מתוך" :הציונות הדתית והמדינה" ,קובץ מאמרים ,ערכו :יוסף ואברהם תירוש ,ירושלים תשל"ח

הרב צבי יהודה הכהן

קוק'

קדושת עם הקודש על אדמת הקודש"
מפעם לפעם אנו צריכים לקיים את הפסוקים האחרונים במזמור ק"ז
בתהילים ,שאנו אומרים בליל חג עצמאותנו כתקנת רבותינו" :המה ראו
ישרים וישמחו...מי חכם וישמר אלהויתבוננוחסדיה'".
מעקי ה'...ירא
ישי ה' ,הלוואי שנזכה יותר ויותר להיכלל בכלל הישרים,
ישרים רואים מע
ואולי מותר לאמר "הצדיקים הישרים" ,כדברי קדשו של הנצי"ב זצ"ל
בפתיחה לספר בראשית .במידה שחסלה ישרות  -חסרה הראיה וההכרה
ה' .הרבה הרבהיש להתבונן במעשי ה' ובהשגחתו ,הכללית והפרטית,
במ
עבשוין הנפש ובחשבון החיים של כלל ישראל .צריך לפקוח את העינים
בח-
ולגלותנפלאותמתורת ה'ונפלאותממעשיה'.
אנו חוגגם עתה תשע-עשרה שנה של עצמאותנו .בכל יוםיהיו.הדברים
בעינינו כחדשים .נדמהכי התקדמנו והתרגלנו כבר למסיבת קבלת קדושת
עול מלכותשמים,המופיעה בכוננותמלכותישראל.אולםהיוזמנים,בשנותיה
הראשונות של המדינה ,כשהמסיבה בישיבה לרגל ליל העצמאות עוד לא
נתקנה ,שהייתי רגיל להסתובב באותן שעות בחוצות ירושלים ,להיות עם
שמחת עמנו ונחלתנו ,עם ההמוז ,הבנים והבנות ,עם "עמך" .לדאבוננו,
קיימת השאלה שיש בה מן הגובל בחילול השם :היכז הזקנים,עיני העדה,
התורה ותופשיה בחוצות ירושלים ,בשמחת עמנו ונחלתנו ?ו
גדולי
לפניי"סבני ,באותולילה מפקסס ,נשהגיעה ארצההיייעה על ההלטתם
החיובית של מושלי אומות העולם על תקומת מדינת י'שראל ,כשכל העם
נהר לחוצות ,לחוג ברבים את רגשי שמחתו ,לא יכולתי לצאת ולהצטרף
לשמחה .ישבתי בדד ואדום,כי נטלעלי .באוחז שעות ראשונות לאיכולתי
" דברים שהשמיע מרן הרב

הרב" ,במסיבתליי

יהודה הכהן קוק שייכ"א,

ראש ישיבת "מרכז

העצמאוצתביתשכ"ז בישיבה ,כפי שנרשמו ע"יתיעודיו.

קדושת עם הקודש על אדמת הקודש

להשלים;עם הנעשה. ,עם אותה בשורה נוראה ,כיראכן נתקיים "ואת.ארצי
הילקו"! כן,,איפה חברו1:1שלנוז! והיכן שכם שלנו ,ויריחו שלנו איה?
הנשכתן? ,וכל עפרדירדר  -שלנו הוא ,כל רגג ורגב ,כל.ד' אמות ,כל
חבל ארז וכברת-אדמה השייכים לארץ ה - ,הבידינו לוותר אפילו על
מולימטר
מצב ,מוועוע בכלוגופי ,פצוע כולי וחמוד
יו
אחהכולמתה'ןא1ז!לגנא
י .כד היה המצב לפנן י"סשנים ,באותולילה
תח
מו
לגזרים' ,לא י
ובאותנשלות~ .
 .למחהת;באאל.ביתנו איש ברית-קדשנ',1הג~וו רן"מ חרל"פ זצ"ל.היה לו
צורך לבוא ,וכלום יתכן שלא היה באז! התיחדנו אן שלינה באותו חדר קטן
ומקודש שב"בית הרב" .מוועזעים ישבנוורוממים .לבסוף התאוששנו ואמרנו
שגינו כאחד" :מאת ה' היתה ~אתהיא נטלאת בעינינו";
ועתה ,עם המשה השתלשלות שלשלת הקודש בכלגווניה ,מערכת דבר ה'
המתגלה בכל מדרגותיה הרוחניות והמעשיות במאורעותמדגנייםוהיסטוריים,
הגענו לשכלול פלא זה ,ליום קדשנו זה -ובלי הלמחותנים" הגויים ,ברוך
הי! כל השנים הננו מבקשים מאת רבונו-של-עולם" :נשבור עוינו מעל
צווארנו ותוליכנו קוממיותןלאיצנו", .כינו השנה במידה מסויימת ,מערית
וסימלית ,לשברון עולהגויים מעל צנוארנו -אשרינו.
'.כדאי להזכיה כאן :באחרית-ימיו של הרב מאיץ בר-אילן זצ"ל ,נארכה
א ד ם מטעם "המורחי" ,שבה היה הוא היו':ר'.במסיבה השתתף גם
יו"ר הסוכנות דאו ,ברללוקי ,שנתכבד לשאת את'דבריו .באותו פרק זמן
נערר באו"םהדינולגני בינאום ירושלים ,וברל לוקרהנכיר בדבריו אתענין
ירושלים בהגדירו אותו כבעיה עדינה ,שדורשת הרבה טאקט וטיפול זהיר
וכו' וכו' .לעומת דבריו אלה התפרץ ר''מאיר ב"מאמע-לשון" וקרא מכסאו
י ? "1כלומר:מי מאוך לדבריהם,כי מתחשב
בקול רועם" :ווער הערסרי
בדעתם;,הם יקבעולנו מה  nwu1בי-רושליםז! כזאת היתה תגובתו שלמנהיג
מדיני חדור גדלות-רוח של אמונה ויראת-שמים ,וספוג קדושת נצח ירושלים,
,
,
עירקדשנוותסארתנו.
ו (

,

,
ם:
 .אשרלעיצום-,של-יום ,עלינו לברר לעצמנו כמה,דברי
' .
 ,בערב שבת קודם יום העצ"אות ,פנה אלי אדם חשוב ושאלני ,מדוע,לא
יתירו לנו רבותינו לברך על ההלל בזום העצמאותו,,השיבות.לו,כי הוראת

ההבנות הראשיך שקולהוצודקה,.תקנות הרבנות הראשית באות לכלהציפוף
מולו ,וכיווז שלצערנו ולחרפתנו חלק גדול מהצינור שלנו איננו מאמין

יהודה הכהו קוק ,,
צבי
בגודל מעשי ה' המתגלה בכוננות מלכות ההראל ,ובהיותו מהזמר אמונה
הליהו מגנוסר שמחה ,הרי אי-אפשר לחייבו בברכה .דוגמת הרואה את
חנה.ושמה בראייתו שהייכ לברך; שאם הוא שמת מברך ,ואם איננו
-

 nbeאיננומברך.
הרב-מימון זצ"ל ,שכל,כולו היה קודש לבניו עמו ונחלתו של הקב"ה,
הלה מלא שתהה של אמונהולכן קבע שבבית הכנסת שלויאמרו הללבברכה.
הואהדין למקומות דשים ,כמו צבא ישראלוהקיבוציםהדתיים.אולם הרבנות
הכוללת והראשית אינה יכולה לתקן ברכה כהוראה כוללת לכל הציבור,
כשזה איננו מוכן לה .בישיבתנו המרכזית נהגנו כפסק הרבנות ,כי אין
אנו "קריז" של הגגמיוחד ,אלאשייכיםאנולעניינו של כלל ישראל המרוכז
במושלים .ומכיון שבכללו של הציבור יש לעת עתה ,לצערנו ולבושתנו,
ע,לובים בשלמותהאמונה והשמחה ,ומתוך כךבחיוב הברכה,נכוןהוא שננהג
אסאנוכהוראת הרבנותלכללכולו.
'אותו אדם טעןלפנ ,טענה נוספת :מדוע לא תאסור הרבנותלחזות במצעד
צ""ל ,שהרייש בזה משום "כוחי ועוצםידי" .אולם ,אדרבה,אין כל פסול
בראיית המצעד .כשזוכרים אנו שה' נותן לנו את הכוח הזה לעשות חיל,
איו זה "כוחי ועוצם ידי" במובנו השלילי,כי אם לימוד וקיום של תורה.
אנו לומדים שעלינו לעשות בכוח הזה אתהמציה המוטלתעלינו -כיבושה
של הארץ .לא כולםמקיימים את המצוהבייחוד הכוונה האמיתית; לא כולם
איטרים "לשםייחוד"; לא תמידמקיימים מצוה בשלמות-הכוונה; אבל בסופו
של דבר מתקיימת המצוה,זוהי מצוה ,מצוותם של כלל ישראל ,ומוטלת על
 .משום כך ,כל השייך אליה ,כל כלי-הנשק למיניהם ,מתוצרתנו
כוינו
שתוצרתם שלגויים ,כל מה ששייך ליום הזה של קימום מלכות ישראל -
הכל הוא קודש!
גדולים שרואים את ערך יום מדינתנו מצד התשועה וההצלה שבה
ואילו ערכו כ"אתחלתא שאולה" הוא בעיניהם בגדר "כבשי דרחמנא"
ו"הנסתרות לה' אלקינו" .אר ענייני הגאולה של יום מדינתנו אינם בגדר
"שתר" כלל ,אלאניגלים ומפורשים הם .גמרא ערוכה היא במסכת סנהדריז
(ע"ז-צ"ח) .ר' יהושע הסיק שם כי תשובה שלמה איננה מעכבת את
שתק (ובירושלמי " -אסתלקר'אליעזר").
הגאולה ,ור'אליעזר ,החולק
ההסבר פשוט :שתיקה כהודאה .ואכן ,זהו פסוק מפורש" :שובה ישראלכי
גאלתיך" התשובהתהיהאחריהגאולה.
"בהמשך-דברי הגמרא שם ,מובאים דברי ר' אבא" :ואמר ר' אבא :אין
לל קץ מגזלה מזה ,שנאמר :ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו

,יש

עלי,.

טן
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לעמי ישואל,כי קרבו לבוא" (יחזקאל ל"ו ,ה) -ינתובא"יוקיבוץגלויות.
נדקדק כאן מעט :מהו וא"ו החיבור של "ואמר ר' אבא"? הרי ר' אליעזר
וע'יהושעהיומראשוניהתנאים,ואילור' אבא 11ה באמצע תקופתהאמורא,מן
,מהו להקשר בין שני המאמרים ? צריכים אנו לומר ,איפוא ,שהקשר הוא
ענייני :מכיווז שהקץ אינו תלוי בתשובה  -זוהי מסקנת התנאים שם -
כיצד נוכל להכירו? בזה שארץ-ישראל עושה פירותיהבעיזיפה .וב"ח,
היבוליםבארצנועולים-יפהמאד...
.
:
בהסבר זה בגמראזכיתילכוון לדברי ר' זונדל מלנטר ,רבו של ר' ישראל
סלנטר,אבי תנועת המוסר,כפי שהובאו בספרו של ר' נתן פרידלנד,דג,זכיר
את ר' זונדל כ"מו"ר"  -בהיותו תלמידו ומקורבו .והוא היה יחד עם
הגאונים ר' צבי קלישר ור' אל" גוטמכר ,ביסוד ההתעוררות ליישוב ארץ-
ישראלולחיבתציון.

,נ
כהמשך בירור הדברים ממקור דברי חז"ל בסנהדרין ,מבוררים ומחייבים

דברי הרמב"ז ב"ספר המצוות" (הוספות למצוות עשה ,מצוהד')" :שנצטוינו
לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתעלה לאבותינו ,לאברהם ,ליצחק וליעקב.
ולא נעזבנהביד זולתנו מן האומות או לשממה ...אבל הארץ לאנניח אותה
בידם (של ז' העמסים) ,ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות" -
דבריהלכהמפורשים.
ועודממשיך הרמב"ן" :ואשראני,כי המצווה שחכמיםמפליגים בה,והיא:
דירת ארץ ישראל ...הכל הוא ממצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ לשבת
בה ."...כלומר ,עיקר המצוההיא הכיבושדנ!מלכתי ,השלטוןהלאומי הכלל-
ישראלי בטריטוריה קדושה זו .ומתוך המצווה הכללית ,ישנה המצווה
הפרטית ,המוטלת על כליהודיויהודי ,לדור ולשבת בארץ הקודש .על נקודה
זו עמדו הגאונים בעל "אבני נזר" ובעל "ישועות מלכו" ,המגדירים את
מצות יישוב ארץ-ישראל ככיבוש וישוב ולא כישיבה בלבד.
על קירות שכזנות מסזימזת מודבקיםדברי ננקה ,ממאשימים את"הציונים
הכופרים" שרוצים לעשות אותנו ל"עם לוחם".וכי בתורהאין מצוות עשה
של מלחמת מצוהז!וכי לא מפי הרמב"ן" ,אביהם של ישראל" ,שמענו על
מצוות הכיבוש והמלחמה  !1ב"ה ,זכינו וזוכים אנו אף עתה ,לקיים דבר ה'
זה על-ידי תפארת גבורת צבאנו .נסכם בקצרה :השלטון היהודי בארץ
הקודש ,קרי :מדינת ישראל וצבאה ,יחד עם היותו בבחינת "קץ מגולה",
הריהו מצווה ממורשת וחשובה ,מצווה כלל-ישראלית.
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ה הכהו קוק
צבין,יהוד

תוך כדי בירורי דברים של הלכה ,אמרלי גדול אחד,כי יום העצמאות,
כל חשיבותה מצד התשועה וההצלה ,קרושה -איו בו .אולם כשאנו
מאמינים בדבר ה' ביד נביאיו" :ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו" וכו',
ובהמשך דבר ה' המתגלהאלינובדברי הרמב"ן ,באותה מצוות-עשה שלחיוב
מלימהלמיבוש הארץ החלהעלינו בכל הדורות -מכאז כל תוקף הברור של
מציאות הקדושה המתגלהבקיום המצווה; "אשרירשנובמצוותיו"! "קדושה"
היא מציאות ממשית-ריאלית ולא סיאזה רגשית-אנושית .מציאות הקדושה
איננה נקבעת עלידינו; הקב"ה קבע שהננו עם קדוש ,מציאותעובדתית של
נשמות קדושות בגופות קדושים ,דגותפרטים מתוך גשמה כלל-ישראלית
שכולה קודש .קיימת מציאות של ארץ קדושה ,חבל-ארץ שבו בחר ה' -
"כ" בהר ה' בציון" .זוהי ארץ אשר "פירותיה קדושים" ואשר עבודת
אדמתה שקולה כמצוות הנחת תפילין ,כפי שכתב החת"מ-סופר בח,דוש1,
למסכת סוכה .וכמה מופלאים ומפליאים דבריו של הב"ג (או"ח ס" ר"ה),
המדגיש אתענין הקדושה של פירות הארץן כן נקבעו הדברים :זוהי הארץ
(
והעם הקדוש!(
היקושהוזה
הרבי מצ'ורטקוב לי פעם,כי הואמביזהיטב את דרך ה"אורות" שלנו,
י
מ
א
שכל גשמיות של ישראל הינה קדושה .ברור ,כל השייך לכלל ישראל הוא
קורש .ככל שממעטים לעסוק וללמוד בנאורות" למיניהם ,בכוזרי ובמהר"ל,
שוכחים יותר את יסודות האמונה :כל פושע בישראל הוא קדוש  -ובעל
כרחו! עיקרי תורה הם :זוהי מציאות של "עם זו יצרתי לי" .מאחר שבו,
כשל שקמושה מרובה קיימת ביום בו הוקמה מדינתם של עם הקודש על
אדמת הקודש.
1,

עם,

ולעומת הטענה" :האם זו המדינה שאותה חזו נבואינוז" אומר אני:
נוה ,המדינה שהזו הנביאים .כמובן ,אין המדינה בתכלית השלמות ,אולם
נביאינו ,ורבותינו-ממשיכיהם ,אמרו שהמדינה-תהיה כזו :זרע אברהם ,יצחק
ויעקב ישובו ויקימו בה תקומה ,ישובית ושלטוןמדיני עצמאי,.לא נאמר
לנו,אם יהיו צדיקים או שאינם צדיקים .אומר הנביא" :בקבצי את בית
 .וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו
ישראל ...וישנו על אדמתם..
כישם( "...יחזקאל כ"ס ,כ"ס) .בניית בתים נאמרה ,נטיעת כרמים נאמרה.
הקמתישיבות לא נקמרה...
מתוך חזרת.ישראל אל אדמתם נבואלידי הגדלת התורה והאדרתה,
.
אולת הצעד היאשוז-ישראל על אדמתםן כביטויו של ר' אלי' גוטמכר:

ישנם
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קרשת עם הקודש על

אדמת הקודש

"ואצל .כבר ברור שאם וקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך
ק"ל משפחות שתהיה התחלת הגאולה ,גם כשלאיהיוישראלראויים לכך"
(נדפסל בראש " -נפש היה") .בודאי רוצההיה אותו צדיק בהגדלת התורה
יבל סדרי הגאולה כאלו הם :יישוב חקלאי ,קימום המדינה
ספא
השמים,
שתוך כך  -להמשך ,להעלאה בקולש ,להרבצת המורה ,להגדלתהכלהאדרתה:
.ולצערו ,.חלק ניקר מהציבור שלנואיננו
כבר למעלהציינו,כילחרפתנ
מאמין במעשי ה' הניגלים לנו .כן ,כדאי לומר קברים ברורים ולא להיות
פוסחים על שתי הסעיפים :הוסר אמונהיש כאז; כפירה המתלבשת.בלבוש
של חרייות וצידקות; כופרים הקוראים לאטרים בשם זה ,וכל המוסל -
במומו פוסל; 1והי' כפירה בתולה שככתב ,בדברי נביאינו ובתורה שכע"פ,
אשר'בארו לנו מהוהקץ'המניל" :בשעה ' Y~*wשראל נותנת פדיהבעי-
למתחצפים כנגדגדול'ישראל? האםהיה
כבשפע.כיצדמעיזיה הם
ר'אלי' גוטמכררמאי ,ח"וז1פא
נימדרימי שאמר,ליטיפש הואמי שחושבשזוהי
סי' )1"6
אתחלתא-דגאולה; האם ר' יהושע מקוטנא ("ישועות מלכו",

.יראת

זיה

י

י
המתלבשת
ילבוש של
ורקב
היה'טיפשז כפירה  11במעשי ה' ובחסדיועמנ,.
צידיות מרושעת היא היא המעכבת את דבר ה' מלבוא'ומלהתגלות בעולם.
גם לחוגים שלנו-ישנם כאלה המהססים( החוששים מליפול בספקות' .אך
עלינו לזכור :אמונא איננה ספיקות " -הוודא'  ibivל 1תהלתו .,כשישראל
משעבדים את לבם לאביהם שבשמים  -ישנה גאולהשלס".
' זה '4ט שנה ישנה התפתחות .יום ליום יביע אומר .זוכים אנו לחזות
בנמלאות ה' (ובסודותיו  -בבנין ,בחקלאות ,במדיניות ,בבטחון ,בגשמיות
וברוחניות .אמיתיות הענין האלוקי הזה איננה משתנית מתערערת,נין אם
העוסקים בכך מכירים ב1ה בהכרה שלמה של אמונה וכין אם לאו.י'שיאל
קדמו לעולם; הם עומדים באמצע הרקיעומכריזים "ברוך שם כבוד מלכותו
ד משהאלינו" -ל
לעולם ולד" .ישראל לתורה שהיא "חמדהגנונה.שהירי
נ
יישראל בכל העולמות .ישראל האמותי הוא ישראל
זם
רם הרושם שמטביעי
לנגאל :מלכות ישראל וצבא ישראל ,עם בשלמותו ולא תמונות גלותיות:
משום נך ,כשגלו ישראל חל זעזוע בכל העולמות .הואהדין בבואהנא,לה -
אלינו ,כהשתלשלות
הזעזוע עבר לכל העולמות ,שלב אחר שלב ,עד
מתורה.עד הגיעהאלינו .השתלשלות  11היא הדרגתית ומתמשכת .כל שנה
ושנההיא מזמור נשף ,מזמוראלוקי מפואר ,המתוסףכחוליהלשרשר" .בשנה
.
אנואת,המזמורהנ"ט.
זו,
למסזממור
י"ה' 6בתהילים ,כולל שני חלקים::יחלקו הראשון רואים אנו את
ר
נפלאות ה' בטבע ואת התגלותו בבריאה " -השמים מספרים כבוד -4ל

הגיע.
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צב,

יהודה הכהן קוק

ומעשהידיומגיד הרקיע"וכו'.ואילן בחלקוהשני,מתוארים תורתה',מצוות
ה' ויראת ה' המאירים והטהורים .ב"כוזרי" ובמהר"ל נתבארה הקבלה זו:
כותו של ה' מתגלה בעולם הטבעהאדיר .אולם מעלים בקודש ,וגדולה מידת
עוצם התגלותו בתורה וביראה שניתנה לישראל" ,ישראל אשר בך אתפאר".
כזע הוא אף מזמור שגת הי"ט :מתוך הטבע הארצי נבוא אל הרוחני
וה~מיימי  -בונים בהול ואחר-כך מקדישים .מצווים אנו לעסוק בגילוי
הק4ש מתוך היסוד הארצי ,לסייע להקב"ה במעשה בראשית" ,תנו עוז
לאלקים"" ,גדלו להגאתי ונרוממה שמויחדיו".
איו אנו מחניפים לאפיקורסים ח"ו .יש במדינת ישראל דברים מכאיבים
שיש בהםהילול השם מרובה.בייחוד שתי הצרות הנוראות :מערכת המשפט
במדינה המשתמשת בתוק הרומאי ,העותומני והבריטי  -ויהא אפילו
הה,טנטוטי ואילו במשפט ישראל האמיתי ,ב"חושן המשפט" ,לא נסמכו
ולאמסמיכים ;-והחולשה הרוחנית ואזלתהידכלפי אותםציידי נפשותימ"ש
וזכים,ממשיכיו של אותו "פושע ישראל שעשאוהוגויים ע"( "1אגרותראיה),
הנלחמים בנובתוכנו .אולם ,עם כל נוראות צדחילול השם ,ערך קידוש השם
ל לא יסולק בשום אופן מכל ענין המדינהויום עצמאותה.
הג'ו
ל"ו ביחזקאל ניתנת תכנית הגאולה" :וקידשתי את שמי" מתוך
"ולגחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל
אדמתכם" .רק אחר כך "וזרקתיעליכםמים מהורים וטהרתם מכל טומאותיכם
...ועשיתי את אשר בהוקי תלכו" .תשובה שלמה של העם תבוא רק אחרי
קיבוץ הגלויות .הסבר זה ביחזקאל ל"ו ,כתב גם ר' שלמה אלישוב זצ"ל
ב"הקדמות ושערים"שלו.
לכאורה אפשר לדון :קידוש השם בבנין מלכות ישראל  -מחד גימא,
וחילול השם מאידך גימא .על זה הורו לנו חז"ל בתלמוד ירושלמי
ידוש השם גדול מחילול השם" .כמובן,איןעניינו של מאמר(קידושין),כי "ק
חז"ל ללמדנו,כי קידוש השםגדולמחילול השם .אלא באורו ,שכשהם נמצאים
יחדן כשבאותועניויש צד קידוש השם וצדחילול השם,אין אומרים ספיקא
ושליואל-תעשה ,אלא שצד קידוש השם הוא הגדול ,המכריע והמחייב .ועל
כמה וכמה בקידוש השם הגדול-האלוקי הזה של כלל ישראל ותקומתו.
"כל שיגדל בתוכנו יותר ויותר קיום מצוות יישוב ארץ-ישראל.,בקיבוץ
אחכ
רבבות ישראל לתוכה מתוך שלמות אמונה וגדלות אמונה בהתקיימות מעשה
ה' הגדול אתנו ,נוכה יותר ויותר שחילולי השם למיניהם יתבטלו וייעלמה
"וה-ה העקוב למישור והרכסים לבקעה ,ונגלה,כבוד ה' ,וראו כל בשריחדיו
יה'דבר!
כיפ

"רק
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