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המקרא הורה מחד גיסא להתרחק לחלוטין מחוקות הכנעני ומהכנענים עצמם )איסורי חיתון ,כריתת
ברית והשפעה תרבותית ודתית( ,ומאידך גיסא ציווה על השמדה והכחדה של עממי כנען )'לא ְת ַחיּ ֶה
כל נשמה' ]דברים כ ,טז[( .מהלך קיצוני זה נתפס במובן המודרני כמלחמה צודקת 1.אולם המקרא פתח
פתחים לפרשנות רחבה לציווי ההכחדה.
לציווי ההשמדה צורף נימוק' :למען אשר לא יְל ַמדו אתכם לעשות ככל תועבֹתם' )שם ,יח( .כלומר
הציווי נבע מחשש מפני השפעה רוחנית שלילית של עמי הארץ על עם ישראל ,ולפיכך אם יסור
החשש מהשפעה זו ,יתבטל ציווי ההשמדה .וכבר מצאנו בדברי חז"ל שכאשר נכתבה תורה על אבנים
בכניסה לארץ נוספו המילים 'שאם היו חוזרין ]עמי הארץ[ בתשובה היו מקבלין אותן'2.
במקום אחר קבע המקרא כי שבע האומות 'לא י ֵשבו בארצך' )שמות כג ,לג( ,ובכתובים קודמים
צוין כי מדובר בגירוש )'מעט מעט אגרשנו מפניך' ]שם ,ל ועוד[( .וכבר ציין הבבלי כי מדובר במי
שלא קיבל עליו לעזוב את עבודת הכוכבים 3.מכאן שהמקרא עצמו לא ראה בהכחדה פתרון יחיד
לבעיית העמים יושבי הארץ.
במקורות תלמודיים ומדרשיים קדומים נטען במפורש שיהושע אִפשר לשבע האומות לברוח ולא
להילחם כלל 4.כלומר המלחמה באומות נבעה לא מסיבות אתניות אלא מסיבות דתיות וחינוכיות
במובהק .ניתן להסיק מכך כי השמדת שבע האומות תלויה בעצם היותן עובדות אלילים ,וכי החובה
להשמיד את האלילוּת נובעת מהשפעתה השלילית על ישראל .על כן עזיבת האלילות או אפילו גירוש
האומות 5יכולים לבוא במקום ההשמדה.
לסוגיות אלה זיקה לעניינים נוספים ,כמו הציווי להשמיד את עמלק ,שלא אעסוק בו במסגרת זו.
למעשה נתהוו שתי קריאות בפרשת שבע האומות ,הקריאה הטקסטואלית והקריאה הקונטקסטואלית,
ובסופו של דבר הן הפכו לשתי גישות הלכתיות.
1

2
3
4
5

 .R L. Holmes, On War and Morality, Princeton, New Jersey 1989, pp. 146–182על מלחמות דת ביהדות ובדתות
המערביות ראו למשלP. Partner, God of Battles: Holy Wars of Christianity and Islam, Princeton 1997; L. :
 .Schiffman & J. Wolowelsky (eds), War and Peace in the Jewish Tradition, New York 2007לאחרונה יצא חיבור
העוסק בהיבטים אחדים של סוגיה זוR. Eisen, The Peace and Violence of Judaism: From the Bible to Modern :
 .Zionism, Oxford & New York 2011השם כנענים במאמר זה כולל לעתים את שבע האומות שישבו על הארץ ולעתים
הוא מכוון לאומה הכנענית בלבד.
בבלי ,סוטה לה ע"ב .וראו עוד :תוספתא ,סוטה ח ,ז )מהדורת ליברמן ,עמ'  ;(205ספרי דברים רב ,יח )מהדורת
פינקלשטיין ,עמ' .(238
בבלי ,ג ִטין מה ע"א .ובמכילתא דר' שמעון בר יוחאי לשמות כג ,לג )מהדורת אפשטיין*מלמד ,עמ'  (220הוחל הכתוב
על כל גוי עובד עבודה זרה ולא רק על שבע האומות ,וכך גם הכריעו מוני המצוות )רמב"ם ,ספר המצוות ,מצוות לא
תעשה נא; ספר החינוך צד( .פשט הכתוב מכוון לשבע האומות.
ירושלמי שביעית ו ,א )לו ע"ג(; ויקרא רבה יז ,ו )מהדורת מרגליות ,עמ' שפו( .וראו את הניסוח של הרמב"ם' :שלשה
כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ ,הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח ,וחזר ושלח מי שרוצה להשלים
ישלים ,וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה' )משנה תורה ,הלכות מלכים ו ,ה( .וראו :שם ,הלכה א.
ראוי לציין בהקשר זה כי קיימות גישות הלכתיות הטוענות שהחובה לבער את האלילות חלה בארץ–ישראל בלבד.
˜˙„¯‰
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על פי הקריאה הטקסטואלית יש להשמיד את שבע האומות .בעקבות זאת התגבשה במישור
ההלכתי גישה הנועצת את איסור ההשמדה באומות עצמן .לפי גישה זו אין להן זכות קיום ,ויש לרדפן
בכל מקום שהן .ההשמדה איננה תלוית הקשר .על כן דין שבעת העממים דומה לדין עמלק ,שיש
לרדפו בכל זמן ובכל מקום — שניהם ביטוי של רוע מוחלט שיש להכחידו .בגישה זו צידד בעל 'ספר
החינוך' ,כפי שאַראה להלן.
על פי הקריאה הקונטקסטואלית יש לטהר את ארץ הבחירה משבע האומות .בעקבות קריאה זו
התגבשה במישור ההלכתי גישה התולה את השמדת האומות בדבקותן בדרכן האלילית והלא מוסרית
ובשלילתן את זכותו של עם ישראל על ארצו .ממילא כאשר האומות משנות את דרכן מתבטל ציווי
ההשמדה .על פי גישה זו ההבחנה בין העממים לבין עמלק היא מהותית — העמים נרדפים מאחר
שהם נמצאים פיזית בארץ–ישראל .לעיל הצגתי את התימוכים הקונטקסטואליים לגישה זו במקרא
ובספרות התלמודית .בגישה הקונטקסטואלית צידד הרמב"ן ,כפי שאַראה להלן6.
השיבה המחודשת והיזומה לארץ–ישראל בשלהי המאה התשע–עשרה ובמהלך המאה העשרים
עוררה מחדש את שאלת היחס לעמים העתיקים שישבו בארץ וזאת בזיקה לבעיה הערבית7.
להתעוררות המודרנית התלווה היבט מוסרי .בהתמודדות המוסרית עם בעיית שבעת העממים עלו
שני קשיים עיקריים :האחד הוא הקושי שבהכחדה של אומה שלמה ,לכאורה ללא הבחנה בין אנשיה,
והקושי האחר הוא שהאומות ישבו בארץ עוד לפני עם ישראל ,וישיבה זו הקנתה להן לכאורה זכות
מסוימת.
ברצוני לדון בשורות הבאות באופני ההתמודדות של הציונות הדתית עם סוגיית שבע האומות
והיחס אליהן בירושת הארץ .הדיון ייחלק לשלושה חלקים :היבטים כלליים ועקרוניים של יחס
הציונות הדתית לארץ–ישראל וליושביה הזרים; גישות הלכתיות ספציפיות לסוגיית שבעת העממים;
גישות רעיוניות ומטפיזיות לסוגיה.
בכוונתי לעסוק בגישות המייצגות את הגות הציונות הדתית בתקופות שונות .גישות אלה נוסחו
בכתבי חוגים שונים .ההנחה המרכזית היא שרוב הגישות בציונות הדתית ,בין המיליטנטיות בין
המתונות ,התבססו על הדרך הקונטקסטואלית ,הווי אומר ציווי ההשמדה איננו מוחלט אלא הוא תלוי
הקשר.

א .הנחות יסוד
זיקת הציונות הדתית לסוגיית שבע האומות נגזרה ממַקדמים אחדים ,ובתוכם הבחנות בין התנאים
שאפיינו את היחס לאומות בעבר לתנאי ההווה; תגובותיה של הציונות הדתית על הכוחניות שאפיינה
6
7

גישתו של הרמב"ן נעוצה בתפיסה שאין לה עניין לכאן ,והיא זיהוי החכמה עם הכישוף והמאגיה האסטרלית .גישה
זו סובלנית במידת מה ביחסה לאלילות בארצות אחרות ,מאחר שהיא נתפסת כשיטה מאגית לגיטימית להורדת שפע
באמצעות צלמים .לעומת זאת ארץ–ישראל מקיאה את עובדי הצלמים.
על היחס למיעוט עוין בקרב אחדים מפוסקי הציונות הדתית ראו למשל :י' בלידשטיין ,עיונים במחשבת ההלכה
והאגדה ,באר–שבע תשס"ד ,עמ' .456*437
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את היהודי החדש; התפיסות השונות של ארץ–ישראל בהגות הציונית הדתית .ברצוני להציג מקדמים
אלה בשורות הבאות ,ולשם כך אשתמש בדגמים אחדים .אמנם השימוש הסכמטי בתבניות כוללניות
איננו משקף נאמנה את המציאות הממשית .אולם המחקר נע ומתפתח באמצעות העמדת דגמים כאלה.
רק בשלב הבא לאחר הצבת הדגמים ,בשלב בירור הפרטים ,נחשפת הרבגוניות שבעולם הֵראלי ,שלא
תמיד נענה לדגם האידאלי .אפתח אפוא בהצגת דגמים המאפשרים להתחקות אחר התגבשות היחס
לשבע האומות בהגות הציונית הדתית.

עבר והווה
שאלת היחס במקרא לכנענים ולשאר אומות היושבות על אדמת ארץ–ישראל העסיקה במידה מסוימת
את ההגות הציונית הדתית ,אולם עיסוק זה היה מצומצם מכפי שאולי אפשר היה לצפות .שלוש
הבחנות עיקריות בין המצב המקראי לבין המצב בהווה ,ובאופן ספציפי בין שבע האומות לבין הערבים
הפלסטינים ,גרמו לכך שהסוגיה לא תפסה מקום מהותי וקיומי בהגות הציונית בכלל ובזו הציונית
הדתית בפרט .ואלה הן ההבחנות:
הבחנה דתית :בתקופה המקראית היה ציווי להשמיד את שבעת העממים; בהווה לא היה ציווי כזה.
הסיבה לכך איננה מתמצית בהיעלמות העמים העתיקים .הסביבה ההיסטורית ,הפוליטית והתאולוגית
השתנתה באופן מהותי .מבחינה דתית האמונה המונותאיסטית של האסלאם מפקיעה את הערבים
מכלל סכנה תאולוגית .נוכחותם של הערבים בארץ–ישראל הייתה עובדה ,ולא הייתה סיבה ליחס עוין
אליהם אם אין מביאים בחשבון את פעולות האיבה.
הבחנה ֵראלית :בתקופה המקראית הייתה לכאורה יכולת לסלק מארץ–ישראל את יושביה הלא–
יהודים; בהווה לא הייתה יכולת כזאת ,גם לא כאשר השתלטה מדינת ישראל על חלק גדול משטחי
ארץ–ישראל המקראית.
הבחנה מוסרית :בתקופה המקראית שלטה הנורמה הדתית ,וכמעט לא הייתה משמעות לאמות
מידה מוסריות אוניוורסליות ומשפטיות; בהווה התווספו לנורמה הדתית נורמות המקובלות על
קהיליית העמים.
היחס לשבע האומות לא עמד אפוא בראש מעייניה של ההגות הציונית הדתית ,אלא נגזר מסוגיות
היחס אל הנכרי בכלל ואל יושבי הארץ בפרט ומהזיקה לארץ האבות .אף על פי כן יש בהגות זו שורה
של גישות בעלות עניין ,והן מאפשרות להתחקות אחר נטיות רעיוניות אחדות.

כוח
הציונות הדתית קמה כסיעה בתנועה הציונית ,וכידוע הציונות הייתה תנועה מדינית מובהקת .מטרת
התנועה הייתה השגת צ'רטר ,לאמור יישוב ארץ–ישראל בעקבות הכרת הקהילייה הבין–לאומית
בזכותו של עם ישראל על ארצו .המטרות שהציבה לה התנועה הציונית ,בראשית דרכה לפחות ,לא
כללו מאבק מזוין באומות הסובבות .על כן האידאולוגיה הציונית כשלעצמה לא התאפיינה מלכתחילה
באלימות ובכוח .אמנם הכוחניות הייתה סממן של הכבוד הלאומי ,אך השימוש בכוח נתפס כמעט
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תמיד כתגובה של 'אין בֵררה' 8.לעומת זאת הציונות הדתית הכירה מעצם הגדרתה בסמכותם של
הטקסטים המקודשים ,ואלה כללו ציווי על מלחמות מקודשות להשגת הארץ; 9כיבוש הארץ מידי
האומות היושבות בה הוא בגדר ציווי אלוהי קדמון .על כן קיימות בהגות הציונית הדתית התייחסויות
לירושה המקראית של הארץ מתוך מלחמה בשבעת העממים ומימוש הציווי להכחידם.
היחס המוסרי של הציונות הדתית לשבע האומות המקראיות נגזר במישרין מן היחס למקורות
המקראיים והתלמודיים .והרי הוגי הציונות הדתית וקברניטיה היו על פי רוב אנשי ספר ובקיאים
במקורות .אולם היחס המוסרי נקבע בעקיפין גם מזיקתה של התנועה לכוח ולמלחמה .בשנות
הראשית של המדינה התוודעה הציונות הדתית לכוח ולשימוש באלימות 10,אם כי עד תקופת מלחמת
ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים הייתה הזיקה לכוח מעודנת ומסויגת .על כך יש להעיר שתי
הערות .ראשית ,מגמות מרכזיות בציונות הדתית צידדו בשימוש בכוח במחתרות ובפעולות תגמול,
וביטוי נאמן למגמות אלה יש בעמדות של קברניטי התנועה הרבנים מאיר ברלין בר–אילן ויהודה ליב
הכהן מימון )פישמן( 11.שנית ,מעצם השאיפה להקים ישות לאומית ומדינית 'נורמלית' בארץ–ישראל
נגזרה חתירה לכינון צבא הגנה .ההידרשות לכוח הייתה אפוא בלתי נמנעת לנוכח החזון הציוני בכלל
והציוני הדתי בפרט12.
לאחר מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים ובעקבות התמורות שהביאו בפוליטיקה
ובחברה בישראל ,הפכה הזיקה של הציונות הדתית לכוח לחסרת עכבות' .גוש אמונים' היה בגדר
פיצוי לציונות הדתית הן על אבדן מיתוס החלוציות הן על ריחוקה ממוקדי הכוח הצבאי .התעצמותו
ופעילותו של הגוש נדונה רבות בספרות המחקר ,ואין בכוונתי לעסוק בהן במישרין במסגרת זו13.
ביטוי נוסף לתהליך ההתוודעות לכוח היה שילובם של אנשי הציונות הדתית בעמדות בכירות בצבא
וצמיחת יצירה ספרותית מיליטריסטית של צעירי הציונות הדתית14.
מאמר זה עוסק בזיקת הציונות הדתית למקורות המקראיים ובפרשנותם של מקורות אלה כראי
ליחס של התנועה לאומות היושבות בארץ הבחירה .אין בכוונתי לדון באופן ישיר ביחס לערבים,
8
9
10
11
12

13
14

ראו למשל :א' שפירא ,חרב היונה :הציונות והכוח  ,1948*1881תל–אביב תשנ"ג.
א' לוז ,מאבק בנחל יבוק :עוצמה ,מוסר וזהות יהודית ,ירושלים תשנ"ט; א' הולצר ,חרב פיפיות בידם :אקטיביזם צבאי
בהגותה של הציונות הדתית ,ירושלים ורמת–גן תשס"ט.
ד' גרינבלום' ,מגבורת הרוח לקידוש הכח :כח וגבורה בציונות הדתית בין תש"ח לתשכ"ז' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
חיפה.2008 ,
ה' שצברגר ,מרי ומסורת בארץ–ישראל בתקופת המנדט ,רמת–גן תשמ"ה.
אוסף עדויות על התנדבות חיילים דתיים במלחמת העולם השנייה ראו :ד' קנוהל )עורך( ,בהתנדב עם :מתנדבים דתיים
במלחמת העולם השניה ,א :בשורות הלוחמים ,תל–אביב תשמ"ט; י' שפירא )עורך( ,בהתנדב עם :מתנדבים דתיים
במלחמת העולם השניה ,ב :את אחי אני מבקש ,תל–אביב תשנ"א .על המעורבות בשלבי ההתגבשות של ה'הגנה' וצה"ל
ראו :י"א אליאש ,מעשה הבא בחזון ,תל–אביב תשמ"ג; מ' פרידמן ,היחידות הדתיות ב'הגנה' ובפלמ"ח ,רמת–גן תשס"ה.
לשימור מורשת הגבורה ראו גם :ד' קנוהל )עורך( ,גוש עציון במלחמתו ,ירושלים תשי"ז; י' בן יעקב )עורך( ,גוש עציון:
חמישים שנות מאבק ויצירה ,כפר–עציון תשל"ח.
למקורות על כך ראוD. Schwartz, Religious Zionsm: History and Ideology, Boston 2009, pp. 95–104 :
ח' סבתו ,תיאום כוונות ,תל–אביב  ;1999מ' שיינפלד ,בא מלבנון :בכל מקום שהם ,תל–אביב  ;2007ע' לובוצקי ,מן
המדבר והלבנון ,תל–אביב  ;2008י' אנסבכר ,כצל ציפור ,תל–אביב  .2009את הטרמתה של הסוגה אפשר לראות ברומן
של ח' באר ,עת הזמיר ,תל–אביב תשמ"ח.
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לאמור בעמדות האידאולוגיות והאופרטיוויות שנוסחו במסגרת הוויכוח על הזכות על הארץ ובשאלת
היחס ליושביה הזרים בהווה .אף אינני נכנס לסוגיות מוסריות .ברצוני לבחון במסגרת זו את השאלה
אם ההתוודעות לכוח שינתה את היחס לשבע האומות בהגות הציונית הדתית.

ארץ
היחס לאומות היושבות על אדמת הארץ נגזר במישרין מתפיסת ארץ–ישראל בהגות הלאומית .כאמור
יש התולים את מלחמת העממים בישיבתם בארץ ,בניגוד לעמלק ,שיש לרדפו בכל מקום .ההגות
הציונית הדתית נעה בין שלוש גישות לארץ–ישראל :גישה לאומית חילונית ,גישה דתית הלכתית
וגישה דתית רוחנית15.
לפי הגישה הלאומית החילונית הזיקה בין עם לארצו ניתנת להערכה בקני מידה חילוניים ,ארציים
או רוחניים סמליים .לפי קנה המידה הארצי החומרי ,שהודגש למשל בכתבי הוגים אחדים של הציונות
העובדת ,ארץ הלאום ממלאת פונקציות אלה :מקום מפלט והישרדות; מקום התפתחות חומרית,
חקלאית ותעשייתית; מקום התפתחות תרבותית .לפי קנה המידה הרוחני הסמלי — כמו במשנת
המרכז הרוחני של אחד העם — הארץ נתפסת כערש תרבותי המפרה את ארצות הגולה ,כסמל לאומי
וכביטוי למורשת ההיסטורית של האומה 16.נוסף על כך מעמדה של הארץ מתנודד בין מקומה וערכה
בתפיסות רציונליות מזה ובתפיסות רומנטיות מזה .תפיסות אלה שוללות את התוקף האקטואלי של
הסמכות הדתית וממסדה ומציגות את הזיקה של האומה לארץ בלא להסתמך על הסמכות הדתית.
גישה זו לא הופיעה בטהרתה בכתבי הציונות הדתית ,אולם היא השפיעה על הגותו האפולוגטית של
הרב יצחק יעקב ריינס ועל אחדים ממייסדי 'המזרחי'.
הגישה הדתית ההלכתית מודדת את זיקת העם לארצו בקטגוריות חוקיות–הלכתיות .היא מיוסדת
על הנחה מעשית וארצית באופייה שהתורה במל ֵאותה יכולה להתגשם אך ורק בארץ האבות ,מפני
שרק בה אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ ,להקים ערכאות שיפוטיות כמו הסנהדרין וכיוצא באלה.
מאחר שקיום התורה הוא רכיב הכרחי בשלמותו הלאומית של עם ישראל ,יישוב הארץ הופך צורך
לאומי בסיסי .אני מכנה גישה זו מעשית וארצית מפני שההלכה מטבעה מתגשמת בעולם החומרי,
ועוסקת במצבים החומריים ה'שפלים' ביותר בבחינות משפטיות .ההלכה כשלעצמה איננה מחייבת
כלל הכרה ברבדים מטפיזיים ורוחניים מעבר לחיוביה המעשיים .גישה זו עיצבה את הגותם של הוגים
ציונים רבים ,ובתוכם הרב יוסף דוב סולובייצ'יק וחוגו.
הגישה הדתית הרוחנית רואה בארץ ביטוי ממשי של ממדים רוחניים ומטפיזיים .רגבי האדמה
הם מעטה חיצוני של ישות רוחנית דינמית וסוערת ,שיש לה רצונות ,מאוויים והעדפות .מפגש
העם והארץ הופך צירוף של שני גורמים עצמאיים ,היוצרים בצוותא שלמות אלוהית אי רציונלית
 15על גישות אלה ראו :ד' שוורץ ,ארץ הממשות והדמיון :מעמדה של ארץ–ישראל בהגות הציונית הדתית ,תל–אביב
תשנ"ז.
 16יש לציין כי האיזון בין המניע האנטישמי להופעת הציונות לבין המניע הסמלי–המורשתי שבו נתפסת ארץ–ישראל בגוון
מיסטי כלשהו ,זוקק עדיין מחקר עצמאי .וראו :ז' לקויר ,תולדות הציונות ,ירושלים ותל–אביב תשל"ז ,עמ' .463*462
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ועתירת עָצמה .גישה זו צברה תאוצה מדהימה בכתבים של מקובלים ושל אנשי הציונות הדתית
הנוטים למיסטיקה ,שראו בארץ שיקוף של ספירות אלוהיות גנוזות .בעוד הגישה ההלכתית עשויה
לקיים דו–שיח עם הגישה החילונית בניסיון לעצב בצוותא את ה'חיים הנורמליים' מתוך התאמה
והגמשה בגבולות מסוימים ,הגישה הרוחנית מיוסדת על מושגים מיסטיים ,המיוחדים למיסטיקון
ולסיעתו ואינם בסיס להידברות הדדית .זאת ועוד ,גישה זו היא טוטלית ,היא מסבירה את המאורעות
במלואם מזווית ראייתה ,ואין בה מקום לפרשנויות אחרות .הגישה הרוחנית הייתה יסוד להגותם
של הרב אברהם יצחק הכהן קוק )ראי"ה( וחוגו הרעיוני ,והיא טבעה את חותמה גם על הגות 'הפועל
המזרחי'.
הגישות הציוניות הדתית התמודדו עם הגישה הלאומית החילונית מתוך התנודדות בין הגישה
הדתית ההלכתית לזו הדתית הרוחנית .לעתים עיצב השיח ההלכתי את היחס לכיבוש ולאומות
היושבות בארץ ,ולעתים נדחק השיח ההלכתי ואת מקומו תפס השיח המטפיזי המובהק.

ב .גישות הלכתיות
אציג שורה של התייחסויות שונות לסוגיית שבע האומות ,התייחסויות המשקפות סוגים של התמודדות
עם סוגיה זו בהגות הציונית הדתית .אפתח בדיונים בעלי אופי הלכתי או בעלי השלכות הלכתיות
ומשפטיות ,ואעסוק בהם בסדר זה) :א( הגישה הקונטקסטואלית :היחס לכנענים הוא תלוי הקשר; )ב(
הקצנת הגישה הקונטקסטואלית :התעלמות מהציווי התורני; )ג( הגישה הטקסטואלית :היחס לכנענים
הוא מוחלט.

גילוי שיטת הרמב"ן :הרב ריינס
לציונות הדתית היו דגמים רסטורטיוויים ,דהיינו דגמים מן העבר הרחוק והקרוב שהיא ביקשה ליישם
במסגרת הלאומיות המתחדשת .דגם כזה הוא למשל תור הזהב בספרד ,שמשמעותו פרץ התחדשות
ויצירה בתחומים מגוונים 17.אחד הדגמים הפרסונליים שהציבה הציונות הדתית היה הרמב"ם ,בבחינת
איש אשכולות ומנהיג שיצירתו כללה תחומים שונים ואיחדה אותם 18.מבחינה זו לא היה הרמב"ן
דמות יוצאת דופן בקרב הדמויות הנערצות על ההגות הציונית הדתית ,למעט עלייתו לארץ–ישראל,
שאידאולוגים של התנועה ראו בה מעשה ציוני דתי 19.נוכחותו של הרמב"ן כפרדיגמה אידאולוגית
בציונות הדתית עד מלחמת ששת הימים הייתה פחותה מזו של ר' יהודה הלוי או של הרמב"ם.
אולם פסיקה אחת של הרמב"ן הייתה מכרעת בעיני התנועה ,והפכה אותו ללא פחות מאשר 'אביהם
של ישראל' 20.פסיקה זו בעניין ירושת הארץ מקורה בתוספותיו של הרמב"ן ל'ספר המצוות' של
הרמב"ם.
17
18
19
20

ראו ד' שוורץ ,אמונה על פרשת דרכים :בין רעיון למעשה בציונות הדתית ,תל–אביב תשנ"ו ,עמ' .188
שם ,עמ' .210
שם ,עמ' .169
זהו הכינוי שנתן לו הרב צבי יהודה קוק .ראו למשל :צ"י קוק ,לנתיבות ישראל ,ג ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' שח.
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הרב יצחק יעקב ריינס ) ,(1915*1839מייסד 'המזרחי' ,ראה בארץ–ישראל מאפיין לאומי של עם
ישראל .מבחינתו זהו חבל הארץ היחיד המאפשר את קיומה הבשל והבוגר של האומה .ישיבתו של
עם ישראל בארצו היא תנאי לכבוד הלאומי ,הנזכר פעמים רבות בדיוניו של ריינס .זאת ועוד ,ריינס
תמך את המעמד הלאומי של ארץ הבחירה
ביסודות הלכתיים מובהקים .עניינים
הלכתיים לא מעטים שזורים בדיוניו במעמד
¨ÒÈÈ¯ ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ ·¯‰
¯Ú˘Â ßÈÁ¯ÊÓ‰ß „ÒÈÈÓ
הארץ 21.ריינס הביא את דברי הרמב"ן
ÏÚ ˘„Á ¯Â‡ß Â¯ÙÒ
בשלמותם בשער הרביעי של ספרו 'אור
ˆ·¢Ò¯˙ ‰ÏÈÂ ¨ßÔÂÈ
©·‡„®˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÈÈ¯ÙÒ‰ ˙Â·È
חדש על ציון':
מצוה רביעית ]שלא מנה רמב"ם ב'ספר המצוות'
היא[ שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן לנו ה' 22
ולא נעזבנה  23ביד זולתינו מן האומות או
לשממה 24 ,והוא ָאמְרוֹ להם והורשתם את הארץ
וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה
)במדבר לג ,נג( והתנחלתם את הארץ  25אשר
נשבעתי לאבותיכם )על פי דברים א ,ח(26 .

ריינס המשיך וציטט גם את דברי הרמב"ן
על היחס לשבעת העממים שישבו בארץ–
ישראל:
ואל תשתבש  27כי המצוה הזאת היא המצוה
במלחמת שבע עממין שנצטוו  28לאבדם שנאמר
החרם תחרימם )דברים כ ,יז( ,אין הדבר כן
21

22
23
24

25
26
27
28

על הגותו של הרב ריינס ראו :א' דון–יחיא' ,אידיאולוגיה ומדיניות בציונות הדתית :הגותו הציונית של הרב ריינס
ומדיניות המזרחי בראשותו' ,הציונות ,ח )תשמ"ג( ,עמ'  ;146*103א' לוז ,מקבילים נפגשים :דת ולאומיות בתנועה
הציונית במזרח–אירופה בראשיתה ) ,(1904*1882תל–אביב תשמ"ה ,עמ'  ;355*299א' שביד' ,תיאולוגיה לאומית–
ציונית בראשיתה — על משנתו של הרב יצחק יעקב ריינס' ,י' דן וי' הקר )עורכים( ,מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית
ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .720*689
במהדורת שעוועל )ראו להלן ,הערה  (26נוסף' :האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב'.
במהדורת שעוועל' :נעזבה'.
היו מרבני הציונות הדתית שהסיקו שלפי הרמב"ן נטיעות )בט"ו בשבט למשל( הן בגדר קיום מצווה אישית .ראו
למשל :י' שביב' ,נטיעה )ב(' ,דף קשר :ישיבת הר עציון ,אלון שבות) 122 ,שבט תשמ"ח(; א' אבינר' ,החקלאות ערך או
פרנסה? עמל — לעומת כסף קל' ,מאמרי אמונת עתיך) 14 ,טבת*שבט תשנ"ז( — ראוwww.daat.ac.il/daat/kitveyet/ :
 .emunat/14/01402.htmלא עסקתי בהיבט זה של דברי הרמב"ן במסגרת הנוכחית.
במהדורת שעוועל נוסף על פי דפוס אחד' :ונכפל כזה הענין במצוה זו במקומות אחרים כאמרו יתברך באו ורשו את
הארץ'.
ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן ,מהדורת ח"ד שעוועל ,ירושלים תשמ"א ,עמ' רמד; י"י ריינס ,אור חדש על
ציון ,וילנה תרס"ב ,דף יז ע"ב.
במהדורת שעוועל נוסף' :ותאמר'.
במהדורת שעוועל' :שנצטונו'.
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שאנו נצטוינו להרוג עכו"ם ]עובדי כוכבים ומזלות[  29ההם בהלחמם עמנו ואם רצו להשלים נשלים  30ונעזבם
בתנאים ידועים אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן העכו"ם בדור מן הדורות ,וכן אם ברחו
האומות ההן מפנינו והלכו להם כמאמרם )דברים רבה פרשת שופטים( הגרגשי פנה והלך לו ונתן להם הקב"ה
ארץ טובה זו אפריקא ,נצטוינו אנו לבֹא בארץ ולכבוש מדינות ולהושיב בה שבטינו31 .

כידוע 'אור חדש על ציון' הוא הספר התעמולתי החשוב ביותר שנכתב בזמן ייסוד 'המזרחי' ,וריינס
מצא לנכון להביא בו את דברי הרמב"ן בשלמותם ולנתח אותם .מסתבר שריינס ראה בגישת הרמב"ן
ראיה ניצחת לצדקת הדרך המדינית שנקטה הציונות .הוא הדגיש כי לפי הרמב"ן משמעות 'לא
נעזבנה בידי האומות' היא 'לגואלה מיד נכרים ולהכניסה לרשות ישראל' ,וכן 'להעתיקה מרשותם
ולהכניסה לרשותנו' 32.כלומר התורה חייבה את השייכות הלגיטימית והמשפטית של ארץ–ישראל
לעם ישראל ,והמלחמה באומות היא המפלט האחרון .רק אם בחרו שבע האומות להיאבק בשלטון
עם ישראל על ארצו יש לנקוט תגובה צבאית .ריינס הטעים כי לשיטת הרמב"ן השמדת האומות לא
נכללה בהכרח בציווי ירושת הארץ .לדידו 'הכִּבוש הוא מצוה ,ומלחמת הכבוש היא ע"כ ]על כורחך[
מלחמת מצוה או חובה ולא מצד אִבוד העממים'33.
יתר על כן ,ריינס היה מוכן להודות לגישת האורתודוקסיה הלא–ציונית ,שעם ישראל מנוּע מלכבוש
בכוח את ארץ–ישראל .זהו עניינו של איסור עלייה בחומה .סביר להניח שכוונתו הייתה שרק משיח
עתידי יכול לנקוט אמצעים צבאיים לכיבוש הארץ .אבל כיבוש באמצעות שכנוע ,לאמור פעילות
דיפלומטית להגשמת האידאל הציוני ,מעולם לא נאסר' .וגם זה ברור כי לא כיו ֵן לומר דהכִּבוש
על ידי מלחמה הוא מצוה ,כי הלא בני ישראל מושבעים ועומדים בכל ימי הגלות להיות רחוקים
מעַל חלילה ,וא"כ ]ואם כן[ נעלה מכל ספק כי כונתו על הלקיחה הרצונית'34.
מכל מז ִמות מרד ו ַ
ריינס יצר חלוקה ברורה :הכיבוש הוא אמצעי ,והחֲזקה המשפטית ויישוב הארץ הם המטרה .הוא
הודה שבמקרא כיבוש עניינו פעולה צבאית ,אולם מאחר שזהו אמצעי בלבד ,ניתן להחליפו בפעילות
דיפלומטית .כללו של דבר' :הלקיחה הרצונית ממלאת מקום הכִּבוש המלחמיי' 35.ריינס הציב משוואה
שבה כיבוש = רכישת זכות משפטית = שכנוע.
29
30
31

32
33
34
35

במהדורת שעוועל' :האומות' ,וכן להלן .בנוסח שהשתמש ריינס לא הופיעה זיקת האומות לעבודה זרה.
במהדורת שעוועל נוסף' :עמהם'.
ספר המצוות )לעיל ,הערה  ,(26עמ' רמה; ריינס )לעיל ,הערה  .(26הקביעה כי השמדת שבע האומות איננה הכרחית
לא הייתה חידוש של הרמב"ן .כידוע הרמב"ם קבע בהלכות מלכים כי הקריאה לשלום לפני היציאה למלחמה נוהגת
גם במלחמת מצווה )ראו לעיל ,הערה  ,(4ואם קיבלו האומות את שבע מצוות בני נוח מניחים להן .אולם דברי הרמב"ן
הובאו בתדירות מפני טענתו כי יישוב הארץ הוא מצוות עשה .ראו :שוורץ )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ;28ז' הרוי' ,הרב
ריינס על מצוות יישוב ארץ–ישראל' ,א' רביצקי )עורך( ,ארץ–ישראל בהגות היהודית במאה העשרים ,ירושלים תשס"ה,
עמ'  .314*303האפשרויות באשר לשבעת העממים היו כאמור השמדה ,גירוש ותשובה ,והרמב"ן הוסיף את השלום
)'ואם רצו להשלים נשלים'( .אפשר שההבחנה בין תשובה לשלום ,אם היא קיימת ,מבוססת על עזיבת עבודה זרה ואולי
גם על קבלת שבע מצוות בני נוח.
ריינס )שם( ,דף יח ע"א.
שם ע"ב.
שם .וראו :א' רביצקי ,הקץ המגולה ומדינת היהודים ,תל–אביב תשנ"ג ,עמ'  .287*286לדיון ביחסו של ריינס לשלוש
השבועות ראו :הולצר )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .59*51
ריינס )שם( ,דף יט ע"א.
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ניתן לסכם את פרשנותו של ריינס לרמב"ן ואת התאמתה להווה בעקרונות הללו) :א( אם יקבלו
שבע האומות )או ערביי הארץ( את הבעלוּת המשפטית של עם ישראל על ארץ–ישראל ,אין הבדל
בין העבר ובין ההווה ,והכלל הוא שאין חיוב להשמיד את האומות היושבות בארץ–ישראל,
ואין חיוב לגרש את האומות מארץ–ישראל) .ב( אם לא יקבלו שבע האומות את הבעלות
הזאת ,אזי יש הבחנה בין העבר הרחוק לבין ההווה :בזמן המקרא ניתן היה להשתמש
בשכנוע או במלחמה; כיום ניתן להשתמש אך ורק בשכנוע.
ריינס צידד לעתים בגישות רומנטיות ,כמו גישתו של ר' יהודה הלוי .לעתים
אימץ את תפיסת הנקודה הפנימית ,הטוענת לקיומה של נטייה טבעית לאומית
ודתית מוּלדת בכל יהודי ,ושמקורה בהגות החסידית 36.אולם יחסו לשבע
האומות נגזר במישרין מדיונו ההלכתי.

גילוי שיטת הרמב"ן :הרב ישראלי
הרב שאול ישראלי ) (1995*1909כיהן כראש חבר הרבנים שעל יד 'הפועל
המזרחי' ,היה הרב של כפר–הרא"ה ולאחר מכן נמנה עם קברניטי ישיבת 'מרכז
הרב' .בפעילותו רבת השנים הרים תרומה חשובה להסדרה ההלכתית של הפעילות
הציונית ושל המדינה וחוקיה .הכרכים של ספר השנה 'התורה והמדינה' שערך הם אחד
הביטויים של תרומה זו .ישראלי צידד בשלמות ארץ–ישראל והתנגד למסירת חלקים ממנה במסגרת
הסכמי שלום.
שנים אחדות לאחר קום המדינה כתב מאמר למדני על 'מעמד הנוכרי במדינה ישראלית לאור
התורה' 37.במאמר זה דייק ישראלי מדברי הרמב"ן כי עם אנשי שבע האומות דווקא משלימים
'בתנאים ידועים' ,דהיינו קבלת מצוות בני נוח ,שבעת הציוויים היסודיים המוטלים על פי היהדות
גם על הגוי; לעומת זאת עם שאר האומות )לימים הערבים במיוחד( אין צורך אפילו בקבלת מצוות.
הרמב"ן וסיעתו )רש"י ור' אברהם בן דוד מפוסקיירה ]ראב"ד[( כוננו את איסור 'לא ישבו בארצך'
על שבע האומות בלבד ,וזאת בניגוד לדעות שהרחיבו אותו לכל גוי שאיננו מתאים להגדרת 'גר
תושב' ,דהיינו לכל גוי שאיננו מקבל את שבע מצוות בני נוח 38.במקום אחר עמד ישראלי על
השתמעות נוספת של שיטת הרמב"ן ,ש'מצות הכיבוש היא לא דוקא על–ידי מלחמה' 39,ובכך אימץ
אחת מהבחנותיו של ריינס.
36
37
38

39

שוורץ )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .72
ש' ישראלי' ,מעמד הנוכרי במדינה ישראלית לאור התורה' ,התורה והמדינה ,ז*ח )תשט"ו*תשט"ז( ,עמ' צו*קכ .סיכום
קצר של המאמר ראו :א' דסברג וא' כהן' ,יחסי יהודים ונוכרים — סקירה ביבליוגרפית' ,ב"צ קריגר וא' דסברג )עורכים(,
בני ישראל ובני נח ,אלקנה ואלון–שבות תשמ"ח ,עמ' .96
ישראלי ציין שבכל מקרה כיום איסור זה איננו חל כלל מטעמים שונים )היובל איננו נוהג ,וכן הגדרת 'יד ישראל
תקיפה' איננה מתגשמת( .שוחטמן השיג על גישה זו בטעמים שונים ,וטען כי 'איסור "לא ישבו בארצך" לא הותר כלל,
אלא שהמציאות הקיימת אינה מאפשרת לקיימו' .ראו :א' שוחטמן' ,ויעמידה ליעקב לחק' ,2ירושלים תשנ"ה ,עמ' .18
על זווית אחרת בסוגיית היחס לנכרי ראו :י' בלידשטיין' ,תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי' ,מ' בר–און וצ'
צמרת )עורכים( ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .358*356
דברים אלה נאמרו בשם ר' שלמה בן שמעון דוראן )הרשב"ש( .ראו :ש' ישראלי ,ארץ חמדה ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' יז.
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ישראלי מיצה את מלוא שיטת הרמב"ן והדגיש את היבטיה השונים .לימים טען כי מדין כיבוש
הארץ נובע שחובה להחזיק בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים .ערך שלמות הארץ גבר על
המניע של שלום ללא תנאי הלכתי מקדים )קבלת מצוות בני נוח( .כל זאת במישור הלאומי ,אך יחסו
של ישראלי לשבע האומות נותר כשהיה.

גילוי שיטת הרמב"ן :הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו
דברי הרמב"ן בתוספותיו ל'ספר המצוות' נתקבעו במפעלו של הרב צבי יהודה הכהן קוק )רצי"ה,
 (1982*1890כיסוד מטפיזי וכיסוד מעשי–ביצועי .דמותו של הרצי"ה ,מנהיג רוחני כריזמטי שהתווה
את אופי פעולתו של 'גוש אמונים' ,נחקרה בידי רבים 40.כן נחקרה פרשנותו המשיחית הלוהטת
לאירועי הדור 41.חשוב לציין כי הרצי"ה סבר שהלאומיות היהודית בארץ–ישראל מתאפיינת במלאוּת
תרבותית ורוחנית ,ולפיכך קו מנחה בהגותו הוא הסתגרות מפני השפעות תרבותיות זרות .צפוי היה
אפוא שתעסיק אותו סכנת ההשפעה של שבע האומות ,ושהוא יצדד בסילוק האומות כדי לסכל
אפשרות של השפעה תרבותית זרה .אבל דרכיה המפותלות של ההגות הניבו תוצאה אחרת.
במישור המטפיזי השתית הרצי"ה על גישת הרמב"ן את תפיסת ארץ–ישראל כישות רוחנית ,שהארץ
הגשמית היא קליפה וכיסוי דקיק שלה 42.ובמישור המעשי הצדיק בגישתו של הרמב"ן את המאבק
החריף שניהל על שלמות הארץ .אעיר בקצרה על הבחינה המטפיזית .בשנת תשי"ט כתב הרצי"ה:
כהשתלשלות ענינם של עשרה מאמרות בסדר מעשה–בראשית של בריאת שמים וארץ ,המתגלה ברוח–אלהים
המרחפת על פני מי תהום של תֹהו–ובֹהו וחושך ומגיעה מתוכם אל ציוויה של הווית האור — ,כן תהליך
העלייה ממדרגה למדרגה של תקומת–ישראל בראשית–אחרית ַקי ְימֵנוּ את מצות מלכו–של–עולם ,יוצר האדם
ונותן התורה ,כי ארצנו זאת תהיה מסודרת ומיושבת בידינו שלנו ובשלטון בעלותנו43 .

בהערה הפנה הרצי"ה לדברי רמב"ן שהובאו לעיל .כלומר הרמב"ן דרש שלטון יהודי על ארץ–ישראל
על מנת לשמור על הסדר הקוסמי .הרצי"ה הקביל בין בריאת העולם ,לאמור הופעת היש מן האין,
ליישובה המחודש של ארץ–ישראל .כשם שהבריאה נעשתה בשלבים המתפתחים מזה לזה ,כך נעשית
תחיית האומה בארץ .העליות השונות לארץ–ישראל משולות לבריאה מחודשת שלה.
הרצי"ה טען כי ללא שלטונו של עם ישראל האיחוד המטפיזי שבין עם ישראל לארץ–ישראל איננו
קיים; ללא האיחוד המטפיזי הארץ כביכול נעלמת ואין לה קיום ישותי; ולכן עם חידוש השלטון
מתהווה איחוד חדש בין העם לארץ .לטענת הרצי"ה בקיום היישוב בארץ ובכינון השלטון היהודי
בה 'יש קדושה אלוקית ממשית' .זוהי קדושה של פעולה ,דהיינו של קיום הציווי שנתנסח בדברי
 40ראו לאחרונה :מ' ענברי' ,תפיסת הציונות בהגותו של הרב צבי יהודה קוק ושורשי "גוש אמונים"' ,עיונים בתקומת
ישראל) 18 ,תשס"ח( ,עמ' .53*29
 41ראו למשלG. Aran, ‘The Father, the Son, and the Holy Land: The Spiritual Authorities of Jewish-Zionist :
Fundamentalism in Israel’, S. Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised Fundamentalist Leaders in the

 ;Middle East, Chicago & London 1997, pp. 294–327ד' שוורץ ,אתגר ומשבר בחוג הרב קוק ,תל אביב תשס"א,
עמ' .45*38
 42שוורץ )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .127*101
 43קוק )לעיל ,הערה  ,(20א ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' רכב .ראו :הולצר )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .229*228
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רמב"ן 'נצטוינו לרשת אותה ולא נעזבנה ביד 44זולתנו מן האומות' 45.הכרעת הרמב"ן הפכה בדברי
הרצי"ה ל ַסדר המטפיזי והקוסמי ולחזות הכול .הוא לא היסס אף לפגוע במעמדם ולגרוע מסמכותם
של החולקים על הכרעה זו46.
הרצי"ה לא הזכיר במפורש את דברי הרמב"ן על שבע האומות ,אולם ברור מדבריו
כי דרישתו המהותית ביותר מהאומות היושבות בארץ–ישראל היא הכרה בשלטון
העם היהודי:
ועל כך הננו מצווים כהרמב"ן לכל הדורות ,בדבר ד' אלהינו מלך–העולם ,שלא הם יהיו
שולטים פה ,בירושלים ביהודה ושומרון הגולן ויריחו ,אלא שאנחנו נהיה השולטים פה
בארצנו של כל מקהלות רבבות עמנו בית ישראל ] [...הגדרה ברורה של הרמב"ן 'ארץ
ביד אומה' פירושו ,בעברית הפשוטה :שלטון ,ממשלה ,מדינה47 .

אף על פי שמדובר בפִסקה זו בערבים ,שהם ה'זר' המודרני ,ניכר כי הרצי"ה
אימץ את גישת הרמב"ן גם במה שנוגע ליחס אל הכנענים ואל שאר האומות
המקראיות .ואכן בשיעוריו נדרש הרצי"ה במפורש לשבע האומות:
]ארץ–ישראל היא[ הארץ המיוחדת ששייכת לאברהם אבינו שהכיר את בוראו ,וזרעו צריך
להיות שרוי בה בטהרת הקודש ,ועל–כן יש לנקות את ארץ–ישראל מעבודה–זרה .המלחמה עם
שבעת העממים היא בגלל היותם מחזיקים בעבודה–זרה ,ואין זו מלחמה אבסולוטית .אם הם עוזבים
את עבודתם–הזרה ,ואינם פוגעים בממשלתנו ובבעלותנו על הארץ הזאת )בתור מתנה אלוהית לאברהם
אבינו( — ישנה אפשרות שהם יחיו בתוכ ֵנו כמיעוטים48 .

שהייתן של האומות בארץ–ישראל מותנית אפוא בשני תנאים :פרישה מוחלטת מעבודת אלילים
והכרה בלגיטימיות של השלטון היהודי .ביחס לקודמיו הדגיש הרצי"ה במיוחד את עקרון ההכרה
בשלטון ,עיקרון שנתפס כאחד הביטויים של חשיבות הממלכתיות בהגותו .עיקרון זה בא על חשבון
הפגיעה באומות .הרצי"ה לא הבחין מבחינה מהותית בין שבע האומות לבין הערבים .עמדה כזאת
הביע גם בן חוגו הרב דוד כהן )'הנזיר'( ,שקבע 'כי אין הענין במינים גזעיים ,אלא כמותם ]ההדגשה
במקור[ ,כגון עמלק ,שהוא אויב ישראל מובהק'49.
בהגותו של הרצי"ה אירעה תופעה פרדוקסלית :ההקצנה בחשיבות הארץ ובתפיסתה המטפיזית
והמיסטית הובילה ליחס סובלני אל הכנענים .ההכרה בחשיבות הארץ ובזיקתה המטפיזית לעם
הבחירה ייתרה לחלוטין את הכחדת העממים .על כן מתח סמוי מאפיין את גישתו של הרצי"ה.
תלמידיו של הרצי"ה שבו והדגישו את גישת הרמב"ן על היבטיה הסובלניים במה שנוגע ליחס
אל שבע האומות .חלקם הגדול לא הוסיף על דברי רבם מלבד דגשים והרחבות .תופעה זו נבעה
44
45
46
47
48
49

בטעות נדפס' :כי'.
קוק )לעיל ,הערה  ,(20עמ' פט .הדברים נדפסו לראשונה בשנת תשכ"ו.
שם ,עמ' שח.
ארץ הצבי :רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל במערכה על שלמות ארצנו ,בית–אל תשנ"ה ,עמ' כד*כה.
שיחות הרב צבי יהודה :שמות ,בעריכת ש' אבינר ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .170
ד' כהן ,מגילת מלחמה ושלום ,ירושלים תשל"ד ,עמ' כב.
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מההערצה המופלגת לרצי"ה בקרב התלמידים ,שאחדים מהם הפכו למנהיגים רוחניים בעלי השפעה
על הנוער הציוני הדתי .הרב שלמה אבינר אמר בשיעור:
אמנם ,כיום יש בינינו ובין הערבים סכסוך טריטוריאלי ,להם יש נ ִמוקים ולנו יש נמוקים .הסכסוך אינו
אישי ,אין כאן טינה אישית ,אלא סכסוך לאומי מוגדר בתקופה זו ,על הארץ הזאת ,והוא מקור כל הצרות
] [...הרמב"ן מדגיש שנקודת המוצא היא שצריכים אנו לשבת בארץ הזאת אפילו אם לשם כך מסתבכים אנו
במלחמה .אין לנו ענין במלחמת שבעת עממים ,אלא אם כן הם מתקיפים אותנו .בגמרא נקראת מלחמה זו
'מלחמות יהושע לכבש' )סוטה מד ע"ב( ,ואין כל דמיון בין מלחמה זו לבין מלחמת עמלק50 .

אבינר כלל את הערבים ואת שבע האומות בכפיפה אחת ,כפי שאכן מאפשרת גישתו של
הרמב"ן .הוא הביע את חרדתו ש'החוש הלאומי' יקהה את 'החוש המוסרי' ,ועל כן
תבע יחס הוגן ליושבי הארץ שאינם יהודים .את גישתו זו נימק בכך ש'אף יהושע
בעת הכבוש וההתנחלות נתן לגויים יושבי הארץ אפשרות להשאר כאן' 51.אבל
התנאי הממלכתי להתנהגות מוסרית זו הוא ברור :הכרה חד–משמעית בסמכותו
של שלטון יהודי על ארץ–ישראל.

הנמקה מחודשת :הרב ניסנבוים

ÌÈÂ·ÒÈ ˜ÁˆÈ ·¯‰

בגישתו של הרב יצחק ניסנבוים ) ,(1942*1868לפנים מהמטיפים לציון וחבר
התנועה הציונית ולבסוף גם פעיל 'המזרחי' בפולין 52,יש שילוב של מעשיוּת
ורעיונות מטפיזיים .התחייה החומרית של ארץ–ישראל ,ובכללה הגשמת ערכי עבודה
ולאומיות ,חשובה הייתה בעיניו לא פחות מאשר התחייה הרוחנית .הוא הציע פרשנות
בעלת נופך אקטואלי לציווי השמדת העמים ,ועניינה דחיקתם והרחקתם מארץ–ישראל.
ניסנבוים מתח ביקורת על הפיזור של היישוב היהודי בארץ–ישראל .בשנת תרס"ה נסע
לביקור בארץ ,ואת רשמיו פרסם בספרו האוטוביוגרפי 'עלי חלדי' ושיקע בדרשותיו .לדידו פיזור
היישוב היהודי מקשה בראש ובראשונה את ההגנה מפני ערביי הסביבה ,אבל יש לו השלכות שליליות
גם מבחינות חינוכיות וחברתיות .על כן הבליט ניסנבוים את הריכוזיות שביישוב המקראי של הארץ.
הוא היה רגיל להבהיר את רעיונותיו באמצעות דרשות ,וברעיון הריכוזיות דן בדרשה לפרשת מטות
שבה עסק בבקשתם של שבטי ראובן וגד ליישב את שטחי עבר הירדן המזרחי ,ובתגובתו החריפה של
משה על בקשתם .ניסנבוים הסביר את ההתנגדות ליישוב מידי של עבר הירדן המזרחי על פי עקרון
הריכוזיות .לדידו משה טען כי אם השבטים יְי ַשבו את עבר הירדן המזרחי עם בואם לשם ,הם יקימו
 50ש' אבינר ,מקדם לבית–אל :בירורים הלכתיים וארץ–ישראליים ,א ,ירושלים תש"ן ,עמ' .202
 51שם ,עמ'  .244במקום אחר תמה אבינר מדוע ניתנה הארץ לשבע האומות קודם שניתנה לעם ישראל .תשובתו הייתה
חד–משמעית' :מעולם היתה ]ארץ–ישראל[ מיועדת לנו ,והכנעני היה אז שומר' )ש' אבינר ,באהבה ובאמונה ,ירושלים
תש"ס ,עמ'  .(244כלומר מבחינה חוקית השלטון על ארץ–ישראל היה תמיד של עם ישראל ,אף אם בתקופות מסוימות
ישבו בה אומות אחרות.
 52עבודות שונות נכתבו על 'המזרחי' בפולין ועל פעילותו של ניסנבוים במסגרתו .ראו למשל :י' אליחי ,תנועת המזרחי
בפולין ,תל–אביב תשנ"ג; א' קניאל ,יומרה ומעש' :המזרחי' בפולין בין שתי מלחמות עולם ,רמת–גן תשע"א.
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יישובים מפוזרים בשטח רחב ידיים ,והפיזור יחשוף אותם להשפעתן ההרסנית של אומות הסביבה.
וכך כתב:
חפץ חפצה התורה ,כי במקום מושב בני ישראל לא ישאר מן הגוים הראשונים כל זכר' .לא י ֵשבו בארצך פן
יחטיאו אֹתך לי ,כי תעבוד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש' )שמות כג ,לג( .אבל מצד שני 'לא אגרשנו מפניך
בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה; מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת
את הארץ' )שם פס' כט*ל( .לכן התו ְתה את תכנית הכבוש באופן כזה ,שכל היהודים יתאחזו כעת רק במרכז
הארץ ,ויחד עם זה לא יהיה מוקף משונאיו מכל הרוחות מהים עד הירדן ומנחל מצרים עד לבֹא חמת53 ,
להושיב את המקומות האלה רק בבני ישראל ,לגרש משם את כל הגוים — והארץ לא תִשאר שממה .די היה
לזה מספר העם בעת ההיא — ולאט לאט ,לפי הריבוי של העם ,היה הולך ומתפשט לשֹלשת עבריו ולוחץ את
שכניו הלאה הלאה מגבול נחלתו ,לעבר ים סוף לדרומה ,למדבר ערב מזרח ולארם נהרים צפונה .באופן זה
היה הגרעין ,המרכז ,תמיד מוצק ,מיושב רק מבני ישראל ,מתפתח לפי רוחו ,בלי השפעה זרה מחוץ ומבלי
מוקשים בפנים ומעט מעט היו נכנסים כל רחבי הארץ לא רק לידם של ישראל ,כי אם תחת השפעתם הרוחנית,
והארץ היתה באמת ל'ארץ ישראל' ,לארץ שישראל מושל עליה גם ממשלה רוחנית! 54

החשש מנוכחות האומות היה כפול :איום קיומי וסכנת השפעה תרבותית .ניסנבוים הבחין בין כיבוש
לאחיזה :כיבוש הוא מימוש התכנית הכוללת ,דהיינו התיישבות בארץ–ישראל כולה; אחיזה היא
התיישבות במקום מוגדר מתוך המכלול .התכנית האלוהית תבעה כיבוש של ארץ–ישראל ,אך בשלב
ההתחלתי דרשה התיישבות ריכוזית .כלומר עם ישראל המקראי היה אמור להתיישב במרכז ארץ–
ישראל ,ועם הריבוי הטבעי לדחוק את עמי הארץ באופן הדרגתי מזרחה ,צפונה ודרומה .כביכול
המקרא הגה תחבולה דמוגרפית לכיבוש מלא של הארץ.
בעקבות ריינס כלל ניסנבוים רכישת קרקעות במונח 'כיבוש' .על כן קרא לרכוש קרקעות בכל
שטחי ארץ–ישראל )'הכבוש הזה צריך להיות בכל מקום שהוא יכול להיות'(; 55אולם במקביל תבע
שההתיישבות בפועל תהיה בשלביה הראשוניים ריכוזית .הנה כי כן ניסנבוים סבר שמלכתחילה
נתכוונה התורה לגירוש האומות .רק במקרה של מאבק מזוין הופך הציווי להשמדה.

לעבור על דברי תורה? הרבנים ניסנבוים ,גולד ופדרבוש
במאמר שנכתב שנתיים מאוחר יותר ,בראשית  ,1933הציג ניסנבוים חידוש הלכתי מעניין .הוא טען
כי יהושע הצטווה בעת מלחמה להכחיד את שבעת העממים ,אך הוא מעולם לא התכוון לקיים את
הציווי .יהושע הבין את הציווי להשמדה כציווי להילחם באומות ,כלומר להביא את עם ישראל לבשלות
צבאית .השמדת האומות לא נתפסה כמשמעה המילולי; הרי הכתוב תיאר בהרחבה יישובים ומובלעות
של שבעת העממים .ואכן פרשנותו של יהושע בבחינת מנהיג רוחני וצבאי אידאלי נתקבלה על דעת
המקום' ,והמקרא כמו מסכים על הדבר הזה ונותן לו גם טעם לשבח' 56.ניסנבוים הוסיף וחידש מדעתו:
53
54
55
56

ראו :מלכים א ח ,סה; דברי הימים ב ז ,ח.
י' ניסנבוים ,דרשות לכל שבתות השנה והמועדים ,וילנה תרס"ח ,עמ' .220*219
שם ,עמ' .222
י' ניסנבוים' ,בשעת כיבוש ,בשעת הגנה ובשעת שלום' ,הנ"ל ,כתבים נבחרים :מאמרי יסוד בציונות וביהדות ,ירושלים
תש"ח ,עמ' רמד.
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ובשעת שלום אין אנו מוצאים כי בני ישראל לחצו את התושבים האלה לנשלם מעל אדמתם ,למנוע מהם
עבודה ומחיה ,או לבלי לבוא במשא ומתן עמהם .אדרבא! יש לחשוב ,כי אבותינו ,אשר הלכו בתורת משה,
שמרו את עשרות האזהרות' :וגר לא תונה ולא תלחצנו' ,עם גולת הכותרת שבאזהרות האלה' :כאזרח מכם
יהיה הגּ ֵר הגּ ָר אתכם ואהבת לו כמוך' )ויקרא יט ,לד(57 .

ניסנבוים הבחין בין מעמד הציווי על השמדת האומות בעת מלחמה לבין מעמדו בעת שלום .הפירוש
שנתן ליחס לאומות יצר מבנה הלכתי מעניין :בזמן מלחמה יש מצוות עשה להכחיד
את האומות )'לבלי השאיר בה ]בארץ–ישראל[ כל שריד לשבעת העמים היושבים
בתוכה' ,(58אך מצווה זו נתפרשה כמלחמה באומות ולא כהכחדה; בזמן שלום פג
תוקפה של מצוות ההשמדה ,ובמקומה באה מצוות לא תעשה של איסור הונאת
הגר .הווי אומר ,ממעמד של אומות עוינות עוברים יושבי הארץ למעמד של
גרים59.
ניסנבוים יצר מהלך כמו–הלכתי ,אף שלא עיגן את דבריו בהלכה הפסוקה.
וכאמור לדעתו שינה יהושע מהציווי המקראי של ההכחדה והפך אותו
לציווי של מלחמה .לדעה זו הצטרף הרב זאב גולד ) ,(1956*1889מהפעילים
המרכזיים של הציונות הדתית בארצות–הברית ובארץ–ישראל .גולד דרש
באריכות בדבר יתרונה של גבורת הרוח על גבורת הקרב .דבריו נאמרו בזיקה
לקריאה לשלום לפני המלחמה )'כי תקרב אל עיר ל ִהלָּחם עליה וקראת אליה
לשלום' ]דברים כ ,י[( .מכאן הפליג וטען כי 'רוב המלחמות שלחם ישראל היו
מלחמות מגן' 60,וכלל זה תקף גם למלחמת שבע האומות:
„ÏÂ‚ ·‡Ê ·¯‰

ואפילו מלחמת חובה ומצוה נגד שבע האומות שנאמר עליהם בתורה 'לא תחיה כל נשמה' היתה מלחמת מגן.
ראה הקב"ה שלא יצא מהם דור ישרים עד סוף כל הדורות ,ושהם עלולים בתאוותיהם ובהשחתת מדותיהם
להרעיל את כל העולם ,ומסר הקב"ה לישראל את התפקיד לעשות את הניתוח הזה ,ולהלחם בל"א מלכים
להציל את העולם מהשחתה .ואף על פי כן שלח יהושע שלוש פרגמטגיות ]איגרות[ עד שלא נכנס לארץ.
בראשונה שלח להם ,שמי שרוצה לברוח ,יברח .בשני — שכל מי שרוצה להשלים — ישלים .בשלישי — מי
שרוצה לעשות מלחמה ,יעשה .רק מי שההשחתה תגבר בו עד שלא ירצה להשלים לגמרי — רק בו ילחם
)ירושלמי שביעית פ"ו(61 .

כידוע הרצי"ה השתמש במונח 'ניתוח' בקשר לשואה ,שעל פי תפיסתו הייתה אירוע יזום שנכפה על
ישראל כדי לגרום לו להתנתק מהגלות ולעלות לארץ 62.ואילו גולד השתמש במונח זה כדי לציין את
השמדת שבע האומות .הווי אומר ,גולד לא ויתר על ההיבט האפוקליפטי של הכחדת הרוע הקוסמי
בבחינת שליחות המוטלת על עם ישראל .האומות מושמדות מאחר שהנזק העתיד לצמוח מהן חל על
57
58
59
60
61
62

שם ,עמ' רמד*רמה.
שם.
היו שסברו כי דרישה מינימלית מגר תושב היא עזיבת עבודה זרה.
ז' גולד ,ניבי זהב :עיונים בתורה ובעיות ישראל והעולם ,ירושלים תש"ט ,עמ' תקט.
שם ,עמ' תקט*תקי .וראו לעיל ,הערה .4
רביצקי )לעיל ,הערה  ,(34עמ'  ;176שוורץ )לעיל ,הערה  ,(41עמ' .37*23
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העולם כולו .ואף על פי כן הדגיש גולד שההשמדה מכוונת רק למי שמתעקשים להילחם נגד ישראל.
זרע התוקפנות שבהם מחייב הכחדה מוחלטת .זאת ועוד ,גולד הרחיב בעניין המדרש על יזמת יהושע,
שמיצה את מכלול האפשרויות לפני שיצא לקרב .והוא גם הפנה את תשומת הלב לדברי המדרש
שאומה שלמה העדיפה שלא להילחם )גרגשי( ועזבה את הארץ63.
הרבנים ניסנבוים וגולד הדגישו שניהם את תעוזתו של יהושע ,ששינה מהציווי המפורש של הכתוב
או שהוסיף עליו קריאה לשלום במלחמות עם שבעת העממים .עמדה כזאת הביע אף הרב שמעון
פדרבוש ) ,(1962*1890מפעילי 'המזרחי' בארצות–הברית ובישראל .פדרבוש ראה בקריאה לשלום
עמדה מוצהרת גם במלחמת העממים .הוא סבר כי אין זה חידוש של יהושע ,אלא הקריאה לשלום
מעוגנת בחוק הדתי:
לפי חוק התורה אסור להתקיף לפתע פתאום שום עם ,מבלי להציע לו מקודם שלום ,ורק אם דחה את הצעת
השלום ,מותר להתחיל בפעולות מלחמה נגדו .זוהי דוגמת ההתראה האחרונה ,האולטימטום ,המחייב את
העמים כיום לפי החוק הבין–לאומי64 .

ברור היה לפדרבוש כי הדין עם הרמב"ם וסיעתו ,שפסקו שיש לקרוא לשלום גם במלחמת כיבוש
הארץ .על כן 'תעודתו הרוחנית' של עם ישראל ,דהיינו 'להכניס את העם האלילי הנכנע תחת כנפי
האנושות המוסרית' 65,חלה גם על הכנעני ועל שאר האומות שישבו בארץ–ישראל .עמדה מוצהרת זו
נתהוותה למרות הציווי המקראי המפורש על השמדת העממים' .חכמי התלמוד הדגישו ,שחוקי התורה
להחרים את שבעת העמים בכיבוש הארץ ,לא הוצאו לפועל ,אלא יהושע קרא לשלום גם לעמים האלה,
ונלחם רק עם אלה שלא רצו להשלים' 66.פדרבוש הדגיש את המסורת המדרשית שהקב"ה עצמו בירך
כביכול על הכרעתם של משה ויהושע שלא לממש את דין ההשמדה 67.בין השיטין מצא פדרבוש צד
של זכות בכך ששאול והעם חסו על מלך עמלק .לדידו רגש החמלה מעצב את החוק.
הדרשנות הציונית הדתית ביקשה מצד אחד למתן את ציווי ההשמדה ומצד אחר להעניק ליהושע,
שניהל את המלחמה בשבע האומות ,סמכויות מפליגות כמנהיג שהוביל את עמו ליישוב ארץ–ישראל.
למגמה זו היו שותפים דרשנים והוגים כמו ניסנבוים ,גולד ופדרבוש.

מגירוש לאהדה :הרב הירשנזון
גישתו של ניסנבוים שהמירה את ההכחדה בגירוש ,הייתה מקובלת על הוגים אחרים .דוגמה להם היא
הרב חיים הירשנזון ) .(1935*1857הירשנזון נמנה עם מנהיגי 'המזרחי' ,אך בסוף ימיו נתמנה לרב
קהילה בארצות–הברית והשפעתו נדחקה לשוליים .הוא היה הוגה מקורי ,שלא היסס מהבעת דעות
לא שגרתיות.
63
64
65
66
67

ניבי זהב )לעיל ,הערה  ,(60עמ' תקט*תקי ,על פי מכילתא דר' ישמעאל ,פסחא ,יח ,ד"ה והיה )מהדורת הורוביץ*רבין,
עמ'  ;(70*69ויקרא רבה יז ,ו )מהדורת מרגליות ,עמ' שפו ( ועוד.
ש' פדרבוש ,משפט המלוכה בישראל ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .205
שם ,עמ' .206
שם ,עמ' .219*218
תנחומא ,צו; שם ,עמ' .219
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הירשנזון קבע כי מצוות כיבוש ארץ–ישראל היא 'לגרש את
השבע עממים' 68.ובכל מקרה ,טען ,הציווי חל רק בזמן כיבוש
הארץ ,כאשר יש איום רוחני וקיומי מצד האומות .לעומת זאת לאחר
הכיבוש משתנה התמונה באופן רדיקלי בשני אופנים :סר ציווי
ההכחדה ,ובמקומו בא איסור 'לשפוך דם נקי'; 69והחוק הבין–לאומי
חל על היחס לאומות ,והוא מחייב נקיטת נורמות מוסריות גם כלפי
שבעת העממים70.
הירשנזון אימץ ,כמו ניסנבוים ,את הדגם של ציווי התקף לזמן
מסוים )רדיפת האומות( ,ולאחר זמן זה הציווי הופך לאיסור )שפיכות
דמים( .הוא נע מקיצוניות לקיצוניות :מגירוש לציוויים ולנורמות של
כבוד ומוסר .אף בסוגיה זו התבלט הירשנזון כהוגה ששילב בפסיקה
היבטים ראליסטיים והומניסטיים.

בלתי מתפשרים :הרבנים וולדינברג וגורן
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הרב אליעזר וולדינברג ) (2006*1915השפיע על הדיון הציוני
הדתי אף שלא השתייך באופן מובהק למחנה זה .ההוצאה לאור
של שלושת כרכי חיבורו 'הלכות מדינה' שנים ספורות לאחר כינון
מדינת ישראל ,שיקפה את אהדתו הכללית לתקומת ישראל .בחיבור
זה הביא וולדינברג שורה של בירורים בענייני ההנהגה ההלכתית
של מדינה .הוא נמנע במכוון מפסיקה חד–משמעית והסתפק בהצגת
משא ומתן ,אך מתוך הדיון מבין הקורא את מגמת המחבר .וולדינברג ציין שהתנאים נחלקו בהגדרת
מלחמת שבע האומות :לפי ר' יהודה היא מוגדרת מלחמת חובה ,ולפי חכמים — מלחמת מצווה71.
אולם אין מחלוקת ביניהם על עצם הדין :במלחמה כזאת אין פטור מגיוס )'אפילו חתן מחדרו וכלה
מחופתה'( .המחלוקת נסבה על מלחמת מנע ,דהיינו על יציאה יזומה למערכה מחשש שמא יתקוף
אויב עובד אלילים .השאלה היא אם מלחמה כזאת היא בגדר 'העוסק במצווה פטור מן המצווה'.
מתוך דיוניו של וולדינברג ברור שמלחמת שבע האומות היא פרדיגמה של מלחמה שהכול מחויבים
בה ללא יוצא מן הכלל .הוא התמקד בשאלה איזה סוג אחר של מלחמה חופף פרדיגמה זו או מתקרב
68
69
70

71

ח' הירשנזון ,ספר מלכי בקודש ,א ,בעריכת ד' זוהר ,ירושלים תשס"ז ,עמ'  .144במקור נדפס הספר בשנת תרע"ט
).(1929
ח' הירשנזון ,אלה דברי הברית ,א ,ירושלים תרפ"ו ,עמ'  ;71*70מובא בתוך :ד' זוהר ,מחויבות יהודית בעולם מודרני,
ירושלים ורמת–גן תשס"ג ,עמ' .234
א' שביד ,דימוקראטיה והלכה :פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון ,2ירושלים תשנ"ז ,עמ'  .34על החוק
הבין–לאומי כגורם ביחס לנכרי בגישתו של הרב הרצוג ראו :י' אחיטוב' ,לבטיו ההלכתיים של הרב הראשי יצחק הלוי
הרצוג בעשור הראשון לתקומת ישראל' ,מ' בר–און )עורך( ,אתגר הריבונות :יצירה והגות בעשור הראשון למדינה,
ירושלים תשנ"ט ,עמ' .207*206
משנה ,סוטה ח ,ז; בבלי ,סוטה מד ע"ב.
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אליה )למשל מלחמת מנע או מלחמת סיוע ליהודים המותקפים
במקום אחר( .וולדינברג הביא את גישת רש"י ,שבפירושו לתלמוד
'פסיק בסכינא חריפא' וקבע כי כל מלחמה שאינה קשורה לכיבוש
הארץ בידי יהושע נחשבת מלחמת רשות 72.על כך כתב וולדינברג:
ונלפענ"ד ]ונראה לפי עניות דעתי[ להוסיף בהסברת דברים בשיטת רש"י
ז"ל .דרש"י סובר דלמלחמת כיבוש הארץ מכיון שמצוים ועומדים על זה
מסיני במצות התורה לכבוש את ארצנו בכל עת וזמן שהיכֹלת בידנו ,לא
צריך לכך רשות בית דין ,אבל כל מלחמה של כיבוש מחוץ לגבולי ארצנו
מכיון שאין עלינו מצות תורה על כך צריכים על זה רשות בית דין ,ומשום
כך כל מלחמה שהיא כעין מלחמת יהושע הבאה במטרה כדי לכבוש את
הארץ ,תהא זאת מלחמת ז' עממין או מלחמת עמלק ,בעיקר שהיא באה
לשם מטרה זאת לכבוש את הארץ ,דין מלחמת מצוה לכיבוש זה ,ולא צריך
רשות בית דין בכדי לצאת למלחמה זאת ,אבל כל מלחמה שאינה באה
כדי לכבוש את הארץ ,אפי']לו[ כשעצם המלחמה שם מלחמת מצוה עליה,
כגון מחיית עמלק או איבוד ז' עממים הנמצאים מחוץ לגבולות הארץ
)עיין בחינוך מצוה תר"ד שמצוה לאבדם מן העולם בכ"מ ]בכל מקום[
שנמצאים( בכל זאת צריך כבר בכגון דא רשות בית דין על כך כדי לצאת
אתם במלחמה גלויה ע"מ ]על מנת[ לכבוש מקומות מושבותיהם ולקחת
את ממונם ,כי אע"פ ]אף על פי[ שמצֻוּ ִים אנו במצות התורה למחות זכרם
ולאבדם בכל מקום שהם נמצאים מ"מ ]מכל מקום[ ,מכיון שמצוה זאת
יכולה להתקיים גם בלי מלחמה גלויה של כיבוש ,כגון ע"י יחידים או ע"י
מלחמת גרילה של קבוצות מאורגנות ,לכן אם רוצים לצאת נגדם במלחמה
רשמית ע"מ לכבוש צריכים לזה רשות ב"ד ]בית דין[ של ע"א73 .

וולדינברג הציג את עמדתו בניסוח בהיר .מבחינתו הכחדת שבע האומות היא ציווי ברור ללא הקלות.
הוא צידד בגאון בעמדתו של בעל 'ספר החינוך' ,שאיננה עולה בקנה אחד עם עמדת הרמב"ן .בעל
'ספר החינוך' מנה שתי מצוות הנוגעות לשבע האומות :מצוות עשה 'להרוג שבעה עממים המחזיקין
בארצינו טרם כבשנו אותה מהם ] [...ולאבדם בכל מקום שנמצאם' 74,ומצוות לא תעשה 'שהוזהרנו
בלא תעשה שלא נחיה אחד משבעה עממים בכל מקום שנמצאם' 75,ויש לקיים מצווה זו גם אם כרוכה
בכך סכנת חיים.
72
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בבלי ,סנהדרין ב ע"א.
א"י וולדינברג ,ספר הלכות מדינה ,ב ,ירושלים תשי"ג ,עמ' קד*קה .הספר נדפס מחדש בשנת תשס"ז ,שלושים יום
לאחר פטירת הרב .הוצאתו לאור מחדש עוררה סערה בחוגים חרדיים .על עמדותיו של וולדינברג ראו :א' כהן ,הטלית
והדגל :הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;80*73י' אחיטוב' ,מן הספר
אל הסיף :על דמותו הרצויה של הצבא הישראלי לפי התורה בשנים הראשונות לקום המדינה' ,בר–און וצמרת )לעיל
הערה  ,(38עמ'  .432*425וראו עוד :א' אדרעי' ,תחייתם של דיני המלחמה ההלכתיים במדינת ישראל' ,י' גולדשטיין
)עורך( ,יוסף דעת :מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו ,באר–שבע תש"ע ,עמ'
.127*95
ספר החינוך תכג )מהדורת ח"ד שעוועל ,ירושלים תשל"ד ,עמ' תקמ(.
שם תקכט )שם ,עמ' תרמז(.
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בעל 'ספר החינוך' הדגיש שמצוות אלה נוהגות לדורות ולא רק בתקופת הכיבוש וההתנחלות
המקראיים .הוא נימק אותן בכך שלאומות ,כמו לכל אדם ואדם ,ניתנה בחירה חופשית ,ומאחר שבחרו
להשחית דרכן הרי דינן הכחדה .וולדינברג סייג את דרכו של בעל 'ספר החינוך' רק בקביעה שמלחמה
יזומה בשבע האומות מחוץ לגבולות הארץ זוקקת רשות בית דין' .ואחרי קבלם על כך הרשות בית
דין לצאת למלחמה מקבלת מלחמה זאת תוקף של מלחמת מצוה' 76.אבל בגבולות ארץ–ישראל
אין צורך ברשות בית דין כדי להילחם באומות .וולדינברג אימץ גם את גישת בעל 'ספר החינוך'
שהחובה לרדוף את שבע האומות חלה אף לאחר כיבוש הארץ ,וסבר שרדיפה זו היא בגדר מלחמת
מצווה ,הקודמת למלחמת רשות 77.מבחינתו הציווי להשמדת האומות מכוון גם לשרידיהן ,והוא תקף
עקרונית גם בזמן הזה ,אף שלא ניתן לזהותם .וולדינברג לא חזר בו מעמדה זו .בשלהי תשנ"ב שאל
אותו הרב יצחק קוליץ בעניינים אלה ,והוא הסתפק במשלוח תצלום של הפרק הרלוונטי ב'הלכות
מדינה' ,והשאלה והתשובה נדפסו ב'שו"ת ציץ אליעזר'78.
אף הרב שלמה גורן ) (1994*1918דבק בעמדתו של בעל 'ספר החינוך' שהחיוב להכחיד את שבע
האומות חל לא רק בזמן מלחמה .הוא דק בדבריו של בעל 'ספר החינוך' ותמה מדוע קבע שרק כשאין
סכנה חובה להכחיד את בני שבע האומות ,ואף ציין כי תמיהה זו מצויה כבר ב'מנחת חינוך' ,פירוש
ל'ספר החינוך' .גורן הציע פתרון המבוסס על הבחנה בין כלל לבין יחיד .על הכלל מוטלת חובת
ההכחדה גם אם נשקפת סכנה בגין התנגדות הכנעני .לעומת זאת היחיד מצווה להכחיד אך ורק אם
אין נשקפת סכנה לחייו79.

ג .גישות רעיוניות וסמליות
במקום שההלכה נעה בדרכים מתודולוגיות והיסקיות סלולות ,האגדה הולכת בדרכים פתוחות בעלות
אופקים רחבים .להלן אעסוק בצידוק המוסרי שנתנה האגדה לסילוק האומות ,ובדיונים אידאולוגיים
על השתקפויות שבעת העממים בזמן הזה .במקרים לא מעטים היחס לאומות ביטא מגמה הגותית
כללית של ההוגים השונים.

עיגון קוסמי :הראי"ה
תלמידי הראי"ה היו כאמור בעלי גישה סובלנית בעל כורחם כביכול ,כלומר מאחר שאימצו את גישת
הרמב"ן המחייבת שלטון יהודי על חבלי ארץ–ישראל ,היה עליהם לקבל את ההיסט מהשמדה הכרחית
להכרה )כפויה( בשלטון עם ישראל על ארצו .הראי"ה הציב את הבסיס התאוסופי והקוסמי לגישת
חוגו .משנתו של הראי"ה היא רחבת ידיים ,ובאו בה לידי ביטוי תפיסות שונות .האופי הדיאלקטי של
76
77
78
79

וולדינברג )לעיל ,הערה  ,(73עמ' קה.
שם ,עמ' קז.
שו"ת ציץ אליעזר ,חלק כ ,סימן מג
ש' גורן' ,אדמת הקדש ופיקוח נפש' ,תחומין ,טו )תשנ"ה( ,עמ'  .15וראו :א' אדרעי' ,מלחמה ,הלכה וגאולה :צבא
ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן' ,קתדרה) 125 ,תשרי תשס"ח( ,עמ' .148*119
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משנה זו מאפשר את קיומן של תפיסות מנוגדות בו בזמן ,ואפיון זה ניכר גם בַּיחס לשבע האומות.
מצד אחד הראי"ה הצדיק את האכזריות שבהכחדת שבע האומות ,ומצד אחר הדגיש את הצד החיובי
והאופטימי שבהן.
אפתח בהצדקת השמדתן של האומות .הראי"ה טען כי הרע מובנה באדם ,ולפיכך כאשר אדם נאבק
ברוע הוא בעצם נאבק בעצמו ,ודי בכך כדי לקדש את המאבק ברוע .דברים אלה כוחם יפה לא רק
לפרט אלא לאומה כולה .בשעה שעם ישראל נאבק ברוע ,מלחמתו ושנאתו לאויבו הן לגיטימיות ואין
להתבייש בהן .ויסות הרגשות והמאבקים נעשה באמצעות הנבואה .הנביאים קראו למלחמת חורמה
ברוע כשם הטיפו לשלום ולאחווה .וכך כתב הראי"ה על הכנענים:
ושבע האומות ,שרק מפני אותו השריד אשר נואלנו להותיר מהן גרמנו לנו כל אותן הצרות ,החמריות
והרוחניות ,ולמדנו לעשות את כל תועבותיהן :שריפת בנים ובנות באש וכל תועבות האמורי ,אשר היום,
אחרי אשר היד האלהית הפיצה את ענני מאפליה  80אלה לכל עבר ,לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה
שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשן .אתה יקירי שואל :למה התיחסנו אליהן באכזריות? לא נוכל לצייר,
כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו ,כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה לולא
ההארה הטהורה של אור ד' ודרכיו ,אשר הארנו עליו במהלכנו ההיסתורי81 .
 80על פי ירמיה ב ,לא.
 81מאמרי הראי"ה ,בעריכת א' אבינר ,ירושלים תשד"ם ,ב ,עמ'  .508על גבורה ואכזריות בהגות הראי"ה ראו למשל:
א' ברק' ,ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת אתחלתא דגאולה בחוג
הראי"ה' ,דעת] 66*64 ,הרמב"ם בנבכי הסוד :מחווה למשה חלמיש[ )תשס"ט( ,עמ'  .385*384במקום זה ראוי להביע
את תודתי לד"ר אוריאל ברק על הערותיו למאמר זה.
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המלחמה באומות היושבות בארץ–ישראל היא בבואה של המאבק הקוסמי שבין הטוב לרע .הראי"ה
הוסיף יסוד מיתי לרוע של שבע האומות בקבעו שכיום איננו יכולים להעריך את הדמוניות שלהן.
מלבד גורם הרוע שבאומות הציג הראי"ה את גורם הפיתוי ,כלומר את הפגיעה בעם ישראל הנגרר
אחר האומות .הדמוניזציה של הכנענים ועיגונה הקוסמי מובילים למסקנה חד–משמעית :השמדתם
האכזרית הייתה בגדר הצלת העולם.
אבל בכתבי הראי"ה יש גם הבנה ואופטימיות כלפי שבע האומות .ראשית ,הוא קבע שארץ–
ישראל מכונה ארץ–כנען מפני סגוליותה :בכוחה להפוך את עומק הטומאה לפסגת הטהרה.
ברוח איסוף הניצוצות מיסוד קבלת האר"י טען הראי"ה כי 'יש אוצר חיים נעלה מאד גנוז בה ]בארץ
כנען[ דוקא אוצר אור שבמטמוני החשך' 82.אולם בניגוד לתפיסה הקבלית ,המצדדת בהיעלמות
הקליפה ובהתמוססותה עם איסוף הניצוצות ,הדגיש הראי"ה שטבע הרע עצמו ישתנה לטוב
בזכותה של הארץ .שנית ,דווקא הסגוליות גרמה ללקיחת ארץ הבחירה משבע האומות
ולמסירתה לישראל לנחלה 83.מן ההנחות המטפיזיות הללו הפליג הראי"ה לעיגון הקוסמי של שבע
האומות:
לולא חטא העגל היו האומות יושבות  84ארץ–ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם ,כי שם ד' הנקרא
עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות ,ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת ,וההשפעה היתה הולכת בדרכי
שלום כבימות המשיח85 .

לדברי הראי"ה האומות נתבעו להכיר ,להודות ,בשלטון עם ישראל — וגישת הרמב"ן משתקפת מבין
השורות — אך חטא העגל סיכל אפשרות זו וגרם למצב המלחמה .הראי"ה אימץ את המשמעויות
הקוסמיות של חטא העגל על פי ספרות הסוד )קיצוץ בנטיעות ,פגיעה באדני המרכבה וכדומה(.
מבחינה מסוימת נתפס עם ישראל כאחראי עקיף למלחמה בשבע האומות; לוּ היה נמנע מהחטא,
היו יושבי הארץ מושפעים ממנו וזונחים את דרך המלחמה .נמצאנו למדים כי הדיאלקטיקה
שאפיינה את חשיבתו של הראי"ה השתקפה גם ביחסו ליסוד הקוסמי של שבע האומות ושל המאבק
בהן.

עיגון קוסמי :הרצי"ה וחוגו
הרצי"ה ,שבאופן כללי אימץ כאמור עמדה סובלנית כלפי האומות ,פירש את העיגון הקוסמי בפנים
אחרות .דבריו נאמרו על עמדתו של פדרבוש שנדונה לעיל ,שיהושע לא קיים במכוון את ציווי
ההשמדה .אביא תחילה את דברי פדרבוש ואחר כך את הערתו של הרצי"ה עליהם:
82
83
84
85

ראי"ה קוק ,סדר תפלה עם פירוש עולת ראיה ,2א ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' מ.
שם ,ב ,עמ' פג.
ובנוסח שב'שמונה קבצים' )ראו בהערה הבאה(' :שוכני'.
הראי"ה קוק ,אורות ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' יד; הנ"ל ,שמונה קבצים ,ו ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' קכג .לוז הסיק כי 'הציווי
להשמיד את ז' העממים ולמחות את זכר עמלק אינו מהווה בעיה מוסרית בעיני הרב קוק' .ראו :לוז )לעיל ,הערה ,(9
עמ'  .363והולצר הסיק שהגישה ההרמוניסטית והאופטימית היא הדומיננטית בכתבי הראי"ה ,אף על פי שלא התעלם
מהצדקת האכזריות .ראו :הולצר )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .107*61
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החוק של התורה על החרמת עמי כנען ,שנאמר בשעה רותחת של אכזריות אלה העמים כלפי ישראל הנרדף
והנודד ,ושרבים מצביעים עליו כמתנגד לעיקר אהבת הבריות ,נהפך ,איפוא ,לבעלי המדרש למקור הרמת
ערך השלום ורגש הרחמים אפילו במקום שהרגש הזה מונע את האדם מקיום מצוות התורה86 .
התורה איננה ענין של אותה שעה וריתחתה אלא של חיי עולם ושל עצם ענינם וערכם של ישראל ושל אותם
הגויים בסדר עולם ואדם87 .

בניגוד לגישת הראי"ה ,שהרע הופך לטוב בארץ הקודש ,הרצי"ה שלל טרנספורמציה בסדרו של
עולם .הגויים נמצאים בדרגתם ,ועם ישראל מנגד נמצא בדרגתו .כל שלב משלבי המציאות חקוק
בסדר הקוסמי .ההבחנה האונטולוגית בין ישראל לעמים היא מקור רדיפת העממים ולא מצב היסטורי
מסוים ששרר בתקופת כיבוש הארץ.
הרב צבי ישראל טאו ,תלמיד מובהק של הרצי"ה ,דרש את התיישבות שבע האומות בארץ–ישראל
כתכנית אלוהית מחושבת .כדי לבער את הרע יש צורך בריכוזו .על כן ההשגחה האלוהית כינסה את
שבע האומות בארץ–ישראל על מנת שתוכל לסלקן באופן מוחלט מבימת ההיסטוריה:
ארץ ישראל ,היא זו המסוגלת ,באופן מיוחד ,מכֹּח קדושתה הפנימית ,לטהר את העולם כולו מזוהמתו ,דוקא
על ידי מה שמרכזת היא בקרבה את הרשעה העולמית הכללית ,ופולטתה לבסוף ,וכפי שהיה עוד לפני תקופת
האבות ,בהתרכזות שבעת עמי כנען בארץ ישראל ,ובאופן מיוחד בהתרכזות הרשעה בסדום88 .

עמי כנען ,פרדיגמה של אומות מושחתות ,הושוו כאן לסדום ,פרדיגמה של רשע .גישתו של טאו
נסמכה בעקיפין על התפיסה הקבלית שהרע מעורב בתוך הטוב ,ושקיומו יונק מן הטוב ,ולפיכך על
מנת להיפטר מן הרע יש לחשוף אותו .שבע האומות גם שיקפו את הרוע הקוסמי ,ואף משום כך
צריך היה לרכזן ולהיפטר מהן .גם בגישתו של טאו מדובר אפוא בסדר הקוסמי הנקבע בידי מהלכי
האלוהות.
הרצי"ה ותלמידיו העמיקו את תדמיתן של שבע האומות כמייצגות את הסדר הקוסמי השלילי.
לכאורה עמדה זו ,היוצרת דמוניזציה של אומות אלה ,צפויה הייתה להוביל ליחס לא סובלני אליהן,
ולא היא .נדמה לי כי לפנינו חיזוק לטענה שהוצעה קודם ,שהעמדה הסובלנית של הרצי"ה וחוגו
נבעה מאימוץ גישתו של הרמב"ן .הרצי"ה הרי טען שההכרה בשלטון ישראל מפקיעה את ציווי
רדיפת העממים ,ואין זה עניין של חיי שעה אלא של חיי עולם .גישת הרמב"ן הייתה הבסיס לתפיסת
הממלכתיות ,כלומר להכרה בשלטון היהודי בארץ–ישראל .ומאחר שעקרון הממלכתיות כה מהותי
בהשקפת הרצי"ה ובני חוגו ,ההכרה בשלטון היהודי שמטה את היסוד להשמדת האומות.
מבחינה פילוסופית ומטפיזית הרצי"ה ותלמידיו לא ויתרו על העמדה הקוסמית של חוג הראי"ה.
ולפי עמדה זו ההבחנה בין ישראל לעמים היא מהותית .הרצי"ה כבר קבע כאן בדבריו כי ישראל
ושבע האומות משקפים שלבים שונים בסולם המציאות .היטיבו לנסח גישה זו הראי"ה עצמו והרב
 86פדרבוש )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .219
 87שם ,עמ' .242
 88לאמונת עתנו :קוים להבנת התקופה ,שיחות מפי הרב צבי ישראל טאו ,ב ,בעריכת מ' הס ,י' דיאמנט וז' נוימן ,ירושלים
תשנ"ה ,עמ' צו .וראו :י' אחיטוב' ,הרב טאו על האומה הפלשתינית :סקירה וביקורת' ,אקדמות ,יז )תשס"ו( ,עמ'
.152*137
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חרל"פ תלמידו 89.גישה זו מחייבת תפיסה דמונית של האומות ,והפשרה ההלכתית איננה מקפחת את
ההבחנה המטפיזית.

שיח של זכויות :מימון וטשרנוביץ )'רב צעיר'(

·ÈÏ ‰„Â‰È ·¯‰
È·Â ÔÂÓÈÓ ÔÓ˘ÈÙ
˜Ô‚Â‡ ¯ÈÚ· Â˙ÏÈ‰
˘··‰È·¯Ò

רבים נתלו בפירושו הראשון של רש"י למקרא ,שבו הסביר את הפתיחה הקוסמוגונית של התורה בזכות
ישראל על ארצו ,וטענו כי מאחר שהאל הבורא הוא הבעלים על ארצות תבל ,הרי החלטתו להעניק
את ארץ כנען לעם ישראל היא מוסרית .הרב יהודה ליב מימון )פישמן( ) ,(1962*1875מקברניטיה
הפוליטיים והרוחניים של הציונות הדתית במשך שנים ארוכות ,ביקש למצוא צדדים נוספים של
הטענה המוסרית לזכות עם ישראל על ארצו .עמדה לו בקיאותו הרחבה בספרות האגדה כדי למצוא
נוסף על ההנמקה התאולוגית גם הנמקה היסטורית–מוסרית .על סמך מסורת מגמתית בספר היובלים
טען מימון שאדמת ארץ כנען הייתה
מיועדת מלכתחילה לעם ישראל ,ואילו
כנען תפס אותה בכוח הזרוע' .וירא
כנען את ארץ הלבנון עד נחל מצרים
כי טובה היא מאוד ,ולא הלך אל ארץ
נחלתו למערב הים' .על אף גערת
אביו ,חם ,ואֶחיו ,כוש ומצרים ,לא אבה
כנען להרפות את אחיזתו בארץ ,וספר
היובלים מציג את הכחדתו כנבואה
של אביו ואחיו' :כי במרד נושבתם
ובמרד יפלו בניך ותיכרת לעולם'90.
מימון אף מצא בספרות המדרשית
מקבילות למסורת זו 91.לדידו 'אלה
מבני שם ועֵבר שראו בזה ]בעובדה שהמבול לא ירד בארץ–ישראל[ יד אלהים ,בחרו לבוא ולהתישב על
אדמתה וליסד שם את המרכז להפצת אמונת אל אחד בארץ' 92.והוא סיכם' :הנה כי כן ,היתה הארץ
הזאת לארץ העברים ולמרכז בני שם נושאי דגל האמונה הצרופה — עוד משנים קדמוניות' 93.נמצאנו
למדים כי נוכחותם של העממים על ארץ ישראל בגזל יסודה ,וכי ארץ זו נועדה מלכתחילה לעם
ישראל.
89
90
91
92
93

שוורץ )לעיל ,הערה  ,(41עמ' .266*233
ספר היובלים י ,כט )תרגום מ' גולדמאן ,מהדורת א' כהנא ,הספרים החיצונים ,א ,ירושלים תש"ל ]תל–אביב תרצ"ז[ ,עמ'
רמה(.
למשל ספרא ,קדושים ,פרשה י ,טו ,יז; ילקוט שמעוני ,קדושים תרכו .במקורות אלה כונו הכנענים 'שומרי המקום' עד
התיישבותו של עם ישראל.
י"ל פישמן ,הציונות הדתית והתפתחותה :פרקים בדברי ימי ישראל וארץ–ישראל ,ירושלים תרצ"ז ,עמ' טו .על זיקתו של
הרב מימון לאגדה בסוגיית ארץ–ישראל וזכותו של עם ישראל עליה ראו :שוורץ )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .187*172
פישמן )שם( ,עמ' טז.
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עמדה דומה אך בסגנון שונה הביע הרב חיים טשרנוביץ )'רב צעיר' ,(1949*1870 ,שהיה חוקר
תלמוד .השקפותיו הלאומיות התגבשו מתוך דיאלוג גלוי ומרומז עם הגותו של אחד העם ,לעתים
בהשפעתה ולעתים בביקורת עליה .נקודת המוצא הלאומית של טשרנוביץ בשיח בנושא הזכות על
הארץ הייתה דווקא בסגנון הרומנטי והמיסטי 94.במאמר שכתב בשנת תר"ץ ייחס טשרנוביץ למקרא
את הגישה ש'יש קשר מסתורי–רוחני בין העם וארצו' 95.הוא אף נתלה בגישתו של ר' יהודה הלוי בדבר
סגוליות העם והארץ .שתי ראיות הביא טשרנוביץ לזיקתו הטבעית של עם ישראל לארצו ולזכותו
עליה .האחת שהארץ הובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ,ובטקס הברית נאמר לו במפורש
כי הארץ תינתן לזרעו 'עד עולם' )בראשית יג ,טו( .והראיה האחרת היא שהנבואה ניתנה ,לפחות
בראשיתה ,בארץ–ישראל .גישתו של ר' יהודה הלוי בספר 'הכוזרי' הפכה בהגותו של טשרנוביץ
ליסוד הזכות של אומה על ארצה.
לפיכך שבעת העממים ישבו באדמה שאיננה טבעית להם ,וטשרנוביץ אף קבע שהם גזלו את
ארץ–ישראל מאומות אחרות שלא בדין:
ומשום כך ,משום שאין אומה יכולה לפתח את כל כֹּח יצירתה אלא בארץ מכורתה ,נחשבה התפרצותם של
נכרים לארץ כפריצת גדר ועבירה על חוקי עולם ] [...ואף–על–פי שבני ישראל כבשו את הארץ בחרב ,הרי
נסמכו במלחמתם זו על ההבטחה והיעוד שבברית בין הבתרים .יותר מכן ,המסורת העברית ,שנתאמתה
בימינו על–ידי ג ִלויי החפירות הארכיאולוגיות ,ידעה ,שהכנענים יושבי הארץ לפני בני ישראל לכדו אותה
בזרוע מידי גויים אחרים שישבו בה קודם ,ולפיכך זכו בה בימי כִּבוש הארץ בימי יהושע .וכן פירש רש"י את
הפסוק 'ה ַעוּ ִים היושבים בחצרים' )דברים ב ,כג(' ,שבשביל שהכפתורים השמידום וישבו תחתיהם ,עכשיו אתם
מותרים לקחתם מידם' .כלומר ,משום שבעושק באה לידם הארץ ולא בצדק ומשפט96 .

טשרנוביץ הסתמך כאמור על שיח הזכויות המשפטיות ,הנובעות במישרין מהזיקה הטבעית של
עם לארצו .הוא לא נזקק למסורות המדרשיות שהביא מימון ,מאחר שהלאומיות הרומנטית סיפקה
לו בסיס הולם לטענותיו .אמנם הוא הזכיר את המסורות הפרשניות באמצעות פירושו של רש"י ,אך
התשתית הרעיונית לדבריו הייתה השיח הלאומי .טשרנוביץ הדגיש כי אף על פי שמימוש זכותו
של עם ישראל על ארצו הייתה בדרך המלחמה ,תביעתו היא משפטית במובהק .הוא השתמש
בטענה ההלכתית שקדושת הארץ נקנית בהתנחלות בה ולא בכיבוש צבאי 97.מתוך טענה זו ברור
ששבע האומות גזלו אדמות שלא היו שייכות להן ,ועל כן הייתה לעם ישראל זכות לאומית
94

95
96
97

לאומיות כזאת נתרקמה בהגותם של יוהן גוטפריד הרדר ,יוהן גוטליב פיכטה ופרידריך קרל סוויניי ) .(Savignyראו
למשל :י' טלמון ,ראשיתה של הדימוקראטיה הטוטאליטרית ,תל–אביב תשט"ו ,עמ'  .45*35על גישה זו בהגותו של
טשרנוביץ ראו :שוורץ )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ;38הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(41עמ'  ;231*229ז' גריס' ,ציונות לאומיות ודת
בכתבי "רב צעיר" )הרב חיים טשרנוביץ(' ,ד' לסקר )עורך( ,מחשבת ישראל ואמונת ישראל )בדפוס(.
רב צעיר ,בשערי ציון :קובץ מאמרים בעניני ארץ ישראל והציוניות ,ניו–יורק תרצ"ז ,עמ' .212
שם ,עמ' .213*212
'אף שהיתה להם זכות משפטית על הארץ ,מכל מקום ,מכיון שהשתמשו בימי יהושע בזרוע ובחרב ,לא יכלה הארץ
לקלוט את קדושת יעודה לעולם; רק בתחילת הבית השני ,בימי כורש ,כששבו לארץ השוממה ולא היו צריכים לכבשה
בכח ,נתקדשה הארץ לעולם' )שם ,עמ'  .(213טשרנוביץ הדגיש את הלגיטימיות שקיבלה ההתנחלות בארץ .גישה זו
הלמה את תמיכתו בציונות המדינית .דגם מחשבה כזה יש גם בהגותו של סולובייצ'יק .ראו :שוורץ )לעיל ,הערה ,(15
עמ'  .191ראו עוד :אגרות הראי"ה ,ד ,ירושלים תשד"ם ,עמ' נז.
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ומוסרית להילחם בהן .החוק הטבעי )במובן הלאומי( והחוק הבין–לאומי התלכדו בדיונו של טשרנוביץ.
במאמר 'זו הדרך' ,משנת תרפ"ט ,ביקש טשרנוביץ לבסס את טענת הזכות והסתייע לשם כך
בעובדה שעל אף הציווי המקראי 'בכבוש הראשון נשארו הרבה מן העמים בקרב הארץ ,שלא הורישם
יהושע' 98,אך הנוכחות של רבים משבע האומות בארץ–ישראל לא פגעה בזכותם של ישראל על
ארצם .השליטה על ארץ–ישראל הייתה של עם הבחירה ,והעולם העתיק קיבל זאת .טשרנוביץ הסיק
מכך שאף על פי שמספר היהודים היושבים על אדמת הארץ בזמנו הוא זעום
)כ– ,(150,000אין בכך ערעור על שלטון היהודים על ארצם ,וקרא לגייס הכרה
בין–לאומית )'חבר העמים ואמריקה'( 99בזכותו של עם ישראל על הארץ .שבע
האומות שימשו לו אפוא בסיס מוסרי על דרך החיוב וראיה לצורך במשפט הבין–
לאומי על דרך השלילה.

כנענים מודרנים :שרגאי

˘È‡‚¯˘ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ

הדיון בהיבטים הרעיוניים של הזיקה לעמי הארץ לא יהיה שלם ללא בחינת
היחס לזרם הכנענים .השר דוד צבי פנקס ,שר התחבורה מטעם 'המזרחי' במדינת
ישראל הצעירה ,יזם תקנה להשבתת רכבים פרטיים בשבת כדי לחסוך בדלק.
בעקבות זאת הוטלה ב– 20ביוני  1952פצצה אל ביתו אך לא התפוצצה ,ולמחרת
הוטלה פצצה נוספת וגרמה נזק רב לדירת השר 100.החשד הופנה גם כלפי עמוס
קינן ,פובליציסט וסופר חבר קבוצת ה'כנענים' ,שהביע התנגדות חריפה ביותר
לכפייה הדתית .בשיח שהתנהל אז בעיתונות השתקפו דעות שונות על היחס לשבעת העממים,
וברצוני לעמוד על היבטים אחדים שלו.
שלמה זלמן שרגאי ) ,(1995*1899מהאידאולוגים הבולטים של 'הפועל המזרחי' ,פירש את מעשה
ההתנקשות כמאבק במישור התאולוגי המובהק :הכפירה מול האמונה .המאבק בכפייה הדתית הפך
למאבק של אלילות במונותאיזם ,מאבק של כנענות ביהדות .שרגאי סבר שהכנענות היא תוצאה
הכרחית של החילון המאפיין את החיים הציבוריים במדינת ישראל .החילונות הולידה את הכנענות,
והכנענות הייתה בעיניו במובן מסוים סמל לחילון .מי שלחם בשבת בשם המודרניות הביא בסופו של
דבר למלחמה בשבת בשם הכנענות .במאמר שייחד לעניין כתב:
הזורק האמיתי של הפצצה ,אבי אבות הטומאה שבפצצה הוא 'הכופר בעיקר' .הרוצה לעקור את עיקר השבת
] [...זה המחפש לו שבת של נכרים ,ובחיפושו הוא מגיע עד לשבת של כנענים ,עד ל ...בעל101 .
 98רב צעיר )שם( ,עמ' .232
 99שם ,עמ'  .242על הסמכות המשפטית הבין–לאומית ראו :שם ,עמ' .261
 100כחודשיים לאחר מכן לקה פנקס בלבו ונפטר ,והיו שראו בכך תוצאה של ההתנקשות .הפובליציסט יונה כהן למשל כתב
כי 'בהיותו ]של פנקס[ שר התחבורה ובמלוא כוחו ,יד זדים פגעה בו וקיפדה את פתיל חייו' )י' כהן ,הפנקס פתוח והיד
רושמת :חמישים שנות עתונאות תרח"צ*תשמ"ח ] ,[1988*1938ירושלים תשנ"ה ,עמ' .(211
 101ש"ז שרגאי ,שעה ונצח :בירורים בשאלות דת ,הציונות והמדינה ,ירושלים תש"ך ,עמ' ) 263הדברים פורסמו לראשונה:
הצופה ,א' באלול תשי"ב ] 22באוגוסט  .([1952בעל הוא האל הכנעני המרכזי ,ושרגאי כינה את הכנענים 'עובדי הבעל
החדשים' ו'משרתי הבעל'.
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האזרחים החפשים בדעות ,המודרניים ,הם ששיוו לארץ פרצוף כזה שהוליד את ה'כנענים' כדמותם וכצלמם.
הם בראו את נשמתה כביכול .וזוהי דמותה ] [...עובדי הבעל102 .

מבחינת שרגאי הסכנה שבכנענות המודרנית הייתה הניהיליזם המוסרי .מי שכופר באלוהי ישראל
ומבטל את מצוות השבת ,סופו שיבטל גם את המצוות המוסריות .אנטינומיזם מוביל לפריקת עול
המוסר.
שרגאי התפלמס עם פובליציסטים של העיתונות הכללית שהביעו דאגה מההתנקשות ומגילויי
אהדה לקינן בקרב בני נוער אחדים שהגיעו לבית המשפט ,וטען כי יש לטפל בשורש הבעיה,
היינו בחילון .מאמר נוסף שכתב בעניין נחתם במילים' :התהום שנפערה לאור הפצצה שנזרקה
נגד השבת ונגד ] [...הממשלה מחייבת את כל אלה שזיק אהבתם לעמם ולארצם ולתרבות ישראל
המקורית ,עוד בוער בלבם ,על כל אלה להרים בקול את הקריאה העתיקה :הסירו את אלוהי הנכר
מקרבנו!'103.
הנה כי כן המאבק האידאולוגי והפוליטי על מעמדה הדתי של המדינה הצעירה הפך למאבק
תאולוגי של עם ישראל באלילות ,שנאחזה בארץ–ישראל החל מהתקופה העתיקה ועד תקומתו
המחודשת של העם .גישתו של שרגאי הייתה ראי התגובה הציונית הדתית על המפגש בין החילון
הקיצוני לבין אידאולוגיה שמרנית–חדשנית שניסתה להתמודד עם המודרנה.

ד .סיכום
בשיח בציונות הדתית על שבע האומות ועל גורלן היה פן אפולוגטי מובנה .רוב הוגי הציונות הדתית
המירו בדרכים שונות את ההכחדה של האומות בגירוש או ביחס סובלני יותר .ההתוודעות של התנועה
לכוח ולכוחניות לא שינו את המגמה האפולוגטית בסוגיית העממים .דווקא הדוגמה של וולדינברג,
שהזדהה במידה רבה עם עמדות הציונות הדתית אבל לא היה חבר 'המזרחי' ,מעידה בדרך השלילה
על הלך הרוח הכללי .פוסק מובהק ופוזיטיוויסטי זה לא אימץ את העמדה הסובלנית שנתמכה בגישת
הרמב"ן .בעל 'ציץ אליעזר' קיבל חד–משמעית את עמדת בעל 'ספר החינוך' שיש להשמיד את
האומות בכל עת ובכל מצב.
יתר על כן ,עמדתו של וולדינברג חושפת מתח אפשרי בין עמדותיו של פוסק שמרן שראה בעין
יפה את עצם ייסוד המדינה ,לבין עמדות שהביעו מנהיגים רוחניים ואנשי מעשה כמו הרבנים ניסנבוים
ורצי"ה ,שהיו ערים להיבטים הציבוריים והמוסריים של ציווי הכחדת האומות .מתיחות כזאת הייתה
גם בין פוסקים שמרנים לבין פוסקים שקיבלו עליהם את המודרנה ,כמו הירשנזון ורב צעיר ,שייחסו
משקל רב לחוק הבין–לאומי ולהכרה הפוליטית של חבר העמים.
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הלכה ורעיון
לשיח על שבע האומות בציונות הדתית היה פן הלכתי מובהק .העיסוק בתוספת של הרמב"ן ל'ספר
המצוות' משקף רצינות תהומית .ריינס והרצי"ה כאחד הציגו שיח אפולוגטי ,ובמסגרתו התמודדו
בכלים הלכתיים מובהקים עם הנוכחות הזרה בארץ–ישראל המקראית .ברור כי בני השיח שייחלו
להם הם רבני מזרח אירופה )ריינס( והאורתודוקסייה הלא–ציונית בארץ–ישראל )הרצי"ה( .אך הפצע
הפתוח של הציונות הדתית בהתעוררותה במזרח אירופה המשיך לדמם :גדולי המנהיגים ההלכתיים
של היהדות הדתית לא ניאותו להעניק הכשר הלכתי לתנועה הציונית ודחו בחריפות את כל מי שנמשך
אליה 104.בשל הגישה האפולוגטית לא היו מוכנים רבנים כמו ריינס ,הראי"ה והרצי"ה למקד את הדיון
בקיומם של ערכים שאינם ניתנים למסגור בגבולות ההלכתיים .השיח בחוג הראי"ה ותלמידיו על
גבולות הארץ מחויב היה גם להסתמכות הלכתית מובהקת .חשיבה מסוג זה הייתה מצויה פחות בקרב
הוגים שמוצאם בארצות–הברית למשל .השיח של רבים מהם ,ובהם הרבנים יוסף דוב סולובייצ'יק
ואהרן ומשה ליכטנשטיין ,על ירושת הארץ לא תמיד נזקק לבחינות ההלכתיות .ההתייחסות לאומות
היושבות על הארץ נגזרה אפוא מתוך סוג השיח.
הוגים שונים יצרו כרסום בציווי המקראי הפשטי של הכחדת שבע האומות .הם אימצו את הגישה
הרווחת במקורות שקריאה לשלום קודמת למלחמה .ניסנבוים העמיד את ציווי ההשמדה על הגירוש.
הוא דרש לשבח את הכרעתו של יהושע לשנות מדברי תורה .לעומת זאת הרב ישראל רוזן עמד דווקא
על הפרשנות השלילית להימנעות מהשמדת הכנענים 105.מכל מקום מבחינה מתודולוגית אימצו
הוגים שונים את דגם המרת הציווי באיסור.

האם התחולל שינוי?
אהוד לוז הציג לראשונה את ההבחנה בין יחסה של הציונות הדתית לכוח ולהיבטיו המוסריים עד
מלחמת ששת הימים לבין יחסה לכך מאז אותה מלחמה 106.ואכן התבטאויות לא סובלניות ולעתים
אף תוקפניות של רבנים ומנהיגים רוחניים סימנו שינוי בעניין זה .שינוי זה יכול היה לנבוע משידוד
ערכים ,אך הוא יכול היה לנבוע גם מסיבות נוספות ,כגון ההתוודעות לחלוציות ולמוקדי הכוח לאחר
שהתנועה הורחקה מהם בעל כורחה; 107תחושת המשיחיות המתממשת כאן ועכשיו; המאבק הקיומי
של מפעל ההתיישבות ,שבחלקו הגדול הוא ציוני דתי.
שינוי היחס לכוח לא נבע בהכרח משינוי הבסיס הרעיוני של הציונות הדתית .המסקנה מן הבחינה
של היחס לשבע האומות היא שהסחרור הכוחני לאחר מלחמת ששת הימים לא גרם שינוי יסודי בַּיחס
 104שוורץ )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .176*172
 105י' רוזן' ,התרשלות במצות כיבוש הארץ מידי ז עממין' ,י' אביעזר )עורך( ,ספר חג"י :זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת
'ניר קרית ארבע' שנרצחו בחברון בידי בני עולה בשנת תש"ם ,קריית–ארבע וחברון תשמ"ה ,עמ' .520*509
 106לוז )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .392*362
D. Schwartz, ‘Religious Zionism and the Struggle against the Evacuation of the Settlements: Theological and 107
Cultural Aspects’, C.I. Waxman (ed.), Religious Zionism Post Disengagement: Future Directions, New York
2008, pp. 93–115
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לנכרי ולזר .אמנם בימי האינתיפאדה השנייה ובתקופת הסכמי השלום הודגשו מקורות הלכתיים שיש
בהם יחס עוין מלכתחילה כלפי הגוי ,וזאת על חשבון מקורות אחרים שהובעה בהם סובלנות .אבל
העיון בַּיחס לשבע האומות מגלה שאין כאן תמורה בתשתית הרעיונית.
מאמר זה נכתב מתוך הנחה שקיימת תודעה ציונית דתית ,ושרכיביה ניתנים לחשיפה בהתאם
לגישה הפנומנולוגית בחקר הרעיונות .היחס לשבע האומות איננו רכיב מרכזי של התודעה הציונית
הדתית .אבל גם רכיבים לא דומיננטיים מעידים על אופיו של הרעיון הציוני הדתי ועל פניו .היחס
לכנענים שופך אור על גישתה של הציונות הדתית לזר ולאחר לא רק בתקופת המקרא אלא גם בזמן
הזה .מבחינה מסוימת קיים מתח בין הזיקה העמוקה לארץ ולאדמתה לבין היחס לגוי היושב בארץ.
על כן לבחינת היחס לשבעת העממים יש תרומה חשובה להבנת המתחים היסודיים של התודעה
הציונית הדתית.

