוןנ כוחנית  .מן הפסוק שצוטט לעיל  ' ,חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך ' ( תהלים מה  ,ד )  ,למד
ר ' אליעזר שכל ין הם כתכשיט לאדם ולפיכך מותר לצאת בהם בשבת  ,וכשהקשו לו בתלמוד שהפסוק פורש כעוסק

~,
,

בגבורת התורה ענה  ' :אין מקרא יוצא מידי פשוטו ' ( בבלי  ,שבת סג ע " א ) .
להלכה נשארו חמל נאמנים למקור המקראי הקושר הילה למידת הגבורה .

הדרשה האלגורית היא בבחינת אגדה  ,אך

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

שעליה דיברו הנביאים  ,ושפותחה והודגשה אצל חז " ל ? מסקנתו של הרב גורן

,

ל קרב שלמה גורן

"

135
-

מפתין: 4

גם השקפה הומנית זו של היהדות בדבר מהותה של הגבורה  ,אינה באה לשלול את גבורת  n ~ *hhvהמקובלת בין
מסכת אבות דה '
בני אדם כבעלת ערך בהשקפת עולמנו אלא רק לקבוע דירוג בסולם הגבורה [  ] . . .כפי

שמציני
לעטים שאין הגדרה
נתן  ' :איזה גיבור שבגיבורים זה כובש את יצרו  ,שנאמר טוב ארך אפים מגיבור '  ,נמצינו
~

זו באה לשלול את גבורת הכוח  ,כי אם להגדיר את הגיבור שבגיבורים  .מכאן אנו למדית את שני הדרגים
של סולם הגבורה  .הדרג התחתון היא גבורת הכוח והדרג העליון  -גבורת הגבורה -
שלי ,

א " א] .

גשו4

הרוח [ הדגשה

50

לשתי הגבורות יש מקום במחשבה היהודית  ,אך קיים ביניהן יחס הייררכי  .הרב
לשינוי שחל כתוצאה מאבדן הריבונות של העם  ,אך טען שהגיבור המוסרי

יה

מודע אמנם

גורי צהרתם שלי חז " לי
אינו

אלא הוא מוטיב חשוב כבר במקרא  .חידושם של חז " ל היה בהעמדת הגבורה

לפיכך יצירת איזון ראוי בין הכוח לרוח היא שיבה אל היהדות המקורית .

"

"
הרוחניי ~

מוטיב בלעדי .

לתיאור זה השלכות חשובות על הגותו ומסקנותיו המעשיות של הרב גורן  :מחד גיסא

לצבא ההגנה
ן

;

מאידך גיסא

ן

לישראל כמכשיר כוח יהודי ריבוני יש משמעות וערך מתוך המסורת היהודית עצ

"י

הצבא יאבד את ערכו ומשמעותו אם לא יאמץ את ערכי המוסר וגבורת הרוח היהוד ןן .

נראה כי האיזון שביקש לכונן בין הכוח לרוח היה גם האיזון בנפשו ובאישיוהה של 1הרב גוהן
לויע1ב ביביהם ; בין
לעולם החדש  ,שהיה מושפע מהם  ,קרוע ביביהם  ,וניסה י
עצמו  -בין העולם הישן י י

חובש בית המדרש הישן  ,הנאמן למסורת התורה שבעל  -פה  ,לבין הקצין החדש  ,האקף התפעלות מן

,

המהפכה שבעצם השימוש של יהודים בכוח כדי להגן על עצמם ולקדם את יעדיהם  ,ה

ולהעמיד
להשתלב בשיח קציוני י
1
דבריו של הרב גורן בסוגיית הכוח והרוח מובנים עלי רקע שאיפתו י

את התרבות היהודית המסורתית כרלוונטית לצבא היהודי המתחדש  .באופן ספציפן

יותר יש בדבריו

שיח סמוי עם דוד בן  -גוריון  ,ראש הממשלה ושר הביטחון  ,דמות נערצת בישרא

באותם הימים ,

גם על הרב גורן

,

עצמו  .בן  -גוריון היה מנושאי הדגל הבוטים של התביעה להתנעלות
~

של עולם ההלכה ועולם הערכים של המשנה והתלמוד  ,שסימלו עבורו את תרבו

"

מן התרבות

גלות  .משפט

י"

הפתיחה של מגילת העצמאות  ' -בארץ  -ישראל קם העם היהודי  ,בה עוצבה דמותו חךוחנית  ,הדתית

והמדינית  ,בה חי חיי קוממיות ממלכתית  ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל  -אנושיים

יהוריש לעולם

כולו את ספר הספרים הנצחי '  -משקף ללא ספק את תפיסת עולמו של בן  -גוריו7ן

פי תפיסה זו

התנ " ך  -שנוצר בארץ  -ישראל  -הוא המקור והבסיס לתרבותו של העם היהודי היתחדש
צורך להיזקק לתרבות הגלותית המאוחרת שבאה לידי ביטוי במשנה ובתלמוד  .בן  -ירון הוא שאמה :

"

' התנ " ך היה גדול בטרם היות המדרש  ,ואינו תלוי במדרש  ,ואין להבינו בעזרת
50

51

הרב גרז ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ ' ט .

 ,ואין כל

אלא מתוכו ' .

על עמדותיו של הרב שאול ישראלי  ,מחשובי הפוסקים בציונות הדתית  ,בנושא המלחמה והיעקש

בכוח ראו דיון

מפורט במאמרי ( לעיל  ,הערה  , ) 32וכן להלן  ,בהערה  , 93בקשר לפולמוסו עם הרב גורן על מצור ב ןרות בשנת
52

52

המררי

,,, ,

.

. 1982

פתיחה  :בן  -גוריון

ד ' בן  -גוריון  ' ,התנ " ך זורח באור עצמו '  ,עיונים בתנ " ך  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '  . 46ראו  :מ '
והתנ " ך  -עם וארצו '  ,הנ " ל ( עורך )  ,בן  -גוריון והתנ " ך  :עם וארצו  ,באר  -שבע תשמ " ט  ,עמ '  ; 1ב ' ו נהיימר  ' ,בן  -גוריון
והתנ " ך '  ,שם  ,עמ '  ; 54י ' כהן  ' ,הגיון לבו של ד ' בן  -גוריון באספקלרית התנ " ך '  ,מאזניים  ,לט ( תשל~ ה )  ,עמ '  . 359ר ו

",
י~

פוגי

גם  :צ ' צמרת  ' ,בן  -גוריון ה " שולחן ערוך " ו " השולחן ערוך החדש "  -לשורשי המתח בין בן  -גוריון

"

ן היהדות הדתית

-

תדרה

,

אייה

ץתדרה 136

אדרעי

כאמור המקורו הקדומים העוסקים במלחמה ובשימוש בכוח פורשו בתלמוד כעוסקים בכוח רוחני ,

פרשנות

"

ן

שממנף ביקש בן  -גוריון להשתחרר  .דומה שטענותיו של בן  -גוריון עמדו במרכז מחשבתו

של הרב גורן ו,שיוא

הגיב עליהן  .אכן יש לחזור אל התנ " ך  ,טען הרב גורן  ,אך אי אפשר להתעלם

מן המשנה והתל וד ומעולמם הרוחני של חז " ל  .בן  -גוריון ראה בהקמת המדינה היהודית ' לא המשך

אוישה

"

וקראקאו  ,אלא התחלה חדשה במהותה  ,אולם התחלה המשתלבת מאליה בעבר
לחיי ורשה ,
 53הרב גורן הגיב עלו רעיונות
הרחוק  ,בעבר  1? eיהושע בן נון  ,דוד  ,עוזיה  ,החשמונאים הראשונים ' 53 .

אלו לא במישע האידאולוגי והתאורטי  ,כפי שהגיבו אחדים  ,אלא במישור המעשי .

התנ " ך היא גדיל

הרוח של עם ישראל  ,הוא פרי רוחו  ,פרי הרוח של גדולי עמנו ' ,

*,

ואילו ' בגולה סעלפה דמותו של עמנו ונתעקמה גם דמותו של התנ " ך ' .
ראה בן  -גוריון

טען בן  -גוריון ,

באותו תחום בדיוק שבו

~ א4

פסגת השיבה לארץ ולמקרא  ,המלחמה על חירות העם  ,ביקש הרב גורן להוכיח

4

" ך מבעד לעולמם המוסרי של חז " ל היא אפשרית  ,ויותר מכך היא תעניק למדינת

כי החזרה אל ה
ישראל

ן

י

1

י

56

55

54

' גדלותו של

"

ולצה " לן וד מוסרי מוצלח ביותר לניהול מלחמותיה .

ראיית

דברי

4ל

הרב גורן בהקשר זה מבהירה את פנייתו למקורות שאינם מקובלים בספרות

הרבנית  .הוא חק~
ספרי חשמונאים ומגילת

לסיפורי המקרא  ,הרבה להסתמך על הספרות הקדם  -חז " לית ולצטט ממנה  -כגון

*

בכתביו של יו
מקורות אלו ה

*

*

תענית  -ספרות הנחשבת בלתי לגיטימית בעולם הרבני  ,והשתמש אפילו

מיס
ען התקופה המדינית בתולדות ישראל  ,ימי בית ראשון ובית שני  ,ועל כן ניתן למצוא
פלוויוס  ,שמהם ביקש להפיק מידע על נוהגי המלחמה בתקופת הבית השני .

בהם התייחסויוא לבעיות שלא נדונו בתקופה

א ' שגיא וד '

ועץ

*
רנו

הרבנית .

58

57

ואולם דומני שיותר מכך פנייתו למקורות

( עורכים )  ,מאה שגות ציונות דתית  ,ג  ,רמת  -גן תשס " ג  ,עמ '  . 401חשובה בהקשר זה פרשנותו של

בן  -גוריון לספ והושע  ,שעליה היה מוכן להתפלמס עם יחזקאל קויפמן  ,חוקר התנ " ך הנערץ עליו ; ראו  :ד ' בן  -גוריון ,

"",

' קדמות עם ב
זה  :ש ' ייבין ,

'  ,עיונים בספר יהושע  :דיוני החוג למקרא בבית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים תש " ך  ,עמ '  . 310ראו בהקשר

פשי

מקרא  :זמנו של ספר יהושע וכיבוש הארץ '  ,בית מקרא  ,ס ( תשל " ה )  ,עמ '  ; 13חמ " י גבריהו  ' ,זיכרונות

מחוג התנ " ך במתו

",

של דוד בן  -גוריון '  ,כוגן ( שם )  ,עמ '

שבאים אצל

. 70

א ' שפירא  ' ,בן גוריון והתנ " ך  :יצירתו של נרטיב היסטורי '  ,אלפים 14 ,

( תשנ " ז )  ,עמ ' . 223

53

מתוך דבריו

54

על התשובות 61ישור התאורטי ראו  :א " א אורבך  ' ,הנטיה לפסוח על התלמוד  -תוצאה של יוהרה ושטחיות '  ,הנ " ל ,
על ציונות

וירלית

לבן  -גוריון בקייק
55

בן  -גוריון  ,ה

56

שם  ,עמ '

57

כך

צייפ ~,

48

כתב ' :

,

 .ני

:

עיונים ומסות  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

; 184

וראו להלן בגוף המאמר הוויכוח שבין נ ' רוטנשטרייך

לסוגיה זו .
( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' . 44
הפרשיות והמקראות בתורה בנביאים ובכתובים ועליהם פרקי דברי הימים הכתובים ומסורים בספרים

החיצוניים הדנך במלחמות ישראל וצבא בימי בית שני כגון ספרי החשמונאים וספרי יוסף בין מתיתיהו הכהן המכונה

",

יוספוס פלווין  1כל אלה בכוחם להשרות עלינו הוד קדומים על דרכי הלחימה ועל כוחו ארגונו ומשימותיו בעיותיו
ומנהגיו של צ א ישראל בתקופות קדם ולתת לנו תמונה מושלמת על משפטי המלחמה והצבא של תורת ישראל
שהופעלו

עמ ' . ) 6

בחיי

,

ווט יום בתוך שורות הלוחמים ' ( הרב ש ' גורן  ' ,צבא ומלחמה לאור ההלכה '  ,מחניים  ,צז תשכ " ה ] ,

ואכן מקורות אלו מצוטטים לרוב במאמריו  ,ראו למשל  ' :מלחמת החשמונאים לאור ההלכה '  ,מחניים  ,כ ( תשי " ד ) ,

עמ '  ' ; 6מבעלז

והבייתוסים ין "

השמונאים והנצחתם בהלכה '  ,שם  ,כד ( תשט " ו )  ,עמ '

ן הבית השני '  ,שם  ,כח ( תשט " ז )  ,עמ '

"יא
"
והיקטיריים
הלכתיים קןיי

ההלכה '  ,שם ,
58

אכן ,

כאשר

;6

;6

' יום הנפת העומר במחלוקת הפרושים

' פסח דורות '  ,שם  ,סח ( תשכ " ב )  ,עמ '

;8

' צבא ומלחמה לאור

( תשכ " ט )  ,עמ ' ז ועוד רבים .

הרב גורן וערך את פסקיו בספרו ' משיב מלחמה '  ,בשנת תשמ " ג  ,כתב במבוא  ' :כדי למצוא מקורות
מוסמכים לפתרונן של אלפי הבעיות ההלכתיות של צה " ל  ,היה הכרח לאסוף ללקט ולקבץ כעמיר

מלחמה  ,הלכה וגאולה

:

צבא ומלתמה במחשבה ההלכה שה

הרב שלמה גורן

,י,

אלו נבעה מרצונו להשתלב בשיח הפנים  -ציוני  ,שהעלה את הספרות הזאת מתהומן  ,שייה  ,בבקשו

לשימוש שלן יהודים בכוח  .בעצם
ן
למצוא תקדימים היסטוריים ומקורות ספרותיים

,

ינייתו

שלן הרב

גורן למקורות הללו מובלעת טענה שאין הם עומדים בסתירה למקורות הרבניים ולי אין השיבה
לו
ן
מלמדת עד כמק חשוב היה
ן
אליהם חייבת לבוא במחיר הוויתור עלן ספרות חז " לן  .בד בבד היא

,

להשתלב בשיח הישראלי ולשלב את ההלכה בשיח הזה  ,אף אם כרוך הדבר בניתוק שלו עצמו מן
המעגל הפנימי של שיח ההלכתי .
מתריסה כנגד חזרתו של בן  -גוריון ילתנ "ך  .רוצה לומר יא
חזרתו של הרב גורן לתנ
"ך

ן

:

;

חזרה הכרוכה

1

ביציאה כנגד הספרות ועולם הרוח שאחרי התנ " ך  ,אלא חזרה תוך שמירה על קגבה

והתפתחות  .אכן בגלל המציאות ההיסטורית ששררה בתקופת הגלות העלימו חכמים ,
4

ועכשיו יש לחזור אליו  ,אבל לחזור אליו עם המטען המוסרי של ספרות חז " ל ולא

"
"

של רציפות

צת את הכוח ,

ילוג עליו  .אנו

לחזור אל
ן
לחזור אלי הכוח ,
בלית בררה אמנם  -י
הציונים  ,התריס הרב גורן באופן סמוי  ,מבקשים  -י

לוותר על
ן
מלכות ישראל התנ " כית שהשתמשה בכוח  .אבלי האם נהיה מוכנים

ן

היצירי

רבנית האדירה

"

של העצמת הרוח ? האם נישאר יהודים אם נוותר על תפיסת הרוח היהודית ? הפרשנות השחנית של

חז " ל

ממנה  ,הוצגה

למלחמות המקרא  ,שהוצגה בידי הציונים כחלק מהגלותיות היהודית שיש

להשתחלי
שיאחר הגלות .
בידי הרב גורן כעושר מוסרי שבאמצעותו ניתן יהיה להקים את הצבא היהודי בעידן
ה  .הלכה ומוסר

במלחמה  :הלחס

אל אנשל האויב

בערוב ימיו כינס הרב גורן וערך את פסקי ההלכה המרובים שלו בענייני צבא בספרו ' ריב
ספר זה הוא אוסף של פסקי הלכה מפורטים העוסקים בהיבטים שונים של החיים

על

ן

ן

בצי~ , ,
1

מלחמה ' 9 .ן

 ,והוא מושתת

ביל"

פסקי הלכה שנתן בעיקר בשנות כהונתו כרב ראשי לצה " ל  .הפרק הראשון של הספר  ' -מוסר

הלחימה לאור ההלכה '  -הוא בעצם מבוא ארוך לספר כולו  .הטענה המרכזית

יפ""

מלחמה יש חובה עליונה לנסות ולמנוע ככל האפשר פגיעה בחיי אנשי האויב  ,אזרח
חיי אדם שבמסורת היהודית מכוון ילכלן אדם  .הרב גורן פתח במשנה המפורסמת

' ן

יחידי  ,ללמדך  ,שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד

היא שבשעת
וחיילים  .ערך
כך נברא אדם

-

*

ולם מלא  ,וכל

המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא '  60 .אפריל לימלך אורבה ,
אוניוורסלית :
ן
הלכף זן
ן
מחשובי החוקרים של ספרות חז " ל בדורנו  ,עמד עלן כך שבמקורה הייתה

"

ואם

גרנה  ,את שברירי ההלכות  ,המנהגים והנוהלים  ,שהיו קיימים בצבאות ישראל בימי קדם  .להעלות

מתהום הנשייה ,

החשמינ ים ובשאר ספרים
מתחת לחורבות מלכות ישראל וללקטם מכתבי הקודש  . . 1ל כמו כן השתמשנו בספרי
~
חיצוניים וספרי ההיסטוריה המקובלים עלינו  ,כגון ספריו של יוסף בן מתתיהו הכהן וחביריו ומר לקום שידינו מגעת .
בנינו הנוהגים אריח על גבי לבינה  ,והקמנו מהם יסודות איתנים למערכת פסיקה הלכתית מוס כת הבנויה על תורת

"

,

ישראל ' ( גורן לעיל  ,הערה
59

 , 113א  ,עמ ' . ) 10

""
,

גורן ( שם )  .שמו של הספר מעניין ומעיד על האידאולוגיה אשר עמדתי עליה  .בדרשת חז " ל לפסוק ביום ההוא יהיה ה '
צבאות  . . . 1ן משיקי מלחמה שערה ' ( ישעיה כח  ,ה  -ו ) נאמר  " ' :משיבי מלחמה "  -שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה '
(

ראו בבלי ,מגילה  ,ט "ו ע "ב  .הרב גורן נתן לספרו את השם 'משיב מלחמה ' במשמעות הכפויהן ,
)

ל יצירתו והגותו .

 מלחמתה של תורה  -אך העוסקות במלחמה עצמה  .משמעות כפולה זו היא המהות התוכנית60

משנה  ,סנהדרין ד ,

ה.

תשובות הלכתיות

~

137
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אריה נשרעי

' כל המקיים נפ

אחת '  .הרב גורן ביקש אף הוא להוכיח שהנוסח הנכון של המשנה הוא ' נפש אחת '

"

ולא ' נפש אחרק מרשראל ' .
המחקר של הק
מיאוס

*

יות

הרבנית מאז אמצע המאה התשע  -עשרה  ,אך למותר לציין שהוא מוקצה מחמת

בספרוהןאסיקת

פרשניים בגיש

61

מהלך פרשני כזה  ,המבוסס על מחקר היסטורי של הטקסט  ,מוכר בשדה

ההלכה האורתודוקסית  .כמו שלשם ביסוס עמדותיו נקט הרב גורן מהלכים

יסטורית ואף היה מוכן לפנות לספרות שלא היה מקובל לפנות אליה כמקור לפסיקת

"

"* ,

הלכה  ,כפי שרהבי

לעיל  ,כך היה מוכן גם לאמץ את גישת המחקר הפילולוגית  -ההיסטורית  .אך אין

לטעות  ,בסופו

דבר היה פוסק הלכה ולא איש מדע  .בתור רב לא הייתה לו כל יומרה לקריאה

אובייקטיווית

"י

אידאולוגית המרוחקת מרחק רגשי ורוחני מן הטקסט  .הוא אימץ מקצת הגישה

המחקרית במקשם שסייעה בידו לקדם את טענותיו ולקרוא את הטקסטים באופן הקרוב לעולמו
הרוחני והמוסקזן ובמקרים שהובילה אותו אל המוסר היהודי כפי שהבין אותו .
המפורסמים ששימשו את הרב גורן בפרק זה כדי לקדם את בניית מוסר המלחמה

אחד
הוא

קליאשית
המסופר
הטקסטץי

לד על מעשיהם של שמעון ולוי בשכם בעקבות אונס דינה אחותם  .לאחר

יימולו  ,ולאחר שאנשי העיר
;
לאחותם בתנאי שבני העיר
שהגיעו להסכה שלפיו יוכל שכם להינשא י
עמדו בהסכם  ,שבחו בהם האחים  ' ,ויהרגו כל זכר '  .בעקבות מעשה זה קילל אותם יעקב אביהם

קללה נמרצת לה רות .

"

62

בפרשנות הימיביניימית יש מחלוקת נוקבת בשאלה כיצד להבין את הסיפור .

הרמב " ם סבר שהאחים פעלו כדין  :אנשי העיר היו ראויים לעונש משום שלא מנעו את האונס  ,ומשום

שלאחר מעשהן לף

העמידו את האנס לדין כמתחייב משבע מצוות בני נוח  .הרמב " ן דחה את עמדתו

של הרמב " ם  .לשיטתו אין כל דרך להצדיק את המעשה  ,ולפיכך קילל יעקב את בניו ; האחים פגעו

באנשים חפים שיל
שהיו תקפים האיתו זמן  .הרב גורן ביקש ליישב בין עמדות הרמב " ם והרמב " ן  ,כדרך שביקש בדרך
הרמליה בעמדת המקורות היהודיים בנושא השימוש בכוח  .לפירושו הרמב " ם דיבר עלי
.כלל. .ליצור ו ,

פשע  ,ולא עוד אלא שהיו צדיקים  ,שהרי נימולו  ,ובכך קיבלו עליהם את חוקי ה '
ן

הדין  ,ואילו הרמ " ן  -על החובה המוסרית שמעבר לדין  .לטענת הרב גורן לא ניתן לנהל מלחמה רק
על פי הדין  ,וי 6להביא בחשבון שיקולים מוסריים  .אף שלא ניתן היה להעמיד את שמעון ולוי לדין ,

~
אסור היה להם ל שות את שעשו  .את האידאולוגיה הזאת ביקש הרב

,

*

גורן להנחיל לצה " ל  .ייחודה

של

פרשנותו של הלעב " ם למעשה האחים בשכם הוא בכך שהצדיק את המעשה על בסיס אשמה אישית

שהטיל על בני הזיר  .כל מי שחי בעיר בלא מערכת משפט צודקת  ,נושא באחריות אישית לאי הצדק

שנעשה בעיר  .אסורת

הי,

הפרשנית הימיביניימית היו גם מי שהציעו להצדיק את המעשה על בסיס של

אחריות קולקט47רת ולא על בסיס של אחריות אישית  .ר ' יהודה ליווא בן בצלאל  ,המהר " ל מפראג ,
אחד ההוגים

~

ובים בשלהי ימי הביניים  ,הסביר את המעשה על בסיס תפיסת המלחמה כמאבק בין

ומות המצדיקן  nyuשלא על בסיס אחריות אישית אלא על בסיס אחריות קולקטיבית  .לעמדתו

~
61

~

,,
*

גורן ( לעיל  ,הקהה  , ) 13א  ,עמ ' ד  .וראו  :א " א אורבך ' " כל המקיים נפש אחת  : " . . .גלגוליו של נוסח  ,תהפוכות צנזורה

ועסקי מדפיסץמ  ,תרביץ  ,מ ( תשל " א )  ,עמ '  . 268ראו גם  :מ ' גרינברג  ' ,ערך החיים במקרא '  ,י ' גפני וא ' רביצקי ( עורכים ) ,
קדושת החיימ ן4ירוף הנפש  :קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ ' . 35
62

ראו גם  :ברא

יז

מט  ,ה  -ז .

יל

מלתמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

זו של המהר " ל אין הד במשנתו של הרב גורן  ,שביקש לקדם דגם

ישראל .

 139מותדרה

הרב שלמה גורן

מוסרי לצה " ל ולען

אותו במסורת

63

בהמשך פרק המבוא לספרו נגע הרב גורן באחת הבעיות הרגישות ביותר ב  %דל  ,והיא מידת

*"
""

האחריות של המפקדים לשלומה של האוכלוסייה האזרחית בשטח שבשליטת הצב
ההלכתית או המוסרית המוטלת על בעלי תפקידים הממונים על שלומם וביטחונם 5ןחידים קבוצות

 ' . 1מדת האחריות

או פורמציות של ישראל או של נכרים  ]. . . 1באיזו מידה התורה רואה את הממוץ

,

בצורה עקיפה

כאחראים על הפשעים והעבירות שבוצעו נגד האוכלוסיה  ,שהם ממונים עליה '  64 .אה תשובתו בנה
אאחד הוא הציווי
ן
לאותם כתובים  .המוקד
ן
הרב גורן על בסיס שני מוקדים מקראיים ופרשנות חז " לן

,,

המוטלת עין
י
' לא תעמד על דם רעך ' ( ויקרא יט  ,טז  .חז " לי גזרו מפסוק זה חובה רחבה
)

 1כל 1אדם לעזור

מסוים מוטלת

לכל מי שנפשו בסכנה  .מכאן  ,טען הרב גורן  ,שעל מפקד צבאי הממונה על א
וי
חובה לעשות כל שניתן על מנת למנוע פגיעה באנשים  .המוקד האחר שעליו בנה ה פהורן את טענתו
65

מעניין עוד יותר  -פרשת עגלה ערופה שבספר דברים  .חוק זה נוגע למקרה שבו

",

 %א חלל בשדה ,

מחוץ לעיר  ,ולא נודע מי הרגו  .החוק קובע שמודדים איזו עיר היא הקרובה ביותר לישום
החלל , .וזקני אותה העיר ניגשים ואומרים  ' :ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו ,
.

ל 4האו .
ן

1

ישראל '

(

דברים כא  ,י-

ח) .

חז " ל העלו את השאלה

המתבקשת ' :

וכי על דעתינו עליי

הימצאו של
לעמך
ן
כפר

שזקני בית ד4ן

שופכי דמים הן ? אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו והנחנוהו בל לוייה ' .

66

מכאןי

""

טען הרב גורן  ,שחז " ל ראו את המנהיגות כאחראית לשלומם ולטובתם של כלל הא ליוסייה  .לא ניתן

עגלה ערופה נועד 1להבהיר שמבחינה מוסרי אחראית ההנהגה
להאשים את הזקנים ברצח  ,אבל טקס י
הרוחנית ; בדיני שמים הם נחשבים כמי ששפכו דם נקי  .את העיקרון שאסור לפגו

".

אף באויב באופן

שאינו הכרחי ביקש הרב גורן להחיל על מפקדי הצבא בשטח שבשליטתם  .עצם המינו על אזור מטיל
לוחמים כאזרק
על המפקד אחריות מוסרית לשלומם שלן כלן אנשי האויב באזור זה  ,ן
ההלכה
;
את היעדר ההבחנה בין משפט ילמוסר ייחס הרב גורן 1להיותה שלי

מ.
שילה דתית  .המשפט
-

אינו יכול להטיל אחריות רחבה כל כך  ,בין השאר משום שחסרים לו כלים לאכ 4ף ולהוכחה של

כלפי שמים  .המניע
מצבים גבוליים ורגישים  ,אבל האדם המאמין נותן דין וחשבון י

63

הרב גורל ( לעיל  ,הערה  , ) 13א  ,עמ ' כה  -כס  .לעמדתו של הרמב " ם ראו :

"

ן הרב גורן

שי

ברור :

משנה תורה  ,הלכות 4יכים

הרמב " ן ראו בפירושו לתורה  ,בראשית לד  ,יג ; מט  ,ה  .לעמדתו של המהר " ל הייתה עדנה בהגותם 4

"

ט  ,יד  .לעמדת
רבנים מיליטנטןם

בשנות השמונים של המאה העשרים  ,והיא באה לידי ביטוי כבר בהגותם של ציונים חילונים שנקטו קו אקטיוויסטי

בפולמוס הפנים ציוני שהתנהל בשנות השלושים של המאה העשרים בשאלה כיצד להגיב על פרעי
קללתו של יעקב ' כסדם אל תבא נפשי בקהלם אל

יקד

כבדי ' ( בראשית מט  ,ה ) הפכה בשיר

שי "

קערבימ  .כך למשל

שאול טשרניחובסקי

בליןווטיין  ' ,מעשה שכם :
'
לשיר הלל ששרה דינה לאחיה נוקמי כבודה  ' :בסודם תגיל נפשי בקהלם יחד כבודי '  .ראו  :י '
ענישה קולקטיבית וההגות ההלכתית בת זמננו '  ,עט הדעת  ( 1 ,תשנ " ז )  ,עמ '  . 48פירושו של הר 4ג ן מזכיר מאוד את

"

-

דבריו של ליבוביץ במאמרו ' לאחר קיביה ' בגרסתו המקורית ; ראו  :י ' ליבוביץ  ' ,לאחר קיביה '  ,שהם  ,גיליון קפט 15 ,

בדצמבר  , 1953עמ '

;7

(לעיל  ,הערה  , ) 13א  ,עמ ' כט .

64

גורן

65

ד ' סטטמן  ' ,מחובת זהירות לחובת השומרוני הטוב '  ,מחקרי משפט  ,סו ( תשנ " ט )  ,עמ '  ; 89ס
7

66

.ע

,

וראו על כך במאמרי ( לעיל  ,הערה . ) 32

( 7 ) 1976

 1 Israel ,מ

י

"

Good Samaritan and Tewish Law ' ,

משנה  ,סוטה ט  . ,ראו גם  :ספרי דברים רי ( מהדורת פינקלשטיין  ,עמ '

~

. ) 244 - 243

ן

;

1 Kirschenbaum ,

7י1דרה
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הרב גורן בעת
חלל צה " ל במעבר

בתעלת

יגואר

אריה אדרעי

,,

חובה לחזור להלנה לא רק משום שבכך מתאפיינת מדינת ישראל כמדינה יהודית  ,אלא בעיקר משום

שההלכה כשי

שאד ,

ח

דתית מספקת מוסר מלחמתי שמן הראוי לאמץ  .ההלכה היא

המצפן המוסרי הראשון

ל1

'

1970

ו  .המלחמה והגאולה

,

כאמור  ,החסר ב4לכות מלחמה הוא תוצאה מהיעדר הלכות מדינה  ,הנובע מן העובדה שההלכה
התפתחה

הרב גורן טען שניתן למלא את החלל החסר  ,וכי את התפקיד הזה צריכים לקבל

.

בגלוי
עליהם רבנים 7ו

ים בעלי גישה ממלכתית .

"
~
ההיקי
ההלכתיות בנו ץ המלחמה
.

על פסיקת

באופן מעמיק

67

מה היה יחסו האידאולוגי של הרב גורן עצמו למדינה  ,וכיצד השפיע על פסיקותיו

W
D1

~

67

כלומר ברור היה לו שהיחס האידאולוגי למדינה משפיע

?

דומני שקריאת פסקי ההלכה של הרב גורן גם על רקע זה תאפשר להבין

יותר את המניעים והשאיפות הכרוכים בעיסוקו בדיני מלחמה .

~

מודעותו הפסן4ית של הרב גורן לחידוש שבעידן הריבוני ישימה בכל תחומי ההלכה  ,אף אלו שאינני עוסק בהם
במאמר

זה  .ד 4ה

"

שאין מוטלתע

מרתקת היא עמדתו בנושא הקמת בנק איברים להשתלה  .הוא הבחין בין ' רופאים יהודים בגלות ' ,

הם ' האחריות לבריאות העם במדינה '  ,ובין ' מדינה יהודית עצמאית '  ,שבה אחראית הממשלה לבריאות

כלל האזרחים  .לאו

:

הרב ש ' גורן  ' ,מבוא להשתלות איברים לאור ההלכה '  ,תורת הרפואה  :מחקרים הלכתיים בנושאי

רפואה  ,ירושיי~ השמ " א  ,עמ ' . 83 - 79

"

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

,

,

141

הרב שלמה גורן

*

בתוך הציונות הדתית ניתן לאפיין שתי גישות שונות בתכלית לאופי ולמשקעות הדתית של

שפילשה

הציונית

את
ההשתלבות במפעל הציוני  68 .האחת ביקשה להשתלב במפעל הציוני מתוך
הגאולה המשיחית  .החדשנוק שבגישה זו הייזנה
;
כשלב הכרחי של;
1
במושגים מסורתיים כמהלך גאולתי ,

ולהיות שותפים
י

בנכונות להעניק למהלך ארצי משמעות דתית  ,בנכונות ילמרוד בפסיוויות המסורתית

במהלך אנושי לקידום גאולת ישראל  .זהו שינוי מהפכני של תפיסת הגאולה  -מקירוע
למהלך ארצי המובל על ידי בני אנוש חפצי גאולה  ,מכמיהה לגאולה אל קידום ; ן הגישה האחרת

דטרמיניסטי

",

להשתלב במפעלי הציוני מתוך השקפה פרגמטי
י
בחוגי הציונות הדתית ביקשה
של המהלך לקיומו של העם היהודי בעידן הנוכחי  ,אך תוך מידור בין הציונות

לנחיצותו
1
באשר

-לין

הגאולה .

70

גם

עולם
שלא עלי פי י
ולבחון את המציאות י
בגישה זו הייתה חדשנות רבה  ,בעצם הנכונות ילקיים דו  -שיח י

המושגים המסורתי של גלות וגאולה .
הבולטים שבהוגים המשיחיים ,

72

1

'

הרב גורן  ,שהיה חתנו של הרב דוד הכקן ( הרב הנזיר )  ,מן

אחז כמו חותנו בעמדה משיחית גאולתית הדה ופרורה  .הוא ראה

במרינת ישראל שלב בתהליך גאולת ישראל המצופה ,

והשקפתו זו עמדה במרכז ה14יין

בהלכות המלחמה .
שלכאורה איננה קשורה
ן
דווקא במאמר קצר שבו נדרש לשאלה הלכתית

להלימת
י י

,

והעיסוק שלו

מדינה יש כדי

לפתוח צוהר אל עולמו התאולוגי של הרב גורן  .ההלכה קובעת  ' :הרואה ערי יהולל בחורבנן אומר
ביישובן ,
" ערי קדשך היו מדבר " וקורע '  73 ,קריעה שהיא סימן לאבל  .לעומת זאת  ' :הרואה ב
אומר  :ברוך מציב גבול

68

אלמנה ' .

זאת כמובז במובחז מהגישה

74

הרב גורן ביקש לברר את תוקפן והיקף

*

תחולאן

ה,

תשנ " ז ;

עימותים ראשונים  ,ירושלים חש " ן .
ד ' שוורץ  ,הציונות הדתית בין הגיון למשיחיות  ,תל  -אביב תשנ " ט  ,עמ '

; 46 - 9

י ' שפירא  ,הגות  ,הלכה וציונות  :על עולמו הרוחני של הרב יצחק יעקב ריינס ,
70

של הלכות אלו

האורתודוקסית האנטי  -ציונית  ,שהתנגדה לכל שיתוף פעולה עם הפשות .

הקץ המגולה ומרינת היהודים  :משיחיות  ,ציונות ורדיקליזם דתי בישראל  ,תל  -אביב
69

ישראל

רביצקי

( שם ) ;

ראו  :א ' רביצקי ,

וסלמון  ,דת

שלקון ( שם ) ,

,

,
,
משיחיי" ,

וציונות :

עמ ' ; 22 - 18

תל  -אביב תשס " ב ;

הזיקה שבין הרעיון הציוני לשאיפה המשיחית בישראל העסיקה רבות הן את מנהיגיה הרע

ע

ים והפוליטיים של

הציונות החילונית והן את חוקרי הציונות  .הדעה ששאלה זו הטרידה רק את הציונות הדתית קדרה בטעות ובניסיון
יאסכטולוגיה  :קובץ
להשליך את עמדות ההווה על העבר  .ראו  :י ' קולת  ' ,ציונות ומשיחיות '  ,צ ' ברם ( עורך ) ,
זו ראו  :לוז ( לעיל ,
מאמרים  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

הערה

) 34

; 419

לסקירת העמדות השונות בקרב הוגים וחוקרים

עמ '  . 128 - 124ראו גם  :ש ' אלמוג  ' ,המשיחיות כאתגר לציונות '  ,ברס

 , ) 68עמ ' . 22 - 18

(

"

שם  ,עמ 'בשאי ,

על הזיקה שבין הציונות והמשיחיות המדינית החילונית ובין

;

)

33י ילה
תנועות ה

א ' שפירא  ' ,הציונות והמשיחיות המדינית '  ,הנ " ל  ,ההליכה על קו האופק  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,עמ '

*

71

נ2

""
"*,

יעקב טלמון והדיאלקטיקה של המשיחיות החילונית '  ,י ' טלמון  ,חידת ההווה ועורמת ההיסט

עמ ' יא  -לו .

דלמון ( לעיל  ,הערה
המודרניות

; ד'

ראו :

אוחנה  ' ,מבוא :

ה  ,ירושלים תשס ב ,

ר

-

רביצקי צייר במחשבה הציונית הדתית שני דגמים שונים  -המשיחי והאנטי  -משיחי ; ראו  :רביקן ( לעיל  ,הערה -
, ) 64
יעקב רייגס '  ,י ' דן
עמ '  . 51וראו גם  :א ' שביד  ' ,תיאולוגיה לאומית ציונית בראשיתה  -על משנתו של הרב י

יה תשבי  ,ירושלים

וי ' הקר ( עורכים )  ,מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות  ,מוגשים ל
ההבלטה של השיקול
תשמ " ו  ,עמ '  . 689ד ' וקוורץ ערער על הבחנה זו וביקש לטשטש את הפער  -לדעתו עיקרו
במידי שפירא ( לעיל  ,הערה
המשיחי ובמקום הניתן לו בקבלת הכרעות ; ראו  :שוורץ ( לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '  . 131 - 129ראו ג
 , ) 69עמ ' . 133 - 108

*,

72

73
74

על הגותו הציונית הדתית של הנזיר ראו בהרחבה ובעמקות  :שוורץ ( שם ) .
שולחן ערוך  ,אורח חיים  ,סי ' תקסא  ,א  .על פי התלמוד הבבלי  ,מועד קטן בו ע " ב .
שולחן ערוך  ,אורח חיימ  ,סי ' רכד  ,י  .על פי התלמוד הבבלי  ,ברכות נח ע " ב .

"

ן

עידרה

ץי~דרה 142

אריה אדרעי

לאחר הקמת היל
את מעמדו של יךלשוב ,
את הקטגוריה ש  -חורבן

נה  .הוא אימץ את השיטה בהלכה שלפיה התיישבות יהודית כשלעצמה אינה משנה
75

.

"

ומכאן הסיק שעל מקום הנמצא בריבונות מדינת ישראל לא ניתן להחיל

:

ד  .ערי יהודה שחרמו ונמצאות כיום בשטח מדינת
יד נוכרים אין

לאר

",

ה  .ערי יהודה וגם

ישראל  ,גם אם אינן מיושבות עדיין או שהן מיושבות על

ע קריעה על חורבנן משום שנמצאות תחת רבונות ישראל .

רי ישראל בשטחה של מדינת ישראל הנבנות והולכות גם במקומות שלא היו מיושבים

בתקופת הבית היתקון

והשני  ,יש לברך על יישובן ברוך מציב גבול

אלמנה .

76

לא הוא הקובע ,
1
מצבה האובייקטןחוי של העיר  -חרבה או בנויה  ,מיושבת ביהודים או בנכרים -
לא רק את
1
אולם
שמבטלת את שם החורבן  .י
י
ההלכה  ,והיא
היא הקובעת בשדה י

הריבונות הישהאיית

שם החורבן מבטלה תקומתה של מדינת ישראל לשיטתו של הרב גורן  -בעיקר היא מבטלת את מצב
ן

הגלות .

הצילפת

הספרות

הדתית כולה מתייסרת בשאלה כיצד להגדיר את העידן הנוכחי  -ריבונות

יהודית בארץ  -י מתאל  -במסגרת עולם המושגים המסורתי  :גלות או גאולה  .הרב גורן העלה את

"

השאלה לדיון לצרפן
אחת מבעיות

היסוין

המפורש

ביותר :

הישראלית בתקופה זאת  ,הנה קביעת מעמדה ומקומה
י
עולמה שלן האומה
ן
בהשקפת

שלי

,

מדינת ישראל בקע כת החזון הכללית של גאולת ישראל לאחרית הימים  ] . . .שלבים יסודיים במערכת החזון
המשיחי וגאולת
בדברי

ימי

,

?

העם  .ן

*שיאל העתידה של העם ,

 . . .ן או שמא התופעות הללו אינן אלא שלבי התפתחות והתקדמות

הגלות  ,אף
מסקנתו אף היא הדה וברורה  .ילשיטתו בהקמת מדינת ישראלי יצאנו מתקופת י

העידן המשיחי ההווסף טרם הגענו  .מדינת ישראלי היא ' מצב

שלב
ן
ביניים ' ,

שאלי

הגלות וביל
היסטורי שביל י

הגאולה 8 :י

יית

דינה כמדינה ישה

"*,

י
לכל דבר ומעמדה כמעמד י
המלכים הכשרים .
שלטון ישראלי בתקופת השופטים או

והיא יכולה להוות שר לעבור עליו לתקופה המשיחית כי זה יעודה של מדינה כזאת .

,

 . . .ן קיימת סמכות אפשרות על פי התורה והנבואה לכונן מדינה עצמאית בארץ ישראל בזמן הביניים שבין

הבית השני לתקו ה המשיחית  ,ללא זיקה ישירה להגשמת החזון המשיחי  ,אלא שכל מדינה כזאת יכולה בסופו

",

של דבר  ,ע " י הת ך ות ותכנון מושלם על פי התורה להיות שלב ראשוני מכריע להגשמת החזון המשיחי של

"

נביאי ישראל  ,בתקופה המשיחית  .הדבר תלוי בהתנהגותה ובאורח חייה של המדינה וראשיה  ,ובהצלחותיה
בקביעת

75

המשימיה

הלאומיות

הדתיות .

79

ראו  ' :בית חדק (  " 4ח )  ,טור  ,אורח חיים  ,סי ' תקסא  .ראו גם  ' :מגן אברהם ' ו ' משנה ברורה '  ,שהלכו בשיטה זו  ' :בחורבנן -

אפילו יושבין בה 1ישראל כיון שהישמעאלים מושלים עליהם ' ( משנה ברורה  ,סי ' תקסא  ,ב ) .
76

הרב

ש ' גורן ,

ריאה

77

הרב ש ' גורן ,

שהונת

78

המונח אתחלתא לגאולה  ,המקובל בספרות הציונית הדתית  ,לא היה מקובל על הרב גורן  .לטענתו למונח זה משמעות

",

ערי יהודה בזמן הזה  -לאור ההלכה '  ,מחניים  ,קב ( טבת תשכ " ו )  ,עמ '

ישראל כשלב בחזון

תלונת

. 9-6

ישראל '  ,שם  ,מה ( אייר תש " ך )  ,עמ ' . 11 - 8

תלמודית ברוהר המלחמות שלפני הגאולה  ,ולפיכך אין הוא פותר את שאלת הגדרת התקופה  .ראו  :גורן

ריאיון עם הרב חלהן
79

הרב גורן

(

לעיי

( לעיל  ,הערה . ) 10

 ,הערה  , ) 77עמ ' . 11

( שם ) .

ראו גם

מלהמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

.

מדינת ישראל אינה סתם ' מצב
ביניים '  ,אלא גשר שעליו אנו

צועדים  .יש

בדברים אלו ביטוי

ממנ '

מפורש למהפכה המחשבתית

של הציונות הדתית המשיחית .
אין לצפות למשיח  ,אלא לפעול
להיגאל  .יתרה מזו  ,הגאולה
וזמנה אינם מושגים מופשטים

בהיסטוריה .

ש

האסטרטגיה ברורה  -להגיע לימות המשיח ; נותרה רק

%

ואמורפיים  ,אלא הם רגע מוגדר וברור

הטקטיקה :

' התקדמות ותכנון מושלם על פי התורה '

כלשונו של הרב גורן .
הרב גורן ראה אפוא במהלך הציוני השתחררות מן
הציפייה לגאולה האפוקליפטית וגרס כי יש חובה דתית
לפעולה אנושית לקידום גאולתו של עם ישראל  ,ובד בבד

ייחס לריבונות היהודית בארץ  -ישראל משמעות הלכתית
ותאולוגית  -שהרי היא ביטלה את מצב הגלות  .מתוך
השקפותיו אלה הגיע הרב גורן למסקנה כי הדרך שבה

נקנתה הריבונות  -קרי המלחמה  -היא בעלת ערך דתי
במאמר שפרסם לקראת ראש השנה תשי " ג כתב על
' צבא הגנה

לישראל אשר זכה להיות המכשיר השמימי

5א
,יט
)

י

1
1

ש
ע
ש

ש

ש

ן

ע

80

עול מלכות שמים  ,המלכת האל הקדוש על העולם  ,הוסיף
כי ' הערובה לקיום המלכות וסדרי שלטונו הוא הכח

ש
ש
%,
%

הצבאי  ,לכן גם במלכות שמים אחד מכינויי הקב " ה הוא
ה ' צבאות שמו '  .לצה " ל יש אם כן תפקיד ומשמעות
80

.

בנרק 4הרב היאשי
לייל ן
קשש והגנה ,
 ,ן ,, , ,ן
%

,

1

!

לאחר דברים על מהותו של ראש השנה כיום של קבלת

,

;ן

נמה ברכתי אד חיילי צבא
בבל מקום שחף ,ביבשה,

רב הכח והעוצמה לקיום ראשית חזון הגאולה של ישראל

ישראל בימי קדם בשחרור ארצו ובתקומת מדינתו ' .

ן

ן

ש

ולהמשיך את שרשרת הגבורה והקדושה של צבאות

הרב שלמה גורן

עם הוקלש ערינו חג הפסחן חג החרות

1

ומשמעות דתית עמוקה .

*

 143ץתדרה

שעיה
והסכורה .
.
יישן
הטה
"ן
בים יבאויך , .ו,

,
,נחת

זו המנה ךשמךנית את חג
זוכים "ץ וםירןמשוחרקת ופדויה ,מתור
והררוהן '
שירת שחרור ותקופה ,תקומת
הפדותהדשהו
שירה

עם

Jalilba

מיוחדת
במינהבובוצרים
ישראל
חורשת,סמורת
משמעול  %ז חב
השתא יחך2ש
יריבוות המסחטה המחורשות
בימי קדם ,בוגו
טד האויב וזננו י וחבר מרעיו נגד עם ישראל

במולדתו.

,,
ן

ז דא ימר יקח סו המכות
והמופתים שהסחתו עריו ,
זהנרות מרחשה בקם יטרפד
התיצבו וראו את ישוקת ה '
' צאהצו מאדך מצרים יראנו
שיו .משו בסכוך בני-חורין את
4רור אשר הנפתם ברבורה
ת נפס עי קייךש  ,amnקר
ז את חיוו הסמולה השלמה
פסח בבית מקהן ד 4הבנוי
מרום הרים.

באו בן ק

הביע
הרבותאת ל4ה
וטחזק
חיייי

ישרחה ,

ביום הץ
המחורשת
ה' גם

.

נס הישועהנפי1

עילאית ובפי

אטף שבה יס

ורחונ

%4ץ

רקן

,

עי תילו בי%4
ן ולבצה נברד

,

,

,
י,

הרב הראשי

,,,י ,,, , , ,, , ,,, ,,,,,,,, ,, ,,יז
,
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%4יי ה'.

 ,טרעת

ךך

,

צ .ה .אביב

,,י,,,,,ץ,י, , ,,.,-,,,",
,

"

הרב ש ' גורן  ' ,חשבונו של עולם '  ,מחניים  ,סו ( וכשי " ג )  ,עמ '  . 4 - 3במקום אחר ראה הרב גורן בפעולןתיו של צה " ל מהלך
בלחמו את מלחמת
של תשובה עולמית  ' :צבא הגנה לישראל  ,אשר גתן את הביטוי המוחשי של התשובה
ה ' בגיבורים [  ] . . .הוא יאזין לקול תרועת השופר וישמע בו את בשורת הנצחון האלהי ואת עלי הגאולה העתידה '

העולסיי

ארוע משנץ

,

( הרב ש ' גורן  ' ,עלה אלוהים בתרועה '  ,מחניים  ,יא תשי " א ]  ,עמ '  . ) 4 - 3על מקורות ההשראה בתולתן של הרב קוק לנלקה
~
שבין הגאולה הלאומית לזו האוניוורסלית ראו  :רביצקי (לעיל  ,הערה  , ) 68עמ ' . 152 - 141

,

. .,.,

 ," , ,ן ,,,,,,
,

,
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אריה אדרעי

עמוקים הרבה ומר מכוח הגנה ארצי  ,יש לו תפקיד קוסמי בקידום הגאולה  ,הוא הוא הערובה

",

למלכות הקב " ק 4ל העולם .
לשיטתו שלי הרב גורן חובתנו
הגלות  .אך כאמור י
;
בכוח המלחמה הלגיטימית הוציא אותנו צה " ל 1מן
להמשיך

ולהובן4

את עצמנו אל הגאולה  ,להמשיך לצעוד על הגשר המחבר בין מצב הגלות למצב

הגאולה  ,ולדברןן 4הדבר תלוי בהתנהגותה ובאורח חייה של המדינה וראשיה '  .המסקנה המתחייבת

הלא אם כל שהציא
דרשה לראש ה

*

עצמו חייב להיות צבא קדוש  ,צבא הפועל על פי ההלכה  .לא פלא שבהמשר אותה
 ,לאחר שהגדיר את צה " ל מכשיר שמימי ,

נ4

כתב :

הוא [ צה " ל ] אשר וגלב

להתעלות בימי דין אלו הבאים עלינו לטובה  ,ולחשב חשבונו של עולמנו עולם הנפש

עהןבה

נאמנה לקיום הצו האלהי ' והיה מחניך קדוש ' עד אשר יכונן מלכות השמים בעולם

והדוח  ,ולהיות

במלכות הדעת וקיטמה  ,מלכות האהבה אהבת איש את קונו אהבת איש את אחיו  ,אהבת איש את ארצו .

שנה קודם לכן ,
עם ראשית

כאל בדרשה לראש השנה ,

צמיחףי4י

81

כתב :

רן הגאולה בימינו  ,בהגלות הכח המשחרר העליון של עם ישראל בארץ הקודש בדמות

** "

צמא הגנה לישה ל  ,המכשיר רב העוצמה להגשמת חזון אחרית הימים של נביאי ישראל  ,שומה עלינו
לגלות ולפענח

האור

הגנוז זה אלפי שנים בספר מלחמות ה ' בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה את חוקי

האלקים ותורתו שבא ישראל ומלחמותיו [ ההדגשות שלי  ,א " א ] .

82

,

~

הגשר עליו צועדכן ומתקדמת מדינת ישראל מתוח בין העידן היסטורי של תקופת הגלות  ,שחלף ועבר ,

ובין העידן העתןל של תקופת המשיח שטרם בא  .המלחמה והצבא הם שהוציאו אותנו מן הגלות והקנו

,

לנו את הריבונוקן וברור שצבא שנועד לתפקיד נשגב זה מחויב לנהוג על פי נורמות ההלכה והמוסר
של ההלכה  .לא ןו בלבד שצבא זה  ,כמכשיר שמימי  ,מחויב להלכה  ,אלא שאימוץ ההלכה יקדם אותו .
הליכה בתלם ה

נראה אם כן

"

נבעו בין השאר

דורות .

מ הוביל

את העם אל האור המצפה בקצהו השני של הגשר  :העירן המשיחי .

יאמציו

של הרב גורן להנחיל לצה " ל את חוקי המלחמה ומוסר המלחמה של ההלכה

מלשקפה

מוצקה כי מהלך כזה יקדם את ישראל אל הגשמת יעדיו המשיחיים מדורי

*,

מסתבר שאה גנישא הזיקה שבין מדינת ישראל ובין הגשמת הציפייה המשיחית ניהל הרב גורן
להישגיו המופלאים בציונות
דו  -שיח נוקב עק בן  -גוריון  .בן  -גוריון סבר שעם ישראל; ילא היה מגיע י

ובמדינת ישראלל א החלום המשיחי שפעפע בלבותיהם של המוני ישראל  .יתרה מזו  ,זיקתו וחשיבותו
של הרעיון המ

*

ץ4י

לעתידה ולהמשך התפתחותה של מדינת ישראל  ,עמדו במרכז מחשבתו ושיחו

אינטלקטואלים נערצים שחששו
ן
ן
להתעמת עלי כך עם
בשנות החמישים ~והשישים  ,והוא אף ילא היסס י

מעמדותיו .

81

42
83

83

בהכלים

וגולדמן ,
שנשא באותו דיון פומבי שנזכר ילעילן  ,שבו השתתפו גם הרב גורן י

גורז ( שם ) .
הרב ש ' גורז  ' ,מלקמת החשבונאים לאור ההלכה '  ,מחניים  ,כ ( תשי " ד )  ,עמ '  . 13 - 6הביטוי ' צה " ל כמכשיר להגשמת חזון
הגאולה ' חוזר הרלה בכתביו ובדרשותיו .
אוחנה ריכז והא

,

"

לאחרונה את כל החומר בנושא זה  ,ראו  :ד ' אוחנה  ,משיחיות וממלכתיות  :בן גוריון והאינטלקטואלים

בין חזון מדיני לאאולוגיה פוליטית  ,באר  -שבע תשס " ד  .יש לשים לב גם להקבלה בזמן שבין דיוניו של בן  -גוריון בנושא

מלחמה  ,הלכה וגאולה  :צבא ומלחמה במחשבת ההלכה

עמד על השניות שבין היותה של היהרות ' דת לאומית '  ,בניגוד לרוב הדתות הא

שאין בעולם דת ' שהיא כל כך אוניברסלית כמו היהדות ' .
היהדות ,

84

בכך בדיוק מצא

,

של הרב שלמה גורן

",י"

בן  -גו דון

בהיותה :

 ,ובין העובדה

את ייחודה של

יץ

תורה  ,אמונה  ,ומסורת לאומית  ,ויחד עם זה תורה ומסורת אנושית כוללת  ] . . . 1ישעיהו

אמר ' יהודי לא

ישא חרב אל יהודי '  ,אלא  ' :לא ישא גוי אל גוי חרב  ,ולא ילמדו עוד מלחמה ' [  ] . . .יחד עם הנבואה על שישובו
לארצם נאמר גם

' ואתנך לברית עם ולאור

לגויים ' [ . . .

]

כשם שאני רואה את ראשיתה ש

היהודית שבים לארצם  ,מפריחים את השממה  ,חיים חיי קוממיות  ,כן רואה אני התגש

הנבואה בדבר ' אור לגויים ' [  . . .ן וזוהי שליחותה של ישראל .

"

"

נבואה מתקיימת ,

וה

ראשונה גם של

~

85

לגויים  ,וזאא כמובן באמצעות
להיות אור ן
תפקידה וייעודה של מדינת ישראלן בהגשמת החזון הנבואי ן

נ לותה  ,מהלכיה

הקמת מדינה יהודית לאומית  ' ,ברית עמ ' כפי שכינה אותה בהמשך דבריו  ,שאופן ה
והישגיה יהיו מופלאים מבחינה מוסרית ויהוו דגם להערצה וחיקוי  -אור לגויים

דבק בהשקפתו  ,כל כך הייתה עמוקה אמונתו ברעיון זה  ,עד שאת הערצת

 .כל" "
פך

מדינ, 4

ולהצלחותיה הוא פירש כתחילת התגשמות החזון המשיחי במובנו האוניוורסלי ש
גלויות .
ן
במקביל להתגשמות החזון הלאומי הפרטיקולרי  ,ריבונות וקיבוץ

מרכזיות נושא זה בשיחו של

*

אור

בן  -גוריון באותן השנים באה לידי ביטוי למשל בפה
ן

1

היה בן  -גורןון

העולם לישראל

לגויים  ,וזאת

שבמוקד חליפת

1

ל החזון המשיחי

המכתבים המפורסמת שבינו ובין פרופ ' נתן רוטנשטרייך עמדה שאלת הרלוונטיות

במולדת כרעיון

למדינת ישראל  .בן  -גוריון טען שלאחר הקמת המדינה וביצורה  ,אבד הכלח על
עכשיו  ,משהוקמה
ן
שסביבו ניתן להתאחד ולעודד את הנוער לפעולן
למען קידומה שלן המדינה - .

הצו4י

המדינה  ,יש לשוב אל המשיחיות

,

התנ " כית :

הספרות הציונית והרעיון של עזיבת הגלות ושיבה לארץ היסטורית הם לא מדברים

ישראל [  ] . . .עלינו להעמיק בתוכו את התודעה היהודית היונקת מהמורשה הרוחנית

וקר

לנוער במדינת

של העם היהודי ,

הגדולי

משותפות הגורל המרתקת ביודעים ובלא יודעים כל חלקי העם היהודי באשר הם  ,ולחזון המשיחי  ,חזון

הגאולה היהודית והאנושית שהנחילו לנו נביאי ישראל [ ההדגשה שלי  ,א " א ] .

86

לעומת זה טען רוטנשטרייך שיש בשיבה לחזון התנ " כי ' משום קפיצה על פני ההישיריה
לקפוץ  ,שום תנועת תחיה אי אפשר לה לפסוח על העבר הקרוב ככל שהיא מבקעה להיאחז

שעליה גין

הרחוק ' .

87

בעפר

אך בן  -גוריון לא השתכנע והשיב כי ' תודעת המולדת חשובה מאוד לבקעך הישראלי אבל

בהיסטוריה  .ןש

הוא ימצא אותה לא בספרי פינסקר והרצל  ,אלא בתנ " ך [  ] . . .אתה טועה שאין

קפיתייבנו לימי יהושע
ויש  .ביסוד מדינת היהודים היתה קפיצה של מאות שנים  ,ובמלחמת הקוממיות ה

בן נון ' .

""

88

יה ובין כמה ממאמריו של הרב גורן  .ראו למשל  :הרב ש ' גורן ' ,דבר הרב הראשי לצה " ל לראש 44ה
לג ( תשי " ח ) עמ '
84

. 5- 3

דיון פומבי ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 32

. 33

85

שם  ,עמ '

86

ד ' בן  -גוריון  ' ,מונחים וערכים '  ,חזות  :קבצים לדברי עיון בשאלת הציונות האומה והמדינה  ,ג

87

נ ' רוטנשטרייך  ' ,תודעת הצורך במולדת '  ,חזות ( שם )  ,עמ ' . 13

88

תשי " ח '  ,מחניפם ,

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '

; 17

נדפס גם אצל אוחנה ( לעיל הערה  , ) 83עמ ' . 307

(

,4,

" ז )  ,עמ ' . 9 - 7

145

וזיןדרה

תדרה 146

אריה אדרעי

-

שיבתו של בזך וריון אל התנ " ך הייתה אם כן מורכבת ; לא רק שיבה אל הדגם הישראלי הקדום -

"

מדינה  ,מלכות  ,יועדות

אארץ  ,וגם לנוער בגולה  ,חזון גאולה משיחי  ,גאולה יהודית ואנושית  .והנוער שלנו ראוי

יש להנחיל לנועך

לחזון זה  ,ואולי

.

וצבא  -אלא אף אימוץ החזון התנ " כי העתידי  ,ישראל כחברת

מופת :

,

יוהי

מהנוער שבכל הדורות שקדמו לנו הוא מוכשר לשאתו לא רק בפיו אלא בלבו ובמעשיו .

אבל לא חזון ערטן אי  .הנס שהתרחש בימינו הוא שהוקם מכשיר הגשמה וביצוע לחזון הגאולה  ,והמכשיר

"

הוא מדינת

ישרי

ההדגשה שלי  ,א " א ] .

89

הבדל רק  ,אך מהותי  ,קיים בין הרטוריקה המשיחית של

פ

ש

1

ש

ן

:נעמהיוונאהימ

-~ 1
ג

%י"גלי !:

ן

בעזרהמדימנ

"

שמימי  .בן  -גוריון דיבר על מדינת ישראל כ ' מכשיר
הגשמה וביצוע לחזון הגאולה '  ,ואילו הרב גורן דיבר

על צה " ל כ ' מכשיר השמימי [  ] . . .לקיום ראשית חזון

!

ן גהך4מ-הבגו:
עליהעה

בן  -גוריון לזו של הרב גורן  -משיח ארצי לעומת משיח

איץ

הגאולה ' .

ש

90

המשיחיות בחזונו של בן  -גוריון נעדרת כל

סממן או תוכן דתי  .כך הוסיף בן  -גוריון וכתב באותה
תקופה :
מי שאינו רואה חזון הגאולה המשיחי במרכז הייחוד של
האומה אינו רואה אמיתה היסודית של ההיסטוריה היהודית
ואבן פינתה

של האמונה היהודית [  . . .ן בחזון הגאולה

המשיחי נארג קשר אורגני בין הגאולה היהודית הלאומית

.

ובין הגאולה האנושית הכללית [  . .ן מובן מאיליו  ,כי כל
זמן שהצביון הדתי

היה טבוע בכל קיבוצי ישראל  ,היה

גם לחזון הגאולה גם לרעיון עם סגולה וגם לזיקה לארץ
וללשון העברית צביון דתי  ,אבל ימינו אלה הוכיחו כי חזון
הגאולה והזיקה לארץ וללשון העברית אינם מותנים דווקא
בזיקה למסורת ולהלכה .

91

ואילו הרב גורן סבר כי חזון הגאולה מותנה גם מותנה

איגרהו של הרב
גורן הפותחת את

הצבאיה

' מחגיימ ' ,

ערב ראש  -השנה

תשי " ז

.

' בזיקה למסורת ולהלכה ' .
החזון המשיחי אליבא רבן  -גוריון הוא בחתירה
לחברת מופת שתהיה אור לגויים  ,החזון המשיחי
אליבא דהרב גורן הוא מלכות שדי  .מעבר לרטוריקה

המשיחית הדוינה יל

89

כך של בן  -גוריון ושל הרב גורן  ,פעורה ביניהם תהום אידאולוגית שקשה לגשר

ן4

",

ל לאים כלשונן הקולעת של דוך אוחנה את המיתוס המשיחי

ד ' בן  -גוריון  ' ,השיבה

למתווכחים '  ,אוחנה ( שם ) עמ '

149 - 148

ולהעבירן

( פורסם לראשונה בעיתון דבר  ,י " ר בתשרי תשי " ח ) .

להערה . 80

90

ראו לעיל  ,סמו

91

ד ' בן  -גוריון 4 ' ,ך נת ישראל ועתידו של העם  :הזיקה המשולבת לתרבות עברית למדינה ולגאולה המשיחית '  ,אוחנה

"

( לעיל  ,הערה ק8ג

עמ '

133 - 131

( פורסם לראשונה במולד  ,כרך סו  ,חוברת  , 108 - 107עמ '

. ) 229 - 219

של חרב שלמה גורן

מלחמה  ,הלכה וגאולה ; צבא ומלתמה במחשבת ההלכה

לספרה של הפעולה הארצית  ,לחתור באמצעותו  ' -חתירה שאין לה

סוף ' - 92

לחתירתו יש סוף ברור
בתכלית 1 ,
י
אור לגויים  .ואילו עמדותיו של הרב גורן הפוכות

העידן המשיח

המדינה וצבאה הם המכשיר להגיע אל היעד  ,וצבא הלכתי הוא מכשיר מוצלח במילאד .

ז.

147

מדינה שתהיה

להקיי"
,

אחרלה דבר

93

;

-

,,

מפסקי ההלכה ומרעיונותיו של הרב גורן שהוצגו במאמר זה עולה שהוא היה משוכניכן ישראל חייבת
לאמץ את ההלכה  ,ושהדבר אפשרי ואף יסייע בבנייתו של צבא מוסרי יותר  .תביעתך הופנתה לא רק
אל המנהיגות החילונית אלא בעיקר אל ביתו פנימה  ,אל עולם ההלכה  .הוא עצמו  oti hnלמען מטרה

זו והיה נכון לפעול באורח חדשני ומהפכני  ,מבחינת המחשבה ההלכתית  ,לשמ הגק תה .
~~
הלחקוק  ' :ההשגחה
הרב גורל פירש את מאורעות תקופתו בבירור ובנחרצות ברוח בית מדרשו שלי

אא

כופה עלינו את המאורעות וכולן מכוונות להגשמת חזון הגאולה השלישית '  94 ,ומ
ברור שלצה " ל
ערך דתי ומשמעות רתית  -הוא ' כוח שמימי ' ומלחמותיו הן מלחמות הגאולה  .אימ ץ ההלכה אף הוא

"*"

ל

בשיח המשיחי

החילוני  ,ולומר שחברת מופת ומלכות שדי חד הם  .מלכות שדי  -צבא מנוהל על מן
צבא מוסרי ומופתי  ,אור לגויים .

ההלכה  -הוא

יקדם את יעדיה המשיחיים של ישראל  .בכך ביקש להשיב לבן  -גוריון ולהשתלב

אמירותיו ברוח זו נעשו ברורות וחדות עם השנים  ,ודומה שיש במאוחרות שבין
דבריו המוקדמים  .במאמר משנת  1994אפיין את העידן המשיחי  ' -חמש

כדי להאיר את

פונקציות

,
"" -
,

שלי התקופה

המשיחית '  -וכתב  ' :מה שאי אפשר להכחיש הוא זה  :שבין חמש הפונקציות קל הבית השלישי

שמנינו לעיל  -לפחות שלש מהן ביצענו במלואן או בחלקן ' .

95

ריבונות יהודית וקיבוץ גלויות ,החזון המשיחי ההולך ומוגשם

הפונקציות

ן כיבוש הארץ ,

שבוצעי 4ל ישראל  .שתי
בהשתדלותם ופועל

הפונקציות שנותרו הן הקמת סנהדרין ובניין בית המקדש  ,שבהן טמון יסוד התחיי

דתית  ,מטרתה

של התחייה הלאומית  .הקמת סנהדרין  ,חידוש וארגון מוסדות מרכזיים ואחידים לעולם ההלכה ,
כמרכיב מרכזי שבהתכוננות לעידן המשיחי  ,עמדו ככל הנראה גם במרכז הניסיון לחדש את הסמיכה

92
93

במכתבו לרוטנשטרייך  ,מובא אצל אוחנה ( שם )  ,עמ '  . 325וראו גם  :שם  ,עמ '
בפולמוס הציבורי סביב מלחמת ' שלום הגליל ' תמד הרב גורן

. 369

במלחמה  ,ואף העביר במועצת הרבית

הראשית החלטה

אסור על פי ההלכה

הקובעת שמלחמה זו היא מלחמת מצווה  ,בהיותה מלחמת הגנה  .עם זאת טען שהמצור על

( פורסם לראשונה  :הצופה  ,י "ז באב תשמ "ב ; ראו מאמרי ;לעיל  ,הערה  . )132פסק הלכה זה מעורר 4ה

ביידוי
של דבר השפיעו מניעיו גם על תוכני הפסיקה  .קשה להתעלם מן האופי האוטופיסטי של ההלכה

הי "

השאלה אם בסופו
של הקונקרטיזצ ה

,

וההנמקה שנתן לה הרב גורן  .לכאורה אימוץ דין זה נגוע בחוסר היגיון צבאי ברור  -הרי המ בלים ישובו לתקוף .
ואכן רבנים אחרים מקרב רבני הציונות הדתית  ,כגון הרב ישראלי  ,טענו כלפי הרב גורן שאי אפשה לנהל מלחמה בזמן
הזה על פי חוקים שנועדו לעידן המשיחי  .ותשובתו הייתה ' בהדי כבשי דרחמנא למה לי ' ( מ
לנו ולסתריו של הקב " ה )  ,במילים אחרות  :הקב " ה שהטיל את החיוב  -יושיע  .לכאורה בולטת
שיקולים רציונלית שהנחתה אותו תמיד בהתייחסו להלכות הצבא .
94

*ו

שמשמעותו  :מה

ן סטייתו ממערכת

,,

הרב ש ' גורן  ,תורת המדינה  :מחקר הלכתי היסטורי בנושאים העומדים ברומה של מדינת ישראל ל אן תקומתה  ,ירושלים

תשנ " ו  ,עמ ' . 134 - 133
95

*"

44

שם  ,עמ '  , 470וראו גם  :שם  ,עמ ' 133

,

וחדרה
-

אריה

לקדרה 118

אדרע

בלאה השש  -עש
הרב גורן

96

"""

להעיזן

וגם בהתייחסותו של הרב קוק לציונות .

97

בהקשר זה יש להבין את שאיפתו של

את הצבא על יסודות ההלכה  .הוא ביקש להעניק לתחייה הלאומית את יסודותיה

הרוחניים והדולים  ,שהם הם המטרות של התחייה הלאומית והמדינית  .כמו רבותיו ראה בגאולה

המדינית את

,,

1 ? wn

בגאולה המדינ

"

הגאולה הרוחנית  ,וכמו רבותיו ראה סכנה רוחנית בהסתפקות
י
לקראת
המקדים י

השיח הישראאי בשנות כהונתו של הרב גורן כרב ראשי לצה " ל סיפק לו קרקע נוחה להציע את
טענותיו  .שיח

ז

עסק בשיבה לערכי התנ " ך ולמחוזותיו  ,כולל חזון הגאולה הנבואי  ,ובמשמעותו

"",

של התנ " ך ושל

זון הגאולה לעידן הנוכחי  .הרב גורן ביקש להשתלב בשיח הזה  ,הוא השתמש

באותו המינוח ושר

אל אותה הספרות  ,אך הציע פרשנות שונה  .יתרה מזו  ,הוא ביקש להציע מערכת

נורמטיווית שונה וטען שהיא מוצלחת יותר ובעלת עומק מוסרי  ,ובעיקר שהיא תביא לידי ביטוי את

עומק משמעותה של התחייה הדתית בישראל

שנים בספר מלילות
ומלהמותיו '

[

96

ה ' בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה את חוקי האלקים ותורתו לצבא ישראל

הודישות

ן

.

י ' כ " ץ  ' ,מחלוק

שלי  ,א " או .

98

הסמיכה בין ר ' יעקב סירב והרלב " ח '  ,הנ " ל  ,הלכה וקבלה  :מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה

וזיקתה החבהה  ' 4ירושלימ תשמ " ד  ,עמ ' . 213

לעיל ;

97

רביצקי

98

ראו לעיל ,

(

-ערה  , ) 68עמ '

סמך"

:

' שומה עלינו לגלות ולפענח את האור הגנוז זה אלפי

להערה

. 82

. 129 - 120

