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בשני האחרונות הולכי ומתפרסמי כתבי היד של הראי"ה קוק בצורת המקורית .פרסו
זה מאפשר לבחו לעומק את עריכת של כתביו שהתפרסמו בעבר .מחקר זה מבקש לבדוק את
עריכת של הספרי ‡) ˙Â¯Âעל ידי בנו של הראי"ה  הרצ"י קוק( ו‡) [˜"‰¯Â‡=] ˘„Â˜‰ ˙Â¯Âעל
ידי תלמידו – הרב הנזיר( .המחקר מתבסס על השוואה בי רוב מוחלט של הפסקות שפורסמו
בספרי אלה ובי הפסקות המקוריות שכתב הראי"ה בפנקסיו .המחקר מבקש להציג ולנתח את
תוצאות ההשוואה ולהתייחס לדיו המחקרי סביב השאלה הא סולפה תורת הראי"ה על ידי
עורכיו.
˙Â¯Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙ÎÈ¯Ú :‡ ˜¯Ù
השוואה העלתה שיש בספר שורה ארוכה של שינויי עריכה משמעותיי שהוכנסו על ידי הרצ"י,
והמלמדי על מגמות עריכה כלליות שהיו לו במלאכתו.
ככלל השינויי נחלקי לשני סוגי עיקריי :חידוד והדגשת מסרי מחד ,וטשטוש מסרי
והשמטת מאיד .הסוג הראשו בא לידי ביטוי במיוחד במה שנוגע לעיסוק בשאלת הגאולה.
הסוג השני )הנפו יותר( הוא שינויי עריכה בה הרצ"י מבקש בעריכתו לטשטש ולרכ מסרי.
אנו מוצאי מגמה זו בעידו דברי ביקורת שכתב הראי"ה לכיווני שוני .הרצ"י מעד דברי
ביקורת שכותב הראי"ה לא רק על היהדות החרדית אלא ג על הציונות החילונית ,על אומות
העול וא על הנצרות .כיוו נוס של ריכו הוא בהקטנה וטשטוש של מסרי רדיקליי ונועזי
בתחומי שוני .הרצ"י מעד אמירות כנגד חלקי מהאמונה הדתית המצומצמת ומקטי את
נימת האוניברסליות של הראי"ה ,את מידת הפתיחות שלו כלפי עול החול ,התרבות הכללית,
החומר והגו ואת המקו שנית לכפירה ולחילוניות.
אול ,למרות שהשינויי של הרצ"י ה בעלי משמעות ,הרי שה אינ משני באופ מהותי
את התמונה הכללית העולה מהספר .המסרי הכללי נשמרי ג א ה מעודני יותר ומרחיקי
לכת פחות .עובדה זו מוסברת בעיקר לאור מסקנה העולה מהסתירות שיש בי מגמות עריכה
שונות ,והיא שלמרות שהרצ"י פעל בעריכתו ג מתו מוטיבציה אידיאולוגית ,הרי שעיקר מגמתו
הייתה להקטי את הסיכו שפרסו כתבי הראי"ה יגרור עליו התקפות ופולמוס .הדבר נעשה על
ידי ריכו ועידו סגנוני אבל בלי לשנות באופ מהותי את התמונה הכללית של הגותו של הראי"ה
המוצגת בספר ‡.˙Â¯Â
א

˜"‰¯Â‡ ˙ÎÈ¯Ú :· ˜¯Ù
התמונה העולה מהשוואת הפסקות מראה שיש הבדל בי עריכת ‡ ˙Â¯Âלזו של ‡ .˜"‰¯Âהנזיר היה
הרבה פחות חופשי בתיקוניו והיה צמוד יותר לנוסח כתב היד של הראי"ה .אול למרות זאת ,ג
ב‡ ˜"‰¯Âיש לא מעט שינויי עריכה משמעותיי ומכווני .העריכה מחקה וטשטשה מסרי
העשויי להתפרש כנועזי ומרחיקי לכת בתחומי שוני :ביקורת על האמונה הדתית
המצומצמת; התייחסות לצור בשינויי בתורה; מקומה של הכפירה בעול; חשיבותה של
הפנימיות ועוד – אבל מצד שני מצאנו ג הקטנת הביקורת על השכל הרציונלי ועל חכמות החול.
תחו בולט של שינויי הוא שינוי כל פסקה שנכתבה בגו ראשו ומחיקת כל התייחסות של
הראי"ה לעולמו הפנימי ולתחושות של התגלות וחזו.
ג ב‡ ˜"‰¯Âיש סתירות ברורות בי מגמות עריכה שונות ,כמו למשל תיקוני המדגישי
מסר אוניברסלי לעומת כאלה המטשטשי מסר כזה ומדגישי את הלאומיות .המסקנה העולה
מבדיקת תהלי העריכה היא שסתירות אלה נובעות ,ככל הנראה ,מכ שה לא הוכנסו באופ
בלעדי על ידי העור  הרב הנזיר .הייתה מעורבות של הרב חרל"פ והרצ"י בהכנסת השינויי
והסתירות בי התיקוני משקפות את הבדלי הגישה שבי המעורבי בתהלי התיקו.
מסקנת הפרק היא שלמרות שיש בספר שינויי עריכה משמעותיי ,הרי שג כא התמונה
הכללית שהוצגה לפני הקורא נשמרת כמעט תמיד ואינה משתנה באופ מהותי בגלל התיקוני.
חריג יחיד הוא הרובד האישי שבכתיבתו של הראי"ה שהוסתר באופ שיטתי על ידי העריכה.
נקודה נוספת שנבדקה בפרק היא השאלה כיצד הושפעה מדיניות התיקוני ממגמתו של
הנזיר להציג ב‡ ˜"‰¯Âתמונה של הגות פילוסופית סדורה ושיטתית .הבדיקה מראה שאי כמעט
תיקוני שהוכנסו בכדי להתאי פסקות למבנה השיטתי הכללי .ג הכותרות שהוסי הנזיר
לפסקות נוסחו בזהירות רבה ואינ חורגות מתוכ הפסקה.
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הפרק פותח בהצגת הביקורת שנכתבת בשני האחרונות על הרצ"י והנזיר ,ומציגה אות כמי
שצנזרו את הגותו של הראי"ה וסילפו אותה .ביקורת זו מתבססת לא רק על השינויי המקומיי
שנסקרו בפרקי הקודמי ,אלא בעיקר על מדיניות הפרסו הכללית של הפסקות וההחלטה איזו
מה לפרס )ובאיזה סדר( ואיזה פסקות לא לפרס כלל.
הטענה המרכזית שבפרק היא שנקודת המפתח לדיו הזה צריכה להיות העובדה שג הראי"ה
וג עורכיו ראו את כתיבתו ככתיבה שמקורה בהשראה פנימית ושיש בה גילויי של רוח הקודש.
ב

על פי דברי הראי"ה עצמו על כתיבה מעי זו ,הרי שאופייה המיוחד מספק הסבר לצורת הכתיבה
המקוטעת של הראי"ה ולהתלבטויות שלו בנוגע לדר הפרסו הנכונה .תהלי הכתיבה מתואר
כהשתלשלות מרובד עליו שמעל לרציונליות עד להתגבשות תכני שאפשר להעביר לאחרי.
בתהלי זה יש לעורכי מקו משמעותי וה שמהווי את החוליה האחרונה ,חוליה שהראי"ה
עצמו נמנע מלהשלי.
מנקודת מבט זאת נראית הביקורת על העורכי כמרחיקת לכת מדי .כתיבתו הייחודית של
הראי"ה יוצרת כמות עצומה של פסקות נפרדות ולא פע סותרות .כל ניסיו להציג אותה באופ
שיטתי )בספר או במחקר( יוצר בהכרח פרספקטיבה חלקית .הרצ"י והנזיר אכ הציגו תמונה
חלקית ,אבל היא לגיטימית לא פחות מכל תמונה אפשרית אחרת  ואולי א יותר – שכ עצ
ההחלטה שלא לפרס את כל הכתיבה המקוטעת כפי שהיא נפלה בחייו של הראי"ה ועל דעתו.
יתרה מזו – הראי"ה ראה בחייו את המגמות העיקריות של עריכת הרצ"י והנזיר והסכי לה .ג
השתייכות לחוגו הקרוב מעניקה עדיפות ואוטנטיות לדר בה הציגו את הגותו ,א כי חשוב
לציי את ההבדל העקרוני שיש בי שתי העריכות שלה גופ.
בהמש הפרק מופיע ניתוח של הספר ¯‡˘  .ÔÈÏÈÓניתוח זה מבקש להראות שבספר זה מתאר
הראי"ה את חווית ההתגלות הפנימית שלו .מבחינה כרונולוגית הספר מסמ נקודת מפנה בתהלי
ההתלבטות של הראי"ה בנוגע לדר פרסו כתביו .צירו הנתוני מביא למסקנה שספר זה )שלא
זכה להתייחסות רבה( מסתיר בתוכו מפתח חשוב להבנת אופייה המיוחד של כתיבתו של הראי"ה
ומקומ המשמעותי של העורכי.
בסופו של הפרק נידונה טענתו של פרופ' שוור על כ ש‡ ˜"‰¯Âהוא חיבור משות של
הראי"ה והנזיר .על פי טענה זו ,הראי"ה הוא הוגה חסר שיטתיות שכתיבתו אפוריזמית והנזיר הוא
שהוסי ל‡ ˜"‰¯Âאת המבנה הפילוסופי השיטתי שאינו קיי כלל אצל הראי"ה .מסקנת הפרק
היא שלמרות שלנזיר אכ יש תפקיד משמעותי ב‡ ,˜"‰¯Âהרי שחלקה השני של טענת פרופ'
שוור ,על חסרו השיטתיות של הראי"ה ,הוא מכליל מדי .כפי שנטע לעיל ,אופייה המקוטע
והסותר של כתיבתו של הראי"ה נובע מאופה ההתגלותי ואינו מעיד בהכרח על חוסר שיטתיות
מוחלט .לחיזוק הטענה מובא ניתוח של שאלת השלמות וההשתלמות ב‡ ,˜"‰¯Âהמראה שהטענה
המוצגת בספר בנקודה זו מצויה באופ פוטנציאלי כבר בכתיבתו של הראי"ה .הנזיר רק חש את
השיטה שהייתה חבויה כבר בפסקות המפוזרות של כתיבתו של הראי"ה.

ג

ÌÂÈÒ
פרק הסיו הקצר מבקש לסכ את המסקנות העולות ממחקרנו בנוגע לעריכת כתבי הראי"ה.
בנוגע לתיקוני המקומיי ,הרי שלמרות שחלק משמעותיי כמעט שאי ה משני באופ
מהותי את התמונה הכללית .בנוגע למדיניות הפרסו – הרי שלעריכת של הרצ"י והרב הנזיר
הייתה אכ השפעה משמעותית על הדר בה הוצגה תורת הראי"ה לציבור .ע זאת ,מעורבות
הייתה לגיטימית והיוותה חלק מתהלי היצירה המורכב של תורת הראי"ה ,הנובע מהיותה כתיבה
שמקורה בהשראה.
מאיד גיסא ,כיו ,פרסו כתבי היד של הראי"ה פותח עיד חדש של מחקר ולימוד ,עיד
היכול להרחיב ולהעמיק את הבנתנו את תורת הראי"ה .ראוי שהעיסוק הזה בכתבי הראי"ה יהיה
ענייני ומשולל טענות על סילו מחד ועל בלעדיות פרשנית מאיד.

ד

‡Â·Ó
˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ ÂÈ·˙Î ˙ÎÈ¯Ú .1
אחת הסוגיות העולות לדיו בחקר הגותו של הרב אברה יצחק הכה קוק )להל :הראי"ה(
היא שאלת עריכת כתביו ודר פרסומ .לשאלה זו חשיבות רבה בגלל אופייה המיוחד של כתיבתו
של הראי"ה .רוב תורתו של הראי"ה נכתב בפנקסי אישיי בצורה של פסקות פסקות נפרדות .רק
לעיתי נדירות יש קשר בי יותר משתיי או שלוש פסקות עוקבות .הספרי העיקריי מה
נלמדה עיקר תורתו במש שני רבות היו ספרי שנערכו מתו הפנקסי על ידי אחרי ,בעיקר
על ידי בנו – הרב צבי יהודה הכה קוק )להל :הרצ"י( ,ותלמידו – הרב דוד כה )'הרב הנזיר'(.
אופייה המיוחד של כתיבתו של הראי"ה הביא למחלוקת מחקרית בנוגע לאופי הגותו ובדבר
מקומה ומשמעותה של העריכה שעברו כתביו.
ש"ה ברגמ כתב בזמנו:
א מסופקני א יש לנו רשות ללחו את דבריו של הרב קוק לתו מיטת סדו של שיטה מנוסחת.
הוא אמר פע " :אל יבלעו נשמת השמות ,המילי  ,הניבי והאותיות .ה מסורי ביד ואי אתה
מסור בידיה " .הוא היה יותר משורר מאשר הוגה דעות

סיסטמאטי1.

ש' רוזנברג 2,ב' איש שלו 3וי' בשלמה 4חלקו על ראייה זו המציגה את הגותו של הראי"ה
כיצירה פיוטית חסרת מבנה הגותי שיטתי .לדעת בהגותו של הראי"ה קיימת שיטתיות
פילוסופית חמורה .ובלשונו של איש שלו" :עניי לנו בתפיסת עול כוללת ,בעלת מבנה והגיו
פנימי ,אשר פרטיה מובני ומתבארי על פי העקרונות המונחי ביסודה"
י' אביב"י 5מבקר את הדברי הנ"ל של ברגמ מכיוו אחר .לדעתו יש להבי את דבריו של
הראי"ה בתו מבנה ברור של פרשנות לקבלת האר"י .הגותו של הראי"ה היא קוהרנטית ושיטתית
א בוחני אותה מפרספקטיבה קבלית )וראה להל ,הערה .(9
י' דיסו 6פרסמה מאמר בו עמדה על המורכבות הנובעת מדר הכתיבה והעריכה של כתבי
הראי"ה .מתו כ הציעה דיסו עריכה מחודשת של הפסקות הנכללות באורות הקודש ,שלא על פי
.1
.2
.3
.4
.5

·¯‚ ,˙¯Â˙ ,ÔÓעמ'  .358דברי דומי כתבה ג ר' ש )˘ ,‰ÈÙÂËÂ‡ ,ıעמ' .(15
¯ ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂעמ' .28
‡ ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘Èעמ' .1514
· ,ÌÈÈÁ‰ ˙¯È˘ ,‰ÓÏ˘ Ôעמ' .8
‡· .‰È¯ÂËÒÈ‰ ,È"·Èעל ביקורתו של אביב"י יש להעיר שברגמ בדבריו לא ביקש לגרוע מערכ של הדברי אלא
להפ – לתת לה משקל של מה ששיי לרבדי שמעל לשכל הרגיל .ראה ,˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ :עמ' .6564

1

התפיסה הפילוסופית העומדת בבסיס עריכתו של הרב הנזיר .דיסו רואה ג היא את הגותו של
הראי"ה כשיטתית וקוהרנטית ,אלא שהיא מבקשת לערו אותה סביב ארבעה מוטיבי
)המתפצלי מעקרו אחד( הנובעי מהיות כתיבתו של הראי"ה הגות שנכתבת בהשראה.
ד' שוור ד במספר מקומות בשאלת העריכה של כתבי הראי"ה 7.שוור בדק את שנעשה
'מאחורי הקלעי' בתהלי העריכה של ‡ ˜"‰¯Âומסקנותיו מאוששות במידה מסוימת את עיקר
דבריו של ברגמ .לדעת שוור כתיבתו של הראי"ה הייתה אפוריזמית ,פיוטית ואקראית ואילו את
השיטתיות הפילוסופית שאנו מוצאי ב‡ ˜"‰¯Âיש ליחס לתרומתו של הרב הנזיר – בעל
ההשכלה האקדמית .עריכתו של הנזיר אינה רק מעורבות טכנית אלא היא זו שיוצרת את המבנה
הרעיוני הקוהרנטי והמגובש .שוור מגיע למסקנה שיש להתייחס לספר ‡ ˜"‰¯Âכאל חיבור
משות של הראי"ה והרב הנזיר .לעומת זאת ,ראוי לציי ששוור רואה את עריכתו של הרצ"י
כ"עריכה מתונה".
ולבסו ,ראוי להזכיר בהקשר זה את מאמרו של מ' פוקס 8המתייחס למחלוקת על מקורות
הגותו של הראי"ה 9.לדעת פוקס אי להתייחס לרב קוק לא כאל מקובל ולא כאל פילוסו אלא
כאל משורר – על כל המשתמע מכ.
˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ „È‰ È·˙Î ÌÂÒ¯Ù .2
בשני האחרונות החלו להתפרס כתבי היד של הראי"ה בצורה שבה ה נכתבו .יצאו לאור
ארבעת כרכי  – 10‰È‡ ÔÈÚפירוש על אגדות הש"ס ממנו לקח הרצ"י פסקות לחלק מספרי

.6
.7

„ ,‰Ú·¯‡ ,ÔÂÒÈעמ' .8641
˘ ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;˙Â¯Â‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;‰ÎÈ¯Ú ,ı¯ÂÂעמ .233198

.8

 .˜Â˜ ·¯‰ ,Ò˜ÂÙמעניי לציי את מאמרו של גלמ שהתפרס באותו קוב מאמרי בצמוד למאמרו של פוקס
)‚ (‰¯È˘ ,ÔÓÏומגיע למסקנות שנית לראות כהפוכות לאלה של פוקס .גלמ מנתח שני שירי של הראי"ה
ומצביע על כ שיש לביטוי הפיוטי שבשירי מקורות מוצקי בספרות המדרש והקבלה.
קיימת מחלוקת בי חוקרי הראי"ה בנוגע להבנת מקורותיה של הגותו .יש חוקרי המצביעי על המקורות
הקבליי כעומדי בבסיס הגותו של הראי"ה  ראה;‰È¯ÂËÒÈ‰ ,È"·È·‡ ;˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ,ıÏÊÈÈË˘ ;˘ÂÓÈ˘ ,ÈÊÎ˘‡ :
¯ .·+‡ ‚˘ÂÓ ,ÒÂחוקרי אחרי מצביעי על מקורות פילוסופיי  ראה ,Â˙˜ÈÊ ,ÔÓ„ÏÂ‚ :עמ' ,ÔÓ„ÏÂ‚ ;120

.9

 .‰"È‡¯‰ ,¯ÏÈ· ;˙Â˘·‚˙‰יש במחקר ג ניסיו להצביע על שילובי שוני בי שני סוגי המקורות  ראה,ÔÂ¯È :
 ,Â˙˘Óעמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;‰Ú·¯‡ ,ÔÂÒÈ„ ;355347 ,106100עמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;2619עמ'
 ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,˜ÊÂ¯ ;˜Â˜ ·¯‰ ,ÔÏÙ˜ ;536535עמ'  ,214208חלק מהדברי פורס קוד
במאמר.˙Â¯Â‡ ,ı¯ÂÂ˘ :
 .10הראי"ה קוק :·˜ÚÈ ÔÈÚ·˘ Ï"ÊÁ ˙Â„‚‡ ÏÚ – ‰È‡ ÔÈÚ ,כר ראשו )ברכות פרקי אה( – ירושלי תשמ"ז; כר
שני )ברכות פרק ו – סדר זרעי(  ירושלי תש"; כר שלישי )שבת פרקי אב( – ירושלי תשנ"ד; כר רביעי

2

שפרס .הפרסו העיקרי הוא של הספר ˘ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓבשנת תשנ"ט 11.קבצי אלו ה
המחברות מה ער הרב הנזיר את ‡ ˜"‰¯Âוג מרכיבי חלק הגדול של הספרי שפרס הרצ"י
נלקח מש .בשנת תשס"ד פורסמה מחברת נוספת של כתב ידו של הראי"ה –  12,‚È Ò˜Ùלאחר
מכ פורסמו עוד חמישה קבצי )שאחד מה הוא פרסו חוזר של פנקס יג( 13.שני הפרסומי
האחרוני יצאו לאור על ידי שני גופי שוני .את פנקס יג הוציא לאור מכו הרצי"ה ,שהוא הגו
הרשמי שפועל בסמו לישיבת מרכז הרב ואמור לטפל בהוצאת ספרי הראי"ה ותחת ידו נמצאי
כתבי היד המקוריי .את הספר השני הוציא לאור גו הקרוי "המכו להוצאת גנזי הראי"ה".
האנשי הפועלי במסגרת זו ה ג אלו שהוציאו לאור את ˘˜"· 14,וה פועלי באופ פחות
רשמי וממוסד15.

בי שני גופי אלה אי שיתו פעולה )בלשו המעטה ,(...דבר שבלט לאחרונה בהוצאת
כמעט במקביל של שני כרכי נוספי של כתבי היד של הראי"ה .המכו להוצאת גנזי הראי"ה
הוציא לאור כר שני של ˜·ˆ 16,Â˘„Â˜ „È ·˙ÎÓ ÌÈואילו מכו הרצי"ה הוציא לאור את ÈÒ˜Ù
 ‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù 17.‡ ‰"È‡¯‰מכיל את הקבצי שפורסמו כבר ב˜) ˜"ÈÓכולל הדפסה שלישית של
פנקס יג!( ,שני פנקסי שמתפרסמי ג ב˜ · ˜"ÈÓועוד ששה פנקסי שמתפרסמי ש
לראשונה .מצד שני ,ב˜ · ˜"ÈÓיש עוד חמישה פנקסי שמתפרסמי רק בו לראשונה.
פרסו כתבי היד המקוריי מאפשר לעמוד מקרוב על דר מלאכת של עורכי כתביו של
הראי"ה .בבסיסה של עבודה זו נעשתה השוואה של נוסח הספרי ‡ ˙Â¯Âו‡ ˜"‰¯Âאל נוסח כתבי
היד של הרב קוק מה ה נלקחו .עד היו התפרסמו כבר כמעט כל כתבי היד שמה נלקחו

)שבת פרקי גיד( – ירושלי תש"ס.
 .11הראי"ה קוק ,ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ˘ ,ירושלי תשנ"ט )להל .(‡"˜˘ :מהדורה שנייה פורסמה בירושלי בתשס"ד )להל:
˘˜"·( .וראה להל ,עמ'  ,4על ההבדלי בי שתי המהדורות.
 .12הראי"ה קוק ,‚"È Ò˜Ù – Ï"ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ '¯ ·¯‰ È·˙Î ,ירושלי תשס"ד.
 .13הראי"ה קוק ,Â˘„Â˜ „È ·˙ÎÓ ÌÈˆ·˜ ,ירושלי תשס"ו )להל .(˜"ÈÓ˜ :הקוב מכיל חמישה פנקסי כתב יד
המכוני :פנקס "אחרו בבויסק" ,פנקס "ראשו ליפו" ,פנקס פ"א פסקאות )יפו( ,פנקס "רשימות מלונדו" ,פנקס
ירושלי תרצ"ג.
.14
.15

.16
.17

על פרשת ההוצאה לאור של שמונת הקבצי ראה ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· :עמ' .101100
להערכתי ,כתבי היד של הקבצי הנמצאי ב˜ ˜"ÈÓנלקחו מעזבונה של פרופ' רבקה ש" הנמצא בספריית גרש
שלו שבבית הספרי הלאומי .פרסומ גרר בעקבותיו שערוריה שבעטיה אוסרי ש היו לצל את כתבי
היד.
הראי"ה קוק ,Â˘„Â˜ „È ·˙ÎÓ ÌÈˆ·˜ ,כר ב ,ירושלי תשס"ח )להל.(· ˜"ÈÓ˜ :
הראי"ה קוק ‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù ,א ,ירושלי תשס"ח )להל.(‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù :
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פסקות ‡) ˜"‰¯Âלמעט שלוש פסקות ומספר חלקי פסקה .ראה בפירוט להל ,פרק ב ,סעי ;2.2.3
ובנספח לפרק ב ,פסקות  .(425 ,338 ,329 ,282 ,240וכתבי יד של למעלה משבעי אחוז מהחומר
שב‡.˙Â¯Â
כמוב שתנאי מוקד לכל הנכתב במחקר זה היא ההנחה שכתבי היד התפרסמו באופ הנאמ
למקור ושבה לא חלו שינויי וצנזורי .שינויי כאלה היו מנת חלקו של הקוב השני משמונת
הקבצי שפורס בשלב מוקד תחת הש  .¯‰ÂË ÈÏÙ¯Úהרב קוק התחיל להדפיס את הקוב
בשנת תרע"ד ,אלא שהדפסתה של מהדורה זו )להל (‡"ËÚ :לא הושלמה .בשנת תשמ"ג יצא לאור
בירושלי הקוב בשלמותו )להל .(·"ËÚ :אלא שבמהדורה זו הוכנסו שינויי מטעמי מובהקי
של צנזורה 18בעבודתי לא השתמשתי ב ,¯‰ÂË ÈÏÙ¯Úלמעט במקומות בה יש בגרסה שלה בכדי
להוסי בשאלות של בירור הנוסח .ע זאת ,בדקתי את הנוסח ב ‡"ËÚכדי לוודא שהשינויי
מכתב היד של פנקס זה שנמצאי בפסקות ששולבו בספר אורות נעשו על ידי הרצ"י ולא על ידי
הרב קוק עצמו בהדפסה הראשונה.
בנוגע לשמונת הקבצי הרי שהייתה לי האפשרות להשוות את חלק אל כתב היד המקורי,
ומבדיקה מדגמית רחבה נית להגיע למסקנה שה נאמני למקור ולא הוכנסו בה שינויי
תוכניי .לצור ההשוואה לאורות השתמשתי בהוצאה השניה )˘˜"·( ,הקרובה יותר לנוסח כתב
היד מ˘˜"‡ .מהדיר ˘˜"‡ )כמוצהר בהקדמתו( הכניס תיקוני בנוסח כתב היד במקומות שהדבר
נדרש על פי כללי הדקדוק כיו – בעיקר בשאלת זכר ונקבה .ואילו מהדיר ˘˜"· החזיר ברוב
המקרי את הנוסח לזה שבכתב היד )וראה על כ בפירוט בהקדמתו(.
בנוגע ל ,‚È Ò˜Ùכבר עמדו מאיר 19ואברמובי 20על כ שיש בו שינויי והשמטה של פסקות.
עובדה זו נחשפה בברור כשהפנקס התפרס שוב בתו ˜ .˜"ÈÓלא השתמשתי בספר זה
בהשוואות שבעבודתי.
בנוגע לחמשת הקבצי שבתו ˜  ˜"ÈÓנית לשער במידה גדולה של ודאות שה
נאמני למקור .השערה זו נתמכת על ידי שיחה בע"פ ע כמה מהמעורבי בהוצאה לאור ,כמו ג

 .18על פרשה זו ראה ,˙Â¯Â‡ ,Ï‚Ò :עמ'  ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ ;25 ,2120עמ' ) 257הערה  ,(1עמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;288עמ'
.174170
 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .19עמ' .246
 ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .20עמ' .122121
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מהשוואות ל ‚È Ò˜Ùולמספר פסקות שפורסמו במקומות אחרי )או שנית להגיע אל מקור
בכתב היד( .למסקנה דומה הגיע ג אברמובי21.

בנוגע ל˜ ,· ˜"ÈÓהרי שהוא מתבסס לא על כתבי היד הראשוניי של הראי"ה ,אלא על
העתקות של הרצ"י ,וכפי שכבר כתבו עורכי הספר – 22העתקות אלו אינ בהכרח נאמנות לנוסח
המקורי של כתבי היד .בנוגע ל ,‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ùהרי שבשיחה ע אחד מעורכי הספר ,נאמר לי
בבירור שמה שמתפרס אינו זהה במאה אחוז למה שקיי בפנקסי כתב היד ,וקיימת ועדה של
רבני המחליטה בנוגע למדיניות הפרסו והשינויי .הפניתי לפסקות שהתפרסמו בשני ספרי
אלה במקו הנדרש בטבלות ההשוואה שבנספחי ,אבל לא השתמשתי בשני ספרי אלה לצור
ההשוואות בעבודה זו )למעט חריג חשוב אחד ,בפסקה  146בנספח לפרק א – ראה להל ,פרק א,
סעי .(2.2.2.4
Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ „È‰ È·˙Î ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˜ÁÓ· ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰‰ .3
מאז פרסומ של שמונת הקבצי נתפרסמו כמה מאמרי ומחקרי שביקשו לעמוד על
משמעות הפרסו ועל המסקנות שנית להסיק ממנו בנוגע להגותו של הראי"ה ולמקומה
ומשמעותה של העריכה שעברו כתביו .יש שמצאו בקבצי הוכחות נוספות לדיוני קודמי ויש
שהתמקדו דווקא בהיבטי חדשי בתורתו של הראי"ה שעולי מהקבצי – היבטי שרוב
החוקרי סבורי שטושטשו במכוו בספרי שפורסמו עד אז.
י' אביב"י 23מוצא בקבצי הוכחות לטענתו שהגותו של הראי"ה היא קבלית במהותה .אביב"י
טוע שהרב הנזיר והרצ"י טשטשו בעריכת את האופי הקבלי של הגותו .ה כמעט ונמנעו
מלפרס פסקות קבליות מפורשות ,וג בפסקות שפורסמו שונו המונחי הקבליי בדר
שטשטשה את משמעות .כעת ,משנתפרסמו שמונת הקבצי ,טוע אביב"י שהוכרע הויכוח על
מקורות שיטתו של הראי"ה.
א' אברמובי 24מצביע על כ שפרסו הקבצי מאפשר לנו לעמוד על מגמות בהגותו של
הראי"ה שנעלמו או הוחלשו על ידי עריכת של תלמידיו .המגמה העיקרית מסוג זה שאברמובי
מצביע עליה היא המגמה האישית ה'קיומית' שעולה מ הקבצי .מגמה זו הוצנעה במלאכת
.21
.22
.23
.24

‡·¯ ,ÌÈÒ˜Ù‰ ,ıÈ·ÂÓעמ' .217
ראה ,· ˜"ÈÓ˜ :עמ' זט.
‡· ,¯Â˜Ó ,È"·Èעמ' .11193
‡·¯.ÌÂÒ¯Ù ,ıÈ·ÂÓ
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העריכה שכללה ה צנזור מכוו וה השמטה מטעמי עריכה תו הדגשת הצד הלאומי שבהגותו
)בעיקר על ידי הרצ"י( .אחת הדוגמות בה ד אברמובי היא שאלת השיטתיות בהגותו של
הראי"ה שבה עסקנו לעיל .לדעת אברמובי יש בשמונה קבצי פסקות המעידות על כ שהראי"ה
חתר להגות שיטתית וקוהרנטית.
א' רוזנק 25מבצע שורה של השוואות בי פסקות שהתפרסמו בספרי ‡ ˙Â¯Âו‡ ˜"‰¯Âלמקור
כפי שהתפרס בקבצי .רוזנק מגיע למסקנה שהרב הנזיר והרצ"י ערכו את כתבי הראי"ה תו
התערבות מסיבית שכללה הכנסת שינויי משמעותיי וצנזורה )עד דרגת 'סילו'( .לדעתו מגמת
הצנזור הייתה בשלב הראשו להג על הראי"ה מפני מתקיפיו ,ובשלב השני בקשו תלמידי הראי"ה
להג על הקוראי "מפני רעיונותיו המהפכניי של הרב קוק".
רוזנק מבחי בי דרכי העריכה של הרב הנזיר והרצ"י .הרצ"י ער את כתבי אביו תו נטילת
חרות רבה יותר לשינוי המקור .הוא פרק והרכיב פסקות ,החסיר ,הוסי ושינה מילי .הרב הנזיר
היה מתו יותר בעריכתו ולמעט כמה דוגמות מפורסמות מיעט לשנות את נוסח הדברי.
מעורבותו באה לידי ביטוי בעיקר בדר איסו וסידור הפסקות26.

ס' שרלו 27סבורה שהבשורה החדשה העיקרית העולה מ הקבצי היא ש"הרב קוק היה
מיסטיק ,והקבצי ה בראש וראשונה יומני של חוויות מיסטיות" .לדעתה של שרלו אלמנט זה
הוסתר בעריכת כתביו של הראי"ה על ידי תלמידיו .שרלו מזהה שתי מגמות בי התלמידי :הרצ"י
והרב חרל"פ ייצגו עמדה אזוטרית שבקשה להסתיר אלמנטי מסוימי בהגותו של הראי"ה
מטעמי חינוכיי ומשיקולי פרגמטיי של חשש מהתגובות הצפויות .לעומת זאת ,סבורה
שרלו ,הייתה לרב הנזיר ולרב קוק עצמו גישה יותר אקזוטרית.
שרלו דנה ג בדעתו של א' שבייד בנוגע למקורות הגותו של הראי"ה .שבייד 28רואה בהגותו
של הראי"ה הגות של הוגה שראה עצמו כמי שזכה להשראה אלוקית בסגנו של נבואה מקראית.
שרלו מקבלת את האבחנה הבסיסית של הגותו של הראי"ה כהגות שמקורה בהשראה ,אלא

.25
.26

.27
.28

¯.„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ
למרות שמסקנה זו נראית במבט ראשו שונה מזו של שוור לעיל ,אי כא בהכרח סתירה .ייתכ שלדעת שוור
המעורבות של הנזיר בסידור הפסקות משמעותית יותר במבט כולל מהמעורבות המסיבית יותר של הרצ"י בתו
הפסקות.
˘¯.Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ ;˜È„ˆ ,ÂÏ
˘· ,ÌÈ‡È· ,„ÈÈפ"ח; ˘·.‰‡Â· ,„ÈÈ
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שלדעתה יש להבי אותה לא כנבואה בסגנו מקראי אלא כנובעת מחוויה מיסטית המוכרת לנו
מחקר המיסטיקה היהודית.
י' גארב 29טוע ג הוא שפרסו הקבצי מאפשר לנו לעמוד על העריכה המצנזרת של כתבי
הראי"ה .גארב מדגי כיצד הנימה האישית )כדעת אברמובי( ,המיסטית )כדעת שרלו( והפיוטית
)כדעת פוקס( של הראי"ה טושטשה לטובת הפניית הגותו לכיוו של אמירה לאומית .גארב מדגיש
במיוחד את הצד הפואטי שביצירתו של הראי"ה .הוא מזכיר את המחלוקות שראינו לעיל על מידת
השיטתיות שבהגותו של הראי"ה ועל שאלת הטרמינולוגיה שביסוד השיטתיות – קבלית או
פילוסופית ,וטוע שהנטייה השירית של הראי"ה מנעה ממנו מלהיצמד באופ שיטתי למבני
סכמתיי ,בי א קבליי ובי א פילוסופיי.
י' מאיר פרס מאמר מקי על עריכת כתבי הראי"ה 30,ובו ביקש להצביע על כ שלציד של
הרצ"י והרב הנזיר ,יש ג עריכות רבות של כתבי הראי"ה שנעשו ופורסמו על ידי אחרי .לדעתו
של מאיר עריכות אלו מלמדות על כ שתורת הראי"ה התפרשה באופ רבגוני בהרבה מזה שביקש
הרצ"י לצייר .כבר בחייו של הרב קוק היו פרשניות שונות שבאו לידי ביטוי במעשי עריכה שוני.
בנוגע לעריכתו של הרצ"י ,סבור מאיר שעריכתו היא מגמתית ביותר ונותנת לדברי הראי"ה צביו
שונה מזה שהיה לה ע כתיבת .המגמה העיקרית של הרצ"י הייתה הרצו להיתלות בכתבי
אביו כדי לבסס את השקפתו הפוליטית .בנוס מצביע מאיר על מגמה של המעטת משקל
המקורות הקבליי והפילוסופיי של כתבי אביו ועל הטיית כתבי הראי"ה לעמדה המסתייגת
מהחסידות.
ראוי לציו כא ג מאמרו של י' ברנדס 31המציע עריכה מחודשת של כתבי הראי"ה )בדומה
להצעתה של דיסו שראינו לעיל( .ברנדס כותב שהרב הנזיר והרצ"י ערכו את כתבי הראי"ה "על פי
צור השעה וכפי יכולת הדור" ,ולמרות ש"הללו ערכו דברי הראויי לזמנ ולשעת ,שלח לא
נס עד עתה" ,יש כעת – לאחר פרסו שמונת הקבצי – מקו לעריכה חדשה .עיקרה של ההצעה
הוא שבנוס לתורת הכלל והלאומיות הישראלית שהודגשה בספרי הערוכי הקיימי – מציע
ברנדס ראשי פרקי ל'אורות האד' .עריכה זו תדגיש את משנת האד הפרטי של הראי"ה ותענה
על צרכי ההווה שבו מוש דגש חזק על עולמו של היחיד וצרכיו.

.˙Â¯Â˜Ó‰ ,·¯‡‚ ;‰"È‡¯‰ ,·¯‡‚ .29
.˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .30
.˙Â¯Â‡ ,Ò„¯· .31
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המשות לרוב הדעות האחרונות היא ההנחה שעלינו לחפש את הגותו ה'מקורית' של הראי"ה
שהוסתרה בתהלי עריכת כתביו .תהלי זה מבקש להפריד בי הראי"ה ובי תלמידיו ולשלול את
הבלעדיות שהייתה לרב הנזיר ולרצ"י על הגותו של הראי"ה – בלעדיות שהושגה בעיקר עקב
שליטת הבלעדית בעריכת ופרסו הכתבי .מאיד ,ד' שוור הצביע על הבעייתיות שבגישה זו.
לדעת שוור 32יש להתייחס לחוג תלמידי הראי"ה כאל חוג רעיוני מגובש ובעל משנה קוהרנטית
ולכ יש לראות את פרשנות של חברי החוג לתורת רב כאותנטית.
ג אברמובי מגיע למסקנה דומה במאמר מאוחר יותר 33,שד באריכות בחלקו של הרצ"י
בעריכת כתבי הראי"ה מהיבטי שוני .הוא אמנ חוזר ומצביע על השינויי הרבי שהכניס
הרצ"י במהל עריכתו את כתבי אביו .אול ,מסקנתו במאמר המאוחר היא ששינויי אלו
תואמי את רצונו ורוחו של הראי"ה ,ושהקטעי המודפסי משקפי נאמנה את עמדתו של
הראי"ה  למרות השינויי.
הרב יואל ב נו 34ד בדבריה של שבייד ושרלו על היות הגותו של הראי"ה הגות שנכתבה
בהשראה .למרות שהוא מסכי ע כיוו הדברי ,הרי שלדעתו ה טעו באבחנה המדויקת של
טיב ההשראה .לדעתו ,הרב קוק כתב מתו חוויה פנימית אותה יש להגדיר ,על פי מדרגות הנבואה
הידועות ,כמדרגת רוח הקודש .כתיבה מסוג זה ,א הייתה מתפרסמת במלואה בזמנו ,הייתה
עשויה להביא לתגובה חריפה ביותר נגד הרב קוק עד כדי דחיקה לשוליי וחר .עריכת של
הרצ"י והנזיר הצילה את הרב קוק ואת כתביו ואפשרה לכתבי שהתפרסמו על יד לתפוס מעמד
משפיע וחשוב.
ככלל ,טוע הרב בנו שמגמתו העיקרית של הראי"ה בפרסו כתביו הייתה יכולת ההשפעה
על הדור ,כ שההכרעה לפרס את הדברי בלבוש נגלה של הגות אמונית פילוסופית ,תו
הסתרת הבסיס הקבלי ,היא הכרעתו של הראי"ה עצמו .הרצ"י והנזיר פעלו בעריכת ובשינויי
שהכניסו על פי רצונו של הרב קוק ,בידיעתו ובאישורו ,ואכ הצליחו להפו את תורתו לבעלת
השפעה משמעותית .ע זאת ,הרב בנו טוע שהחשש מההתנגדות שהדברי יעוררו היה נכו
לזמנו ואינו נכו כיו – ולכ ראוי לפרס את כתבי היד.

 .32ראה ,ÌÈÎ¯„ ,ı¯ÂÂ˘ ;Ì‡‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;577576עמ'  .336332 ,137וראה עוד בנושא זה להל ,פרק
ג ,הערה .143
.˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .33
 .34ראה ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ Ô· ;'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ô· :עמ' .198130 ,105102
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‰È˙Â¯ËÓÂ ‰„Â·Ú‰ ‰·Ó .4
הטענה של החוקרי הרואי את עריכת כתבי הראי"ה כהטיה וצנזור מתבססת על שני רבדי
של התערבות העורכי .1 :שינויי שהוכנסו בנוסח דבריו של הרב קוק שהתפרסמו על ידי הרצ"י
והרב הנזיר ,כ שהנוסח המודפס שונה מהנוסח המקורי כפי שנכתב על ידי הראי"ה .2 .מדיניות
פרסו הפסקות  ההחלטה איזה פסקות לפרס ולכלול בספרי שפורסמו ואיזה פסקות לא
פורסמו עד לפרסו כתבי היד עצמ.
בפרקי א וב להל אבח את הרובד הראשו במה שנוגע לעריכת של הרצ"י את הספר ‡˙Â¯Â
והרב הנזיר את ‡ .˜"‰¯Âהבסיס לפרקי אלה הוא השוואה שיטתית של הנוסח של הספרי אל
נוסח כתבי היד מה ה נלקחו .חו מההבדלי שנידוני במפורש בגו המחקר ,מצורפת
השוואה זו במלואה כנספחי בכר השני של העבודה .טבלות ההשוואה המלאות מאפשרות
לקורא שיבוא אחרי להתרש בעצמו מהבדלי הנוסח ,ומתו כ ג לבקר את מסקנותיי או לפתח
מסקנות משל עצמו .הדיו שבפרקי עצמ מבקש לנתח את הבדלי הנוסח ולעמוד על משמעות
– ה מבחינת מגמות העריכה העולות מהתיקוני וה בהערכת השפעת השינויי על התמונה
הכללית של הגותו של הראי"ה ,כפי שהוצגה בטר פורסמו הפסקות המקוריות.
פרק ג ידו בהיבטי השוני של הרובד השני ,של מדיניות פרסו הפסקות ,בנוגע לשני
העורכי – הרצ"י והנזיר .מטרת הדיו היא לבחו את משמעות ההחלטה של העורכי לפרס את
כתבי הראי"ה באופ חלקי וערו על פי נושאי .הדיו מבקש להעמיד את מרכז הסוגיה סביב
העובדה שהראי"ה ועורכיו ראו בכתיבתו כתיבה שמקורה בהשראה .לנקודה זו יש השלכה מרכזית
על אופי הכתיבה ומדיניות העריכה .בפרק משולב עיו מחודש בספר ¯‡˘  – ÔÈÏÈÓספר שלא זכה
להתעניינות רבה ,אבל עיו בו יכול לגלות שהוא מחביא בתוכו מפתח משמעותי להבנת אופי
כתיבתו של הראי"ה ואופייה המיוחד של עריכת כתביו.
חשוב לציי כא שאי מטרתה של עבודה זו לחקור במלוא את התהליכי שמאחורי
הקלעי של תהלי העריכה .תהליכי אלה דורשי מחקר נפרד שיוכל להעשות במלואו רק אחרי
שיפתחו לעיו כל הארכיוני בה שמור החומר הרלוונטי .מטרתו של מחקר זה היא לבחו את
התוצאה הסופית – דהיינו את הפער שבי ספרי ‡ ˜"‰¯Â‡Â ˙Â¯Âכפי שפורסמו בציבור הרחב לבי
כתיבתו המקורית של הראי"ה .אנו נתייחס לשאלות שונות הקשורות לתהליכי העריכה רק במקו
שהדבר נזקק לצור עבודתנו ולצור בירורה של שאלת היסוד בה אנו דני – הערכת משמעותה
והשפעתה של העריכה על הדר בה הובנה תורת הראי"ה – והלגיטימיות של השפעה זו.
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:‡ ˜¯Ù
˙Â¯Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙ÎÈ¯Ú
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.1

1‡Â·Ó

הספר ‡ ˙Â¯Âמהווה עד היו טקסט יסוד מכונ בהגותו ובעיצובו של חלק מרכזי וחשוב
בציבור הדתי לאומי  אותו חלק שצמח מתו ישיבת מרכז הרב ,בנותיה ותלמידיה .ג בישיבות
ומדרשות שאינ מנויות ע החוג המצומצ של הישיבות והמכינות הקשורות בישיבות מרכז הרב
והר המור יש לספר זה תפקיד משמעותי בבניית הזהות הציונית דתית של הלומדי.
הספר יצא לאור לראשונה בחייו של הראי"ה בשנת תרפ"א )למרות שבראש הספר נשארה
שנת ההדפסה תר"פ( .הספר נער על ידי הרצ"י והכיל שני חלקי עיקריי' :אורות מאופל'
)שנחלק לשלוש חלקי' :אר ישראל'' ,המלחמה' ו'ישראל ותחיתו'( שנער ברובו )למעט שתי
פסקות( מתו שלוש מחברות כתב יד של הראי"ה שנכתבו בשווי בימי מלחמת העול )ופורסמו
לימי כקבצי הז( ,ו'אורות התחיה' שנערכו בשלב שני מתו כתבי היד שנכתבו ביפו לפני
המלחמה )החומר נלקח מקבצי אד  למעט שבע פסקות( .מהדורה זו אזלה מ השוק בזמ קצר
והייתה נדירה וקשה להשגה כבר בשני הסמוכות לפרסומה.
מהדורה שניה של הספר יצאה לאור בשנת תש"י .למהדורה זו צר הרצ"י חלקי נוספי.1 :
'קריאה גדולה' :התפרסמה בלוח ‡¯ È·ˆ‰ ıשהודפס ביפו בשנת תרס"ח' .2 .למהל האידאות
בישראל' :מאמר זה התפרס לראשונה בהמשכי בכתב העת  È¯·Ú‰בשנת תרע"ב .המאמר נער
על ידי הרצ"י ממקור שעדיי לא פורס' .3 .זרעוני' :קוב מאמרי זה פורס בקוב ˙Â·¯˙‰
 ˙ÈÏ‡¯˘È‰שפורס בשנת תרע"ג .הקוב נער על ידי הרצ"י וכשני שליש ממנו נלקחו מקוב א
של שמונת הקבצי )השאר נלקח ממקור שטר פורס(' .4 .אורות ישראל' :זהו החלק היחיד
במהדורה זו שיצא לאור לראשונה )בשנת תש"ב( אחרי מותו של הראי"ה .הוא נער על ידי הרצ"י
מהמקורות הבאי :שלושי ותשע פסקות נלקחו מקבצי אג ,חמש נלקחו מפנקס 'אחרו
בבויסק' ,ארבע מפנקס 'פ"א פסקות' ושש פסקות מהפנקסי שב˜ · ˜"ÈÓו.‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù
חמישי פסקות נלקחו ממקורות שטר פורסמו.
יש להעיר כא על ההבדלי בצורת העריכה של חלקי הספר השוני .כפי שצוי לעיל ,כתיבתו
המקורית של הראי"ה ,כפי שעולה מפנקסי כתב היד שפורסמו ,בנויה מפסקות רבות מאוד
שנכתבות זו אחרי זו ללא סדר ברור ,ושאי בה לרוב קשר הכרחי בי פסקות סמוכות .ג כשיש

.1

בכתיבת המבוא נעזרתי במקורות הבאי,Ô‰Î ;˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;·¯‰ ,˜ÊÂ¯ ;˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ ;‰Ó„˜‰ ,¯Â‡ :
.˙Â„ÏÂ˙Ï
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קשר כזה הוא אינו חל על יותר משתיי או שלוש פסקות צמודות 2.צורת העריכה של הרצ"י את
הפסקות השתנתה במש הזמ .ג המאמר ל'מהל האידאות בישראל' וג חלק מהמאמרי
שב'זרעוני' ה מאמרי ארוכי ושיטתיי .כפי שנית להסיק מבדיקת עריכת 'זרעוני' שבנספח
לפרק זה ,ועל פי הידוע לנו על עריכת ופרסו המאמר 'מהל האידאות בישראל' 3,הרי שצורה זו
הושגה על ידי חיבור של מספר פסקות קצרות יחד .חיבור זה היה כרו בעריכה מסיבית של חיתו
והדבקת משפטי ,ערבוב פסקות זו בזו ועוד שינויי נרחבי .אול בעריכת החלקי המאוחרי
יותר שב‡ ˙Â¯Âלא חזר הרצ"י על סגנו עריכה מסיבי כזה 4.החלקי האחרי של ‡ ˙Â¯Âה בעצ
ליקוט וכינוס של פסקות שונות העוסקות בנושא משות .ג היק המעורבות בתו הפסקות הוא
הרבה יותר קט .ע זאת ,מבחינה תוכנית התערבות מינורית כזו יש בה בכדי להשפיע על
משמעות הדברי לא פחות ולפעמי א יותר מהעריכה המסיבית.
מהדורת תש"י הודפסה פעמי רבות מאז במספר גדול מאוד של עותקי ,והיא נפוצה מאוד
ונלמדת בהיק רחב בחלק גדול של המוסדות החינוכיי הישיבות והמדרשות של הציבור הדתי
לאומי )א כי ,לא תמיד הלימוד הוא ישיר מ הספר – לעיתי הוא מכלי שני :לימוד של דברי
הרצ"י ,תלמידיו ותלמידי תלמידיו הנסמכי על ‡ ˙Â¯Âומפרשי אותו(.
בשנת תשס"ד יצאה לאור מהדורה מהודרת של הספר ‡ ˙Â¯Âעל ידי הוצאת 'מאבני המקו'
של ישיבת בית אל .הוצאה זו נערכה על ידי הראל כה ומעבר לדפוס מאיר עיניי ,ניקוד והערות
יש בה ג מידע ביבליוגרפי על הספר5.

.2
.3

על משמעותה של כתיבה מסוג זה ראה לעיל במבוא ,סעי  ,1ולהל ,פרק ג סעי .3.1.2
על סוגיה זו ראה ,Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,È¯‡· :ב ,עמ'  ,˙Â„ÏÂ˙Ï ,Ô‰Î ;325284עמ' שעזשפ;  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Óעמ' ,220219
.243 241

.4

עיט וגוטל כבר עמדו על השינוי הזה שבדר עריכתו של הרצ"י )ראה ,˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ :עמ'  ,˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂ‚ ;24עמ'
 .(624אלא שמאיר חלק על קביעתו של גוטל וסבר ש"השינויי המשמעותיי והמגמות העיקריות בעריכתו של
הרצי"ה מתגלות דווקא מאוחר יותר ע התגבשות השקפותיו לנוכח הקמת מדינת ישראל ומלחמותיה" ),¯È‡Ó
‡ ,˙Â¯Âהערה  .(87קשה להבי מהו הבסיס לקביעתו זו של מאיר ולכל הטענה הנטענת ש בדבר הביטוי הקיצוני
שאפיו עריכתו של הרצ"י מקבל דווקא לאחר הקמת המדינה ומלחמות ששת הימי ויו הכיפורי .הקושי
העיקרי בהבנת דבריו נובע פשוט מכ שכל חלקי הספר ‡ ˙Â¯Âוהספרי ‡ ‰·Â˘˙‰ ˙Â¯Âו‡ ‰¯Â˙‰ ˙Â¯Âפורסמו

.5

עוד לפני קו המדינה .הספרי היחידי שער הרצ"י לאחר קו המדינה ה  (‡"Ï˘˙·) ‰"È‡¯ ˙Â„ÈÓוהכר
השני של ) ‰"È‡¯ ˙ÏÂÚתש"ט(.
בנוגע לסיבה לשינוי זה ,הרי שנית לשער השערות שונות ,אלא שלא מצאתי בסיס מספק לתשובה לא בבדיקת
העריכה לגופה וג לא בחומר הרב שנכתב עד היו על הרצ"י.
מעניי לציי שבהדפסה מאוחרת יותר של מהדורה זו הושמט הפרק הביבליוגרפי שבסו – ושמא אי הדבר
מקרי.
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כפי שצוי בפרק המבוא לעיל ,נית כיו ,לאחר פרסו שמונת הקבצי והספר ˜ ˜"ÈÓלבחו
את עריכתו של הרצ"י ברובו הגדול של הספר ‡ .˙Â¯Âלצור בדיקה זו בוצעה השוואה מדוקדקת
של הנוסח של ‡ ˙Â¯Âבמהדורת תש"י אל הנוסח של כתבי היד של הראי"ה שהתפרסמו עד עכשיו
)ההשוואה המלאה מצורפת בכר השני של העבודה כנספח לפרק זה( .הבחירה במהדורת תש"י
נובעת מכ שנוסח מהדורה זו הוא זה שזכה לפרסו רחב והייתה לו השפעה ציבורית נרחבת.
להל ננתח את הקווי המאפייני את עריכתו של הרצ"י תו התבססות על ממצאי ההשוואה
ומתו התייחסות לנקודות אליה התייחס כבר המחקר בנושא )שנידו בפרק המבוא( .כאמור
לעיל ,פרק זה יעסוק רק במשמעות העריכה המקומית – דהיינו שינויי מקומיי שהוכנסו במבנה
הפסקות ,בשינויי מילי ,בהשמטת והוספת מילי וכו' .סוגיות כלליות הנוגעות לשיקולי עריכה
רחבי יותר כמו המבנה הכללי של הספר ומדיניות פרסו ואי פרסו פסקות ידונו להל ,פרק ג(.

˙Â˜ÒÙ‰ ˙‡ÂÂ˘‰ È‡ˆÓÓ ˙‚ˆ‰ .2
בדיקת ההבדלי שבי הנוסח ב‡ ˙Â¯Âלבי הפסקות כפי שנכתבו על ידי הראי"ה מביאה
למסקנה ברורה :במהל עריכת הספר הכניס הרצ"י שינויי משמעותיי בנוסח הדברי )כפי
שיפורט להל( 6.שינויי אלה אינ רק בענייני לשו וסגנו אלא ג שינויי תוכניי מהותיי
המשפיעי על משמעות הדברי ושהוכנסו בכוונת מכוו .ככלל נית לחלק את השינויי לשני
סוגי עיקריי :שינויי של הוספת תכני וחידוד מסרי מחד ,ושינויי של השמטה ,ריכו
מסרי וטשטוש מאיד .להל בתת פרק זה נפרט את השינויי ואת מגמות העריכה שנית להסיק
מה .בתת הפרק שלאחר מכ נבקש לנתח את הממצאי ולצייר את התמונה העולה מה בדבר
מגמתו של הרצ"י בעריכת הפסקות ,תו התייחסות לסתירות הקיימות בי המגמות השונות
העולות מבדיקת העריכה ולנכתב עד כה במחקר בסוגיה זו.
דברי כא ובהמש מבוססי על הנחת יסוד מוקדמת ,על פיה הבדל שנמצא בי הנוסח
באורות לנוסח בכתבי היד של הראי"ה מלמד בהכרח על שינויי שעשה הרצ"י .הנחה זו מחייבת
הסבר לאור העובדה שרוב חלקי הספר ‡ ˙Â¯Âפורסמו עוד בחייו של הראי"ה ויש לקחת בחשבו
את האפשרות שהשנויי נעשו על ידי הראי"ה עצמו .סוגיה זו מחייבת דיו נפרד שאי כא מקומו,
שכ ,כפי שצויי במבוא לעיל ,מטרתו של מחקר זה אינה לחקור את התהליכי שהיו מאחורי
6

זאת בניגוד לקביעתו של הראל כה" :הרצי"ה העתיק מתו הפנקסי פרקי כהווית וכמעט שלא חלו שינויי
לשו" ) ,˙Â„ÏÂ˙Ï ,Ô‰Îעמ' שעה(.
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הקלעי בתהלי הפרסו אלא להציג את התוצאה הסופית – דהיינו להראות את ההבדלי בי
תורת הראי"ה כפי שפורסמה ברבי לזו שנכתבה על ידו במקור .אצביע כא רק בקצרה על שני
יסודות עליה אני סומ את ההנחה המוקדמת הנ"ל .1 :כמה מחוקרי הראי"ה 7הגיעו למסקנה
)המקובלת ג עלי( שהוא לא התערב כמעט בתהליכי הפרטניי של עריכת ופרסו כתביו )ע
כי עיקר הדיו נסב על עריכת אורה”ק ,ראה להל ,פרק ב ,סעי  .2 .(1.1ג א היה הראי"ה
מעורב בהכנסת השינויי ב‡ ˙Â¯Âוהסכי לה ,הרי שאי ספק בכ שהיוז לה היה הרצ"י
העור  כ שה משקפי בכל מקרה את מגמותיו ומטרותיו .עניינו של פרק זה אינו לבחו את
מידת הלגיטימיות של השינויי אלא להציג את משמעות.

ÌÈÎ˙ ˙˘‚„‰Â „Â„ÈÁ 2.1
במקומות רבי נית לראות שהרצ"י מדגיש מסרי מסוימי על ידי שינוי מילי והוספה של
מילי או א משפטי 8.נית לראות שתופעה זו קיימת בעיקר במספר נושאי מוגדרי וקרובי
זה לזה.
˙ÂÏ‚‰ ˙ÏÈÏ˘Â ı¯‡‰ ˙ÏÂ‚Ò ˙˘‚„‰ 2.1.1
במספר מקומות ,שינויי עריכה מדגישי את מעלתה של אר ישראל ומחזקי מסרי של
שלילת הגלות ,תו שהרצ"י יוצר זיקה בי שני הנושאי:
*1

‡¯(Ë 'ÓÚ) ‡ Ï‡¯˘È ı
 ...המחשבה על דבר אר ישראל ,שהיא רק ער חיצוני כדי
העמדת ` zcebהאומה ,אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה
את הרעיו היהדותי בגולה ,כדי לשמור את צביונו ולאמ את
האמונה והיראה והחזוק של המצות המעשיות בצורה הגונה,
אי לה הפרי הראוי לקיוjxra ÚÂÚ¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ „ÂÒÈ‰ ÈÎ ,
`...l`xyi ux` ly ycewd ozi

.7
.8

ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;202199עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;194193עמ' .143142
יש להוסי לקביעה זו הסתייגות חשובה :כיו ,בגלל שלא פורסמו עדיי כל כתבי היד ,הרי שאי לשלול לחלוטי
את האפשרות שתוספת שאנו מייחסי לרצ"י מקורה בעצ בכתב יד אחר של הראי"ה שטר פורס .אול ברוב
המקרי אי זו אפשרות סבירה ,וג א היא תתברר כנכונה ,הרי שג מעצ העריכה הזו ושיבו המילי
ממקור אחר בתו הקטע ,אפשר להסיק באופ מבוסס למדי את אותה המסקנה שהסקנו על בסיס ההנחה
שהתוספת היא פרי עטו של הרצ"י.

*.

הסבר לסימוני שבטבלות השוואת הפסקות )הפסקות ממוספרות ברצ על פי סדר פרסומ(:
 .1הבדלי לשוניי )או תיקו פסוקי( מסומני בקו תחתו.
.˙ËÏÂ· ˙Â‡· ÌÈÓÂÒÓ ˙È¯˘Ù‡ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÚ· ÌÈÏ„·‰ .2
enk) dpey ze`a ze`aen (zehnyd e` zetqed) zewqtd zg`a wx ze`vnpd milin .3

˘‚È Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
 ...המחשבה על דבר אר ישראל ,שהיא רק ער חיצוני כדי
העמדת האומה ,אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את
הרעיו היהדותי בגולה ,כדי לשמור את צביונו ולאמ את
האמונה והיראה והחזוק של המצות המעשיות בצורה הגונה,
אי לה פרי הראוי לקיו...·Â˜¯Â ÚÂÚ¯ ‡Â‰ ÔÈÚ‰ „ÂÒÈ˘ ÔÚÈ ,

.(ef

 .4טקסט שהוזז ממקומו באופ משמעותי מסומ ברקע כהה.
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(·È-‡È 'ÓÚ) Ê Ï‡¯˘È ı¯‡ 7
...באר ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו ,ש ˙ÂÙÈ˘ÁÓ
ה נהרה ,יונקות חיי עצמיי מזיו החיי של כנסת ישראל,
מושפעות ה מסוד יצירת המקורית בדר ישרה .אוירא דאר
ישראל  ‡ÈˆÓÓאת הגדול הרענ של אותיות החיי הללו...

˘ÂÚ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...באר ישראל מתגדלי האותיות של נשמתנו ,שמה ÌÈÙÈÒÂÓ
ה נהרה ,יונקי חיי עצמיי מזיו החיי של כנסת ישראל,
מושפעי ה מסוד יצירת המקורית בדר ישרה .אוירא
דאר ישראל  ‡ÈˆÂÓאת הגדול הרענ של אותיות החיי
הללו...

בפסקה השניה נראה שבנוסח המקורי של הראי"ה אר ישראל רק מגלה כלפי חו את
האותיות הנשמתיות ומוסיפה לה אור ואילו בנוסח באורות משמע שהיא יוצרת אות .במקו
אחר הרצ"י יוצר על ידי תוספת דברי זיקה בי שלילת הגלות לבי אר ישראל:
58

‡(‚Ò-·Ò 'ÓÚ) Á ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â

היהדות בגולהlhn zlawn `idy dwipid `lel ,
 did `l l`xyi ux` zyecw ly miigdלה בסיס
מעשי בעצ ,כ"א  ici lrחזו dלב ,המיוסד על ציורי של

תקוה ושל הגות יקר ,מצד העתיד והעבר .אמנ יש קצבה
כמה כח יש בחזיו לב  dfלשא עליו את משא החיי ולסול
בכחו נתיבה לחיי ע ,והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה.
ע"כ יורדת היא היהדות בגולה פלאי ,ואי לה ˙˜ ‰Âכ"א
לנטע אותה במקור חיי של חיי ממשייdyecw ly ,
 .l`xyi ux`a `"k dievn dpi`y ,zinvrאפילו
ניצו אחד של dחיי dממשיי  elldיהיה המו גדול ורב
של חיי חזיוניי .החיי הממשיי של  zyecwהיהדות
אינ מתגלי כ"א בשיבת האומה לארצה ,שהיא המסלה
הסלולה לשיבתה לתחיה ,וכל העליונות שברוחה ובחזו לבה
יקומו ויחיו כפי אותה המדה ,שהיסוד המעשי יתפוס מקו
להחיות את החזיו המתעל...

˘Ó-ÁÏ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
היהדות בגולה ` oiלה בסיס מעשי בעצ dpi`e ,כי א
חזו לב ,המיוסד על ציורי של תקוה ושל הגות יקר ,מצד
העתיד והעבר .אמנ יש קצבה כמה כח יש בחזו לב לשא
עליו את dמשא  lyהחיי ולסול בכחו נתיבה לחיי ע.
והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה .על כ יורדת היא היהדות
בגולה פלאי ,ואי לה ˙˜ ‰כי א לנטע אותה במקור חיי
של חיי ממשייe .אפילו ניצו אחד של חיי ממשיי יהיה
המו גדול ורב של חיי חזיוניי .החיי הממשיי של
היהדות ,אינ מתגלי כי א בשיבת האומה לארצה ,שהיא
המסלה הסלולה לשיבתה לתחיה .וכל העליונות שברוחה
ובחזו לבה יקומו ויחיו ,כפי אותה המדה שהיסוד המעשי
יתפוס מקו להחיות את החזיו המתעל...

הראי"ה אמנ כתב בסיו הפסקה המקורית שרק שיבה לאר ישראל תשיב את היהדות
לתחייה ,אבל הרצ"י בהוספותיו הדגיש את מרכזיותה של אר ישראל פי כמה מוני 9.בפסקה
אחרת משמיט הרצ"י רק אות אחת – אבל ההבדל משמעותי:
(È 'ÓÚ) ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ 3
...עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח
המקור לטהרתו .ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי היא ...˙¯˙ÂÈÓ

˘ÁÈ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח
המקור לטהרתו .ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי הוא
10 ¯˙ÂÈÓÎ

לא הבלטתי הבדלי של כתיב מלא וחסר והבדלי פיסוק )למעט הערות במקרי בה יש להבדל משמעות
תוכנית( ,שכ מהדירי הקבצי לא פעלו בסוגייה זו בצמידות מלאה לכתב היד )ראה ˘˜"· ,עמ' .(107
 .9אול ,בפסקה זו נית לראות ג מגמה של ריכו הביקורת על היהדות בגולה ,וראה על כ לעיל ,סעי .2.2.1.1
על מרכזיותה של אר ישראל בהגותו של הרצ"י ראה ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .113112 ,110106
 10ב˘˜"‡ )כר ב ,עמ' קצו( הנוסח כא הוא בלשו נקבה )כמו ב‡ ...":(˙Â¯Âהיא כמיותרת" .על פי הדקדוק נית היה
לטעו שבגרסה שב˘˜"· המילי הרי הוא כמיותר מתייחסות למילה מקור שמוזכרת קוד ,ואז השינוי ללשו
נקבה שנעשה ב‡ ˙Â¯Âוב˘˜"‡ הוא משמעותי ומשנה את משמעות המשפט בהופכו את הגלות למיותרת ולא את
המקור .אלא שעיו בפסקה בכללותה מראה שפירוש כזה אינו אפשרי שכ בהמש כותב הרב קוק על כ שהאורה
חוזרת להיות דופקת לצאת מהמעיי הפרטי שהוא המקור .על כ סימנתי הבדל זה כהבדל לשוני שבו שינה הרצ"י
והתאי את לשו הראי"ה לכללי הדקדוק .מהדיר ˘˜"‡ הל בעקבותיו ,וכפי שהצהיר במבוא לספר תיק ג הוא
והתאי את לשונות הזכר והנקבה שבכתב היד לדקדוק הנהוג כיו .מאיד ,מהדיר ˘˜"· פעל על פי שיטתו
)המוצהרת ג היא( להחזיר את נוסח כתב היד למקורו במידת האפשר )בסוגיה זו ראה עוד במבוא ,לעיל ,סעי
.(2
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הראי"ה ניסח דבריו בזהירות מסוימת וכתב שהגלות היא Îמיותרת ,ואילו הרצ"י משמיט את
הכ' והופ את האמירה לנחרצת!11

˙ÂÈÁÈ˘Ó‰Â ‰ÏÂ‡‚‰ ÈÈÈÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ï˘ ‰˙˘‚„‰Â ‰˙ÙÒÂ‰ 2.1.2
במספר מקומות הרצ"י מדגיש ומחזק את ההתייחסויות של הראי"ה בנושא הגאולה
והמשיחיות ,כ למשל:
(ÁÎ-ÊÎ 'ÓÚ) ·È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 30
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה‡Â‰ Á¯ÂÙÂ ıˆÂ ,
 ,‰ÊÈÊÚ‰ zigiynd ‰ÈÁ˙‰הבאה לטהר את סרחו הבשר,
את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח את העול
ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי המקושר ע
הסרחו התולרתי ,הסות כל הופעת רוח טוהר.

`xe

˘ÊÎ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה12.Á¯ÂÙÂ ıˆ ‡Â‰Â ,
zipgexd ,zillkd z` zncwnd ziyi`d ‰ÈÁ˙‰
 ,ziptebd z` zncwnd dfifrdהבאה לטהר את
סרחו הבשר ,את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח
את העול ,ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי
המקושר ע הסרחו התולרתי ,הסות הופעת כל ריח טוהר.

בחלק הראשו של הפסקה יש אמנ התייחסות למושג אורו של משיח ,אלא שכא הראי"ה
התייחס ליחס שבי הפ הכללי לפרטי ובי הרוחני לגופני שבתחייה .הרצ"י הטה את הדברי
לכיוו אחר ,תו הוספת הממד המשיחי )לשינויי שבפסקה זו יש עוד משמעויות בתחומי
נוספי .ראה להל ,סעיפי  2.2.2.3ו .(2.2.2.5ישנ ג מקומות בה הרצ"י מוסי התייחסות
לענייני הגאולה ג במקומות בה היא לא נמצאת בכתיבה המקורית של הראי"ה:
(Ë 'ÓÚ) ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ 1
...האמו האמתי של רעיו היהדות בגולה בא יבא רק מצד
עמק שקועו באר ישראל ,ומתקות אר ישראל יקבל תמיד את
כל תכונותיו העצמיות .צפית ישועה היא כח המעמיד של
היהדות הגלותית`id l`xyi ux` ly zecdide ,

˘‚È Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...האמו האמתי של dרעיו היהדותי בגולה הוא בא יבא רק
מצד עמק שקועו באר ישראל ,ומתקות אר ישראל יקבל
תמיד את כל תכונותיו העצמיות .צפית ישועה היא כח
המעמיד של היהדות הגלותית.

.dnvr dreyid

(ËÈ-ÁÈ 'ÓÚ) ‡ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 19
...אור ישראל זורח והול ואור ,מפע בקרב ˘˙‡ Â˙Ó
...Â˙ÏÂ‡‚ ˙ÂÓÏ‰

˘ÂÒ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אור ישראל זורח והול ואור ,מפע בקרב ˘...Â˙Ó

(‰Î-„Î 'ÓÚ) Á Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 26
...עז וגבורה ,חשק ואבירות 13,אמונה ונצחו עז ,התהפכות
עמק היאוש למקור ישועה ופריחת חיי ,רוממות קדש כימי
עול xdep lkde ,הופעת  :dle`bהתבונה˙˜¯·‰ ,
הבקורת ,ההסדרה  ˙È˙¯·Á‰ועמק האמונה ,חדוש הנשמות
והרטבת הגויות...

˘‰Ï ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...עז וגבורה ,חשק ואבירות אמונה ונצחו עז ,התהפכות עמק
היאוש למקור ישועה ופריחת חיי ,רוממות dקודש כימי
עול ,הופעת התבונה  ˙ÂÙÈ¯ÁÂהבקורת ,הסדרת ˙ÂÈ˙¯·Á‰
ועומק האמונה ,חידוש הנשמות והרטבת הגויות...

(ÂÏ-‰Ï 'ÓÚ) ÁÈ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 36
...והדברי מקושרי ע ˆ ¯Úהעול כולו ,עד שבאחרית
הימי עקבות כח המדמה מתגלי ואהבת האר מתעוררת.
מתראה הדבר בשמריו ,אבל עומד הוא להזדכ" .הקט יהיה
לאל ."dpyig` dzra 'c ip` ,mevr iebl xirvde

˘ˆ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והדברי מקושרי ע  „ÓÚÓהעול כולו ,עד שבאחרית
הימי עקבות כח המדמה מתגלי ,ואהבת האר מתעוררת.
מתראה הדבר בשמריו ,אבל עומד הוא להזדכ .הקט יהיה
לאל.dnly jl sl`d ,

 .11שלילת הגלות מהווה נידב חשוב בהגותו של הרצ"י .ראה ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;104102עמ ;88
˘ ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂעמ' .3723
 .12הבדל הפיסוק משמעותי כא כחלק משינוי משמעות המשפטי.
 .13להבדל הפיסוק יש כא משמעות תוכנית.
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ההתייחסות לעניי אר ישראל והגאולה נמצאת ללא ספק באופ משמעותי בכתיבה המקורית
של הראי"ה ,אבל נדמה שהרצ"י ביקש לחדדה ולהפו אותה לנחרצת וברורה א יותר14.

‰ÂÂ‰ ÔÓÊÏ „È˙Ú ÔÓÊÓ ‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ ‰·È˙Î‰ ÈÂÈ˘ 2.1.3
שינוי מעניי ובעל משמעות הוא העובדה שהרצ"י משנה אמירות שכתב הראי"ה על הגאולה
מלשו עתיד ללשו עבר והווה:
(„È 'ÓÚ) ‚ ‰ÓÁÏÓ‰ 11
...אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה ,וכיו
שנגמל הגזע הודחנו ממלו ,בגוי נתפזרנו ,נזרענו במעמקי
האדמה ,עד אשר עת הזמיר  ÚÈ‚‰וקול התור ישמע בארצנו.

˘‡˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה ,וכיו
שנגמל הגזע הודחנו ממלו ,בגוי נתפזרנו ,נזרענו במעמקי
האדמה ,עד אשר עת הזמיר  ÚÈ‚Èוקול התור ישמע בארצנו.

(ËÒ-ÊÒ 'ÓÚ) ÊË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 66
...וכל מה ˘ ˙ÂÙÒÂ˙Óמלאכות ועבודות גשמיות באר ישראל,
תצא ע"י ישראל ביסודה המלאכה  dceardeמשפלותה
המאררה...

˘ÊÙ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וכל מה ˘ ÂÙÒÂ˙Èמלאכות ועבודות גשמיות באר ישראל,
תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה משפלותה המאררה...

ג בפסקות הבאות משנה הרצ"י את הכתיבה של הראי"ה הרואה אלמנטי של גאולה
כשייכי לעתיד:
(ÊÚ 'ÓÚ) ÂÎ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 76
..הננו קרואי  ÌÏÂÚÏחדש מלא זוהר עליו ,לתקופה חדשה
שתעלה בחסנה על כל התקופות גדולות הער שקדמו לה,
מאמי הוא הע כולו ,שאי גלות עוד אחרי הגאולה
ההולכת ומתחלת שלפנינו...

˘·Ú¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הננו קרואי  „È˙ÚÏחדש ,מלא זוהר עליו ,לתקופה חדשה,
שתעלה בחסנה על כל התקופות גדולות הער שקדמו לה.
מאמי הוא הע כולו שאי גלות עוד אחרי הגאולה
ההולכת ומותחלת שלפנינו...

(È 'ÓÚ) ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ 3
...והאורה הכללית חוזרת היא להיות  ˙Ú·Âמהמעי העצמי
הפרטי בכל חילו ,ואורו של משיח המקב נדחי מתחיל
להופיע...

˘ÁÈ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והאורה הכללית חוזרת היא להיות „ ˙‡ˆÏ ˙˜ÙÂמהמעי
העצמי הפרטי בכל חילו ,ואור משיח מקב נדחי מתחיל
להופיע...

במקו עתיד חדש יש לנו עול חדש שכבר כא ,ובמקו אורה שרק עומדת לצאת בעתיד
הקרוב הרי בנוסח שבאורות היא כבר נובעת בהווה.
ÌÂÎÈÒ 2.1.4
המכנה המשות לכל המקומות בה הוסי הרצ"י או ביקש להדגיש מסרי הוא ברור –
סוגיית אתחלתא דגאולה .הרצ"י ביקש לחדד את קביעתו של הראי"ה שאנחנו נמצאי בתקופה
של גאולה ,את הצור בעזיבת הגלות ובחזרה לאר ,ואת היותו של תהלי גאולה זה התשובה
הבלעדית לבעיות של ע ישראל.

 .14על תפיסת הגאולה של הרצ"י ראה ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .7138
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ראוי לציי שמסרי אלה נמצאי באופ ברור בדברי של הראי"ה ג בטר נערכו על ידי
הרצ"י .אבל מבדיקת העריכה עולה בבירור המגמה לחדד מסרי אלה ,להפו אות לנחרצי יותר
ולהדגיש את היות אקטואליי ומתייחסי למציאות העכשווית באר ישראל.

ÌÈ¯ÒÓ ˘ÂË˘ËÂ ‰ËÓ˘‰ ,ÍÂÎÈ¯ 2.2
רוב שינויי העריכה שעשה הרצ"י אינ שייכי לסוג שנידו לעיל – הוספה והדגשה ,אלא
להיפ :עיקר השינויי ה לכיוו של השמטת מילי ומשפטי והכנסת שינויי שיש בה בכדי
להעלי ,לטשטש ולרכ מסרי בתחומי שוני .באופ כללי נית לחלק שינויי אלה לשני סוגי
עיקריי :שינויי שמטרת העלמת או ריכו הביקורת כלפי קבוצות שונות ,ושינויי שמטרת
להעלי או לטשטש מסרי בעלי אופי נועז ,חדשני או רדיקלי.
˙ÂÂ˘ ˙ÂˆÂ·˜Â ˙ÂÚÂ˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÂÎÈ¯Â ‰ËÓ˘‰ 2.2.1
˙È˙ÂÏ‚‰Â ˙È„¯Á‰ ˙Â„‰È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÔÂ„ÈÚÂ ˙ËÓ˘‰ 2.2.1.1
(·Ò-‡Ò 'ÓÚ) Ê ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 57
ממעמקי הגניזה של הנשמה נקח את האור אשר יחיה את הע
כולו ,להעמידו על רגליו .כח החיי הול הוא ומתגבר ,הוא
פור לו את נתיבותיו ,אבל אנו צריכי לחקר את תכנית רוחו.
השאיפה לרוח הקודש עליו ,רוח הקודש המתדמה לרוח
גבורי אזורי כח אלהי שהיה לנו בימי מקד ,בעת `xy
הכירה האומה את עצמה  ,ielbaהיא מתגברת והולכת .דר
הזרמתה היא פורצת גדרי ,היא מוחקת צורות של תמימות
רגילה ,miabyp miig zexve` df i"r zca`ne
ולכאורה נשאר המצב איו ,קרח מכא ומכא .אבל אי זה
כ"א מעבר ,תיכ אנו צריכי לגשת אל ההזרחה העליונה ,של
אור החיי הנובע ממקורו הנשא מרו מראשו ,שיטביע בכחו
צורה איתנה ,ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות
הבינוניתycewd xe`n dkxv lk dx`en dpi`y ,
 ,xedhdיכולה לת...

˘ÁÈ-„È ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
ממעמקי הגניזה של הנשמה נקח את האור אשר יחיה את הע
כולו להעמידו על רגליו .כח החיי הול הוא ומתגבר ,הוא
פור לו את נתיבותיו ,אבל אנו צריכי לחקר את תכנית רוחו.
השאיפה לרוח הקודש עליו ,רוח הקודש המתדמה לרוח
גבורי אזורי כח אלהי שהיה לנו בימי מקד ,בעת הכירה
האומה את עצמה ,היא מתגברת והולכת .דר הזרמתה היא
פורצת גדרי ,היא מוחקת צורות של תמימות zecxge
רגילה ,ולכאורה נשאר המצב איו ,קרח מכא ומכא .אבל
אי זה כי א מעבר .תיכ אנו צריכי לגשת אל ההזרחה
העליונה ,של אור החיי הנובע ממקורו הנשא ,מרו מראשו,
שיטביע בכחו צורה  dycgאיתנה daeh xzei ,ויותר
ממולאה בגבורת קודש ,מכל מה שהתמימות הבינונית
 zlyekd zecxgdeיכולה לת...

בפסקה זו הרצ"י משמיט את ההתייחסות המבקרת בחריפות את העול החרדי 15.הוא ג
מעד מאוד את המסר הכללי שאפשר להסיק ממנו מידה של לגיטימציה לפריצת הגדרי שתביא
בסופו של דבר למצב חדש וטוב יותר )וראה על כ באריכות בסעי  2.2.2.2להל( .ביקורת עקיפה
יותר )א כי חריפה ביותר( על חלק מ הציבור החרדי יש ג בפסקה הבאה:
(„Ú-‚Ú 'ÓÚ) Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 70
מחלוקת הדעות ע"ד הדרכת הכלל ,א בזמ הזה ,שרבו
פריצי נושאי דגל ההפקרות ביד רמה ,ראוי להפריד את
האומה ,שהכשרי נושאי דגל ש ד' לא יהי לה שו יחש ע
פורקי העול הפושעי ,או שמא כח השלו הכללי מכריע

˘‚Ù¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
dמחלוקת  lyהדעות על דבר הדרכת הכלל ,א בזמ הזה,
שרבו פריצי נושאי דגל ההפקרות ביד רמה ,ראוי להפריד את
האומה ,שהכשרי נושאי דגל ש ד' לא יהיה לה שו יחש
ע פורקי העול הפושעי ,או שמא כח השלו הכללי מכריע

 .15רוזנק עמד כבר על השינויי שבפסקה זו )¯ ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂעמ'  ,(271270אלא שהוא מפרש את המילה "חרדות"
כנגזרת פשוטה של המילה חרדה .לענ"ד יש לפרשה כמתייחסת לציבור החרדי באופ ספציפי.
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את הכל  ,כל עקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות
הכללית ,שעדיי לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של
האומה ,מצד חיצוניות נפשה ,והיא מטהרת והולכת .אלה
הכתות יחדו הנ a dfaמדרגת שתי נשי זונות שבאו אל
שלמה :הדבור "הביאו חרב" נסיו הוא מחכמת אלהי
שבמלכות ישראל ‰˙Â‡ :הראויה להדחות ,היא הטוענת:
"גזורו" ,ובהתמרמרה מבלטת היא את אמתת הטינא שבלב
שהיא חשה בעצמה ,שכל ענינה הוא רק "ג לי ג ל לא
יהיה  ,גזורו!" ...והפרוד המדומה  ‡Â‰ ¯˙ÂÁתחת יסוד
הקדושה כולהk ,מעשה עמלק שזנב את הנחשלי,
פליטי הענ" ,שלח ידיו בשלומיו ,חלל בריתו"...

את הכל ,כל עקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית,
שעדיי לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה
מצד חיצוניות נפשה ,והיא מיטהרת והולכת .אלה הכתות יחדו
הנ מדרגת שתי נשי זונות שבאו אל שלמה .הדבור הביאו
חרב ,נסיו הוא מחכמת אלהי שבמלכות ישראל‰ÂÊ‰Â ,
הראויה להדחות ,xwya zelilr dlilrnd ,היא
הטוענת גזורו ,ובהתמרמרה מבלטת היא את אמתת הטינא
שבלב שהיא חשה בעצמה ,שכל ענינה הוא רק ג לי ג ל
לא יהיה ,גזורו...
ו ici lrהפרוד המדומה  ÌÈ¯˙ÂÁתחת יסוד הקדושה כולה,
 miyerמעשה עמלק שזנב את הנחשלי ,פליטי הענ ,שלח
ידיו בשלומיו חלל בריתו...

הסוגיה שאליה מתייחס הראי"ה היא סוגיית הפרדת הקהילות ,סוגיה זו שיסודה במחלוקת
על דבר הפרדת הקהילות ביהדות גרמניה 16,הייתה ג אקטואלית למתרחש באר ישראל בשנות
פעילותו של הראי"ה ,למשל בנוגע ליחס הנכו כלפי החלוצי החילוניי בני העלייה השנייה17.

הרצ"י השמיט כא את הביטויי הקשי כנגד המצדדי בהפרדה זו שהיו מצויי בקרב היהדות
החרדית באר ,שדגלה ברובה במדיניות של התנתקות מהישוב החדש והסתגרות 18.ג בסו
הפסקה השינוי הלשוני הוא משמעותי – במקו ביקורת ישירה על החותרי תחת הקדושה
ועושי מעשה עמלק ,יש לנו ב‡ ˙Â¯Âביקורת עקיפה יותר על המעשה עצמו.
מקו נוס בו יש ריכו של הביקורת על היהדות החרדית הוא קטע מפורס שעורר בזמנו
פולמוס על הנפש והרוח של הפושעי ושלמי אמוני ישראל:
(„Ù 'ÓÚ) ‚Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 93
הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא ,אות שה
מתחברי באהבה אל עניני כלל ישראל ,לאר ישראל ולתחית
האומה ,היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל,
שאי לה זה היתרו של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובני
האומה והאר .אבל הרוח הוא מתוק הרבה יותר אצל יראי
ד' ושומרי תורה ומצות ,אע"פ שההרגשה העצמית
וההתעוררות של כח פעולה בעניני כלל ישראל אינ oiicr
אמיצות אצל ,כמו מה שה אצל אלה שרוח עועי
אשר בתוכ מעכר את לב ,עד כדי להתקשר בדעות זרות
ובמעשי המטמאי את הגו ומונעי אור הרוח מלהתק,
וממילא סובלת ג הנפש מפגמיה...

˘‡Î · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא ,אות שה
מתחברי באהבה אל עניני כלל ישראל ,לאר ישראל
ולתחיית האומה ,היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני
ישראל ,שאי לה זה היתרו של ההרגשה העצמית
לטובת הכלל ,ובני האומה והאר .אבל הרוח הוא מתוק
הרבה יותר אצל יראי ד' ושומרי תורה ומצות ,א על פי
שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח פעולה בעניני כלל
ישראל אינ אמיצי אצל ,ממה שהוא אצל אלה שרוח עועי
אשר בתוכ מעכר את לב ,עד כדי להתקשר בדעות זרות
ובמעשי המטמאי את הגו ומונעי ` zאור הרוח
מלהתק ,וממילא סובלת ג הנפש מפגמיה...

הרצ"י הוסי רק מילה אחת ,אלא שבכ הוא מציג את הבעיה שיש ליהודי החרדי כזמנית
בלבד ועתידה להיתק .ג בפסקה  ,58שראינו כבר לעיל )סעי  ,(2.2.1יש לעריכה  בנוס להדגשת
חשיבותה של אר ישראל  ג משקל משמעותי בריכו הנאמר על היהדות הגלותית:
˘Ó-ÁÏ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚Ò-·Ò 'ÓÚ) Á ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 58
היהדות בגולה,

lhn zlawn `idy dwipid `lel

היהדות בגולה ` oiלה בסיס מעשי בעצdpi`e ,

כי א חזו

 .16ראה על כ.ÔÂ˘Ó˘ È·¯ ,ıÎ :
 .17על גישתו של הראי"ה לסוגיה זו נכתב רבות ,ראה למשל ,Â˙˘Ó ,ÔÂ¯È :עמ'  ,‰"È‡¯‰ ,È¯·‡ ;347333עמ' ;6959
¯· ,‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ,È˜ˆÈעמ'  ,˙È˙˘˙‰ ,¯ËÎÙ ;163153עמ'  ,ÔÈ· ,ÈËÈ· ;˙ÂˆÂˆÈ ,ÍÂÏ‡Ù ;9695שער שני ,חלק ב;
· .ÂÈÒÁÈ ,ÈËÈוראה ג להל ,הערה .58
 .18ראה ,‰¯·Á ,ÔÓ„È¯Ù :עמ' .145129

21

 did `l l`xyi ux` zyecw ly miigdלה בסיס
מעשי בעצ ,כ"א  ici lrחזו dלב ,המיוסד על ציורי של
תקוה ושל הגות יקר ,מצד העתיד והעבר .אמנ יש קצבה כמה
כח יש בחזיו לב  dfלשא עליו את משא החיי ולסול בכחו
נתיבה לחיי ע ,והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה .ע"כ יורדת
היא היהדות בגולה פלאי ,ואי לה ˙˜ ‰Âכ"א לנטע אותה
במקור חיי של חיי ממשיי,zinvr dyecw ly ,
...l`xyi ux`a `"k dievn dpi`y

לב ,המיוסד על ציורי של תקוה ושל הגות יקר ,מצד העתיד
והעבר .אמנ יש קצבה כמה כח יש בחזו לב לשא עליו את
dמשא  lyהחיי ולסול בכחו נתיבה לחיי ע .והקצבה נראה
שכבר מלאה צבאה .על כ יורדת היא היהדות בגולה פלאי,
ואי לה ˙˜ ‰כי א לנטע אותה במקור חיי של חיי
ממשיי...

הרצ"י הפ פה את משמעות הפסקה על פיה .הראי"ה כתב בפשטות שליהדות בגולה אי בסיס
מעשי ושהיא אינה אלה חזו לב .אחרי העריכה המשמעות השתנתה לכ שזה רק עלול היה להיות
המצב אילולי היניקה מקדושת אר ישראל .ובמקו נוס משמיט הרצ"י נימה ביקורתית מדברי
הראי"ה על הצמצו שבתפיסת עולמה של היהדות בגולה:
(Á˜ 'ÓÚ) ‡ Â ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 192
...השכינה ירדה ע ישראל לגלות ושרתה בתוכ ,והתענתה
באשר התענו ה .לא הרחיבה הנשמה את מאוייהÏ·‡ ,
˜· ‰Úאות במושג יראת אלהי ,אמונתו ,וזהירות התורה
והמצות מצד שה פקודי ד'" ,כצפור נודדת מקנה".

·Ú˜ 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ,‰Î (ÂÙÈ) ˙Â‡˜ÒÙ ‡"Ù Ò˜Ù
...השכינה ירדה ע ישראל לגלות ושרתה בתוכ ,והתענתה
באשר התענו ה .לא הרחיבה הנשמה את מאוייה˜¯ ,
ˆ ‰ÓˆÓאות במושג יראת אלהי ,אמונתו ,וזהירות התורה
והמצות מצד שה פקודי ד' ,כצפור נודדת מקנה.

להל )סעיפי  2.2.2.1ו (2.2.2.2יורחב הדיו בסוגיית הביקורת שכתב הראי"ה על הצמצו
שיש בחלקי שוני של היהדות.
ÏÂÚ‰ È˜¯ÂÙ ÏÚÂ ˙ÈÂÏÈÁ‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÂÎÈ¯ 2.2.1.2
הרצ"י עיד לא רק את הביקורת המופנית אל העול החרדי אלא ג את הביקורת המופנית
לכיוו החילוני 19.בפסקה הידועה על שלושת הכוחות הנאבקי במחננו הכניס הרצ"י שינוי
בתיאור הסיעה הלאומית:
(·Ú-Ú 'ÓÚ) ÁÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 68
...השניה היא הלאומית החדשה ,הלוחמת בעד כל דבר
שהנטיה הלאומית שואפת אליו ,שכוללת בקרבה
הרבה מהטבעיות הטהורה של נטית אומה ,החפצה לחדש את
חייה הלאומיי ,אחרי שהיו זמ רב עלומי בקרבה מתגרת
ידה של הגלות המרה ,והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה
את אשר קלטה מ myexרוח של עמי אחרי ,באותה המדה
שהיא מכרת ˘;‰Ï Ì‚ ‰˙Â‡Â ‰·ÂË ‡È‰

˘·-‡ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...השניה היא הלאומית החדשה ,הלוחמת בעד כל דבר
שהנטיה הלאומית שואפת אליה ,שכוללת בקרבה
הרבה מהטבעיות הטהורה של נטית אומה החפצה לחדש את
החיי הלאומיי שלה ,אחרי שהיו זמ רב עלומי בקרבה
מתגרת ידה של הגלות המרה ,והרבה ממה שהיא חפצה להכיר
לטובה את מה שקלטה מרוח של עמי אחרי ,באותה
המדה שהיא מכרת ˘.‰ÈÙÏ Ì‚ ÌÈ˙Â‡Â ÌÈ·ÂË Ì‰

השינוי עדי אבל משמעותי – הראי"ה מגדיר את הלאומיות החדשה כמי שמושפעת מרוח
של עמי אחרי במה שנראה לה טוב ונאות .הרצ"י הקטי את מידת ההשפעה בשני שינויי לשו
– ראשית ההשפעה היא רק מ"רוש" רוח של העמי ,כמו כ שינוי המילי "טובה ונאותה ג
לה" גר לה להיות מופנות עכשיו אל המידה בה חלה ההשפעה וה מקטינות ומסייגות אותה.
ג בשתי הפסקות הבאות מרכ הרצ"י את הנאמר על הציונות החילונית:

 .19על יחסו של הרצ"י לחילו ראה ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .˙ÈÈÙˆ· ,¯ÙÏ· ;5645
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(‰Ú 'ÓÚ) ·Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 72
...הלאומיות החולונית  Ì‰„Ê‰Ï ‰ÏÂÎÈבזוהמה  daxשתחתיה
הרבה רוחות רעי גנוזי ,אבל לא בהדו אותה מתו
נשמת הדור נצליח ,כ"א בהשתדלות נמרצה להביאה אל
מקורה העליו ,לחברה ע הקודש המקורתי שממנו היא
נובעת.

˘‰Ù¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הלאומיות החולינית  ‡È‰ ˙Ó‰„ÊÓבזוהמה
 ,zeixadשתחתיה הרבה רוחות רעי גנוזי ,אבל לא בהדו
אותה מתו נשמת הדור נצליח ,כי א בהשתדלות נמרצה
להביאה אל מקורה העליו ,לחברה ע הקודש המקורתי
שממנו היא נובעת.

(Ù-ËÚ 'ÓÚ) ·Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 82
אפיה של הגאולה הבאה לפנינו ,שראשית צעדיה הננו חשי
ומרגישי ,הוא בתוכיותה של כנסת ישראל .מתפתחת היא
האומה ,בכל כחותיה ,מגדלת היא את רוחה ,את טבעה ואת
עצמיותה ,אינה מכרת עדיי את עומק הישות העליונה שהיא
כל יסוד תקומתה .עינה לאר ,ולשמי עדנה לא תביט .היא
אינה שבה  oiicrאל אישה הראשו בפועל ,היא מעבדת את
חייה בכחותיה הנמצאי בשרשי נשמתה .אמנ בלא קריאת
ש ,בלא  zxxean dnbnהכל הוא אור ד' וכבודו ,אבל לא
היא ולא העול מכיר זה בבליטה ,ש שמי לא ˘‚ ¯Âבפיה,
אומ וגבורה רודפת היא ,אבל באמת הכל קודש ואלהי הוא...

˘‰Î¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
אופיה של הגאולה הבאה לפנינו ,שראשית צעדיה הננו חשי
ומרגישי ,היא בתוכיותה של כנסת ישראל .מתפתחת היא
האומה בכל כחותיה ,מגדלת היא את רוחה ,את טבעה ואת
עצמיותה .אינה מכרת עדיי את עומק הישות העליונה ,שהיא
כל יסוד תקומתה .עינה לאר ,ולשמי עדנה לא תביט .היא
אינה שבה אל אישה הראשו בפועל ,היא מעבדת את חייה
בכחותיה הנמצאי בשרשי נשמתה .אמנ בלא קריאת ש,
בלא  ,dreci dipt meyהכל הוא אור ד' וכבודו ,אבל לא
היא ולא העול מכיר זה בבליטה ,ש שמי לא  ¯‚˘ÂÈבפיה,
אומ וגבורה רודפת היא ,אבל באמת הכל קודש ואלהי הוא...

z`py ly

מעבר להחלפת ההאשמה הספציפית בשנאת הבריות בביטוי כללי ,הרי מה שמתואר על ידי
הראי"ה כתיאור מצב פסקני ,הופ בעריכתו של הרצ"י או לפוטנציאל בלבד שלא ברור א יתממש
)בפסקה הראשונה( ,או למצב זמני )בפסקה השניה( .מגמה דומה יש ג בפסקה העוסקת בהכללת
הרשעי בכלל האומה:
(ËÒ˜ 'ÓÚ) Â Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 225
...התורה כולה ,שמכללת,dizelebq zeinvr fra ,
ובשווי ארחות חייה ,את הכלל כולו  ,eihxt lk z`eהיא
התריס בפני הפירודי lkn .שנויי הדעות והטפוסי,
בכמה עניני רוחני וחמריי dci lr riten ,הטוב
הכללי· ÌÏÂÎ ˙‡ „Á‡Ó˘ ,כללות קיומה של תורהcaln ,
הרשעי המוחלטי  l`xyi zia mixwerdופורקי
עולה העליו  ,dnx ciaכדאמרה ברוריה למינא :רני עקרה
שלא ילדה בני לגיהנ כותייכו ,שרבוי הכחות יפה `ed
לאומה בהתאחד בשורש קיומה בתורה.

‚Ó 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ÊË "˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡" Ò˜Ù
 dkixv ok lr...התורה כולה ,שמכללת את הכלל כולו
בכל שווי ארחות החיי ,להיות לתריס מפני הפירודok lr .
שנויי הדעות בכמה עניני רוחני וחמריי `,akrn epi
 lkn ,liren `axc`eהטיפוסי  xac `viהטוב
הכלליrbepa „Á‡˙‰Ï mikixv ÌÏÂÎ˘ `l` ,
Ïכללות קיומה של תורהmiperavd ieaixy ayegy ine ,
 ly oeiavd ezi` ok mb lilkdl jixvרשעי
המוחלטי mixtekd ,ופורקי עול .dreh `ed ,ielba
ועל זה אמרה ברוריה 20למינא רני עקרה דלא ילדה בני
לגיהנ כותייכו it lr s` ik ,שרבוי הכחות יפה לאומה,
 wx `edכשיתאחדו באותו השורש  ielz eayקיו
 ecgiziy mikixv l`xyiae ,dne`dבתורה .dneiwae

להכללות בכלל ישראל הוא קיו התורה
מהפסקה המקורית של הראי"ה נית להסיק שהתנאי ִ
ושאי להכליל בכלל ישראל את הרשעי הפורקי את עול  .‰ÓÂÈ˜Â ‰¯Â˙‰אבל הפסקה
שהתפרסמה באורות נערכה ביד אמ על ידי הרצ"י כ שמשמעותה שונתה באופ מהותי .על פי
פסקה זו הרשעי הגמורי שאינ נכללי בכלל ישראל ה רק אלא הפורקי את ,‰ÓÂ‡‰ ÏÂÚ
שאינ רואי עצמ כחלק מהכלל )וביחס לתורה נראה שנדרש מה רק יחס של כבוד אל התורה
כחלק משורש קיומה של האומה(21.

 .20בכתב היד כתוב "אמר ר"י" ועורכי ˜ ˜"ÈÓתקנו כמו ב‡ ˙Â¯Âעל פי ברכות י ע"ב.
 .21עמדה אחרונה זו אכ מאפיינת את הגותו של הראי"ה במקומות אחרי )ראה למשל ,‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Ó :עמ' ;97
'אורות התחיה' כ ]פסקה  70בנספח לפרק א[( .ייתכ ג שהרצ"י ראה לעצמו היתר להכניס כא תיקו משמעותי
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ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓÚ‰Â ˙Â¯ˆ‰ ,˙È·¯ÚÓ‰ ˙Â·¯˙‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÂÎÈ¯ 2.2.1.3
מגמה זו של ריכו אמירות חריפות וביקורת היא מגמה כללית בעריכתו של הרצ"י ,והיא
בולטת לא רק בנוגע לחלקי השוני של ע ישראל ,אלא א ביחס לדברי שנאמרי על עמי
אחרי ,תרבות ודת .הפסקה המשמעותית ביותר בהקשר זה היא הפסקה הקשה שכתב
הראי"ה על רקע נוראות מלחמת העול הראשונה22:
(ÊË-ÂË 'ÓÚ) Á ‰ÓÁÏÓ‰ 16
נכת עו שופכי הדמי ,מלכי אדמה הזדי וכל מרגיזי אר.
לא יכופר לאר לד אשר שופ בה כי א בד שופכו,
והכפרה מוכרחת לבא :בטול כללי לכל  ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÂÎÓשל
עכשיו ,ע כל שקר ותרמית ,ע כל זוהמת הרעה וארס
הצפעוני .כל התרבות ,המתהללת בצלצלי שקרי ,מוכרחת
להכחד מ העול ,ותחתיה תקו מלכות עליוני קדישי.
אור של ישראל יופיע ,לכונ עול בעמי ·,‰˘„Á ÁÂ¯ ÈÏÚ
בלאומי אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על ד' ועל משיחו,
על אור חיי העול ועל התו והאמונה אשר לברית עולמי.
וישראל יראה בעיניו שלומת רשעי ,יצעוד על חרבנ של
המתהללי באלילי  miycgdכאשר צעד על חרבות בבל
ואשור העתיקות .אז ידע ויוכח ,כי א בו אל אלהי ישראל
מושיע .ותשועת ד' בא תבא .הנדפת הכח של הגוי ,שקויי
כוס התרעלה ,מוכרחת היא לבא .פתח ד' את אוצרו ויוציא את
כלי זעמו .א עוד תתאמ אירופא וכל גוייה להחזיק מעמד
בצביונה ,לא באמת ולא בצדקה ,את ד' לא ידעו ואת דרכיו לא
יחפצו ללכת בהirbxa iirbx `ed df avn .
 .dclezdאור התשובה יופיע  gxkdaוישלי איש את
אלילי כספו ואת אלילי זהבו ,וישוב הכל אל טוב ד'...

˘ÊÒ¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
נכת עו  minrdשופכי הדמי ,זדי מלכי אדמה וכל
מרגיזי אר .לא יכופר לאר לד אשר שופ בה כי א בד
שופכו ,והכפרה מוכרחת לבא ,בטול כללי לכל ÌÈÓÚ‰
 ÌÈÈ˙Â·¯˙‰של עכשיו ,ע כל השקר והתרמית שלה ,ע כל
זוהמת הרעה וארס הצפעוני .כל התרבות המתהללת
בצלצלי שקרי מוכרחת  `idלהכחד מ העול ,ותחתיה
תקו מלכות עליוני קדישי .אור של ישראל יופיע ,לכונ
עול בעמי  ,ÌÈ˘„Áבלאומי אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו
עוד על ד' ועל משיחו ,על אור חיי העול ועל התו והאמונה
אשר לברית עולמי .וישראל יראה בעיניו שלומת רשעי,
יצעוד על חרבנ של  `texi` inrהמתהללי באלילי
 ,maal xzqaכאשר צעד על חרבות בבל ואשור העתיקי.
אז ידע ויוכר 23,כי א בו אל ,אלהי ישראל מושיע .ותשועת ד'
בא תבא ,הנדפת כח הגוי ,שקויי כוס התרעלה מוכרחת היא
לבא ,פתח ד' את אוצרו ויוציא את כלי זעמו .א עוד תתאמ
אירופא וכל גוייה להחזיק מעמד בצביונה ,לא באמת ולא
בצדקה ,את ד' לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בה .אור
התשובה יופיע ,וישלי איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו,
וישוב הכל אל טוב ד'...

הרצ"י שינה את הפיסקה באופ משמעותי ביותר .הראי"ה כותב דברי קשי שכתובת
ברורה – עמי אירופה של אותו זמ .הרצ"י טישטש את הכתובת הברורה של הביקורת :במקו
"חרבנ של עמי אירופא המתהללי באלילי בסתר לבב" ,הכתוב באורות מעורפל ומדבר על
חרבנ של "המתהללי באלילי החדשי" .במשפט הראשו הראי"ה כתב שנכת עוונ של
העמי שופכי הדמי ומלכיה ג יחד ,הרצ"י בהשמיטו את המילה העמי גור למשפט
להתייחס רק אל המלכי ולה נשאר מתייחס התואר "שופכי הדמי" .הרצ"י אינו רק מעד את
הביקורת אלא ג משנה באופ מהותי את החזות הקשה שצופה הראי"ה לעמי אירופה .הראי"ה
דיבר באופ ברור ונחר על ביטול וחורבנ של עמי אירופה והחלפת בעמי אחרי ,ואילו
הרצ"י שינה והחלי רעיו זה באחר .הוא מדבר על ביטול "מכונות התרבות" – דהיינו לא העמי
עצמ יתבטלו אלא תרבות ,ה עצמ ישארו אלא שתרבות תשתנה .וכ מתוק במפורש
בהמש שבמקו כינו עול "בעמי חדשי" כגרסת הראי"ה ,כותב הרצ"י "עמי בעלי רוח
כזה בגלל שפסקה זו נכתבה על ידי הראי"ה לפני עליתו לאר .אבחנה שהרצ"י ייחס לה משמעות רבה )ראה
להל ,סעי .(3.2.1
 .22רוזנק עמד כבר על חלק מהשינויי שבפסקה זו )¯ ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂעמ'  ,273הערה .(80
 .23כ הנוסח ב˘˜"· .ואילו ב˘˜"‡ הנוסח כמו ב‡ .˙Â¯Âובכ"י הקריאה אינה מוכרעת.
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חדשה" .וברוח זו מוסי הרצ"י בהמש ,לאחר תיאור מצבה הנואש של אירופה ,את המשפט "מצב
זה הוא רגעיי ברגעי התולדה" והוא יתוק בעתיד על ידי התשובה שתבוא )והרצ"י מחזק את
האמירה בהוספת המילה "בהכרח"(.
כיוו מחשבה זה נראה ג בתיקוני אחרי ,בה על ידי הוספת מילה או משפט מדגיש
הרצ"י את העובדה שהעמי אינ עתידי לכלות לעתיד לבוא ,אלא עתידי להיתק על ידי שינוי
רוחני:
(‡Ó-Ó 'ÓÚ) ‚Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 41
...ועמי רבי מתבלבלי ואינ יודעי ג ה את מקו
אחיזת ומטרת כונניות" ,ונוע תנוע אר כשכור והתנודדה
כמלונה ,וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסי קו ,והיה ביו
ההוא יפקד ד' על צבא המרו במרו ועל מלכי האדמה על
האדמה"m` ik oeilke dcakd `l `id dciwtd .
 ,zepekze micnrn selgומתו עמק החש יתעודד
ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה ,ואז נתיבות עול
יאירו לפניו ויחזיק במעוזו ויעשה שלו לו ,שלו יעשה לו
ותורה חוזרת ללומדיה ובשובה ונחת יושעו.

˘ÂÚ˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ועמי רבי מתבלבלי ,ואינ יודעי ג ה את מקו
אחיזת ומטרת כונניות ,ונוע תנוע אר כשכור ,והתנודדה
כמלונה ,וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסי קו ,והיה ביו
ההוא יפקד ד' על צבא המרו במרו ועל מלכי האדמה על
האדמה .ומתו עומק החוש יתעודד ישראל לאחוז באור
תורתו בכל כלליותה ,ואז נתיבות עול יאירו לפניו ,ויחזיק
במעוזו ,ויעשה שלו לו ,שלו יעשה לו ,ותורה חוזרת
ללומדיה ,ובשובה ונחת יושעו.

(‚Î-·Î 'ÓÚ) ‰ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 23
...אי מוח ולב ,אי נפש ורוח של כל ע ולשו יכולי
 oiicrלהסתגל לקדושת עולמי ,לחדות גאות ד' ,שליטת
היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה ,החבוקה כולה
באחדות האלהית בעמק טובה ,ברע גבורתה ,בטהרתה
וצחצוחה.

˘·Ï ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אי מוח ולב ,אי נפש ורוח ,של כל ע ולשו ,יכולה
להסתגל לקדושת עולמי ,לחדות גאות ד' ,שליטת היצירה
מעומק ראשיתה עד עומק סופה ,החבוקה כולה בdאחדות
האלהית בעומק טובה ,ברע גבורתה ,בטהרתה וצחצוחה.

נית למצוא מגמה כזו של ריכו הביקורת כנגד אומות העול ג בתיקוני עדיני וקלי
יותר .תיקוני של השמטת מילה חריפה או החלפתה בחריפה פחות וטשטוש הכתובת אליה
מכוונת הביקורת:
(„Ï-·Ï 'ÓÚ) ÂË Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 33
...הקריאה אל כל העמי ,השקועי בכל רפש הטומאה ,בכל
מעמקי הרשע והבערות ,בתהומות החש היותר מחרידות:
"הנכ כלכ קדושי ,כלכ בני לד' ,אי הפרש בי ע
לע...

˘‰Ó Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הקריאה אל כל העמי השקועי בכל רפש הטומאה ,בכל
מעמקי הרשע והבערות ,בתהומות החש  zelapd lyהיותר
מחרידות :הנכ כולכ קדושי ,כולכ בני לד' ,אי הפרש
בי ע לע...

(„Ò 'ÓÚ) È ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 60
...בכל ע ולשו הנקודה הפנימית של חפ החיי הקבוציי
מיוסדת היא על התוכ הכלכלי לכל צורותיו ,ביסוד הדאגה
הפנימית השרויה בקרב האד לבצר את מעמד חייו
הגשמיי...

˘„Ú˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...בכל ע ולשו הנקודה הפנימית של חפ החיי הקבוציי,
מיוסדת היא  wxעל התוכ הכלכלי לכל צורותיו ,ביסוד
הדאגה הפנימית השרויה בקרבו של האד לבצר את מעמד
חייו הגשמיי...

(ËÏ-ÊÏ 'ÓÚ) Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 38
...לפעמי נופלי רבי מההתבססות המציאותית ונשארי
תלוי ברפיו רק בציור האמונה .מדה זו היא של אומות
העול ,שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי ולא בוגרו עד
לכדי הגשמתו בפועל ,וממילא נדע שג ההסתכלות לקויה
ו¯ ‰ÈÂÙהיא...

˘‰Ï¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...לפעמי נופלי רבי מההתבססות המציאותית ,ונשארי
תלוי ברפיו רק בציור האמונה .מדה זו של אומות העול
היא ,epizenler ztewza ,שבאו רק להסתכל באיזה ציור
אידיאלי ,ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל ,וממילא נדע
שג ההסתכלות לקויה ו ‰¯ÂÎÚהיא...

(‚Î-·Î 'ÓÚ) ‰ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 23
...והננו הולכי ומנצחי ג את ענני החש הקלי מה.
בטול המצות המעשיות אשר יצא מה ˙ÂÈÓוצדדי אליליותה,
יחד ע התגברותה לקלוט לה מ„˙ Âערכי אמונה ומוסר בפו
ממלל רברב ,לאמר הרבה ושלא לעשות ג מעט...

˘·Ï ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והננו הולכי ומנצחי ג את ענני החש הקלי מה,
בטול המצות המעשיות ,אשר יצא מה ˙ÂÈ¯ˆÂוצדדי אלילותה,
יחד ע התגברותה לקלוט לה מ‡˙ Âערכי אמונה ומוסר בפו
ממלל רברב ,לאמר הרבה ושלא לעשות ג מעט...
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ÊÚÂÂ È˘„Á ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ¯ÒÓ ÈÂÈ˘Â ‰ËÓ˘‰ ,ÍÂÎÈ¯ 2.2.2
הסוג השני של עריכה מטשטשת ומרככת מצוי בשורה של נושאי בה הרצ"י התערב
בתוכנ של פסקות בעלות תכני חדשניי ומרחיקי לכת .לא פע הרצ"י שינה אמירות מרחיקות
לכת החורגות מהמקובל .נית להצביע על מגמות ברורות וחוזרות על עצמ שהיו לרצ"י בהכנסת
שינויי אלה.
ÌÂÈ˜Â Ï"ÊÁ È¯Ó‡Ó ,˙Â„‰È‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÚÓ˙˘Ó Ì‰Ó ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÂ„ÈÚ 2.2.2.1
˙ÂÂˆÓ
הרצ"י מתערב באופ שיטתי במקומות בה נית להסיק שהראי"ה מבקר את היהדות הדתית
הרגילה ואת תפיסת עולמה .כ למשל24:
(ËÚ-ÁÚ 'ÓÚ) Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 80
הנני רואה בעיני ,אור חיי אליהו עולה ,כחו לאלהיו הול
ומתגלה ,הקודש שבטבע פור גדריו ,הול הוא ·ÂÓˆÚ
להתאחד ע הקודש שלמעלה מ הטבע  ,qbdע הקודש
הלוח בטבע .לחמנו בטבע ויצאנו בנצחו ,הטבע myebnd
עשה אותנו לבעלי מומי ,נגע בכ ירכנו ,אבל השמש הלא
לנו זרחה לרפאותנו מצלעתנו .היהדות של העבר ,ממצרי ועד
הנה ,מלחמה ארוכה היא נגד הטבע ly ,xerkd ecva ,טבע
האנושי הכללי ,אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד .לחמנו
בטבע כדי לנצחו כדי לרדותו בתו ביתו...

˘‚Î¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
הנני רואה בעיני ,אור חיי אליהו עולה ,כחו לאלהו הול
ומתגלה .הקודש שבטבע פור גדריו ,הול הוא ·‰ÓˆÚ
להתאחד ע הקודש שלמעלה מ הטבע ,ע הקודש הלוח
ע הטבע .לחמנו ע הטבע ויצאנו בנצחו .הטבע עשה
אותנו לבעלי מומי ,נקע כ ירכנו ,אבל השמש הלא לנו זרחה
לרפאותנו מצליעתנו .היהדות של העבר ,ממצרי ועד הנה,
מלחמה ארוכה היא נגד הטבעcbp ,mlerd rah cbp ,
טבע האנושי הכללי ,אפילו  cbpטבע האומה ו cbpטבעו של
כל יחיד .לחמנו על טבע כדי לנצחו ,כדי לרדותו בתו ביתו...

הרצ"י התערב בהכרזה הגורפת של הראי"ה שהיהדות עד עכשיו היא מלחמה כללית בטבע על
כל צורותיו ,והפ אותה על פיה לכיוו של נוסחה מסויגת ,המקטינה את האמירה ומייחסת אותה
רק למלחמה מצומצמת בצד הטבע הגס ,המגוש ,והכעור שבטבע האנושי .הרצ"י ג מתערב
במקומות בה נכתבה נימה של ביקורת על חז"ל או על מאמריה:
(ÂÚ 'ÓÚ) „Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 74
...מתנשאי אנו מעל כל מחשבות השטנה
,˙ÈÁË˘‰
ÌÈ¯Ó‡ÓÂ
ÌÈ¯ÒÂÓ
da
miqtezy
 ,ÌÈÁ‡ ˙‡˘Â ÒÚÎ mci lr ÌÈ¯¯ÂÚÓ˘ ,micgeinומלאי
רצו ושקויי טל חסדי אדירי הננו שבי לחבק בזרועות
אהבה את כל הנשמה לבית יעקב ,החפצה לראות
בשמחת גויינו ולהתהלל ע נחלתנו...

˘„Ú¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...מתנשאי אנו מעל כל מחשבות השטנה,
˙‡˘Â ÒÚÎ ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Ó‡Ó·Â ÌÈ¯ÒÂÓay ,˙ÂÈÁË˘‰
‡ ,ÌÈÁומלאי רצו ,ושקויי טל חסדי אדירי ,הננו שבי
לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב החפצה
לראות בשמחת גויינו ולהתהלל ע נחלתנו...

(ÊÚ 'ÓÚ) ÊÎ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 77
ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכני המעשיי
ומגברת את ההתענינות בעול ובחיי וכל אשר ב .רק בזמ
החרב ,וקרוב לו ,שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוצר
להכיר את תעודתו ¯˜ במעמדו הרוחני המופשט‰˘¯˘Â‰ ,
 dkxcd micigiaלפרישות מחיי שעה בשביל חיי עול ,וג
ע"ז יצאה מחאה שמימית...

˘ÂÒ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התוכני המעשיי,
ומגברת את ההתענינות ע העול והחיי וכל אשר ב .רק
בזמ החורב וקרוב לו ,שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו,
והוצר להכיר את תעודתו ‡ Êבמעמדו הרוחני
המופשטekxc z` i`gei xa oerny iax ˘È¯˘‰ ,
לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עול ,וג על זה יצאה מחאה
שמיימית...

dpadd ly

lrn

 .24רוזנק רואה בפסקה זו רק הוספת מילת הבהרה )¯ ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂעמ'  272והערה  ,(79ודומה שלא דק בדבר.
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בדוגמה הראשונה הרצ"י משנה לחלוטי את משמעות הדברי .מדברי הראי"ה נית אולי
להסיק שיש במקורות היהדות אמירות ודברי מוסר שטחיי שיש בה שנאת אחי ,ושתפקידנו
להתרומ מעליה .לאחר עריכתו של הרצ"י הבעיה הועברה מ המקורות אל מי שבהבנתו
השטחית מפרש כ את המאמרי האלו .בפסקה השנייה הושמטה ההתיחסות הישירה לרשב"י
בגלל הנימה הביקורתית המתלווה לה25.

תחו נוס בו מתערב הרצ"י הוא במקומות בה משתמעת נימה כל שהיא שיכולה להחליש
את המחויבות המוחלטת לקיו מצוות )ג א קיו מצומצ(:
‡(‡Ò-Ò 'ÓÚ) Â ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â
 ick...למצוא תרופה לעומת מצב איו זה ,לעומת מחלה
כזאת ,האוכלת את שתי הקצוות אשר לחיי וממילא נחר
תוכ ,אנו צריכי להתאמ · ÏÎהיכולת בשמירת המעשי,
לחבב ולאמצ ,אבל לא לעמוד על תחו זה .ecala
מאומה לא נשא בעמלנו ,א לא נצר אל רוממות המעשי
` zההשבה אל תעופת הרעיו האצור וגנוז בה .א ישארו
המעשי מצות אנשי מלומדה ,לא לבד שלא יועילו אלא ג
ישפילו עוד את הרעיו ,וסו שפלות הרעיו להגמר בבטול
המעשי...

˘Ë-‡ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...למצוא תרופה לעומת מצב איו זה ,לעומת מחלה כזאת,
האוכלת את שתי הקצות אשר לחיי ,וממילא נחר תוכו ,אנו
צריכי להתאמ  ÈÙÎהיכולת בשמירת המעשי ,לחבב
ולאמצ  ,lkepy dcind dze` itkאבל לא לעמוד על
תחו זה .מאומה לא נשא בעמלנו ,א לא נצר אל רוממות
המעשי ההשבה אל תעופת הרעיו האצור וגנוז בה.
כשישארו המעשי מצות אנשי מלומדה ,לא לבד שלא
יועילו ,אלא ג ישפילו עוד את הרעיו ,וסו שפלות הרעיו
להגמר בבטול המעשי ...ytp h`ya

(Áˆ-Êˆ 'ÓÚ) Ú ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 120
התשובה הנועדה לישראל ,לרומ את קרנ בגאולה שלמה,
תבא ע"י השבת עז רוח הקודש ,שהוא הסגולה הנבואית
בהתחלתה ,המתפשטת על כל האומה כולה .מתו שרוח
עליו זה מתאמ להופיע ,מתגרשי ונדחי רוחות קטני
ממנו .התוכ המיוחד לישראל בתור ע לבדד ישכו ,לא
יתברר ע"י dמעשי dחצוניי  miaevwdeוdדברי
dלמודיי  ,mcalaכ"א ע"י הרמת החיי בסגולת
הפנימית.

˘ËÎ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
התשובה הנועדה לישראל ,לרומ את קרנ בגאולה שלמה,
תבא על ידי השבת עז רוח הקודש ,שהוא הסגולה הנבואית
בהתחלתה ,המתפשטת על כל האומה כולה .מתו שרוח
עליו זה מתאמ להופיע ,כל רוחות קטני ממנו מתגרשי
ונדחי .התוכ המיוחד לישראל בתור ע לבדד ישכו ,לא
יתברר על ידי מעשי חצוניי ici lr `le ,דברי
למודיי ,כי א על ידי הרמת חייה בסגולת הפנימית...

56

הדוגמה הראשונה לקוחה מפסקה המצביעה על הבעייתיות שיש במצב בו יש נתק בי הרובד
הכללי של הערכי שבתורה לרובד הפרטי של המצוות המעשיות .מצד אחד כותב הראי"ה שאי
לנטוש את המעשי במצב כזה ,ומצד שני חייבי לחדש את הרובד הערכי הכללי .מבחינה מעשית
כותב הראי"ה ,בדברי שלפנינו כא ,שאי לעמוד על קיו המצוות כמצוות אנשי מלומדה שכ
הדבר יביא לביטול בשאט נפש ,אלא יש להשתדל לשמור על קיו המצוות "כפי אותה המידה
שנוכל" ובמקביל לחדש את הרובד הרעיוני .הרצ"י שינה רעיו זה ,שממנו משתמעת השלמה
מסויימת ע אי קיו מצוות ,והפ את ההתאמצות לקיו המצוות " ÈÙÎהיכולת" ל"להתאמ ·ÏÎ
היכולת" .בדוגמה השניה כותב הראי"ה שהשבת הנבואה לא תבוא על ידי לימוד ועשייה ,ואילו
הרצ"י מכהה את העוק הרדיקלי הזה על ידי הוספת המילה "בלבד".

 .25ראה ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ :עמ'  ,272הערה .78
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‰· ˙Ú‚ÂÙ‰ ‰¯ÈÙÎÏ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï‰ ÌÂˆÓˆÂ ,„ÁÓ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰ÂÓ‡‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ë˜‰ 2.2.2.2
Í„È‡Ó ÌÈÚ˘¯ÏÂ
דוגמה בולטת של הדר בה מעד הרצ"י מסרי נועזי בדברי הראי"ה מצויה בדר בה מוצג
הקשר בי הכפירה והמרידה בדת לבי טיב האמונה שכנגדה ה יוצאות .רעיו מרכזי החוזר על
עצמו בכתבי הראי"ה הוא ראיית תפקידה של הכפירה כזיכו האמונה ותיקו הסיגי שבה26.

הרצ"י מקטי באופ שיטתי את מידת החדשנות והנועזות שבטיעו זה .הדבר נעשה על ידי טיפול
בשני מרכיבי הטענה :מצד אחד הרצ"י מחליש את מידת הלגיטימיות ונימת ההבנה כלפי תפקידה
של הכפירה ,ומצד שני הוא מקטי את נימת הביקורת בו מתוארת הבעייתיות שבאמונה
המצומצמת ,אותה באה הכפירה לתק 27.כ למשל:
(ËÎ˜-„Î˜ 'ÓÚ) 'ÌÈ˜¯ÓÓ ÌÈ¯ÂÒÈ' – ‰ ÌÈÂÚ¯Ê 127
...כשבאי להשתעבד לעבודת אלהי על פי המצב הריק
 ,dfdשל dציור dאפל dמלא תהו ובהו yמתהוה ברעיו
כשחושבי על דבר אלהי בלא השכלה ובלא תורהd`xi ,
,d`lir d`xi `edy ,dxewnn dwezpd d`zz

האד הול ומאבד את זהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר
את עצמו ל˜...ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂË
...כשנמש המצב הזה מש של דורות מוכרחת הכפירה
לצאת בצורה תרבותית לעקור את זכר אלהי ואת כל
המוסדי של עבודת אלהי ,אבל ˙ÂÎÓ ‰¯È˜Ú ÂÊÈ‡Ï
 ÌÈ‚ÈÒ‰ ˙¯È˜ÚÏ ?‰ÂÈÏÚ‰ ‰Á‚˘‰‰שה רק חוצצי בי
האד ובי אור אלהי אמת ,ועל משואות החרבות שהכפירה
מחרבת ˙· ‰דעת אלהי הנשגבה את היכלה...

˘,‡Î˘ ,ÂÚ˙ ,Ê˜ ,ËÚ˜ ,„Ò ,„Ï˘ ,Â˜ ,ÁÙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
˘ÊÈ
 .Ê˜...כשחושבי על דבר אלהי בלא השכלה ובלא תורה,
מתהוה ברעיו ציור אפל ,מלא תהו ובהו,jk xg`e .
כשבאי להשתעבד לעבודת אלהי על פי המצב הריק
 ,mecwdהאד הול ומאבד את זהר עולמו ,על ידי מה
שהוא מקשר את עצמו ל„·¯...Û„È Ï·‰Â Â‰Â˙ È
Â .(Í˘Ó‰) Ê˜...כשהדבר הזה נמש מש של ` dfiדורות,
מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית ,לעקור את זכר
אלהי ואת כל המוסדי של עבודת אלהי ,אבל ‡È‰ ‰Ó
 ,˘‡Â È¯·„Â ÌÈÏ·‰ ˜¯ ,˙¯˜ÂÚשה רק חוצצי בי האד
ובי אור אלהי אמת .ועל משואות החורבות שהכפירה
מחרבת ‰Â· ,דעת אלהי הנשגבה את היכלה...

הראי"ה תיאר את האמונה הנמוכה כ"דברי תוהו והבל ניד" ו"הבלי ודברי נואש" ,הרצ"י
החלי ביטויי קשי אלה בדברי מתוני בהרבה כ"קטנות מוחי" ו"סיגי" .ובנוגע לכפירה
הוסי הרצ"י התיחסות שאינה קיימת במקור המייחסת את פעולתה לכוונת ההשגחה העליונה.
התערבות דומה יש ג בפסקה אחרת בנושא:
(‡Ó 'ÓÚ) „Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 42
יש רוח ממוזג שמתערב יפה ע העול והחיי ,ע סדרי
המעשי והנהגות המדות ,איננו נכר כל כ בפעולתו לעצמו,
אבל הוא מגלה את כחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר
לידי תלמוד ולידי מעשה .זהו רוח ההלכה ,רוח תורה שבעל
פה ,המסדרת את הקדש בארח החיי .כשרוח זה מתוק

˘ËÎ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
יש רוח ממוזג ,שמתערב יפה ע העול והחיי ,ע סדרי
המעשי והנהגות המדות ,איננו ניכר כל כ בפעולתו לעצמו,
אבל הוא מגלה את כחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר
לידי תלמוד ולידי מעשה .זהו רוח ההלכה ,רוח תורה שבעל
פה ,המסדרת את הקודש באורח החיי .כשרוח זה מתוק

 .26ראה על כ למשל ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ'  ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂ¯ ;108106עמ' ,¯ËÎÙ ;‰˜ÈË˜Ï‡È„ ,ÈÓ¯Î ;9174
.˙È˙˘˙‰
 .27מגמה זו קיימת ג בשתי פסקות שנידונו לעיל .בפסקה ) 57שנידונה לעיל ,סעי  (2.2.1.1יש חו מריכו הביקורת
על היהדות החרדית ,ג הוספת משפט המבקר את הפרצה המאבדת "אוצרות חיי נשגבי " .ג בפסקה 58
)שנידונה ש ( חו מריכו הביקורת על היהדות הגלותית יש ג התערבות עריכה בסו הפסקה .הראי"ה מתאר
ש את החיבור שבי הרוח הישנה של הקודש הרגיל והרוח החדשה שמתעוררת באומה כחיבור הרמוני" :ובדעה
טהורה מחברי את הרוחות  ."ecgi oyide ycgdואילו הרצ"י שינה לנוסח המדגיש את המורכבות והבעיתיות
שבחיבור זה" :ובדעה טהורה מחברי את הרוחות ."maely i"r zxxerznd dxeabd z` miwiznne
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ומשוכלל כל צרכו הרי הוא נעשה כסא ובסיס עליו של
האגדה העליונה ,המשוטטת בגבהי מרומי ותופסת את
המאויי הנצחיי .אמנ יש רוח סער ,שאינו מתקשר ע
הרוח הממוזג ,פור  ‡Â‰גדרי ואינו מחכה לסדור העולמי
שיבוסס ,לסדרי החיי ותיאוריה שיתאחדו במזג הקדש
והטוב ,ומגבוה ידאה עד עמקי תחתית בלא סדור .לא יוכל
להתערב ע חיי בני אד המסודרי ,מוכרח הוא לקחת לו
לעזר את החוצפא ,העזות ועוד מדות רעות כאלה ,לצור
שעה ,לעת מלחמה יש שרוח זה נחו הוא ,אבל א ירצה
להקבע לסדר חיי קבועי לא ירצה .פירות מסודרי וקבועי
להיות ראוי למחית דור דורי לא ית .יתגדר באגדה עליונה,
בחכמות נסתרות ,בהגיונות עליוני ,במחזות גדולי ,בפלאי
ובמופתי ,בתפלה של מסירות נפש ,בסגולות של קשור
נשמות ובפליאי פליאות של נהורי ושל מחשכי ,אבל אותו
היושר העליו ,האור המתוק המתוק והמקובל" ,מימי השלוח
ההולכי לאט" ,זה יחסר לו .בישראל יגלה רק בצורה של סעד
לעת רעה ,לבצור חיל בעת זע לעת קרב ומלחמה`ide ,
zyxzyne zwfgzn `idyk mlyd dpewzl d`a
aיהדות העתיקה תורת הפרושי ,לכל גדלה ,ארכה ,עמקה

ורחבה ,ע כל עמקיה והרריה ,ע כל חילה ,עזה ותקפה,
שהיא כוללת את הכל ,את המעלה ואת המטה ,עלית ותחתית
כרוכי בה .הבא ברשותה ובכח עצמתה אל העליות העליונות,
אל הפרדסי הגנוזי ,הרי הוא הול במגדל עז  'cמלא
בטחה ,וכל ההמו הגדול הנמש ע"פ תורת א יוכל לבא
לאור חיי נאמני ,‰ÓÏ˘ ‰ÈÁ˙Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ ,בלא פר ובלא
יוצאת ,ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל ובשובה ונחת יושע.

ומשוכלל כל צרכו ,הרי הוא נעשה כסא ובסיס עליו של
האגדה העליונה ,המשוטטת בגבהי מרומי ,ותופסת את
המאויי הנצחיי .אמנ יש רוח סער ,שאינו מתקשר ע
הרוח הממוזג ,פור ‡˙ ‰ ÏÎגדרי ,איננו מחכה לdסדור
העולמי שיבוסס ,לסדרי החיי ותיאוריה שיתאחדו במזג
הקודש והטוב ,ומגבוה ידאה עד עמקי תחתית בלא סדור .לא
יוכל להתערב ע חיי בני אד המסודרי ,מוכרח הוא לקחת
לו לעזר את החוצפא ,העזות ,ועוד מדות רעות כאלה .לצור
שעה eלעת מלחמה יש שרוח זה נחו הוא ,אבל א ירצה
להקבע לסדר חיי קבועי ,לא ירצה ,פירות מסודרי
וקבועי להיות ראוי למחית דור דורי לא ית .יתגדר באגדה
dעליונה ,בחכמות נסתרות ,בהגיונות עליוני ,במחזות
גדולי ,בפלאי ובמופתי ,בתפלה של מסירות נפש,
בסגולות של קישור נשמות ,ובפליאי פליאות של נהורי ושל
מחשכי ,אבל אותו היושר העליו ,האור המתוק ,המתוק
והמקובל ,מימי השלוח ההולכי לאט ,זה יחסר לו .בישראל
יגלה רק בצורה של סעד לעת רעה ,לביצור חיל בעת זע ,לעת
קרב ומלחמה‰ .יהדות העתיקה ,תורת הפרושי ,לכל גדלה,
ארכה ,עמקה ורחבה ,ע כל עמקיה והרריה ,ע כל חילה ,עזה
ותקפה ,שהיא כוללת את הכל ,את המעלה ואת המטה ,עלית
ותחתית כרוכי בה .הבא ברשותה ובכח עצמתה אל העליות
העליונות ,אל הפרדסי הגנוזי ,הרי הוא הול במגדל עז
מלא בטחה ,וכל ההמו הגדול הנמש על פי תורת א ,יוכל
לבא לאור חיי נאמני ,‰ÈÁ˙Ï ˙ÂÏ‚Ó ,בלא פר ובלא
יוצאת ,ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל ,ובשובה ונחת יושע.

הרצ"י מקטי את מידת פריצת הגדרי של אותה רוח סער ,ומוסי רעיו שאינו קיי במקור
על כ שאי לרוח זו תקנה שלמה אלא ע תתחבר אל דר התורה הרגילה והמקובלת .בנוס,
מגדיל הרצ"י את הפוטנציאל הגלו בדר המסורתית להגיע ל"תחיה ˘."‰ÓÏ
אנו מוצאי את המגמות האלו ג בנפרד .מצד אחד יש תיקוני שמלמדי על מגמה של
הקטנת הביקורת על אלמנטי וחלקי שוני שיש באמונה הפשוטה ,אות שתפקידה של
הכפירה לזכ:
(ÊÙ 'ÓÚ) ‡ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 101
...זאת היא הסבה ,שכח שלילי גדול מתעורר בעקבא
דמשיחא ,בחוצפה סגיאה ,ושלילה זאת תבער את כל
מה שהוא  ‰‰Îבהמושגי האלהיי והתלוי בה בכללות
האומה...
(ÊÒ˜ 'ÓÚ) ‡ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 220

יסוד האמונה ay dnlydלב נובע wnrn jezn `ed
סגולת הנפש שבישראל .לעומתו מכוו קרב העומר ly

שעורי ,מאכל בהמה ,הנוטה רק לרגש הטבעי .אחריו ועל
גביו בא  ceqiהעילוי השכלי והלמודי .אמנ חולשת
האד גורמת ,שבהיותו מוכשר למחקר  ilkyיוחלש בו יסוד
הנטיה האמונית ,ובהיותו של באמונה הוא עלול ËÚÓÏ
בהשכלה וחכמת לב...

˘ÁÒ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
e...זאת היא הסבה שכח שלילי גדול מתעורר בעקבא
דמשיחא ,בחוצפא סגיאה ,ושלילה זאת תבער את כל
מה שהוא  ¯ÚÂÎÓÂ ˘ÂÏÁבהמושגי האלהיי והתלוי בה
בכללות האומה...
„Ó 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ Î "˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡" Ò˜Ù
 ybxהלב ,יסוד האמונה ,נובע מסגולה שבנפש בישראל.
לעומתו הוא קרב העומר שעורי ,מאכל בהמה ,הנוטה רק
לרגש הטבעי .למעלה מזה הוא העילוי השכלי והלמודי שבא
אחר כ .על כ באשר מצד חולשת האד מזדמ שבהיותו
מוכשר למחקר יוחלש בו dיסוד  ybx lyהנטיהybxd ,
 ceqid ,alayהאמוני ,ובהיותו מאמי של הוא עלול
 ÏÂÚÓÏבהשכלה וחכמת לב...

ומצד שני ,הרצ"י מקטי אמירות חיוביות על הרשעי ותפקיד בעול ג בהקשרי רחבי
יותר28:

 .28אפילו במקו בו הראי"ה רק מתאר את המרידה כנגד הדת – מתערב הרצ"י ומקטי את חריפות התיאור של
המצב העתידי:
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(„Ú-‚Ú 'ÓÚ) Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 70
...יסוד צדקת הצדיקי בכל דור ודור נתמ הוא
הרשעי mzryx lk mry ,כ"ז שה דבוקי בחפ לב
לכללות האומה" ,xn`p mdilr ,ועמ כול צדיקי",
וחיצוניות הרשעות שלה מועילה  `idלאמ כח של
צדיקי "כדורדיא לחמרא"...

˘‚Ù¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...יסוד צדקת הצדיקי בכל דור ודור נתמכת היא
הרשעי llk miryx mpi` zn`ay ,כל זמ שה
דבוקי בחפ לב לכללות האומה ,ועמ כול צדיקי,
וחיצוניות הרשעות שלה מועילה לאמ כח של צדיקי
כדורדיא לחמרא...

(‰Ù 'ÓÚ) ‰Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 95
כש שאי אפשר ליי בלא שמרי ,כ אי אפשר לעול בלא
רשעי .וכש שהשמרי מעמידי את היי ומשמרי אותו,
כ הרצו הגס של הרשעי גור קיו ועמדה לשפעת החיי
כול ,של כל הבינוני והצדיקי ,כשהשמרי מתמעטי והיי
עומד בלא שמריו ,הרי הוא עלול לקלקול וחמו .הגלות
דלדלה את כח החיי של האומה ושמרינו נתמעטו הרבה
מאד ,עד שיש סכנה לקיו החיי של האומה מחוסר תפיסת
חיי מעובה ,האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החמרית.
הקיו בגולה הוא קיו רסוק ,וזה הקיו המדולדל ,שהוא
חדלו יותר מהויה ,היה אפשר לו להמש איזה מש זמ ג
בחוסר שמרי כפי ההכרח .אבל לכל זמ ,וכבר כשל הכח,
והקיו העצמי תובע את תפקידו ,ושיבת ישראל לארצו בשביל
קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח ,וקיומו זה יוצר את שמריו:
נושאי הרשעה והחוצפא של עקבתא דמשיחא אשר ירגז כל לב
לזכר .אלה ה הצדדי העכורי שהקיו הצלול והמשמח
מתהוה על יד ,וסו  ÍÏ‰Ó‰הוא :שקוע השמרי בתחתית
החבית ,הנמכת הכחות הרשעיות בתהו החיי ,ואז מתבטל
מה כל תכנ המכאיב ומזעזע.

˘‰Î „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
כש שאי אפשר ליי בלא שמרי ,כ אי אפשר לעול בלא
רשעי .וכש שהשמרי מעמידי את היי ומשמרי אותו,
כ הרצו הגס של הרשעי גור קיו ועמדה לשפעת החיי
כול ,של כל הבינוני והצדיקי .כשהשמרי
מתמעטי ,והיי עומד בלא שמריו ,הרי הוא עלול לקלקול
וחימו .הגלות דלדלה את כח החיי של האומה ,ושמרינו
נתמעטו הרבה מאד ,עד שיש סכנה לקיו החיי של האומה
e miryxd herinnמחוסר תפיסת חיי e dqbמעובה,
האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החמרית .בגולה הקיו
הוא קיו רסוק ,וזה הקיו המדולדל ,שהוא חדלו יותר
מהויה ,היה אפשר לו להמש איזה מש זמ ג בחוסר
שמרי ,כפי ההכרח .אבל לכל זמ ,וכבר כשל הכח ,ושיבת
ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח,
והקיו העצמי תובע את תפקידו ,וקיומו זה יוצר את שמריו,
נושאי הרשעה והחוצפא של עקבתא דמשיחא ,אשר ירגז כל
לב בזכרוe .אלה ה הצדדי העכורי ,שהקיו
הצלול והמשמח מתהוה על יד ,וסו  ‰ˆ¯Ù‰הוא שיקוע
השמרי בתחתית החבית ,הנמכת הכחות הרשעיות בתהו
החיי ,ואז מתבטל מה כל תכנ המכאיב ומזעזע...

i"r mb

zryxa

עריכתו של הרצ"י מטשטשת את הסנגוריה החד משמעית של הראי"ה על הרשעי "שבאמת
אינ רשעי" ,ומטשטשת את העובדה שבפסקה השניה הראי"ה מפליג עד כדי ראיית קיו
הרשעי פורצי הפרצה כהכרחי לעצ קיו האומה .הרצ"י התערב ג בפסקה דומה נוספת שדנה
בתפקיד הדעות הזרות המשפיעות לרעה על הצעירי היהודיי:
(·Ï˜-ËÎ˜ 'ÓÚ) '˙ÂÂÓ‡‰Â ˙ÂÚ„‰ ˙ÓÁÏÓÏ' - Â ÌÈÂÚ¯Ê 128
משתוממי ה הרעיונות מפני  shyהדעות הזרות ההולכות
ושוטפות „ÂÁÈ· ,דעות זרות של עבודות זרות .פורצות ה
בשט אל תו המחנה ,לוקחות לבבות רבי ומעותות את
הדרכיikxcl miig ikxcn epixirvn miax zehne ,
 ,dzinהמגיני על הדעות של היהדות מרימי קול צוחה,
מבטלי את הדעות הרעות ,מגלי את זיופ ושקר i"r
 .zecdid ixcb xexiaאבל הדבר מסופק מאד א oepbqa
 dfיעלה ביד להשיב אחור את מה שהחל להתפר כהר
פרצי...

˘(ÂÙÈ) ˙Â‡˜ÒÙ ‡"Ù Ò˜Ù ;‚˘ ,‚Ú¯ ,ÊÒ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
„‰Ò˜ 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ,
˜ .ÊÒמשתוממי ה הרעיונות מפני הדעות הזרות ההולכות
ושוטפות  ÔÈ· ,mleraדעות זרות של zepen`l zeihp
 mzqe ,zeicea ,zeipnlyen ,zeixvep ,zexfעבודות
זרות dl` lke .פורצות ה בשט אל תו המחנה ,לוקחות
לבבות רבי ומעוותות את הדרכי .המגיני על הדעות,
 cegiaשל היהדות ,מרימי קול צוחה ,מבטלי את הדעות
הרעות ,מגלי את זיופ ושקר ,והדבר מסופק מאד
א יעלה ביד  utgdלהשיב אחור את מה שהחל להתפר
כהר פרצי....

חו ממשפט הביקורת שהוסי הרצ"י ,הרי שג להשמטה של הפירוט של הדעות הזרות יש
חשיבות לא קטנה .בהמש הפסקה הראי"ה מסביר את תפקיד של הדעות הזרות ואת חשיבות

(„Ù 'ÓÚ) „Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 94
מקובלי אנו שמרידה רוחנית תהיה באר ישראל
ובישראל ,בפרק שהתחלת תחית האומה תתעורר לבא.
השלוה הגשמית שתבא לחלק מהאומה ,אשר ידמו שכבר
באו למטרת כולה ,תקטי את הנשמה ,ויבאו ימי אשר
תאמר אי בה חפ .השאיפה לאידיאלי נשאי וקדושי
תחדל ,וממילא ירד הרוח וישקע...

˘ÊÓ¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
מקובלי אנו שמרידה רוחנית תהיה באר ישראל
ובישראל בפרק שהתחלת תחית האומה תתעורר לבא.
השלוה הגשמית שתבא לחלק מהאומה ,אשר ידמו mb
 okשכבר באו למטרת כולה ,תקטי את הנשמה ,ויבאו
ימי אשר תאמר אי בה חפ .השאיפה לאידיאלי
נשאי וקדושי  lilkתחדל ,וממילא ירד הרוח וישקע...

לתיקו זה יש ג משמעות אקטואלית ,א מבקשי לישמה על המציאות במדינת ישראל בזמני שוני .
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בתו המהל הכללי אותו הוא מתאר .בכ שהושמטה ההתיחסות המפורשת אל הכפירה והדתות
הגדולות בתחילת הפסקה ,הושמטה ג בהמש ההתייחסות אליה כמי ששיכות במפורש לקביעה
ש"הניצו האלהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות" 29.כיוו דומה אנו מוצאי ג
בפסקה אחרת העוסקת ברעיו העלאת הרע:
(„Ï 'ÓÚ) ÊË Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 34
הישרת העקמומיות בתכונות ,בדעות ,בהשקפת החיי ,עד
לעליות הקודש המעולות ,זקוקה היא לחדור בשרשי
התחתיי ,ועמ לעלות לספירות הגבוהות ,כשההתפצליות
שולטות לעצמ ה מעכירות ומחלחלות ,מזהמות ומגשמות
הגשמה גסה ומזוהמה את כל אויר החיי ,וכשה נאחזות
 zelhazneבתכני שממעל לה ועולות בעלית הרי ה
המוסיפות אור וחיי ,טוהר וקודש ,אומ ותפארת בכל .יסוד
נצחי הוא "ואהבת את ד' אלהי בכל לבב  בשני יצרי :
ביצר הטוב וביצר הרע" .האהבה אינה שלמה ואינה נובעת
יפה ממקור האחדות המטוהרה כ"א כשכוללי את היצרי
ביחד ,והיצר הרע מתאגד ע היצר הטוב ,וכל כחותיו הרעי
הנ נאחזי בשורש הטוב ומתהפכי לטובה ,לצחצח,
להחיות להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב...

˘ÂÓ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
הישרת העקמומיות בתכונות ,בדיעות ,בהשקפת החיי ,עד
לעליות הקודש המעולות ,היא זקוקה להיות חודרת בשרשי
התחתיי ,ועמ עולי לdספירות הגבוהות ,כשההתפצליות
 zeizgzdשולטות  odלעצמ ,ה מעכירות ומחלחלות,
מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אויר החיי.
וכשה נאחזות בdתכני שממעל לה ,ועולות בעליית ,ה ה
המוסיפות אור וחיי ,טוהר וקודש ,אומ ותפארת בכל .יסוד
נצחי הוא ,ואהבת את ד' אלהי בכל לבב  בשני יצרי ,ביצר
הטוב ויצר הרע .ואי האהבה שלמה ,ואינה נובעת יפה ממקור
האחדות המטוהרה ,כי א כשכוללי את היצרי ביחד ,והיצר
הרע מתאגד ע היצר הטוב ,וכל כחותיו הרעי הנ נאחזי
בשורש הטוב ,ומתהפכי לטובה ,לצחצח ,להחיות ,להבהיר
ולזקק יותר את להט הטוב....

הרצ"י מוסי דרישה שהראי"ה לא כתב והיא שהרע יתבטל בטוב בתהלי העלאתו.
˙Â·¯˙‰ ÈÙÏÎÂ ÛÂ‚‰Â ¯ÓÂÁ‰ ÈÙÏÎ ,ÏÂÁ‰ ÌÏÂÚ ÈÙÏÎ ˙ÂÁÈ˙Ù Ô‰· ˘È˘ ˙Â˜ÒÙ· ˙Â·¯Ú˙‰ 2.2.2.3
˙ÈÏÏÎ‰
תחו מרכזי נוס שנית לאבח בו מגמת עריכה ברורה של הרצ"י הוא הכנסת שינויי
שמטרת להקטי את מידת הפתיחות שבה מתייחס הראי"ה למגוו תחומי הקשורי לעניני
החול ,החומר ההשכלה הכללית.
(ËÒ-ÊÒ 'ÓÚ) ÊË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 66
...וכל מה שתגדל השפעת לשו הקודש בעול ,וכל מה
שיעלה כח התורה והתפלה הטהורה ,המאמצת להרחיב את
אור האצילות האלהית בעול ,לבררה ולהודיע לבני אד הדר
כבודה בכל דרכי הודעה ובכל דרכי ברור והסברה ,כ יוסי
האור להגלות על כל שפה ולשו ועל כל חכמה ומדע ,וקל
וחומר שיחול אור ד' על כל דברי שבטע ,ביופי ובשירה,
בהליכות דר אר ובארחות הנמוס ,ואפילו ·˜˘ÌÈËÂ
,ÌÈ¯„ÂÓ ¯˙ÂÈ‰ miqenpde ˙Â‚‰‰d ÈÙ‡Â mixecde
 mlekae ,mday mipicrde mixgaend oaenkיחל אור
ד' לפע...

˘ÊÙ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וכל מה שתגדל השפעת לשו הקדש בעול ,וכל מה שיעלה
כח התורה והתפלה הטהורה ,המתאמצת להרחיב את אור
האצילות האלהית בעול ,לבררה ולהודיע לבני אד הדר
כבודה ,בכל דרכי הודעה ובכל דרכי ברור והסברה ,כ יוסי
האור להגלות על כל שפה ולשו ,ועל כל חכמה ומדע ,וקל
וחומר שיחול אור ד' על כל דברי שבטע ,ביופי ובשירה,
בהליכות דר אר ובארחות הנימוס ,ואפילו ·˜˘miypd ÈËÂ
 ,ÌÈ¯„ÂÓ ¯˙ÂÈ‰ ziad ˙Â‚‰‰ ÈÙ‡Âיחל אור ד' לפע...

בפסקה זו ,העוסקת בהתפשטות הקודש לעול החול 30,הופכת עריכתו של הרצ"י את אמירתו
הגורפת והכללית של הראי"ה לאמירה מצומצמת יותר ,ומסויגת וזהירה בהרבה  הראי"ה לא

 .29בהמש הפסקה ש  .אול  ,יש להעיר כא שעצ הזיקה בי משפט זה לבי רשימת הדתות יכולה הייתה להיוצר
רק בגלל שהרצ"י חיבר כא לפסקה אחת ארוכה ושיטתית כמה פסקות קטנות.
 .30על סוגיית הקודש והחול בתורת הראי"ה ראה למשל,¯·¯‚ ;˘„Â˜ ,‰ÓÏ˘ Ô· ;˘„Â˜ ,ÔÂ¯È ;˘„Â˜ ,ıÈ˘ÙÈÏ :
 ,˙ÎÙ‰Óעמ' .160158
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התכוו לשי גבולות להתפשטות אור הקודש על תחומי החול השוני – גבול שהוסי הרצ"י
בעריכתו.
ישו ספציפי יותר של עקרו האחדות של הקודש והחול של הראי"ה הוא בתחו חשיבותו
של המימד הגשמי והגופני שבתהלי תחיית האומה 31.ג בתחו זה אנחנו מוצאי במספר
קטעי עריכה המקטינה את נועזות האמירה של הראי"ה:
(‚Ù 'ÓÚ) Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 90
הדור הראשו של עקבzא דמשיחא ,בתחלת ק המגולה של
ישוב אר ישראל ,הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל,
והרוחניות צריכה לשמש בו שמוש של שמירת החיי
הפנימיי ,וכשיתחזק הכח החמרי של האומה אז יגלו כל
הסגולות הרוחניות הקדושות שבה ,ותשוב התורה וכל
מאורותיה לאיתנה ,להיות לאור עול ,לעטרת תפארת בידי ד'
ולצני מלוכה בכ אלהי ישראל.

˘ÁÙ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
הדור הראשו של עקבתא דמשיחא ,בתחילת ק המגולה של
ישוב אר ישראל ,הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל,
והרוחניות צריכה לשמש בו  wxשמוש של שמירת החיי
הפנימיי .וכשיתחזק הכח החמרי של האומה ,אז יגלו כל
הסגולות הרוחניות הקדושות שבה ,ותשוב התורה וכל
מאורותיה לאיתנה ,להיות לאור עול ,לעטרת תפארת ביד ד',
ולצני מלוכה בכ אלהי ישראל.

(Ù 'ÓÚ) ‚Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 83
גדולה היא תביעתנו הגופנית ,גו בריא אנו צריכי ,התעסקנו
הרבה בנפשיות ,שכחנו את קדושת הגו ,זנחנו את הבריאות
והגבורה הגופנית ,שכחנו שיש לנו בשר קודש ,לא פחות ממה
שיש לנו רוח הקודש .עזבנו את החיי המעשייe ,את
התבררות החושי eאת הקשור ע המציאות
הגופנית המוחשית ,מפני יראה  ,‰ÏÂÙמפני חוסר אמונה
בקדושת האר" ,אמונת זה סדר זרעי  שמאמי בחי
העולמי וזורע" .כל תשובתנו תעלה בידינו רק א תהיה ,ע
כל הוד רוחניותה mb ,תשובה גשמית יוצרת ד בריא ,בשר
בריא ,גופי חטובי ואיתני ,רוח לוהט זורח על גבי שרירי
חזקי ,ובגבורת הבשר  ycewndתאיר הנשמה ˘˙,‰˘ÏÁ
 xkfלתחית המתי .˙ÈÙÂ‚‰

˘‚Ú¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
גדולה היא תביעתנו הגופנית ,גו בריא אנו צריכי .התעסקנו
הרבה בנפשיות ,שכחנו את קדושת הגו ,זנחנו את הבריאות
והגבורה הגופית ,שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה
שיש לנו רוח הקודש .עזבנו את החיי המעשיי ,את
התבררות החושי ,את הקשור  xyidע המציאות
הגופנית המוחשית ,מפני ` dfiיראה  ,˙˘Ë˘ÂËÓמפני חוסר
אמונה בקדושת האר ,אמונת זה סדר זרעי ,שמאמי בחי
העולמי וזורע .כל תשובתנו תעלה בידינו ,רק א תהיה ע
כל הוד הרוחניות שבה תשובה גשמית ,יוצרת ד בריא ,בשר
בריא ,גופי חטובי ואיתני ,רוח לוהט שורה על גבי שרירי
חזקי ,ובגבורת הבשר תאיר הנשמה  ,˙˘ÏÁ‰תחית המתי
·‚.˙ÂÈÂ

בפסקה הראשונה השמיט הרצ"י רק את המילה "רק" ,אלא שבכ הוא השמיט את נימת
הצמצו שכתב הראי"ה על תפקיד הרוחניות בדור הראשו של הגאולה שעיקרו תיקו החומר של
האומה .הפסקה השניה הנחרצת מאוד של הראי"ה )והמפורסמת( 32הופכת מהוססת בהרבה אחרי
העריכה .התשובה הגשמית הופכת רק לתוספת לרוחנית ,לבשר נוספת מילת הסיוג "המקודש" ,כל

 .31בסוגיה זו ראה.˜Â˜ ·¯‰ ,¯ÈÙ˘ ;˜Â˜ ·¯‰ ,·¯‡‚ ;˙„Â·Ú ,·¯‡‚ :
 .32ג בפסקה המפורסמת שלאחר מכ ) ,(84שעוסקת בחשיבות ההתעמלות ,מוסי הרצ"י משפט הבהרה שמטרתו
לתת לרעיו הנועז בסיס רעיוני לגיטימי מהמקורות" :בהבלטת אפיה של האומה בפרשה הקטנה שכל גופי תורה
תלוי בה :בכל דרכי דעהו" .משפט זה ג קושר את העניי אל הלאומיות שמעניקה לו גושפנקה .אברמובי
)‡·¯ ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓעמ'  (142141מעלה את האפשרות שמשפט זה נוס על ידי הראי"ה עצמו .אול אי לנו
לכ שו ראיה ,ובניגוד לדברי אברמובי ש  ,שהרצ"י לא נהג להוסי משפטי שלמי  הרי בעבודה זו מוצגי
מספר מקרי כאלה .יתרה מזו – ג א ההוספה היא של הראי"ה ,הרי שהיא נעשתה בהשפעתו של הרצ"י והיא
משקפת את מגמותיו לא פחות מהשינויי שלו עצמו .וראה מה שכתבנו לעיל בפרק זה )תחילת סעי  (2על
השאלה הכללית בדבר מעורבותו של הראי"ה בעריכתו של הרצ"י את כתביו.
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העניי הופ רק ל"זכר" לתחיית המתי ולא היא עצמה 33.מגמה דומה יש ג בתיקו פסקה 30
שכבר נידונה לעיל:
(ÁÎ-ÊÎ 'ÓÚ) ·È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 30
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה‡Â‰ Á¯ÂÙÂ ıˆÂ ,
 ,‰ÊÈÊÚ‰ zigiynd digzdהבאה לטהר את סרחו הבשר,
את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח את העול
ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי המקושר ע
הסרחו התולרתי ,הסות כל הופעת רוח טוהר.
`xe

˘ÊÎ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה34.Á¯ÂÙÂ ıˆ ‡Â‰Â ,
zipgexd ,zillkd z` zncwnd ziyi`d digzd

 ,ziptebd z` zncwnd ‰ÊÈÊÚ‰הבאה לטהר את סרחו
הבשר ,את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח את
העול ,ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי
המקושר ע הסרחו התולרתי ,הסות הופעת כל ריח טוהר.

בנוסח המקורי של הראי"ה מדובר על שתי תחיות המרכיבות את התחיה הכללית הרוחנית:
תחיה רוחנית ותחיה גופנית ,זו האחרונה תפקידה לתק את הבשר ולטהרו מהסרחו שבו .לאחר
התיקו של הרצ"י כוונת הפסקה מתהפכת לחלוטי ומציגה תמונה דיכוטומית של רוח מול חומר,
של תחיה רוחנית מחד העומדת מול הבשר הגור סרחו מאיד .ג בפסקה הבאה מוסי הרצ"י
מילת צמצו ללגיטימיות הרחבה שנות הראי"ה לגו ולבשר:
(‡Ú˜ 'ÓÚ) Á Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 236
באר ישראל אפשר להשיג אי שהבשר של הגו הישראלי
הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה ,ואי צור  k"kלהרגיז את
הגו ממנוחתו הטבעית ,כ"א להעלותו ולהטעימו טע האמת
של חיי הקודש השופעי מקדושת האר ,הספוגי באוירה
המחכי של אר ישראל.

˘„Ò˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
באר ישראל אפשר להשיג אי שהבשר של הגו הישראלי
הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה ,ואי צור להרגיז את הגו
ממנוחתו הטבעית ,כי א להעלותו ולהטעימו טע האמת
של חיי הקודש השופעי מקדושת האר ,הספוגי באוירה
המחכי של אר ישראל.

הראי"ה כתב שבא"י אי צור להרגיז את הגו ממנוחתו הטבעית ואילו הרצ"י משנה ,על ידי
הוספת המילי "כל כ" ,את ההבנה לכ שיש עדיי צור – אבל פחות.
תחו נוס שבו מצמצ הרצ"י את הפתיחות בגישתו של הראי"ה הוא בצור להכיר את עול
החול ולרכוש השכלה כללית35:
(‚ˆ 'ÓÚ) Ò ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 110
...מילוי הכרס ב"לח בשר ויי" מוכרח להיוה קוד ל"טיול
בפרדס" ,ומילוי כרס זה  `lnd epaenaכולל בקרבו ג"כ
את מדע העול והחיי ואת ההסתגלות המוסרית המדתית,
את גבורת הרצו ואת הכרת ער האד ,ואת כל הטוב
הנאה והמסודר שבמציאות הבא מתו חנו טוב והגו לכל
צדדיו ,המצטר אל כל המתעורר לחיי ולרעננות מכל צד
ופני ,באד ובאומה בספרות ובחיי ,בחול ובקודש ובקודש
הקדשי...

˘‚ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...מילוי הכרס בלח ,בשר ויי ,מוכרח להיוה קוד לטיול
בפרדס ,ומילוי כרס זה כולל בקרבו ג כ את מדע העול
והחיי ,ואת ההסתגלות המוסרית המדותית ,את גבורת
הרצו ,ואת הכרת ער האד ,ואת כל הטוב ,הנאה והמסודר
שבמציאות ,הבא מתו חנו טוב והגו לכל צדדיו ,המצטר
אל כל המתעורר לחיי ולרעננות מכל צד ופינה ,באד
ובאומה ,בספרות ובחיי ,בחול ובקודש ובקודש הקדשי...

 .33רוזנק רואה משמעות מצמצמת ג להשמטת המילה "הישר" ,ולשינוי מ"מטושטשת" ל"נפולה" ומ"שורה"
ל"זורח" .אבל אי הדברי מוכרחי  .ראה ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ :הערה .78
 .34הבדל הפיסוק משמעותי כא כחלק משינוי משמעות המשפטי .
 .35על סוגייה זו ראה למשל ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂ¯ :עמ' ,Ë·˘ ;ÂÏ ÔÈ‡ ,Ë·˘ ;˙ÓÎÁ ,Ë·˘ ;‰Èˆ¯‚ËÈ‡ ,ı˘ ;10498
.ÌÈÁ·Ó
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הרצ"י מוסי שתי מילי שמסייגות מעט את האמירה הברורה והפשוטה של הראי"ה על
הצור להכיר את העול ,החול והספרות .ג בפסקה אחרת הנוגעת לחשיבות הספרות יש עריכה
מצמצמת של הרצ"י:
(·Ù 'ÓÚ) ÊÏ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 87
...והספרות תתקדש ,וכל סופר יחל לדעת את הרוממות
ואת הקודש שבעבודתו ,ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה
וקדושת רעיו .לפחות תקדי המחשבה של תשובה ,הרהורי
תשובה עמוקי לפני כל יצירה .אז תצא היצירה בטהרתה,
רוח ד' תחול עליה ונשמת הגוי כולו ,תגבל בה אחרי אשר
חכמת סופרי תסרח...

˘„Ò „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והספרות תתקדש ,וכל סופר יחל לדעת את הרוממות
ואת הקודש שבעבודתו ,ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה
וקדושת רעיו .לפחות תקדי המחשבה של תשובה ,הרהורי
תשובה עמוקי ,לפני כל יצירה .אז תצא היצירה בטהרתה,
רוח ד' תחול עליה ,ונשמת הגוי כולו תגבל בהdlbze ,
dxivid ly dzcerz `id z`f ,dci lre dkeza
l`xyi ly mziigza zelbdl dcizrd dycgd

אחרי הסירחו הגדול של חכמת סופרי...

הראי"ה כותב על הספרות שאחרי שתיטהר יהיה לה תפקיד חשוב כמי שתגלה את רוח האומה
כחלק מתחיית של ישראל ,רעיו זה הושמט כמעט לחלוטי על ידי הרצ"י.
˙ÂÈ¯ÏÂ˜ÈË¯Ù‰ ˙˘‚„‰Â ˙ÂÈÏÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÂˆÓˆ 2.2.2.4
(Ò˜ 'ÓÚ) Â Â ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 197
aמשיח ב יוס  ‰Ï‚˙Óהתכונה של לאומיות ישראל מצד
עצמ ÌÓ‡ .התכלית האחרונה אינה התגדרות zecgizd
dלאומיות  dcalaכ"א השאיפה לאחד כל באי עול
למשפחה אחת  ,'c mya mlek `xwlואע"פ שזה צרי
ג"כ מרכז מיוחד מ"מ אי הכונה כולה רק המרכז כ"א
פעולתו ג"כ על הכלל הגדול .וכשצרי העול לעבור עני
הלאומיות אל הכללות צריכה להיות ג"כ כעי הריסה
אל הדברי שהושרשו מצד הלאומיות  ,˙ÓˆÓÂˆÓ‰שיש עמה
המגרעות של אהבה פרטית יתרה .על כ עתיד משיח ב יוס
ליהרג ,ומלכות אמתית וקימת תהי' משיח ב דודzcnyke .
הכוס אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ly dkxr
התיחדות הלאומיות ,הנה עוד צעד אחד והרע יהי' מבוער ג"כ
מחיי היחידי ,נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח ב יוס
קרובי  mpipra mdזל"ז .לפיכ נחלקו חז"ל בפ' החליל
על הפסוק והביטו את אשר דקרו ,א הוא על משיח ב יוס
שנהרג או על יצר הרע שנהרג.

ÊÒ˜-ÂÒ˜ 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ,‰ "˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡" Ò˜Ù
משיח ב יוס  Â‰התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמ.
 ¯˘‡·Âהתכלית האחרו אינו התגדרות לאומיות ,כי א
השאיפה לאחד כל באי עול למשפחה אחת –שג זה צרי
ג כ מרכז מיוחד ,מכל מקו אי הכונה כולה רק המרכז כי
א פעולתו ג כ על הכלל הגדול – על כ כשצרי העול
לעבור מעני הלאומיות אל הכללות ,צרי להיות ג כ כעי
הריסה אל הדברי שהושרשו מצד הלאומיות  ,‰¯ˆ‰שיש
עמה המגרעות של אהבה dפרטית dיתירה .על כ עתיד
משיח ב יוס להיות נהרג ,ומלכות אמתית וקיימת תהי'
משיח ב דוד .נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח ב יוס
קרובי זה לזה .שבביטול ההתיחדות הלאומיות  cvnהכוס
של הטוב הכללי ,עוד צעד אחד והרע יהי' מבוער ג כ מחיי
היחידי ,על כ פליגי חז"ל בפרק החליל על הפסוק והביטו
אלי את אשר דקרו ,א הוא על משיח ב יוס שנהרג או
על יצר הרע שנהרג.

בעוד הראי"ה כותב בבירור שהלאומיות אינה התכלית האחרונה ושהיא עתידה להתבטל.
לאחר העריכה המסר מצטמצ באופ משמעותי .הלאומיות אינה התכלית  ,˙È„ÚÏ·‰ורק ‰Î¯Ú
עתיד ליבטל .הראי"ה מדגיש במקומות רבי שלאומיות ישראל היא במהותה אוניברסלית וגאולת
ישראל היא לצור גאולת העול כולו 36.במספר מקומות שרעיו זה נמצא ב‡ ˙Â¯Âיש לפעמי
מעורבות מצמצמת של הרצ"י:
(‰Ó-„Ó 'ÓÚ) Ï Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 48
...וביסוד החיי הכלליי אשר לישראל עמק התשובה גנוז.
הכרת הצדק הפנימי של האומה ,המכירה את אמתה העליונה
ואת ההשתרגות של כל חמדה וכל אושר עולמי לש כל
התשוקות היותר נצחיות והיותר נאדרות ,לאגד כל הטוב וכל

˘„ˆ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וביסוד החיי הכלליי אשר לישראל עומק התשובה גנוז,
הכרת הצדק הפנימי של האומה ,המכירה את אמתה העליונה,
ואת ההשתרגות של כל חמדה וכל אושר עולמי dl
 ,mlerleלש כל התשוקות היותר נצחיות והיותר נאדרות,

 .36בנושא זה ראה ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂ¯ ;˙ÂÈÓÂ‡Ï ,ÔÂ-Ô· :עמ'  ,‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,˜ÊÂ¯ ;73 63עמ'  ,ÍÂÈÁ ,˜ÊÂ¯ ;57 37עמ'
.110 102

34

לאגד כל הטוב וכל הנחמד ,כל היושר וכל הצדק שבכל
פינה...

הנחמד ,כל היושר וכל הצדק שבכל פנה...
(È 'ÓÚ) ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ 3
...ואורו של משיח המקב נדחי מתחיל להופיע ,וקול בכי
תמרורי של רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת
תנחומי ,של "מנעי קול מבכי ועיני מדמעה כי יש שכר
לפעולת ,נא ד' ,ושבו מאר אויב ,ויש תקוה לאחרית ,נא
ד' ושבו בני לגבול" .ויצירת החיי המיוחדי בכל מאור
וחטיביות המיוחדה ,רוויה בטל העושר הכללי של האד
הגדול בענקי ,ברכת אברה ,חוזרת היא daiy i"r `wec
" .zelbzdl efוהיה ברכה ב חותמי".

˘ÁÈ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ואור משיח מקב נדחי מתחיל להופיע ,וקול בכי תמרורי
של רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת נחומי,
"מנעי קול מבכי ועיני מדמעה כי יש שכר לפעולת ,נא
ד' ,ושבו מאר אויב ,ויש תקוה לאחרית ,נא ד' ושבו בני
לגבול" .ויצירת החיי המיוחדי בכל מאור וחטיבות
המיוחדה ,רוויה בטל העושר הכללי של האד הגדול בענקי,
ברכת אברה ,חוזרת היא" ,והיה ברכה ב חותמי".

המושג "ברכת אברה" שבפסקה השניה מיוחד במקומות רבי בכתבי הראי"ה לפ
האוניברסלי שבכנסת ישראל 37.התוספת של הרצ"י באה ככל הנראה להדגיש שמילוי היעוד
האוניברסלי של ע ישראל יבוא דווקא על ידי חזרתו לאר ישראל והתרכזותו בשלב ראשו כלפי
פני .הרצ"י ג התערב בפסקות המציגות זיקה או השוואה בי ישראל לעמי אחרי38:
(ÊÒ 'ÓÚ) ÂË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 65
כשכח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיו
המעשיי מתוקני ,בסדור מלא ,בקדושה ביחוד ובברכה,
במקדש וממשלה ,בנבואה וחכמה ,אז ההתרחבות לצד החול,
לענוגי החושי הרוחניי והגשמיי ,להצצה חדירית ופנימית
לתו חייה של המו עמי ולאומי שוני ,למפעליה
 ,Ì‰È˙ÂÈ¯ÙÒÂהתגברות עז החיי הטבעיי ,כל אלה טובי ה
ומסוגלי להרחיב את אור הטוב ,והתחו ‡¯ ÍÂהוא :י"ב מיל
כמחנה ישראל כולו ,הכופל באמת את כל העול באיכותו,
"יצב גבולות עמי למספר בני ישראל"...

˘ÂË¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
כשכח ישראל גדול ,ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה ,וענפיו
המעשיי מתוקני בסדור מלא ,בקדושה ,ביחוד ובברכה,
במקדש וממשלה ,בנבואה וחכמה ,אז ההתרחבות לצד החול,
לענוגי החושי הרוחניי והגשמיי ,להצצה חדירית ופנימית
לתו חייה של המו עמי ולאומי שוני ,למפעליה
 ,Ì‰È˙ÂÈÂ¯ÙÒÂהתגברות עז החיי הטבעיי ,כל אלה טובי
ה ,ומסוגלי להרחיב את אור הטוב .והתחו ¯ ·Áהוא ,י"ב
מיל כמחנה ישראל כולו ,הכופל באמת את כל העול
באיכותו ,יצב גבולות עמי למספר בני ישראל...

(ÁÒ˜-ÊÒ˜ 'ÓÚ) · Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 221
...ומ"מ "וצדקה תהי' לנו כי נשמור לעשות" ,שאותה
ההרגשה הכללית של הכרת כבוד ד' ,ע"י החרדות אל
דברו ,ממילא  `idמתגלה בעשית מצותיו .ג לעמי ,שדבר
ד' לא נגלה לה ,לעני חקי ומשפטי מעשיי ,שהוא דבר
מיוחד לישראל ,אפשר שתתכונ אצל  zxevדת ,שיש בה
ג"כ  ly dradקדושה ,וסדרי עבודה ע"פ ההרגשה
הטהורה של הכרת כבוד ד' שתצא אל הפועל ע"י מעשי
כאלה ,שלפי מצב הנפש שלה יש בה יחש וסמ לאותה
ההכרה...

‰-„ 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ÂÏ "˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡" Ò˜Ù
...ומכל מקו וצדקה תהי' לנו כי נשמור לעשות ,שאותה
ההרגשה הכללית של הכרת כבוד ד' ע"י החרדות אל
דברו ,ממילא מתגלה בעשיית מצותיו ג לעמי שדבר ד' לא
נגלה לה לעני חקי ומשפטי מעשיי ,שהוא דבר מיוחד
לישראל mewn lkn .אפשר שיתכונ אצל דת שיש בה
ג כ קדושה eidiyk ,סדרי dעבודה  miiepa dayעל פי
ההרגשה הטהורה של הכרת כבוד ד'e ,שתצא אל הפועל על
פי מעשי כאלה ,שיש בה לפי מצב הנפש שלה לאותה
ההכרה ` dfiיחש וסמ...

נית אולי לראות בשינויי שבפסקה הראשונה יותר משינויי לשו – המושג  ˙Â¯ÙÒהוא מייצג
כולל של תרבות ואילו הצצה ל ‰È¯ÙÒמשמעותה מצומצמת יותר .ג המושג 'רוחב' בנוגע לחופש
המחשבה הוא משמעותי בהרבה מהמילה 'אור' שהחליפה אותו .בפסקה השניה הרצ"י מטשטש
מאוד את קביעתו של הראי"ה שג אצל האומות תיתכ דת שיש בה קדושה.
לסיו עניי זה ,אביא השמטה משמעותית בפסקה שמקורה ב˜ .· ˜"ÈÓלמרות שאי עדיי

 .37ראה למשל במקומות אחרי בספר ‡' :˙Â¯Âהמלחמה' ט ,עמ' יז )פסקה  17בנספח לפרק א(; 'ישראל ותחיתו' ה,
עמ' כב )פסקה  23בנספח לפרק א(; 'אורות ישראל' פ"ה ג ,פ"ו ו ,פ"ח ה )פסקות  197ו  224בנספח לפרק א(.
 .38ג בפסקה ) 68שנידונה בסעי  2.2.1.2לעיל( יש הקטנה של מידת ההשפעה שמושפעת הלאומיות החילונית
מהלאומיות של שאר העמי.
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לפנינו את הנוסח המקורי של הפסקה 39,די בנוסח העתקת הרצ"י שנמצא לפנינו כדי ללמד על
השמטה חשובה ביותר:
(‚Ó˜ 'ÓÚ) ÊË ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 146

Ê˜ 'ÓÚ · ˜"ÈÓ˜ ,51 ‰ Ò˜Ù

העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה כ"ז שיש חילוק
עמי בעול ,זאת היא מדרגת נקודת ציו.

`idy ,zidl`d ezxdhl mc`d zellk zayd
,ocr ob ceqi `ed ,mine`l welig lkn dlrnl
 .dfd mlern dlrnl cner `edyהעלאת כנסת

ישראל במדרגה העליונה כל זמ שיש חילוק עמי בעול,
זאת היא מדרגת נקודת ציו.

בפסקה המקורית מציג הראי"ה שתי רמות רוחניות :הרמה העליונה יותר היא זו שמעל לכל
חילוק לאומי ,ואילו הנמוכה היא זו שבה יש להעלות את כנסת ישראל כל זמ שיש עדיי אבחנה
לאומית במציאות .הרצ"י פרס רק את הרמה השניה תו שהוא משמיט לחלוטי את הרמה
הגבוהה יותר – האוניברסלית.
ÈÏ‡Â„È·È„È‡‰ „ÓÓ‰ ˙ËÓ˘‰ 2.2.2.5
לפחות במקו אחד )שנידו כבר לעיל( משמיט הרצ"י התייחסות של הראי"ה לתחייה האישית
האינדיבידואלית:
(ÁÎ-ÊÎ 'ÓÚ) ·È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 30
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה‡Â‰ Á¯ÂÙÂ ıˆÂ ,
 ,‰ÊÈÊÚ‰ zigiynd digzdהבאה לטהר את סרחו הבשר,
את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח את העול
ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי המקושר ע
הסרחו התולרתי ,הסות כל הופעת רוח טוהר.
`xe

˘ÊÎ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ואור התחיה הרוחנית הול ומתגלה40.Á¯ÂÙÂ ıˆ ‡Â‰Â ,
zipgexd ,zillkd z` zncwnd ziyi`d digzd

 ,ziptebd z` zncwnd ‰ÊÈÊÚ‰הבאה לטהר את סרחו
הבשר ,את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא ,לשמח את
העול ,ולמלאותו אהבה וחדוה ,בהסרת העצבו הבשרי
המקושר ע הסרחו התולרתי ,הסות הופעת כל ריח טוהר.

הראי"ה מדבר על תחיה אישית הקודמת לכללית ואילו הרצ"י משמיט את העניי לחלוטי ,תו
שהוא מצר לתחיה את המילה "המשיחית" שאינה נמצאת כלל בפסקה המקורית .יתכ שמגמה
דומה 41גרמה לרצ"י להשמיט את המילה "פרטית" מהפסקה הבאה )א כי אי זה הכרחי להבי
מילה זו כמתייחסת לרובד האינדיבידואלי .ייתכ שהכונה לטיב ההסתכלות ,ויש לעיי ש בכל
הפסקה(:
(·Ï˜-ËÎ˜ 'ÓÚ) '˙ÂÂÓ‡‰Â ˙ÂÚ„‰ ˙ÓÁÏÓÏ' - Â ÌÈÂÚ¯Ê 128
...הסתכלות חודרת ביותר צריכי אנו למאורעות האלה,
הסתכלות כללית ומקפת וע זה חודרת עד לפנימי פנימיות
של כל המו הדעות ותכני הרעיונות האמוניי שבעול...

˘(ÂÙÈ) ˙Â‡˜ÒÙ ‡"Ù Ò˜Ù ;‚˘ ,‚Ú¯ ,ÊÒ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
„‰Ò˜ 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ,
 la` .(Í˘Ó‰) ÊÒ˜...הסתכלות יותר חודרת צריכי אנו
למאורע כזה ,הסתכלות כללית ומקפת ,וע זה zihxt
eחודרת עד לפנימי פנימיות של כל המו הדעות ותוכני
הרעיונות האמוניי שבעול.

 .39ראה על כ במבוא לעיל ,סעי .2
 .40הבדל הפיסוק משמעותי כא כחלק משינוי משמעות המשפטי.
 .41על מגמת הכפפת הפרט לכלל בהגותו של הרצ"י ראה ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  .94על האינדיבידואליז בהגותו של
הראי"ה ראה ג ,¯Â˜Ó ,‚¯·ÊÂ¯ :עמ' .ÌÊÈÏ‡Â„È·È„È‡ ,˜ÊÂ¯ ;91 88
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‰˙Â·È˘Á ˙Ë˜‰Â ‰Ï·˜Ï ‰˜ÈÊ‰ ˙˘ÏÁ‰ 2.2.2.6
במספר מקומות נראה שהרצ"י מבקש להסתיר זיקה ישירה לקבלה או להחליש את הדברי
שכותב בזכותה הראי"ה 42.לעיל )סעי  (2.2.2.1ראינו כיצד הרצ"י עיד את הקביעה של הראי"ה
שהתוכ המיוחד של ישראל לא יתברר על ידי מעשי חיצוניי ולימוד .אלא שהרצ"י התערב ג
בהמש הפסקה ,בהסבר טיבה של הרמת החיי )"בסגולת הפנימית"( שיכולה כ להצליח
במשימה:
(Áˆ-Êˆ 'ÓÚ) Ú ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 120
התשובה הנועדה לישראל ,לרומ את קרנ בגאולה שלמה,
תבא ע"י השבת עז רוח הקודש ,שהוא הסגולה הנבואית
בהתחלתה ,המתפשטת על כל האומה כולה .מתו שרוח
עליו זה מתאמ להופיע ,מתגרשי ונדחי רוחות קטני
ממנו .התוכ המיוחד לישראל בתור ע לבדד ישכו ,לא
יתברר ע"י dמעשי dחצוניי  miaevwdeוdדברי
dלמודיי  ,mcalaכ"א ע"י הרמת החיי בסגולת
הפנימית .תוצאת הדבר  ‡·‰ע"י רצו כביר פנימי ,שיבררוהו
גדולי הנשמה ,המכירי את הליכות דפק החיי של כללות
האומה כולה ,וה ה בעלי  „ÂÒÈ‰העליוני ,אשר יעלו את
כל הירידות ,בי שלה בי של כלל ישראל...

˘ËÎ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
התשובה הנועדה לישראל ,לרומ את קרנ בגאולה שלמה,
תבא על ידי השבת עז רוח הקודש ,שהוא הסגולה הנבואית
בהתחלתה ,המתפשטת על כל האומה כולה .מתו שרוח
עליו זה מתאמ להופיע ,כל רוחות קטני ממנו מתגרשי
ונדחי .התוכ המיוחד לישראל בתור ע לבדד ישכו ,לא
יתברר על ידי מעשי חצוניי ici lr `le ,דברי
למודיי ,כי א על ידי הרמת חייה בסגולת הפנימית.
תוצאת הדבר  ‡·Èעל ידי רצו כביר פנימי ,שיבררוהו גדולי
הנשמה ,המכירי את הליכות דפק החיי של כללות האומה
כולה .וה ה בעלי  „ÂÒ‰העליוני ,אשר יעלו את
כל הירידות ,בי שלה ,בי של כלל ישראל...

הרצ"י משנה את המילה המפורשת "סוד" ל"יסוד" ,שג א הוא רומזת אל מקור קבלי – אבל
הוא מפורש הרבה פחות .מגמה דומה יש ג בפסקה אחרת:
(Êˆ-Âˆ 'ÓÚ) ÁÒ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 118
...י התשובה הגדול בהמו גליו ,הוא רק אותו השט ,הבא
מתו בינת הלב ˘ ,ÌÏÂÚ ˙Â¯ÈÁ Ïההולכת ומאירה מתו
חרכי רזי עול ,אשר בסודות התורה וחכמת  ÌÈÊ¯‰וכל
 ‰ÚÙÂ‰‰הרוחנית וכל אוצר השירה וההגיו אשר במאור
התורה .אל אורה זו מיחל ישראל ,ובאור גדול זה יראה אור
גאולה ,ופדות עולמי" ,שובו אלי ואשובה אליכ".

˘ÁÓ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...י התשובה הגדול בהמו גליו ,הוא רק אותו השט הבא
מתו בינת הלב  ,˙È˘ÙÂÁ‰ההולכת ומאירה מתו חרכי רזי
עול ,אשר בסודות התורה וחכמת  ,‰Ï·˜‰וכל ‰ÓÎÁ‰
הרוחנית וכל אוצר השירה וההגיו אשר במאור התורהwxe .
אל אורה זו מיחל ישראל ,ובאור גדול זה יראו אור גאולה
ופדות עולמי ,שובו אלי ואשובה אליכ.

בפסקה זו ,הרצ"י לא רק מחלי את המילה המפורשת "הקבלה" במילה יותר מרומזת "הרזי"
ואתה את הקביעה מרחיקת הלכת של הראי"ה שרק דר
אלא א משמיט ג את המילה "ורק" ִ
הקבלה תבוא גאולת ישראל .וכ ג בפסקה נוספת העוסקת בקבלה:
(‚ˆ-·ˆ 'ÓÚ) Ë ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 109
הנסתר ינצח את העול בחפשיותו אשר לא תדע גבול של
מועקה ...דופק רוח גדול זה על דלתותינו ,והול ומנשב הוא
במחננו ,ויוצר הוא בחביונו אורו של משיח ,לכל ערכיו
מובניו והופעותיו ,והוא ית כח חדש ‰Ó˘ ˘Â„ÁÂ ,לישראל,
לשוב להצמיח קר ישועה...

˘‡ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
הנסתר ינצח את העול בחפשיותו אשר לא תדע גבול של
מועקהe ...דופק רוח גדול זה על דלתותינו ,והול ומנשב הוא
במחנינו ,ויוצר הוא בחביונו אורו של משיח ,לכל ערכיו,
מובניו והופעותיו .והוא ית כח חדש  ‰˘„Á ‰Ó˘Âלישראל,
לשוב להצמיח קר ישועה...

ג כא התיקו מצמצ את תפקיד הנסתר והמהפכנות שבו – במקו נשמה חדשה שהוא
אמור לתת לישראל ,מדובר על חידוש הנשמה הקיימת.

 .42ממצאי אלו מחזקי את טענתו של אביב"י שעורכי ספרי האורות השמיטו דברי קבלה מפורשי מכתביו של
הראי"ה וטשטשו את אופייה הקבלי הברור של הגותו .ראה ,¯Â˜Ó ,È"·È·‡ :עמ'  .111110וראה להל ,פרק ב,
סעי .2.1.6
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ÌÈ¯·Ò‰ ˙ÙÒÂ‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ ˙ËÓ˘‰ È„È ÏÚ ËÒÎË‰ ËÂ˘ÈÙ 2.3
ישנ מקרי בה הרצ"י משמיט משפטי משמעותיי מתו פסקות בלי שאפשר לתת
תשובה ברורה בנוגע למטרה הספציפית שהייתה לו בהשמטה זו:
(·Ú-Ú 'ÓÚ) ÁÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 68
...על כ המחשבה האידיאלית הרוממה ,המחשבה האלהית,
 ˙Ó‡· dnvra `idחפשית היא מכל צמצומי ,והקרבה
האלהית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל
גבולי" ,לכל תכלה ראיתי ק רחבה מצות מאד" .ובהתהל
האד והגוי בנתיבות הצדק המעשיי והמחשביי ,הממודדי
בגבול ,יבושר שלו לעלות ג כ אל האצילות הרחבה" ,מ
המצר קראתי יה ענני במרחב יה".

(Áˆ-Êˆ 'ÓÚ) Ú ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 120
...ורוחא דמשיחא הול הוא באור תורה הפנימית ,וכל מה
שיתאמצו גדולי טהורי לב ,ללחו נגד שכחתה של dתורה
העליונה והעלמתה ,יתעורר כח התחיה הלאומית יותר ויותר,
יסיר מעליו בגדיו הצואי וילבש בגדי dקודש ,ויוכר לכל
ישראל ולכל העול ,שפעמי דלי אלו ,עקבות גאולת עול
ה ,לישראל ולעול כולו ,לכל אשר יחובר אל החיי
ולנשמות ישני עפר ,המצפי ג ה ליו גאולה ,לאור חדש
על ציו.

˘·-‡ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...על כ המחשבה האידיאלית ,הרוממה ,המחשבה האלהית
·‡ ,˙Óחפשית היא מכל צמצומי ,והקרבה האלהית
היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולי`ide ,
z` d`iven dznkg wnern `id ixd dzagxda
,leab lk z` zccen `ide ,dcnd ew ly zipkzd
 .leab lkn dagx dnvra `idy oaen `linneלכל

תכלה ראיתי ק ,רחבה מצות מאד .ובהתהל האד והגוי
בנתיבות הצדק המעשיי והמחשביי ,הממודדי בגבול,
יבושר שלו לעלות ג כ אל האצילות הרחבה .מ
המצר קראתי יה ,ענני במרחב יה.
˘ËÎ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ורוחא דמשיחא הול הוא באור תורה הפנימית ,וכל מה
שיתאמצו גדולי טהורי לב ללחו נגד שכחתה של תורה
העליונה והעלמתה ,יתעורר כח התחיה הלאומית יותר ויותר,
eיסיר מעליו הבגדי הצואי  ,elyוילבש בגדי קודש ,ויוכר
לכל ישראל ולכל העול שפעמי דלי אלו עקבות גאולת
עול ה ,לישראל ולעול כולו ,לכל אשר יחובר אל החיי,
ולנשמות ישני עפר ,המצפי ג ה ליו גאולה ,לאור חדש
על ציוlkya md miverp milecb xzeid mixacd .
,mdizecewpa yxtd oi`a ,oevx zn`a `edy ,dfk
.epevxa miige

דומני שהסיבה להשמטת שורות אלה שונה מהסיבות שנידונו עד אתה .הרצ"י השמיט כא
שורות שכוללות מסר מורכב ביותר המובא בניסוח קצר וקשה להבנה .בפסקה הראשונה הראי"ה
נוגע בתמציתיות בשאלה הסבוכה של יחס הסופי והאי סופי תו קביעת העובדה שהאי סופיות
מכילה בתוכה ג את הגבול הסופי 43.בפסקה השניה הראי"ה מזכיר אגבית את השאלה המורכבת
של היחס בי שכל לרצו תו הצבעה על הרובד העליו המאחד אות 44.ככל הנראה ,הרצ"י
השמיט את השורות האלה )ואת את הנושאי המורכבי( מתו כוונה להפו את הפסקות
לפשוטות וקלות יותר להבנה 45.בדר דומה נית כנראה להסביר ג את התיקו בסו בפסקה
הבאה:
(ÁÒ˜ 'ÓÚ) ‚ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ 222
 ok enk...הקריאה לארו הקדש ארנא ולבית הכנסת בית ע
מורה על ההכרה בענינ רק מצד dער השמושי ולא מצד
הער הסגולי .ויחס זה d `edמאבד מ הלב את  lkהיסוד
 ixwirdשל חמדת התורה ,ומוריד את עמי האר עד
הדיוטא התחתונה .mdly

„Ó-·Ó 'ÓÚ ˜"ÈÓ˜ ,‡Î ,ÊÈ ,ÂË "˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡" Ò˜Ù
...כא .הקריאה לארו הקודש ארנא ולבית הכנסת בית ע,
מורה על ההכרה בענינ רק מצד ער השמושי ולא מצד
הער הסגולי ,ודבר זה מאבד את יסוד חמדת התורה מלב,
ומוריד את עמי האר עד הדיוטא התחתונה.
יז .מלאכי השרת ה בעיקרא מכירי את כח הסגולי ,שה

 .43להרחבה בנושא זה אצל הראי"ה ראה ,ÒÂ˙ÈÓ ,ÒÂ¯ ,·-‡ ‚˘ÂÓ ,ÒÂ¯ :עמ' .258249
 .44בסוגיה זו ראה ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ' .9777
 .45שוור עמד כבר על תרומת של תלמידי הראי"ה להפיכת תכני מופשטי למסרי פשוטי ופופולריי .ראה:
˘ ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂעמ' .101
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` mpnמלאכי השרת ,שה שכליי  ,mipeilrה בעיקר
מכירי את כחו  jxrd lyהסגולי ,שאינו נתפס ·˙‰ÒÈÙ
 .˙È˘ÓÓעל כ הקדמת נעשה לנשמע היא רז ,שמלאכי השרת
משתמשי בו.

שכליי dlebqa ielz lkyd ceqie ,שאינה נתפסת
· .˘ÂÁעל כ הקדמת נעשה לנשמע היא רז שמלאכי השרת
משתמשי בו.

הרצ"י משמיט כא אמירה מורכבת וקשה להבנה על השכל ומשנה את הפסקה )הבנויה מכמה
פסקות של כתב יד( ,כ שהדברי ישתלבו בפשטות במסר הכללי של הפסקה בלי לחרוג לאמירה
עקרונית על טיבו של השכל.
כמוב שיש ג דוגמות רבות הפוכות של הוספות שמטרת להבהיר ,להרחיב ולהקל על
ההבנה .מספר דוגמות46:
(„Ó 'ÓÚ) ËÎ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 47
...באבות מתגבר אור התורה ,בבני  אור הטבע הישראלי
הקדוש ,וזה יוצ באחריתהימי בחבור" ,והשיב לב אבות
על בני ולב בני על אבות" ,ומשה ואליהו יתחברו יחד
 dne`aובכל אחד  l`xyinבפני עצמו" ,מידי אביר יעקב
מש רועה אב ישראל""  ,אב ובני דבית ישראל".

˘È˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...באבות מתגבר אור התורה ,בבני אור הטבע הישראלי
הקדוש ,וזה יוצ באחרית הימי בחבור ,והשיב לב אבות על
בני ולב בני על אבות ,ומשה ואליהו יתחברו יחד ,ובכל
אחד בפני עצמו 47,מידי אביר יעקב מש רועה אב ישראל,
אב ובני דבית ישראל.

(ËÒ-ÊÒ 'ÓÚ) ÊË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 66
...ומעוררי  mdאת הקדש שבכל לשו בכחו של יוס ,שכלל
הכל באות ה' eny lr sqezpy dfd mlerd `xap eay
ובכחו של dדבור שבסיני שבא להרבות אור גדול יותר ויותר
מזה" ,ד' אלהי ית אומר המבשרות צבא רב" שנחלק כל
דבור לשבעי לשו...

˘ÊÙ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ומעוררי את הקודש שבכל לשו בכחו של יוס ,שכלל
הכל באות ה' ,ובכחו של דבור שבסיני ,שבא להרבות אור
גדול יותר ויותר מזה ,ד' אלהי ית אומר המבשרות צבא רב,
שנחלק כל דבור לשבעי לשו...

(‚Ú-·Ú 'ÓÚ) ËÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 69
...הנ ממסד עד הטפחות שלה נעלי מחיי ההמו,
e ,ilklkd cnrnd oewz `ed epirnאפילו החכ
והסופר שבו סו סו המוני הוא ,ארצי ומעשיa ,כל מעינו
לחיי הזמ והעולe ,הקפה רוחנית ,עולמית ,לא תוצר ברוחו...

xwiry

˘‚ˆ˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הנ ממסד עד הטפחות שלה נעלי מחיי ההמו .אפילו
החכ והסופר שבו ,סו סו המוני הוא ,ארצי ומעשי ,כל
מעייניו לחיי הזמ והעול ,הקפה רוחנית עולמית ,לא יוצר
ברוחו...

ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÂ˙È .3
˙ÂÂ˘‰ ‰ÎÈ¯Ú‰ ˙ÂÓ‚Ó ÔÈ·˘ ˙Â¯È˙Ò‰ 3.1
לעיל הצבענו על מגמות עריכה שחלק ברורות מאוד וחוזרות על עצמ במספר קטעי
במקומות שוני .אלא שבחינה של מכלול המגמות ושל מקומות נוספי שבה יש שינויי
משמעותיי מגלה סתירות משמעותיות:
א .בסעי  2.1.1לעיל ראינו כיצד הרצ"י מבקש להדגיש ולחדד את סגולת האר ואת שלילת
הגלות ,אול בסעי  2.2.1.1ראינו כיצד הרצ"י מעד את הביקורת על היהדות הגלותית ומשנה

 .46ראה דוגמות נוספות בפסקות.225 ,222 ,221 ,220 ,130 ,128 ,127 ,99 ,82 ,68 ,36 ,31 ,22 ,21 ,19 ,15 ,14 ,1 :
 .47התוספת ב‡ ˙Â¯Âמפרשת משפט זה בדר מסויימת ,וראה ב˘˜"· עמ' תקג אפשרויות אחרות להבנת המשפט
ולקריאתו בכתב היד.
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ביטויי שהיו יכולי לסייע לו במגמה הראשונה .כ המשפט החד ושולל הגלות של הראי"ה
)פסקה "  (58היהדות בגולה אי לה בסיס מעשי בעצ ,ואינה כי א חזו לב" ,עובר עידו רב
והופ ל"היהדות בגולה ,לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיי של קדושת אר ישראל לא
היה לה בסיס מעשי בעצ ,כ"א על ידי חזו הלב".
ב .בפסקה  2.2.2.4ראינו כיצד הרצ"י מבקש להדגיש את הפ הלאומי פרטיקולרי של ישראל
ולהקטי את המגמה האוניברסלית שבדבריו של הראי"ה .כמו כ ,בסעי  2.2.2.3מובאת דוגמת
שינוי המקטי את הצור ברכישת השכלה כללית .אבל בסעי  2.2.1.3ראינו כיצד הרצ"י דווקא
מוציא את העוק מפסקות בה הראי"ה תוק בחריפות רבה את התרבות המערבית ואת עמי
אירופה .כ למשל ,פרסומה של פסקה  16בצורתה המקורית היה משרת מגמות של התבדלות
של ע ישראל הרבה יותר מכל השינויי שהכניס הרצ"י לכיוו זה בפסקות
אחרות48.

יתרה מזאת ,לעיל הראנו שהרצ"י לא בא לשלול את האוניברסליות אלא להדגיש את העובדה
שקוד יש להשלי את הבני הפנימי של ע ישראל )ראינו זאת בעיקר על פי השינוי בפסקה
 .(3אול דווקא במקו אחר ,שבו רעיו זה נכתב במפורש על ידי הראי"ה – מתערב הרצ"י
ומוחק את הרעיו על ידי עריכתו:
(ÁÏ˜-‰Ï˜ 'ÓÚ) '‰ÈÁ˙‰ Í¯Ú' - Á ÌÈÂÚ¯Ê 130
a...הכרח רוחני ,פנימי מוסרי  ,dfאנו מוכרחי להיות
מובלעי בתו אומתנו שמכללה ,מכלל כל דורותיה,
יש לנו כל אוצר החיי שה חיי באמת ,להתקשר לחיי
האמתיי שלנו ,לתוכיות נשמת נשמתנו .במצב טהור זה
אנו אוהבי את ש ד' ,את אור ד' השוכ בנו ,השורה
באומה כולה ,את התורה eהמצות ,חוקי ד' ומשפטיו על
ישראלe ,הדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה ,רטובת
 lkחזיונות נעלי ומלא תכ החיי jezn ,שייכות
עצמית פנימית כבירה ונצחית  ,להרחיב את הרעיו,
לפשט את המחשבה ,על פני מרחב כל.

˘.‰˜ ,„˜ ,‚˜ ,·Ù˜ ,Â˜ ,·Ò˜ ,·˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
אנו מוכרחי הכרח רוחני ,פנימי ,מוסרי ,להיות מובלעי
בתו אומתנו dne`d ,שמכללה ,מכלל כל דורותיה,
יש לנו כל אוצר החיי שה חיי באמתmiyg ep`y ,
axwa

epgex

,dnipt

`ep

,miyibxn

ep`yk

 micnerבמצב טהור זה .אנו אוהבי את ש ד' ,את אור
ד' השוכ בנו ,השורה באומה כולה miade` ep` .את
התורה z` ,המצות z` ,חוקי ד' ומשפטיו על ישראל.
הדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה`id zkled ,
רטובה  ly lhnחזיונות נעלי zeybxd lye
dn ,aed`l dn epl yi ,dad` epl yi .zenirp
 dna ,zeewl dn ,caklלמלא ` zתוכ החיי.
el yiy xac ,xac mi`ln ,lk ep` mi`ln
 epnrשייכות עצמית ,פנימית ,כבירה ונצחיתep` .
ephan z` mvnvl ,epnvrn ,epaxwn mi`xwp
` jk xg` lkep .epzeikez lלהרחיב את הרעיו,
לפשט את המחשבה ,על פני מרחב כלdligza la` .
` migxken epלהתקשר לחיי האמתיי שלנוepiigl ,
,gex
 ,dniptלתוכיות נשמת נשמתנוzgpa ,
zepprxe dad`a ,dxeaba ,cqga ,dnirpa
.miigd

 .48אפשר אפילו למצוא דוגמה שבה הרצ"י דווקא מוסי את הפ האוניברסלי:
˘‚Ó¯ ,‰Ï˜ ,Êˆ¯ ,‰Ò¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
(‚Î˜-‡Î˜ 'ÓÚ) 'Â‰˙‰ ÌÏÂÚ Ï˘ ˙ÂÓ˘‰' - ‚ ÌÈÂÚ¯Ê 125
...אבל גבורי כח יודעי ,שגלויכח זה הוא אחד ...אבל גבורי כח יודעי ,שגילוי כח זה הוא אחד
מהחזיונות הבאי לצור שכלולו של עול ,לצור אמו מהחזיונות הבאי לצור שכלולו של עול ,לצור אימו
כחותיה של האומה...mlerde mc`d ,
כחותיה של האומה...
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לאחר העריכה נשארת רק הקביעה בדבר הצור להיבלע בתו האומה ,אבל נעלמת לחלוטי
הקביעה שההתכנסות פנימה צריכה להקדי את ההתרחבות החוצה.
ג .חוסר עקביות קיי ג בתיקוני של הרצ"י הנוגעי להתייחסויות אל הרשעי .בסעי 2.2.1.2
ראינו כיצד הרצ"י מקטי את הנימה הביקורתית כלפי הרשעי )כגו השינויי בפסקה .(225
מצד שני ,בסעי  2.2.2.2ראינו מגמה הפוכה שבה הרצ"י מצמצ את הנימה החיובית שבה
הראי"ה מתייחס אל הרשעי ותפקיד )ראה למשל בפסקות  70ו.(95
ד .תופעה דומה נית לראות ג בצורה מינורית יותר .בסעי  2.2.2.5ראינו שהרצ"י משמיט את
ההתייחסות אל הפרטיות ,אבל במקו אחר הוא דווקא מוסי אותה:
(Ï-ÁÎ 'ÓÚ) ‚È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È 31
...שרעפי הללו מביאי אורו של משיח ,וחכמת ישראל
המנוחלת תנצח את העול ,תעטר את התורה בעטרות
עליונות ותטהר את ערפלי האמונה zihxtde zillkd
מכל סבוכיה ,כאש מטהר וכבורית מכבסי...

˘‡Ï Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...שרעפי הללו מביאי אורו של משיח ,וחכמת ישראל
המנוחלת תנצח את העול ,תעטר את התורה בעטרות
עליונות ,ותטהר את ערפלי האמונה מכל סבוכיה ,כאש
מטהר וכבורית מכבסי....

תופעה דומה יש ג לגבי היחס לקבלה .ראינו בסעי  2.2.2.6שהרצ"י מנסה להסתיר זיקות
ישירות לקבלה .אבל במקו אחר מצאנו שדווקא בעריכתו נוספת הפניה ישירה לספר הזוהר:
(‰Ù 'ÓÚ) ÂÓ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 96
...לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו ,יתעורר כח
הקודש שבחול ,שיעורר בראשית התעוררותו את החול,
והכל ידברו "בלישנא דאיניש ולא בלישנא דקוב"ה,
) (xdefוע"ז נאמר" :ג לשוני כל היו תהגה צדקת ,כי
בושו כי חפרו מבקשי רעתי".

˘·Ò „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
e...לפני אורו של משיח ,שיגלה במהרה בימינו ,יתעורר
dכח  lyהקודש שבחול ,שיעורר בראשית התעוררותו את
החול ,והכל ידברו בלישנא דבני נשא ולא
בלישנא דקוב"ה ,ועל זה נאמר ,ג לשוני כל היו תהגה
צדקת ,כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי.

לא מדובר כא בהפניה ביבליוגרפית גרידא ,שכ בספר ‡ ˙Â¯Âאי הפניות כאלו ג במקומות
בה יש ציטוטי ישירי של פסוקי ומאמרי חז"ל.
כיצד יש להבי את הסתירות האלו? נית לראות בה רק גילוי של עריכה לא שיטתית וחוסר
עקביות הנובעי ג מכ שהטכסטי שב‡ ˙Â¯Âנערכו במש תקופה של עשרות שני .ע זאת,
העובדה שהמגמות הבסיסיות שתוארו לעיל חוזרות על עצמ באופ שיטתי לכל אור הספר
מחייבת אותנו לחפש הסבר משמעותי יותר .נית לנסות ולחפש הסבר כרונולוגי שיצביע על שינוי
מגמות לאור השני ,אלא שבדיקה של השינויי מ הפרספקטיבה הכרונולוגית אינה מעלה
תימוכי לכיוו מחשבה זה .יש לחפש תשובה כללית יותר שתת הסבר עקרוני ושיטתי לפחות
לחלק ממגוו הסתירות שנסקרו לעיל.

È"ˆ¯‰ Ï˘ ‰ÎÈ¯Ú· „ÂÒÈ‰ ˙ÂÓ‚Ó 3.2
בכדי להגיע להבנה טובה יותר של עריכתו של הרצ"י ושל הסתירות שעליה הצבענו ,דומה
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שיש צור להצביע על שתי מגמות עומק שונות העולות ממכלול השינויי שעסקנו בו עד כא:
א .המגמה הראשונה היא מגמה אידאולוגית המבקשת לקד סדר יו מסוי ,בעיקר במה שנוגע
לציונות ותהלי הגאולה ,ולע ישראל ושמירת צביונו .מגמה זו באה לידי ביטוי בדר של
חידוד מסרי והבלטת ,והפיכת אמירות של הראי"ה לנחרצות וברורות יותר .כמו כ יש
בעריכה ג תופעה של טשטוש מסרי מסוימי שאינ עולי בקנה אחד ע כיוו אידאולוגי
זה.
ב .המגמה השניה היא הרצו של הרצ"י להג על אביו מפני מחלוקות וביקורת שיכולות להתעורר
בעקבות פרסו הדברי 49.כיוו זה הוא רחב וכללי וגור לרצ"י להכהות את חוד של דברי
ביקורת שכותב הראי"ה בכל הכיווני .החשש מביקורת קיי כלפי מגזרי שוני בעלי דעות
סותרות .מגמת הריכו הופעלה ג על דברי ביקורת על החרדי אבל ג על דברי כנגד
החילוניי והכופרי .אפילו ביקורת כנגד אומות העול או התרבות האירופאית זכתה לריכו
ועידו .ג מסרי רדיקליי היכולי לעורר התנגדות זכו לשינוי ומיתו.
נראה שהעובדה שהרצ"י פועל תחת שני כובעי – מחד הוא מבקש להציג משנה סדורה בעלת
מסרי פשוטי וחדי בכיווני אידיאולוגיי מסויימי ,ומאיד הוא פועל כב הרוצה לחסו
מאביו ביקורת ,התקפות ועגמת נפש – היא ההסבר האמיתי של רוב תופעת הסתירות שראינו.
מבחינת מכלול השינויי ברור ג שהכובע השני ,של ב המגונ על אביו ,גובר באופ ברור וגור
לרצ"י לשנות באופ שיטתי מקומות רבי שיכלו לעורר פולמוס – ג במקרי שהנוסח המקורי
של הראי"ה יכול היה לשרת את הכיווני האידיאולוגיי שמנחי את הרצ"י בעריכתו.
הוכחה חותכת לתיאוריה זו נית להראות על ידי השוואת עריכת 'אורות ישראל' שנעשתה
לאחר פטירת הראי"ה ,לעריכת שאר חלקי הספר שנערכו בחיי הראי"ה .א עיקר רצונו של הרצ"י
בעריכתו היה לקד אידיאולוגיה מסוימת ,הרי נית היה לצפות שכעת ,לאחר שאביו נפטר
והכתבי הופקדו בלעדית בידיו ,הרצ"י יהיה חופשי בהרבה לשנות ולהטות את כתביו של הראי"ה
לכווני הרצויי לו .אלא שבדיקתנו מראה בבירור ש'אורות ישראל' הוא החלק בו התערב הרצ"י
בצורה המעטה ביותר יחסית לשאר חלקי הספר .יש ש פסקות רבות שאי בה כמעט שו
שינוי ,ומעטי השינויי המשמעותיי בכלל )למעט חמש פסקות יוצאות דופ שידונו בסעי

 .49בנקודה זו אני מקבל באופ כללי את דבריו של י' בנו )לעיל בפרק המבוא ,סעי  ,(3א כי העולה מבדיקתי
מצביע יותר על חשש מקומי מביקורת מכיווני שוני ומעגמת נפש ופחות על חשש קיצוני מנידוי וחר  כפי
שטוע בנו.
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הבא( 50.על פי התיאוריה שהעלינו ההסבר לתופעה זו ברור :היות ומגמתו העיקרית של הרצ"י
הייתה למנוע מאביו עגמת נפש ,הרי עתה ,לאחר פטירתו ,שוב אי בכ צור  ולכ העריכה היא
קלה יותר וכמעט שאינה מתערבת ומשנה את הפסקות.
Ï"ÂÁ ˙¯Â˙ ˙ÎÈ¯Ú ÏÂÓ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯Â˙ ˙ÎÈ¯Ú 3.2.1
תופעה יוצאת דופ המזקיקה דיו נפרד היא החריגה במדיניות העריכה של הרצ"י בכמה
פסקות שב'אורות ישראל' .באופ כללי ב'אורות ישראל' הרצ"י מתערב מעט מאוד ופסקות רבות
מועתקות מקבצי כתב היד אות באות ללא שו שינוי – אפילו לא ליטוש לשוני קל .אול לקביעה
הכללית הזו יש יוצא מ הכלל בדמות חמש פסקות )פסקות  (225 ,222 ,221 ,220 ,197אשר נערכו
בצורה אגרסיבית המכילה ג שינויי לשו מפליגי )המזכירי את העריכה המסיבית של פסקות
'זרעוני'( וג שינויי תוכניי משמעותיי .במבט ראשו היה על ממצא זה לערער את הקביעה
הגורפת על מדיניות העריכה המתונה של 'אורות ישראל' ,אלא שבדיקה נוספת מראה שהמכנה
המשות של כל הפסקות האלה הוא שמקור בכתב יד אחד – פנקס 'אחרו בבויסק' .יתרה מזו –
חמש פסקות אלה ה כל הפסקות מפנקס זה שישנ באורות וכול נערכו באגרסיביות.
נראה שאת התשובה לחריגות העריכה כא יש לתלות במקור מה נלקחו הפסקות ובהבדל
בינו לבי המקורות האחרי .עיט 51עמד על כ שהרצ"י הקפיד להפריד בי מה שכתב הראי"ה
באר ישראל למה שכתב בחו"ל' .אורות מאופל' נער כולו מקבצי שנכתבו בחו"ל ,ואילו 'אורות
התחיה' נער בשלב מאוחר יותר מקבצי שנכתבו ביפו 52.הרצ"י לא ערבב את שני הלקטי
למרות שה עוסקי בחלק בנושאי מקבילי .עיט השאיר פתוחה את השאלה הא הגור
לכ שב'אורות ישראל' אי שו פסקה מקבצי הח היא מהותית – העובדה שנכתבו בחו"ל ,או
טכנית – שהקבצי האלה לא היו אז תחת ידו .התופעה שראינו לעיל בפסקות של פנקס 'אחרו
מבויסק' מוסיפות לדיו ממד משמעותי .הרצ"י השתמש אכ ג בפסקות שנכתבו בחו"ל לצור

 .50ג בפסקות אלה ,עיקר השינויי הוא לשוני ורק בפסקה אחת יש שינוי משמעות .ראוי להעיר שקיומ של חמש
פסקות אלו ב'אורות ישראל' ,שבה יש שינויי רבי ,שולל את האפשרות לטעו שהרצ"י לא שינה ב'אורות
ישראל' מפני שלא יכול היה לקבל את אישורו של אביו לתיקוני .לגופה של טענה מעי זו ,שהרצ"י תיק רק
בהסכמה מפורטת של אביו או ביוזמתו ,ראה לעיל ,סעי .2
 ,˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ .51הערה .63
 .52מהניסוח של הפרק הביבליוגרפי שבסו ההוצאה החדשה של ‡ ˙Â¯Âנית להסיק שקובצי יפו נשארו באר ולא
היו תחת ידו של הרצ"י בזמ שער את 'אורות מאופל' .ראה ,˙Â„ÏÂ˙Ï ,Ô‰Î :עמ' ˘.„Ú
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עריכת 'אורות ישראל' ,אלא שנהג בה באופ שונה לחלוטי מפסקות שנכתבו באר וער אות
בצורה משמעותית.
אפשר לראות ע כ שלוש דרגות של פסקות .פסקות שנכתבו בחו"ל לפני העלייה לאר –
אות עור הרצ"י באגרסיביות .ושני דרגות של פסקות שנכתבות אח"כ – באר ובחו"ל .הרצ"י
מפריד בי שני הסוגי האלו – א כי רמת העריכה שווה .תמונת מצב זו מתאימה לתפיסה
האידיאולוגית של הרצ"י על יצירתו של אביו.
א נשוב לדיו שלנו ,הרי שנית לומר שחמש הפסקות שנלקחו ל'אורות ישראל' מפנקס
'אחרו בבויסק' עברו עריכה אגרסיבית בשונה משאר הפסקות ,בגלל שהרצ"י ראה בעובדה שה
נכתבו לפני שהראי"ה עלה לראשונה לאר מגרעת המחייבת עריכה משמעותית ושינוי והתאמה
ל'תורת אר ישראל'53.

˙Â¯Â‡ ¯ÙÒ‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ¯ÒÓ‰ ÏÚ È"ˆ¯‰ Ï˘ Â˙ÎÈ¯Ú ˙ÚÙ˘‰ 3.3
במבוא לעיל סקרנו את הדעה המרכזית במחקר בדבר עריכת כתביו של הראי"ה שיש בה
לפעמי "סילו ברור של דברי הרב קוק" 54,או "כי לעיתי קרובות היה מעשה העריכה בבחינת
ליקוי האור ,או במקרה היותר טוב הסתרת האור" 55.לעיל הצגנו שורה של שינויי משמעותיי
שהכניס הרצ"י בכתבי אביו שפורסמו בספר ‡ .˙Â¯Âהא יש בממצאי אלה בכדי לאושש את
ההערכה הביקורתית הזו על עריכתו של הרצ"י? לפני שנוכל לענות על שאלה זו יש לבחו את
מידת ההשפעה שיש לשינויי אלה על המשמעות הכללית העולה מדברי הראי"ה .נשוב ונזכיר
שהדיו שלנו כא מצטמצ רק בשינויי העריכה המקומיי ולא במדיניות הפרסו או אי הפרסו
של הפסקות.
ÂÈ·‡ È¯·„· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯Âˆ· È"ˆ¯‰ ·¯Ú˙‰ Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÈÁ· 3.3.1
א בוחני מקרוב את השינויי שהכניס הרצ"י ,דומה שאי מנוס מהמסקנה שג א

 .53על ההבדל בי 'תורת חו"ל' ל'תורת א"י' בהגותו של הרצ"י ראה ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' ,ÌÈÒ˜Ù‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;110102
עמ'  ,˙È‡Â·‰ ‰ÎÏ‰‰ ,˜ÊÂ¯ ;218217עמ'  .ÈÏ··‰ ,˜ÊÂ¯ ;597595על עצ הסוגיה של חלוקת הגותו של הראי"ה
לשתי התקופות ראה ,‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ,È˜ˆÈ·¯ :עמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;167136עמ'  ,˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ ;2221עמ'
 .22ההשפעה המכרעת של העליה לאר על הגותו של הראי"ה עומדת ג במרכז ספרו של ר' גרבר )‚¯·¯,
 .(˙ÎÙ‰Óאול ראה הסתייגות מסויימת אצל הרב בנו )· ,'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ôעמ'  ,357356ובייחוד הערה .(17
 ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ .54עמ' .287
 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .55עמ' .165
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השינויי האלה ה משמעותיי באופ מקומי ,הרי שבסקירה כללית של הנושאי הנידוני
ב‡ ,˙Â¯Âאי השינויי משני את התמונה הכללית בצורה משמעותית .הרצ"י אמנ מרכ ומכהה
את עוקצ של פסקות רבות ומחדד את המסר של פסקות אחרות ,אבל התוכ הכללי נשמר על פי
רוב .ככלל ,הבדיקה שערכנו כמעט ואינה חושפת תכני חדשי שלא היו מוכרי לנו עד עתה
מכתביו המפורסמי של הראי"ה ,תכני שהוסתרו על ידי התיקוני של הרצ"י .קביעה זו נכונה
לאור כל הנושאי שנסקרו לעיל )המקומות המעטי שאולי חורגי מכלל זה יוצגו ג ה להל(:
‡ – ‰ÏÂ‡‚„ ‡˙ÏÁ˙‡Â Ï‡¯˘È ı¯‡ .בסעי  2.1לעיל ראינו את המקומות בה הרצ"י חיזק והדגיש
את דבריו של אביו על אר ישראל והגאולה .אול כבר ש )בסעי  (2.1.4ציינו את העובדה שאת
עיקרי הדברי נית היה ללמוד מדברי הראי"ה ג ללא השינויי .ג הנקודות אות חידד הרצ"י
מצויות בבירור במקומות אחרי בכתבי הראי"ה .כ ,למשל ,הראנו כיצד הרצ"י מכניס שינויי
ההופכי את ההתיחסות לגאולה למתייחסת להווה .אבל מצאנו התייחסות ברורה ומפורשת כזו
ג בדברי הראי"ה ב‡ ˙Â¯Âשלא שונו .כ למשל ב'אורות התחיה' יט )פסקה  69בנספח לפרק א(:
"כעת כבר הקי הק ,ביאה שלישית הוחלה" .וכ מצאנו ג באיגרות ובמאמרי שחלק נשלח
והתפרס עוד לפני פרסו הספר ‡ .˙Â¯Âכ ,למשל ,באיגרת גלויה למערכת כתב העת ‰È¯ÂÓ‰
משנת תר"ע נכתב..." :ומוקירי את רשמי הק המגולה של הרי ישראל הנותני את פרי
ונושאי את ענפ לע ה' אשר קרבו לבא"56.

· – ‰ÓÏÂÚ ˙Ù˜˘‰Â ˙È„¯Á‰ ˙Â„‰È‰ ÏÎ ˙¯Â˜È·‰ ÍÂÎÈ¯ .א בוחני את המקומות בה ריכ
הרצ"י ביקורת זו )לעיל ,סעיפי  ,2.2.2.1 ,2.2.1.2ו (2.2.2.2יש להגיע למסקנה דומה :עיקרי דבריו
של הראי"ה מצויי בפנינו ג לאחר תיקוני הרצ"י – רק בשפה חריפה פחות .בפסקות המתוקנות
נשמרת הביקורת העיקרית שיש לרב קוק על הצמצו שיש בתפיסה הדתית של היהדות החרדית.
‚ – ÏÂÚ‰ È˜¯ÂÙÂ ˙ÈÂÏÈÁ‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ÏÚÂ ˙È·¯ÚÓ‰ ˙Â·¯˙‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÍÂÎÈ¯ .בסעי 2.2.1.3
ראינו שהרצ"י ריכ מאוד את פסקה  16שנכתבה תחת הרוש של שפיכות הדמי של מלחמת
העול הראשונה .אול ג אחרי הריכו נשארה בפסקה זו ביקורת חריפה וקשה ביותר על
התרבות האירופאית .ראוי ע זאת להעיר שהתיקו של הרצ"י בפסקה זאת משמיט ג רעיו
עקרוני שאינו נמצא יותר בפסקה זו או במקומות אחרי – הקביעה שעמי אירופה צריכי להחרב
לחלוטי ולהיות מוחלפי בעמי אחרי .לאחר התיקו הפסקה מדברת רק על חורב התרבות
 ,‡ ˙Â¯‚‡ .56עמ' שמד .וראה ג דברי דומי ,· ˙Â¯‚‡ :עמ' קסד ,‚ ˙Â¯‚‡ ,עמ' קנה ,‰"È‡¯ È¯Ó‡Ó ,עמ'  .262וראה
בסוגייה זו ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .2117
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שלה והחלפתה באחרת .הרצ"י ג מכניס במקומות אחרי תיקוני החותרי לכיוו זה של
האפשרות לתיקו העמי )ראה ש(.
ג הביקורת על הציונות החילונית נותרת באופ כללי בעינה אחרי התיקוני  למעט נקודה
אחת .בסעי  2.2.1.2ראינו כיצד הרצ"י משנה את דברי הראי"ה )בפסקה  (225המוציאי מכלל
ישראל את הכופרי בתורה כ שיוציאו מהכלל רק את הפורקי את עולה של כנסת ישראל
ואינ רואי עצמ כשייכי לע ישראל .זהו שינוי משמעותי ביותר בנקודה המהווה סלע
מחלוקת בי הראי"ה ליהדות החרדית .השינוי משמיט מדברי הראי"ה אמירה בה הוא מסכי ע
מתנגדיו בניגוד לדעתו במקומות אחרי 57.דומני שיש להבי שינוי זה על רקע העובדה שפסקה זו
נלקחה במקורה מתו פנקס שנכתב בחו"ל .ראינו לעיל )סעי  (3.2.1שהרצ"י ייחס חשיבות למקו
כתיבת הפסקות וער באופ אגרסיבי את הפסקות של 'תורת חו"ל' שנכתבו לפני שהראי"ה עלה
לראשונה לאר .כבר נכתב על כ שסוגיית היחס לחילוניי היא אחת הסוגיות שבה יש שינוי בי
שתי התקופות בהגותו של הראי"ה 58.דומה שכא הרצ"י ביקש לשנות פסקה מ'תורת חו"ל'
ולהתאימה לגישתו השונה של הראי"ה אל החלוצי החילוניי כפי שהתפתחה ב'תורת אר
ישראל'.
„ – ÌÈÚ˘¯ÏÂ ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡Ï ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï‰Â ÏÂÁ‰ ÌÏÂÚÏÂ ¯ÓÂÁÏ ˙ÂÁÈ˙Ù‰ ÌÂˆÓˆ .ג כא ,בדיקת
הסעיפי הרלוונטיי )ראה לעיל ,סעיפי  2.2.2.2ו (2.2.2.3מראה שהרעיונות המרכזיי של
הראי"ה על הצור בפתיחות אל עול החול והתרבות הכללית ,על המקו והתפקיד שיש לכפירה
ולרשעי ועל חשיבותו של הגו  נשמרי ג לאחר תיקוני הרצ"י .ג א הנועזות של הטיעוני
צומצמה על ידי הרצ"י ,הרי שהפסקות שבחר הרצ"י להכליל ב‡ ˙Â¯Âמציירות תמונה ברורה
וחדשנית ג לאחר השינויי.
‰ÎÈ¯Ú‰ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰Î¯Ú‰ 3.3.2
הסעי הקוד מוביל למסקנה שאי למצוא בשינויי העריכה של הרצ"י בסיס מוצק לטענות
שהושמעו על כ שעריכתו סילפה או שינתה באופ מהותי את תורתו של הראי"ה .אול ,נותר
בכל זאת הצור להוסי הסבר על מטרתו של הרצ"י בהכנסת השינויי השיטתית שראינו לעיל.

 57ראה למשל ,‡ ˙Â¯‚‡ :עמ' קפוקפח ‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Ó ,עמ' ' ,92אורות התחיה' מג )פסקה  93בנספח לפרק א(,
'אורות ישראל' פ"ג ב )‡ ,˙Â¯Âעמ' קמו( .וראה ג לעיל בפרק זה ,הערה .17
 .58על התפתחות דיעותיו של הראי"ה על הציונות החילונית ראה ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;˙ÂÂÈˆ ,ÔÓ„ÏÂ‚ :עמ' ;2221
¯ ,˜Â˜ ·¯‰ ,˜ÊÂעמ' .4231
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א המסר העיקרי של הראי"ה נשמר ,מה הסיבה שגרמה לרצ"י להכניס באופ שיטתי כל כ הרבה
שינויי משמעותיי?
לצור כ יש לשוב לתיאוריה שהוצגה לעיל )סעי  ,(3.2שלפיה המגמה העיקרית של הרצ"י
בעריכתו היא להג על אביו מפני ביקורת ושערורייה .מגמה זו גברה על פי רוב על המגמות
האידיאולוגיות של העריכה .מגמה זו יש בה בכדי להסביר מקומות רבי בה הרצ"י מעד
ביטויי וביקורת ,מקטי את מידת הנועזות של הדברי ופועל להקטנת הפוטנציאל הפולמוסי
שלה .אול יש לשוב ולהדגיש שעל פי רוב הרצו להימנע מביקורת אינו מביא לצינזור של
רעיונות והעלמת .בהקשר זה יש בידנו עדות בע"פ של הרצ"י:
רק אחרי שסידרתי ]את 'אורות מאופל' ו'אורות התחיה' – מ.מ ,[.העירותי לאבא זכרונו לברכה :יש
כא פרק מיוחד על קדושת ההתעמלות של ישראל שאמנ שיי לעניי ,אבל אולי כדאי לעכב אותו.
חשבתי :אי אנשי יבינו ויתפסו את הביטוי החרי שהתעמלות בישראל היא דבר גדול וקדוש.
חששתי מקשיי בהבנה .אכ כ היה .יש חרדי הגוני ,אבל היו צדיקירשעי שהפיצו זיופי
וכתבו פשקווילי על הפרק הזה ,וכתבו פירושי :התעמלות – הכוונה לריקודי של בחורי
ובתולות יחד.
א כ ,כאשר סידרתי את הקוב הקדוש הזה ,אמרתי :אולי כדאי לעכב את הפרק הזה? אבא
זכרונו לברכה גער בי ואמר לי בזה הלשו :זה לא מיראת שמי ,זה מיראת בשר וד .זו חולשה
כלפי דברי קודש ,דברי ממקור שמיימי אלוהי .הוא גער בי ולא נת לי לעכב .וככה נשאר59.

הכוונה כא לפסקות לגלד ב'אורות התחיה' )פסקות  8483בנספח לפרק א( .הרצ"י  במחשבה
שניה ,לאחר שכבר סידר את הפסקות  בקש שלא לפרס את הפסקות מחשש לתגובות חריפות.
הראי"ה סירב להשמטה והפסקות פורסמו  ואכ עוררו פולמוס וא צוטטו במודעות רחוב כנגד
הראי"ה60.

א נבח את הפסקות האלו )ראה לעיל ,סעי  2.2.2.1והערה  (32הרי שנראה שלמרות שהרצ"י
פרס אות – הוא לא נמנע מלהכניס בה שינויי ,והמשמעותיי שבה :
(Ù 'ÓÚ) ‚Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 83
...ובגבורת הבשר  ycewndתאיר הנשמה ˘˙,‰˘ÏÁ
לתחית המתי .˙ÈÙÂ‚‰

xkf

˘‚Ú¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ובגבורת הבשר תאיר הנשמה  ,˙˘ÏÁ‰תחית המתי
·‚.˙ÂÈÂ

 ,˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈ˘ .59עמ'  .34עדות נוספת על דיו זה מובאת אצל הסופר ש"י עגנו ) ,¯ÙÒ ,ÔÂ‚Úעמ' שנב(.
 .60ראה על כ ,‰¯·Á ,ÔÓ„È¯Ù :עמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ,˜ÊÂ¯ ,107106עמ'  .217206וראה ג .˙È˘‡¯ ,ı˘ :לעיל )הערה (32
התייחסנו ג לדיונו של אברמובי על פסקה זו.
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השינויי האלו )וג האחרי שבפסקה( אינ משני את המסר העיקרי שממנו חשש הרצ"י,
שההתעמלות היא דבר קדוש .נראה שעיקר כוונתו של הרצ"י כא הוא להקטי את הסיכוי
לשימוש בעייתי במשפט זה ולהוצאתו מהקשרו .המשפט המקורי מכיל מסר שקל להוציאו מתו
ההקשר הכללי של הפסקה ולהשתמש בו נגד הראי"ה .התיקו של הרצ"י מקטי את הפוטנציאל
הסנסציוני של המשפט  האפשרות לטעו שהראי"ה סבור שההתעמלות של החלוצי החילוניי
היא היא תחיית המתי כפשוטה.
נית לראות שמגמה מעי זו ,של שינוי לשוני שמטרתו להקטי את הסיכו לשערורייה בלי
לפגוע בעיקר הטיעו ,עומדת מאחרי רבי מהתיקוני של הרצ"י .נסקור כמה דוגמות:
 .1בסעי  2.2.1.1הובאה פסקה שבה ד הראי"ה בשאלת הפרדת הקהילות ,ובמסגרת זו הוכנס
התיקו:
(„Ú-‚Ú 'ÓÚ) Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 70
 ‰˙Â‡...הראויה להדחות ,היא הטוענת" :גזורו"...

˘‚Ù¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
 ‰ÂÊ‰Â...הראויה
היא הטוענת גזורו...

להדחות,xwya zelilr dlilrnd ,

הביטוי המקורי של הראי"ה נילקח מתו ההקשר של משפט שלמה שבו הוא ד .אלא שהרצ"י
חשש מ הסת לכ שיהיה מי שיוציא את המשפט ממקומו ויטע שהראי"ה מכנה את הרבני
התומכי בהפרדת הקהילות 'זונה המעלילה עלילות בשקר' .יש להדגיש שהשינוי אינו משפיע על
עצ הביקורת החריפה של הראי"ה על רעיו הפרדת הקהילות .הרצ"י רק עיד ובעיקר הוציא את
צירו המילי שיש בו עוק סנסציוני שיכול לשמש לניגוחו של הראי"ה.
 .2בהמש הסעי ראינו כיצד עד הרצ"י ביקורת על היהדות הגלותית:
(‚Ò-·Ò 'ÓÚ) Á ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 58

היהדות בגולהlhn zlawn `idy dwipid `lel ,
 did `l l`xyi ux` zyecw ly miigdלה בסיס
מעשי בעצ  ,כ"א  ici lrחזו dלב ,המיוסד על ציורי של

תקוה ושל הגות יקר ,מצד העתיד והעבר.

˘Ó-ÁÏ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
היהדות בגולה ` oiלה בסיס מעשי בעצ  dpi`e ,כי א חזו
לב ,המיוסד על ציורי של תקוה ושל הגות יקר ,מצד העתיד
והעבר.

המשפט המקורי ,א יוצא מהפסקה ,עשוי להתפרש כשלילה מוחלטת וקיצונית של היהדות
בגולה – דבר שאינו משתמע מהפסקה בכללותה .הרצ"י מונע אפשרות כזו בתוספת ובשינוי שלו.
 .3בסעי  2.2.2.1ראינו פסקה בה נידו היחס לטבע:
(ËÚ-ÁÚ 'ÓÚ) Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 80
...היהדות של העבר ,ממצרי ועד הנה ,מלחמה ארוכה היא
נגד הטבע ly ,xerkd ecva ,טבע האנושי הכללי ,אפילו
טבע האומה וטבעו של כל יחיד...

˘‚Î¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...היהדות של העבר ,ממצרי ועד הנה ,מלחמה ארוכה היא
נגד הטבע cbp ,mlerd rah cbp ,טבע האנושי הכללי,
אפילו  cbpטבע האומה ו cbpטבעו של כל יחיד...

המשפט המקורי יכול להתפרש ,כשהוא מוצא מהקשרו ,כהצגת היהדות כעומדת קטגורית
ובאופ מוחלט כנגד הטבע כולו  רעיו ההפו לחלוטי לכוונת הפסקה בכללותה .השינוי בא
לשלול אפשרות לטענה מוטעית זו.
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 .4באחת הפסקות שבה עיד הרצ"י את היחס החיובי של הראי"ה על הרשעי )לעיל ,סעי
 (2.2.2.2מצאנו את התיקו הבא:
(‰Ù 'ÓÚ) ‰Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 95
...הגלות דלדלה את כח החיי של האומה ושמרינו נתמעטו
הרבה מאד ,עד שיש סכנה לקיו החיי של האומה מחוסר
תפיסת חיי מעובה ,האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה
החמרית...

˘‰Î „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הגלות דלדלה את כח החיי של האומה ,ושמרינו נתמעטו
הרבה מאד ,עד שיש סכנה לקיו החיי של האומה herinn
e miryxdמחוסר תפיסת חיי e dqbמעובה ,האחוזה
בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החמרית...

מטרתו של התיקו של הרצ"י ברורה :המשפט המקורי ,א יוצא מההקשר של הפסקה ,יכול
לשמש בסיס לפשקוויל חרי שיטע שהראי"ה חושב שמה שמאיי על קיו ע ישראל הוא
דווקא מיעוט של רשעי.
 .5בסעי  2.2.2.3ראינו פסקה שעוסקת בהתפשטות הקודש אל עול החול:
(ËÒ-ÊÒ 'ÓÚ) ÊË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡ 66
...וקל וחומר שיחול אור ד' על כל דברי שבטע  ,ביופי
ובשירה ,בהליכות דר אר ובארחות הנמוס ,ואפילו
·˜˘¯˙ÂÈ‰ miqenpde ˙Â‚‰‰d ÈÙ‡Â mixecde ÌÈËÂ
,mday mipicrde mixgaend oaenk ,ÌÈ¯„ÂÓ
 mlekaeיחל אור ד' לפע ...

˘ÊÙ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וקל וחומר שיחול אור ד' על כל דברי שבטע  ,ביופי
ובשירה ,בהליכות דר אר ובארחות הנימוס ,ואפילו ·˜˘ÈËÂ
 ,ÌÈ¯„ÂÓ ¯˙ÂÈ‰ ziad ˙Â‚‰‰ ÈÙ‡Â miypdיחל אור ד'
לפע ...

התיקו אינו משנה את הרעיו הבסיסי על התפשטות הקודש אל עול החול .אבל הניסוח של
הרצ"י ,מעבר להיותו זהיר ומסויג יותר ,ג מונע את האפשרות לחולל מהומה מדבריו של הראי"ה
שאור ה' יחול ג על תכשיטי הנשי.
***
א נבוא לסכ ,הרי נית לקבוע שעריכתו של הרצ"י הונעה בעיקר מרצונו להקטי את הסיכו
לפריצת שערוריות בגלל פרסו דבריו של הראי"ה .עמדה זו של ב המבקש למנוע עגמת נפש
מאביו גרמה לו לעד את חריפות דבריו של הראי"ה שנאמרו כביקורת )לכל הכיווני( .בנוס
הרצ"י מקטי את היק החדשנות של דברי אביו ואת מידת נועזות .אול ,חשוב להדגיש שכמעט
בשו מקו התערבות זו אינה משנה באופ מהותי את עצ התכני העיקריי של הכתבי.
כחלק ממגמה כללית זו של הגנה על אביו ,נית להצביע על מאמ מיוחד של הרצ"י לשנות כל
התבטאות או משפט שיש לה פוטנציאל לחולל שערורייה א יוצאו מהקשר.

ÌÂÎÈÒ .4
בפרק זה סקרנו את עריכתו של הספר ‡ ˙Â¯Âעל ידי הרצ"י .השוואה בי הפסקות שפורסמו
בספר ובי הפסקות המקוריות שפורסמו לאחר זמ ,העלתה שיש שורה ארוכה של שינויי עריכה
משמעותיי שהוכנסו על ידי הרצ"י .שינויי אלו נחלקי לשני סוגי עיקריי :חידוד והדגשת
מסרי מחד ,וטשטוש מסרי והשמטת מאיד.
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הסוג הראשו בא לידי ביטוי במיוחד במה שנוגע לעיסוק בשאלת הגאולה .הרצ"י בעריכתו
מחדד ומדגיש את היותנו בתו תהלי אתחלתא דגאולה ואת המשמעויות הנלוות לכ ביחס לע
ולאר.
הסוג השני והנפו יותר הוא שינויי עריכה בה הרצ"י מבקש בעריכתו לטשטש ולרכ מסרי
שהיו בכתבי היד של הראי"ה .ראשית אנו מוצאי מגמה זו בעידו דברי ביקורת שכתב הראי"ה .זו
מגמה כללית הנוגעת לביקורת המופנית לכיווני שוני .הרצ"י מעד דברי ביקורת שכותב
הראי"ה לא רק על היהדות החרדית אלא ג על הציונות החילונית ,על אומות העול וא על
הנצרות .כיוו נוס של ריכו הוא בהקטנה וטשטוש של מסרי רדיקליי ונועזי בתחומי
שוני .הרצ"י מעד אמירות כנגד חלקי מהאמונה הדתית המצומצמת ,וג מקטי את המקו
שנות הראי"ה לכפירה ולחילוניות כבאות לזכ את האמונה הזו ולתקנה .הרצ"י מקטי ג את
נימת האוניברסליות של הראי"ה ואת מידת הפתיחות שלו כלפי עול החול ,התרבות הכללית,
החומר והגו.
מגמות העריכה הנ"ל סותרות לא פע זו את זו .עקב הרצו לעד ביקורת משמיט הרצ"י
אמירות שהיו משרתות מגמות אות ניסה לקד במקומות אחרי .ההסבר לסתירות אלו נעו
בעובדה שבתפקידו כעור פעל הרצ"י ככל הנראה מתו שתי מוטיבציות שונות :הראשונה הייתה
מוטיבציה אידיאולוגית עקרונית לחדד ולהדגיש מסרי מסויימי .המוטיבציה השניה הייתה
להקטי את הסיכו שפרסו כתבי הראי"ה יגרור עליו התקפות ופולמוס .ניתוח הממצאי שעלו
מבדיקת השינויי מראה בבירור שהמוטיבציה השניה גברה על פי רוב על הראשונה .במקומות
רבי השמיט הרצ"י תכני שהיו אמנ משרתי את המגמות האידיאלוגיות שלו אבל יכלו לחולל
מהומה א היו מתפרסמי כלשונ.
בשלב האחרו ביקשנו לבחו את הטענות שעלו במחקר ,בעיקר מאז התחילו להתפרס כתבי
היד של הראי"ה ,על כ שהרצ"י שינה בעריכתו באופ משמעותי את תורת אביו .לאור הממצאי
שהוצגו לעיל ,מצאנו שקשה לבסס טענה מרחיקת לכת כזו על בסיס ההתערבות של הרצ"י בנוסח
הפסקות שב‡ .˙Â¯Âלמרות שהשינויי של הרצ"י אינ זניחי וה בעלי משמעות הרי שה אינ
משני באופ מהותי את התמונה הכללית העולה מהספר .המסרי הכללי נשמרי ג א ה
מעודני יותר ומרחיקי לכת פחות ממה שהיו בכתב ידו של הראי"ה .עובדה זו מוסברת היטב על
פי התזה שהוצעה לעיל לפיה פעל הרצ"י בעיקר כב המבקש להג על אביו מפני המחלוקת .הרצ"י
העיד על כ שאביו סרב להשמיט פסקות בגלל חשש כזה ממחלוקת שהעלה בפניו ,ומבדיקתנו
נראה שהרצ"י אכ לא שינה עיקרי דברי .מצד שני ,הרצ"י ניסה בעריכתו להקטי בכל זאת את
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הפוטנציאל הפולמוסי של התבטאויות מסוימות .הדבר נעשה על ידי אותו ריכו ועידו שהוצג
לעיל ועל ידי שינוי משפטי היכולי להיות מוצאי מהקשר ולשמש כלי בידי יריבי הראי"ה.
אבל כל זאת – בלי לשנות באופ מהותי את התמונה הכללית של הגותו של הראי"ה המוצגת
בספר ‡61.˙Â¯Â

 .61להל ,בפרק ג ,נשוב לדו בהשפעת עריכתו של הרצ"י על תורת הראי"ה מנקודת המבט של בחירת הפסקות
לפרסו  נקודה שלא נידונה בפרק זה ,שד רק בשאלות העריכה המקומית של הפסקות הנמצאות לפנינו בספר
‡.˙Â¯Â
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.1

1‡Â·Ó

הספר ‡ ˜"‰¯Âנחשב עד היו להצגה השיטתית והמקיפה ביותר של הגותו של הראי"ה.
ראשיתו של הספר בשיחה בי הרב הנזיר לראי"ה ,שעליה מספר הנזיר במבוא לספר:
בעוד שבע שני )בתרפ"ב( ,והנני בירושלי ,מסתופ בצל הרב בבית מדרשו ,יומ ולילה .ויהי היו
ואעל אליו בשאלה :רבנו ,קדושה יש כא אצלו ,רוח השפעה סגולית .הא יש ג תורת הרב ,תכ
למודי מסוי ,מה ,שטה ,והתשובה ,כ ,ודאי .מאז גמלה החלטתי ,לברר תורת הרב ,כשטה אלהית
שלמה ,יסודותיה ,ויסודי היסודות ,ועל פיה לבחור כתביו ולסדר ,במאמרות .הרב מסר לידי כתבי
קדשו ,ועודד אותי בדבריו ,כי הוא סומ עלי 2בסדורי

)‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .(18

א כ ,מגמת הנזיר הייתה מראש הצגת שיטה מסודרת ומובנית של הגותו של הראי"ה .הנזיר
מוסי ומתאר את תהלי עבודתו:
עריכת חכמת הקודש נמשכה זמ רב ,יותר מי"ב שנה ,מתו בחינה רבה ,ויגיעה ועמל רב .מאמר
הקודש ,הוא הראשו בזמ ,שנער וסודר ,בתרפ"ו אחריו ד' המאמרות ,ואחריה ב' השערי חכמת
הקודש ,והגיו הקודש ,כול סודרו במכונת כתיבה ,והוגשו להרב .אח"כ נוספו עליה תוספות,
ונחלקו לסדרי ,שמתחלה לא נבחרו אלא הפרקי ההכרחיי לבירור היסודי ,ואח"כ נוס מה
שצרי ,ולסו מה שאפשר להכנס ,לפי העני .משמנה קובצי כתי"ק נלקחו הפרקי ,כאחד מעיר
ושני ממשפחה ,ואחרי שי ריוח ,בי עני לעני באותו עני והבלטת דברי ,בפיזור אותיות,
משו העני ,ולשו חז"ל ,ושי כותרות ראשי הפרקי ,והיו לאחד ,כתשובה לשאלות גדולות,
)ש ,עמ' .(22

הנושאי ,שכוללו בראשי הסדרי

תהלי הדפסתו של הספר התאר עוד מספר שני ושני הכרכי הראשוני של ‡ ˜"‰¯Âראו
אור בירושלי בשנת תרצ"ח .הכר השלישי ראה אור בירושלי בשנת תש"י .מהדורה שניה של
הספר ראתה אור בירושלי בשני תשכ"גתשכ"ד )כר א בתשכ"ג וכרכי ב וג בתשכ"ד( ,ומספור
העמודי בה שונה מהמהדורה הראשונה .מהד' זו הודפסה מאז מספר רב של פעמי ,היא נפוצה
מאוד ובה השתמשתי בעבודתי.
.1

בכתיבת המבוא נעזרתי ג במקורות הבאי.·¯‰ ,˜ÊÂ¯ ;˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ ;˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :

.2

בתיאור מקביל המופיע ב˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' פח )= ÂÈÁ‡ ¯ÈÊא ,עמ' רפח = ,¯ÈÊ‰ ˙˘Óעמ' סא(* ,כתוב" :ואמר
שסומ ¯˜ עלי בסידור מאמריו" .זהו הבדל בעל משמעות רבה לשאלת היחס שבי הרב הנזיר והרצ"י כעורכי
כתביו של הראי"ה .וראה להל ,בפרק זה ,סעי .3.3.1
* קטעי מזיכרונותיו של הרב הנזיר פורסמו לראשונה בשנת תשל"ג בחוברת ˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂלאחר מכ חזרו
ופורסמו קטעי אלה )ועוד נוספי( בשנת תשל"ח ב ,ÂÈÁ‡ ¯ÈÊובשנת תשס"ה ב ,¯ÈÊ‰ ˙˘Óמכא ואיל
אתייחס לפירסומי חוזרי אלה רק במידה ויש בה תוספת או שינוי משמעותיי.
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הכר הרביעי של ‡ ,˜"‰¯Âלמרות שהיה כמעט מוכ על ידי הנזיר בזמ שנפטר ,יצא לאור רק
בשנת תש"נ על ידי הרב יוחנ פריד 3.היות ולא הייתה לי אפשרות לדעת במדוייק את תרומתה
של עריכה אחרונה זו לספר ,נמנעתי מלעסוק בו בעבודתי.

˜"‰¯Â‡·˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÍÂÈ˘ 1.1
בדיו לעיל על הספר ‡ ˙Â¯Âכבר עלתה השאלה למי יש לייחס שינויי עריכה בכתבי של
הראי"ה שנערכו או נדפסו בחייו )ראה לעיל ,פרק א ,תחילת סעי  .(2דיו זה נדרש ג כא ,בטר
נציג את שינויי העריכה שיש ב‡.˜"‰¯Â
במבוא ל‡ ˜"‰¯Âכותב הנזיר:
שנויי מועטי באו ,משו דקדוקי לשו ועני ,והכל בהתיעצות והכרעת הרב זלה"ה .כל זה עד
עמוד ש"כ 4,בהקודש הכללי .מכא ואיל יצא לאור לפי המהדורות הראשונות ,שהיו לעיני הרב,
)‡ ˜"‰¯Âא' ,עמ .(13

ובהתיעצות ע יורשיו ותלמידיו המובהקי

עריכת חכמת הקודש נמשכה זמ רב ,יותר מי"ב שנה ,מתו בחינה רבה ,ויגיעה ועמל רב .מאמר
הקודש ,הוא הראשו בזמ ,שנער וסודר ,בתרפ"ו אחריו ד' המאמרות ,ואחריה ב' השערי חכמת
הקודש ,והגיו הקודש ,כול סודרו במכונת כתיבה ,והוגשו להרב

)ש ,עמ' .(22

א העריכה בבחינה רבה היתה לא רק מהשקפת כללות השטה ,כ"א ג לכל דקדוקי הדברי,
שנכתבו בחזו .כל משפט ,וכל תבה ,וכל אות ,הכל מסולא .שקול ומדוד ,והכל מנופה בי"ג נפה,
בצירו אחרי צירו ,וזיקוק אחרי זיקוק ,עד דאסתכמו עליה משמיא .והכל בהתיעצות והסכמת הרב
זצ"ל ,כל הכר הראשו ,ואח"כ ע כל המסייעי למערכת ,וביחוד העומדי על הברכה ,באחרית
דבר5

)ש ,עמ' .(23

התמונה המצטיירת כא היא שעד עמ' שכ הראי"ה ראה את כל השינויי ,היה מעורב בה
ואישר אות .וג בנוגע להמש ,שעדיי לא היה גמור במות הראי"ה ,הרי שהוא הספיק לראות

.3

ראה ˜"‰¯Â‡ :ד ,עמ' תר"ה.

.4
.5

מספור זה הוא על פי המהדורה הראשונה .במהדורת תשכ"ג מדובר בעמ' שי )פסקה  495בנספח לפרק ב(.
הכוונה לאחרית הדבר שבסו הכר השני של המהדורה הראשונה ,שלא נדפסה במהדורה השניה .בחלקה
הראשו נכתב כ" :וברוכי כל המסייעי למערכת אורות הקודש ,וביחוד ראש ישיבת מרכז הרב ,הרב רבי יעקב
משה חרל"פ שליט"א ,והרב ר' שלו נת רענ שליט"א ,חת הרב זלה"ה .והיועצי מחכמי הלשו ,וביחוד רבי
משה ד"ר זיידל שליט"א .וכ כל הידידי מבני ישיבתנו המרכזית מרכז הרב יצ"ו ,עוזרי הקבוע הרב משה גורבי
שליט"א ,ומר ישראל הרלינג שליט"א".
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גרסות ראשוניות שלו .שוור 6הצביע על הסתירה בי דברי אלו לבי מה שנאמר ביומנו של
הנזיר :
אמנ הרב בעצמו לא השתת בעריכת אורות הקודש שלו .כשהייתי פונה אליו כמה פעמי לעצה
והוראה ,בשמות ראשי הפרקי ,וג בתוכ ,היה נמנע מלהגיד ,באומרו ,כי אינו יודע בסדר .רק
במקומות מועטי הצלתי הוראה מפיו ,וכמוב שכ נעשה

)˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' פח(.

לדעת שוור ,יש להעדי את העדות האחרונה ולהגיע למסקנה שהראי"ה מיעט מאוד לעסוק
בעריכת ‡ .˜"‰¯Âאני סבור שבאופ כללי מסקנה זו נכונה ,א כי אי בהכרח סתירה בינה לבי
הנאמר בהקדמת ‡ .˜"‰¯Âהנזיר הגיש לראי"ה דפי מודפסי להגהה ובה ג שאלות 7,הראי"ה
היה מחזיר את הדפי 8,וככל הנראה לא תמיד ענה על השאלות 9.מכל מקו ,הנזיר ראה בתהלי
זה הסכמה של הראי"ה לנוסח המוצע ג א בפועל הראי"ה לא התערב בדפי ההגהה .טענה זו
מתחזקת מממצא שעולה מטבלות ההשואה שערכנו ,והוא העובדה שכמות התיקוני שיש
ב‡ ˜"‰¯Âקטנה באופ משמעותי לאחר פטירת הראי"ה .הנזיר ג הקפיד להצהיר במפורש על
הנקודה המדוייקת בה עמדה העריכה בזמ בו נפטר הראי"ה .נראה שהנזיר יחס חשיבות רבה לכ
שדפי ההגהה )והשינויי שבה( עברו תחת ידי הראי"ה – ג א לא התערב בה בשיטתיות10.

.6

˘ ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂעמ'  200והערה .3

.7

כ ,למשל ,כתב הנזיר לראי"ה במכתב שנלווה לדפי כאלה" :הנני להקדי פני רבנו )רוח אפינו( שליט"א בראש
חודש ,ראש השנה למלכות ישראל ,ב"אורות הקודש" ,גליו טז ,הכולל ...בבקשה מכ' אדמו"ר ,לעבור על פרקי
הגליו ,ולשי לב ,למקומות המצויני בסימ שאלה ,ולרשו בצידי הגליו הערותיו בכי"ק ,ולשמור על הגליו,
שיגיע וימסור לידי ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜) "...עמ' קא(.
מצאנו מכתב תשובה ששלח הראי"ה לנזיר )ושנלוה לדפי הגהה מעי אלה(..." :יקבל בזה את העלי המוגהי.
אקוה שיסודר כראוי ע"פ פיקוח כת"ר) "...ש ,עמ' פחפט(.

.8
.9

הרב נריה פרס בעיתו ) ‰ÙÂˆ‰ביו ו' ,כ"א בתשרי תשל"ג( את הכתוב על ד הגהה אחד כזה )נדפס שוב
ב ,¯ÈÊ‰ ˙ÎÒÓעמ' ללב( .מדובר בד השער של סדר קשב היחודי .בתחילה כתובה בכתב יד הנזיר התלבטות
בנוגע לש" :אולי כוונת    ואולי עבודת    ואולי הקשבת    ואולי קשב   " .לאחר מכ יש פניה אל הרב
חרל"פ" :בבקשה לרשו ,א יש ]הערות[ בצדי הגליו ,ביחוד על דבר הש "קשב" היחודי ,או כוונת ,או
עבודת" .הרב חרל"פ עונה בכתב ידו" :מדוע לא פלאי או פלאות היחודי! ויותר הי' נראה לי לקרוא בסת
היחודי" .בצד השני של העמ' כתב הנזיר לראי"ה" :בדבר הש קשב היחודי ,א כי הש נעי לי ביחוד ,לפי

ההגיו השמעי שלי ,בכל זאת העירו נגדו כי אינו כולל את כל פרקי הסדר ...ג הגרי"מ ]חרל"פ[ שליט"א נוטה
לסת היחודי .אמנ יש פני להשאיר הש קשב .והנני מצפה להכרעת מר שליט"א" .לאחר מכ הוסי הנזיר:
"אולי לשאול שוב?" ולבסו כתב" :כ"ק מר שליט"א הסכי להוסי :קשב"  .דוגמה זו מלמדת אותנו על תהלי
העבודה של עריכת ‡ ˜"‰¯Âועל כ שהיה צור במאמ כדי לקבל את התייחסותו של הראי"ה.
 .10מעניי לציי בהקשר זה ,שהנזיר מתאר ביומנו חזו שהיה לו בשנת תש"ט ,ובו מתגלה בפניו הראי"ה ומחווה
דעתו בנוגע לשינוי נוסח בו ד הנזיר באותו זמ .ראה ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ :עמ' קה.
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אול ע זאת ,ג א לא הייתה מעורבות מלאה של הראי"ה בהכנסת השינויי ,הרי שיש
לקחת בחשבו את האפשרות שבמקומות בודדי התיקו בכל זאת נעשה על ידי הראי"ה או
בתיאו ישיר איתו )כמו בדוגמה המובאת בהערה  ,9וראה עוד להל ,סעי 11.(2.2.3

סוגיה נוספת ,המחייבת ג היא זהירות ביחוס השינויי ב‡ ˜"‰¯Âבאופ בלעדי לרב הנזיר,
היא שאלת המעורבות של אנשי נוספי ובראש הרב חרל"פ .בדברי שהובאו לעיל מהמבוא
ל‡ ˜"‰¯Âנית היה אולי להסיק שמעורבות החלה רק אחרי פטירת הראי"ה .אבל הדוגמה
שבהערה  9מלמדת על מעורבות של הרב חרל"פ ג בחיי הראי"ה .תמונה דומה עולה ג
מהתבטאות המובאת בש הראי"ה" :כשעמדו להדפיס את "אורות הקודש" שאלו את הרב מה
להדפיס מ הספר ומה לא להדפיס ,ואמר :לדעתי יש להדפיס הכל ,אבל יש לשאול את הצנזורי
שלי" )˘· ,‰"È‡¯‰ ÈÁעמ' רצו( .הראי"ה מכוו כא ככל הנראה לרב חרל"פ ולרצ"י .מעורבות זו
עולה ג מתיאורו של הרב הנזיר את פגישתו ע הראי"ה סמו לפטירתו" :נכנסתי אל הרב ,הוא
שמח ,תפס את גליו אורות הקודש לידיו ,ולא הרפה ממנו .אח"כ אמר ,א ר' יעקב משה יאמר
להוציא שלש מילי ,אפשר .ויוס ,אני סומ עליכ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜) ".עמ' קטז( .פסקה נוספת מיומנו
של הנזיר מלמדת שהוא עצמו התנגד באופ עקרוני לחלק ממגמת הצנזורה:
הדפסת הספר נמשכה שני ,בזהירות רבה ,אגב שינויי בעריכה ,ותוספת מרובה על העיקר .כל
גיליו וגיליו וקורותיו ,ספקותיו ,ותקוניו ,קלקוליו ,והשמטות מטע הביקורת של גדולי תלמידי
הרב )הגרי"מ חרל"פ שליט"א( ,המסייעי למערכת אורות הקודש ,והחוששי לבקורת דעת הקהל.
ולפעמי הרב טוע ,אי אפשר לסתו הפה ,א תו כדי דיבור מוסי ,אבל מחלוקת אינני רוצה.
כמה פעמי הצטערתי ,על שיצא קצת שלא בסדר ,בתוכ ובצורה .והרב היה מרגיע אותי ,ג מה
)˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' פה(.

שיצא קצת הוא טוב ויפה

הרב הנזיר מדבר על השינויי וההשמטות שנעשו בנימה ביקורתית ,ואולי נית א להבי שג
אות הוא מכנה "קלקולי" וא מצטער בגלל.
שאלת מעורבותו של הרצ"י בעריכת ‡ ˜"‰¯Âצריכה עיו .מאיר 12העיר על חסרונו הבולט של
הרצ"י מרשימת האנשי אות מזכיר הנזיר כמסייעי לעריכת ‡ .˜"‰¯Âמאיר מציי שהרצ"י רק
רמוז ברשימה .ככל הנראה כוונתו היא להתייחסות הבאה" :עוזרי ויועצי בעריכת אורות הקודש...
ועל כול ראש ישיבת מרכז הרב ,הגאו ר' יעקב משה חרל"פ )שליט"א( ]זצ"ל[ ,ויורשי הרב,

 .11לדוגמה נוספת למעורבות הראי"ה בעריכת אורה"ק ראה ,ÌÈÙ˙Â˘ ‰˘ÂÏ˘ :עמ' .19
 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .12הערה .105
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הרבני שליט"א ,ועוד ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜) ".עמ' פד( 13.לדעתי מדובר כא ביותר מרמז :הרצ"י הוא היורש
היחיד ,הישיר והברור של הראי"ה על פי די תורה .תחת הביטוי "יורשי הרב" יכולי ג להכלל
אחיו וחתנו )הרב רענ( – אבל רק בשורה השניה של היורשי  אחרי הרצ"י .ההתיחסות ליורשי
הראי"ה חוזרת ג בדברי המבוא ל‡ ˜"‰¯Âשהובאו לעיל... " :ובהתיעצות ע יורשיו ותלמידיו
המובהקי" )‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .(13
ע זאת ,העובדה שהנזיר אינו מתייחס לרצ"י מפורשות בשמו אינה נראית מקרית .ייתכ והיא
מלמדת על המתיחות סביב עריכת כתבי הראי"ה בי הנזיר לרצ"י )מתיחות עליה הצביע כבר
אברמובי( 14.מתיחות זו ,או לכל הפחות מורכבות המצב ,עולה ג מפרוטוקול האגודה להוצאת
כתבי הרב קוק 15.אחת מהחלטות האגודה בישיבתה השניה )בשנת תרצ"ז( הייתה הצור לפנות
לנזיר ולבקש ממנו הצהרה בכתב על בעלות הגמורה של יורשי הראי"ה על הכתבי הנמצאי
בידיו .אשוב לדו בצד העקרוני של סוגיה זו בפרק הבא )להל ,פרק ג ,סעי  ,(3.3.2מכל מקו,
מבחינה טכנית נראה שאפשר להסיק שהרצ"י היה שות ג הוא בהכנסת השינויי ב‡˜"‰¯Â
ותפקידו ש דמה לזה של הרב חרל"פ16.

התמונה הכללית העולה מכל הנ"ל היא שבתהלי עריכת ‡ ˜"‰¯Âהייתה מעורבות של הרב
חרל"פ ,וככל הנראה ג של הרצ"י .מעורבות שנראה שכוונה בעיקר להשמטות ושינויי מטעמי
של "בקורת דעת הקהל" .הרב הנזיר חשש פחות לתגובות ונטה פחות לשינויי כאלה .הראי"ה
עצמו היה קרוב עקרונית לגישתו של הנזיר ,אבל הסכי לקבל באופ חלקי את הצור בשינויי.
מצב זה נמש ג לאחר פטירתו של הראי"ה ,שכ הנזיר כותב ,לאחר שהוא מביא את דברי
הראי"ה על האפשרות להשמטת שלוש מילי )לפי בקשת הרב חרל"פ(" :אלו היו צואות ,שאשמר
למלאות" )˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' קיז(.
נמצאנו למדי שאי אפשר לייחס את השינויי שנמצאי בנוסח ‡ ˜"‰¯Âבאופ ישיר ובלעדי
לעור – הרב הנזיר .לכ נתייחס להל רק למגמות עריכה כלליות בלי לשיי אות בשלב ראשו
לדמות מסויימת .ג ממצאי ההשוואה מחזקי את ההערכה שהשינויי שנעשו אינ מבטאי

.13
.14
.15
.16

הרצ"י חסר ג מהרשימה שבסו ‡) ˜"‰¯Âראה לעיל ,הע' .(5
ראה ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ :עמ' .140139
ראה ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ,ÏËÂ‚ :עמ' שמט.
זו ג מסקנתו של גוטל )‚ ,˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂהערה .(35
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מגמות עריכה של הרב הנזיר בלבד אלא ג של הרצ"י והרב חרל"פ .אשוב לדו בנקודה זו לאחר
הצגת הממצאי.

˙Â˜ÒÙ‰ ˙‡ÂÂ˘‰ È‡ˆÓÓ ˙‚ˆ‰ .2
השוואת הנוסח ב‡ ˜"‰¯Âלזה של כתבי היד מביאה למסקנה דומה לזו שהסקנו ב‡ .˙Â¯Âג
כא ניכר שהוכנסו בתהלי העריכה שינויי משמעותיי וברורי מתו מגמה תחילה ולא באופ
מקרי .בניתוח שניתחנו את עריכת ‡ ˙Â¯Âהצבענו על שני סוגי שינויי :שינויי של הוספה
והדגשה מול שינויי של השמטה וטשטוש .בחינת השינויי ב‡ ˜"‰¯Âמראה שרוב מכריע מה
שיי לסוג השני דווקא .בהמש פרק זה ,לאחר שנסקור את השינויי שנמצאו ,נשוב להשוות את
עריכת שני הספרי.

ÌÈ¯ÒÓ ˘ÂË˘ÈËÂ ‰ËÓ˘‰ ,ÍÂÎÈ¯ Ì‰· ˘È˘ ,˙Â¯È‰Ê ÍÂ˙Ó ÌÈÈÂÈ˘ 2.1
המגמה הברורה והבולטת ביותר שעולה מהשינויי שהוכנסו ב‡ ˜"‰¯Âהיא מגמה של שמרנות
המבקשת למחוק או להסתיר מסרי שיש בה ביקורתיות על התפיסות המקובלות בעולמה של
היהדות הדתית ,או שיש בה חדשנות רדיקלית בתחומי אלו .כמו כ יש מגמה של טשטוש
והסתרה של כל מה שיכול ללמד על עולמו הפנימי של הראי"ה .בסו הסעי תובאנה ג הדוגמות
המעטות של עידו וטשטוש ביקורת ג בתחומי נוספי.
‰ÎÏ‰‰Â ‰¯Â˙‰ Ï˘ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÒÈÙ˙‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÌÈÈË˜Ó Â‡ ÌÈ˜ÁÂÓ˘ ÌÈÈÂÈ˘ 2.1.1
במקומות רבי ב‡ ˜"‰¯Âאנו מוצאי שינויי שמטרת לטשטש מקומות בה נית לראות
בדבריו של הראי"ה פ של ביקורת או של הקטנת החשיבות של המרכיבי המסורתיי של התורה
וההלכה .כ למשל:
˘È ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Ó˜-ÁÏ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‡Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 358
ziniptd dxe`d zelbzd

ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה.
כשיפנו לפניה את הדר מאבני המכשולי ,שה המחשבות
הרעות ,המדות והמעשי המקולקלי ,מתרוממת מעצמה
היא הנשמה אל חשקה העליו ,להיות טובה וישרה ,מוכנת
בטהרתה ,לטוהר המוסר ,לקרבת אלהי ,ועדינות הרוח,
לאהבת הבריות ,הצדקה ,החסד והמישרי .העבודות
המעשיות והרוחניות ,החינו וההרגל הטוב ,אינ כי א
תוכני כאלה ,שהמכשולי מתפני על יד .והתנוצצות
האורה העצמית מתחילה לחיות את חייה ,כבקיעת השמש
מתו הענני.
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ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה,
כשיפנו לפניה את הדר מאבני המכשולי ,שה המחשבות
הרעות ,המדות והמעשי המקולקלי .מתרוממת מעצמה
היא הנשמה אל חשקה העליו ,להיות טובה וישרה ,מוכנת
בטהרתה לטוהר המוסר ,לקרבת אלהי ,ועדינות הרוח,
לאהבת הבריות ,הצדקה ,החסד והמישרי .העבודות
המעשיות והרוחניות ,devnde dxezd ,החינו וההרגל
הטוב ,אינ כי א תוכני כאלה ,שהמכשולי מתפני על
יד .והתנוצצות האורה העצמית מתחילה לחיות את חייה,
כבקיעת השמש מתו הענני.

בפסקה המקורית ,הרב קוק מציג את התורה והמצוות ,במובנ המקובל ,כמי שתפקיד רק
לפנות את הדר בפני מה שחשוב באמת – והיא ההכרה הפנימית העצמית של האד .מחיקת
המילי משאירה את תוכ הפסקה עמו בהרבה וללא ההכללה הגורפת שיש בכתב היד.
ובמקו נוס ,מרחיק לכת א יותר:
˘Á˜ ,Ë˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(˜˙-Ëˆ˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ‚Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰ 603
wegxd xy ª̀ nd cizrd

האד בכל מהותו ,באופיו ומאוייו ,איננו עומד בזה העול
העתיד ,שיתגלה בו אור המשוה את הטוב ואת הרע ,כי א
בעול ההוה ,וג העתיד הקרוב ,שהטוב והרע בה ה שני
ערכי שוני ומתנגדי מ הקצה אל הקצה ,על כ הוא אחוז
במוסרות המוסר ,והדר המובילה את כל יחיד ,ואת הכלל
כולו ,אל העול הגדול של הטוב המוחלט ,שערכי ההבדלה
שבי טוב לרע מתבטלי בו ,מרוב טובו ותגבורת שפעת חייו
האדירי ,הוא מפולש דוקא דר אלה העולמי...

האד בכל מהותו ,באופיו ומאוייו ,איננו עומד בזה העול
העתיד ,שיתגלה בו אור המשוה את הטוב ואת הרע ,כי א
בעול ההוה ,וג העתיד הקרוב ,שהטוב והרע בה ה שני
ערכי שוני ומתנגדי מ הקצה אל הקצה ,על כ הוא אחוז
במוסרות המוסר  .zcdeוהדר המובילה את כל יחיד ,ואת
הכלל כולו ,אל העול הגדול של הטוב המוחלט שערכי
ההבדלה שבי טוב לרע מתבטלי בו מרוב טובו ותגבורת
שפעת חייו האדירי ,הוא מפולש דוקא דר אלה העולמי...

בפסקה המקורית ,מתאר הראי"ה את הדת והמוסר כמוסרות זמניות הנדרשות לריסו האד
בעול ההוה ,ושעתידות להתבטל בעתיד .העורכי מחקו את הדת והשאירו אמירה זו רק לגבי
המוסר .במקו אחר יש תיקו בנוגע ליחס אל המסורת:
(Â-‰ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‰ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 242

˘ÊÈ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zeiceql d`ixwd

כשמגיע האיש היחיד ,וכ הדור ,לאותו המצב שהופעתו
הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה ,אז אי אפשר לו להיות
משביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכ מוגבל ,א לא יהיה
אותו התוכ בעצמו מוסר אותו אל תוכ רחב חפשי ,שבו
ירגיש את השיגוב הגדול שבשורש נטית נשמתו ממקור
החיי שלה .ומתו כ רזי עול ,רזי תורה ,סוד ד' ,הולכי
ונתבעי מ הדור .והעקשנות הגורמת למצא בצד הגלוי את
כל הסיפוק הרוחני היא מדלדלת את הכח ,מפזרת את
הרוחות ,ומובילה את התשוקה הסוערת למקו אשר תמצא
ריקניות ומפח נפש ,ובלב נואש תשוב עוד לבקש דר.

כשמגיע האיש היחיד ,וכ הדור ,לאותו המצב שהופעתו
הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה ,אז אי אפשר לו להיות
משביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכ e xeqnמוגבל ,א לא
יהיה אותו התוכ בעצמו מוסר אותו אל תוכ רחב ,חפשי,
שבו ירגיש את השיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ,ממקור
החיי שלה .ומתו כ רזי עול ,רזי תורה ,סוד ד' ,הולכי
ונתבעי מ הדור .והעקשנות הגורמת למצא בצד הגלוי את
כל הסיפוק הרוחני ,היא מדלדלת את הכח ,מפזרת את
הרוחות ,ומובילה את התשוקה הסוערת למקו אשר my
תמצא ריקניות ומפח נפש ,ובלב נואש תשוב עוד לבקש דר.

בפסקה המקורית ,התוכ הנגלה שאי להצטמצ בו מאופיי כהיותו כל תוכ שמקורו
במסורת .הגדרה זו נעלמה ב‡.˜"‰¯Â
ביקורת על הצד הנגלה שבתורה עוברת עידו ג במקו נוס:
˘‚È¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(·È˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Ëˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 336
zifxd daygnd obn

כל מחשבה רזית צריכה המו מחשבות גלויות ,להגלימה,
ולהיות לה למג ולמעקה ,שלא יפלו אורותיה ,לתהו
הדמיו ,השקר וההירוס .וכל מחשבה גלויה צריכה ניצו רזי,
לעדנה ,לשמרה  ÏÂ˜Ï˜Óומהתהפכות לס מות ,תחת תכונתה
המקורית להיות לס חיי.

כל מחשבה רזית צריכה המו מחשבות גלוייות להגלימה,
ולהיות לה למג ולמעקה ,שלא יפלו אורותיה לתהו הדמיו,
השקר וההירוס .וכל מחשבה גלויה צריכה ניצו רזי לעדנה,
לשמרה  ÔÂÁ¯ÒÓומהתהפכות לס מות ,תחת תכונתה
המקורית להיות לס חיי.

הראי"ה מדבר במקומות רבי על האנשי המיוחדי שיש לה נטיה אל תורת הסוד והנסתר,
ושעבודת ה' שלה צריכה להתבסס על עבודה ודבקות פנימית ,ועל חתירה לשפע רוחני שינבע
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מתו עצמיות 17.יש ב‡ ˜"‰¯Âמספר תיקוני במקומות הנוגעי במה שקשור ליחס אנשי
מסוג זה אל חלקי הנגלה שבתורה:
(·Ï-Ï 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‡Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 258

˘Ó˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

`ielbde ieagd ceg

א נפש תובעת ממ תמיד את הגנוז ואת החבוי ,את הנעל
והנסתר ,הנשגב ,אל תצטער א יעל ממ לפעמי `cegi
e ieagdהגלוי.

א נפש תובעת ממ תמיד את הגנוז ואת החבוי ,את הנעל
והנסתר הנשגב ,אל תצטער א יעל ממ לפעמי nהגלוי
.ighyde

בנוסח המקורי ,הרב קוק מבקש להרגיע את מי שיש לו נטיה אל הנסתר ,מכ שהבנתו בעול
הלימוד הנגלה לוקה בחסר .הוא ג מכנה את הנגלה בביקורתיות כ'שטחי' .הנוסח ב‡ ˜"‰¯Âמוחק
לחלוטי את האמירה הזו ומפנה את הדיו למקו אחר והוא איחוד הנגלה והנסתר .איחוד זה
אמנ נידו בהמש הפסקה והוא מוצג ש כפתרו הבעיה שבתחילתה .אלא שהעריכה מחקה
בעייה זו לחלוטי.
פסקה נוספת שיש בה שינוי משמעותי ,עוסקת ג כ ביחס של אנשי מסוג זה אל הלימוד
הנגלה:
˘„ˆ˜ ,ˆ˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÊÚ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‡È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 386
cenlde dxivid

מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות
ומחשבות ,אי אפשר לו להסגר בתלמודו  ighydלבד .כי
שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ,ואי אפשר לעצור אותה
ממהלכה .מרחב למחשבות ,זאת היא התביעה התדירית ,שכל
אד הוגה תובע מעצמו .הלמוד  ,ÈÁË˘‰יש שיצמצ את
המחשבה ,יטשטש אותה בראשית הולדה .וההתרגלות של
הלמוד התדירי· ,התמדה שטחית ,היא היא שמגברת את
המחלה הזאת של צרות המחשבה .ובכל כח צריכי אנחנו
להגאל ממנה ,כדי לפדות את נשמתנו מלח המצרי שלה,
לפדות אותה ממצרי ,מבית עבדי.

מי שיש לו נשמה של יוצר ,מוכרח להיות יוצר רעיונות
ומחשבותe ,אי אפשר לו להסגר בתלמודו לבד .כי שלהבת
הנשמה עולה היא מאליה ,ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה.
מרחב למחשבות ,זאת היא התביעה התדירית שכל אד הוגה
תובע מעצמו .הלמוד  ,ÛÂÎ˙‰יש שיצמצ את המחשבה,
יטשטש אותה בראשית הולדה .וההתרגלות של הלמוד
התדירי‰ ,התמדה dשטחית ,היא היא שמגברת את המחלה
הזאת של צרות המחשבה .ובכל כח צריכי אנחנו להגאל
ממנה ,כדי לפדות את נשמתנו מלח המצרי שלה ,לפדות
אותה ממצרי ,מבית עבדי.

הפסקה המקורית היא ברורה וחדה – הראי"ה אומר בה שאנשי בעלי נשמה של יוצר צריכי
לעסוק ביצירה פנימית ואסור לה להקדיש את כל זמנ ללימוד תורה רצו של התמדה רגילה.
לימוד כזה יביא על אנשי מסוג זה צרות מחשבה שהראי"ה רואה בה מחלה שיש להגאל ממנה.
התיקוני שנעשו בפסקה ב‡ ˜"‰¯Âמשני את משמעותה ומפני את הביקורת רק ללימוד שטחי,
שהבעיה היא השטחיות שבו )שאינה מוגדרת בדיוק( ,ולא ללימוד התורה הרגיל בכללותו כפי
שמוב בכתב היד.
תיקוני דומי יש ג בפסקות העוסקות ביחס של אות אנשי לתפילה ולמצוות
ודיקדוקיה:
˘‰Ï · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Áˆ¯-Êˆ¯ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) Á ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰ 487
zillkd dyecwd zinec

...א יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת· ,תפלה,

 .17ראה למשל ,˜È„ˆ ,ÂÏ¯˘ :עמ' .116111
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...א יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמתÏ ,תפלה,

·תורה· ,צמצו מוסריות ודיקנות פרטיות ,יסבול וידוכא,
יחוש כי נשמה מלאה כל היקו לוחצי בצבתי ,להסגירה
במועקה מצומצמת של מדה ,של התוית דר מיוחד ,בשעה
שכל הדרכי יחד הנ לפניו פתוחי ,כול מלאי אור ,כול
אוצרי חיי...

ÏתורהÏ ,צמצו מוסריות ודייקנות פרטיות ,יסבול וידוכא,
יחוש כי נשמה מלאה כל היקו לוחצי בצבתי ,להסגירה
במועקה מצומצמת של מדה ,של התוית דר מיוחד ,בשעה
שכל הדרכי יחד הנ לפניו פתוחי ,כול מלאי אור ,כל
אוצרי חיי...
˘ËÓ¯-ÁÓ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(„Î˜-‚Î˜ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ÂÙ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ 759
ytpd oeayge ziniptd dlcbd
ª

...על כ עוסקי ה הצדיקי הגדולי בעיקר הדבר בגודל
הפנימי .כמוב מדקדקי ה במעשי ,משתדלי בטהרת
הסביבה ,אבל כל זה בא מתו הגור הפנימי של האורה
העליונה ,הזורמת בנשמה בכל הוד  ,‰˙ÏÂ‚Òדוקא מתו
הצינור היותר גדול ושוט ,ולא ישפילו את עצמ להיות
דבוקי תמיד בתו הקטנות של הדקדוקי הפרטיי שאי
לה סו ,המלאי את הרוח העולה למעלה.

...על כ עוסקי ה הצדיקי הגדולי בעיקר הדבר בגודל
הפנימי .כמוב מדקדקי ה  mbבמעשיe ,משתדלי
בטהרת הסביבה ,אבל כל זה בא מתו הגור הפנימי של
האורה העליונה ,הזורמת בנשמה בכל הוד ‚„ ,‰˙ÂÏדוקא
מתו הצינור היותר גדול ושוט ,ולא ישפילו את עצמ
להיות דבוקי תמיד בתו הקטנות של הדקדוקי הפרטיי
שאי לה סו ,המלאי את הרוח העולה למעלה...

השינוי של אותיות הב' לל' בפסקה הראשונה הוא משמעותי מאוד .על פי הנוסח המקורי,
המילי תורה ותפילה מפרטות מהי עבודה מצומצמת ,כ שיוצא שעבור קדוש הדומיה התורה
והתפילה באופ כללי נחשבות לצמצו בעייתי .אחרי התיקו משתנה המשמעות ונית להבי
שהבעיה היא בהליכה בדר של עבודה מצומצמת בתו התורה והתפילה ,שיש בה כמוב דרכי
אחרות ולא מצומצמות .השמטת המילה "ג" מהפסקה השניה מעלימה את נימת השוליות שבה
מתייחס הראי"ה בכתב היד לדקדוק המעשי18.

תיקוני של נימה שיש בה זלזול או ביקורת על הפרטי הקטני שבתורה ובהלכה יש ג
במקומות נוספי:
˘·¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚-· 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 274
mitprl yxydn

השורש הרוחני החזק ,המלא רעננות של חיי ומציאות ,הוא
שולח ממנו ענפי וענפי ענפי לאי תכלית .ולפעמי
כשהנשמה  ‰ÙÈÚמריבוי הענפי ,הרי היא מוכרחת להאחז
בשורש במקורו ,וכחה מתחדש .והיא שבה אח"כ להתעלס
ע הענפי כול בפני חדשות ,ומפריחה עוד הרבה ענפי
וציצי ופרחי ,מה שמקד לא היתה היכולת מגיעה
להוציא לאור העול .וזהו היסוד ,שהרזיות העליונות
מחזקת את יסוד הויות דאביי ורבא ,והאידיאליות המוסרית
את העול הטכני והחברותי.

השורש הרוחני החזק ,המלא רעננות של חיי ומציאות ,הוא
שולח ממנו ענפי וענפי ענפי לאי תכלית .ולפעמי,
כשהנשמה ˜ˆ ‰בריבוי הענפי ,הרי היא מוכרחת aeyl
להאחז ע השורש במקורו ,וכחה מתחדש .והיא שבה אחר
כ להתעלס ע הענפי כול בפני חדשות ,ומפריחה עוד
הרבה ענפי וציצי ופרחי ,מה שמקד לא היתה היכולת
מגיעה להוציא לאור העול .וזהו היסוד ,שהרזיות העליונות
מחזקת את יסוד הויות דאביי ורבא ,והאידיאליות המוסרית
את העול הטכני והחברותי.

 .18בדר דומה מפרש ג רוזנק תיקו זה )ראה ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ :עמ'  ,274הע'  .(85רוזנק )ש  ,עמ'  (276275מצביע
על תיקו ברוח דומה ג בפסקה הבאה:
˘Â¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
(ÁÎ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ËÈ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 256
cenlzl cenlzn d`ivi

עינוי גדול יש לנכנס מתו הרחבה גדולה של עיוני
טהורי ,ממוזגי ברגש ושירה כלילת תפארת ,אל תו
הקצובות ההלכותיות ,שה שחורות כעורב .אע"פ שזהו
 ÂÈÙÈועזוז ˜„˘ ,Âלמשול בעול המלא מחשכי ,זוהמות,
ותסיסות מהומיות .אבל בעל הנשמה ,המפוארת בהדר
קדשה ,הוא מרגיש את ענותו הנוראה ,את  lkחבלי
המאסר ,בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד...

עינוי גדול יש לנכנס מתו הרחבה גדולה של עיוני
טהורי ,ממוזגי ברגש ושירה כלילת תפארת ,אל תו
הקצובות ההלכותיות ,שה שחורות כעורב .א על פי
שזהו  ÔÈÙÈועזוז ˜„˘ ,Ôלמשול בעול המלא מחשכי,
זוהמות ,ותסיסות מהומיות ,אבל  dfבעל הנשמה,
המפוארת בהדר קדשה ,הוא מרגיש את ענותו הנוראה ,את
חבלי המאסר ,בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד...

רוזנק רואה בשינוי זה עמעו של המתח הקיי בי עולמו של מי שחי בעול רוחני גבוה ובי ההלכה .אבל
לדעתי יש מקו להסתפק הא זו אכ משמעות השינוי.
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˘‡ ,Ò¯ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(·Ò¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ‡Ó ˘Ù‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë ,˘„Â˜‰ Í¯„ 880
zelcbl zephwd z`lrd

כש שצריכי להעלות את המדות והמחשבות הרעות
לשרש ,כדי לתקנ ולמתק ,כ צריכי להעלות את המדות
והמחשבות הקטנות ,א על פי שה טובות אבל אינ במעלה
גדולה ומאירה ,למקור שרשe ,להאיר .dlecb ly xe`a
וכש שמועילי לעול כולו בעליית המדות והמחשבות
 ,˙ÂÏÂ„‚‰כ יותר מועילי ומטיבי לעול על ידי העלאת
של המדות והמחשבות הקטנות ,כשעולות לאורה גדולה...

כש שצריכי להעלות את המדות והמחשבות הרעות
לשרש ,כדי לתקנ ולמתק ,כ צריכי להעלות את המדות
והמחשבות הקטנות ,א על פי שה טובות ,אבל אינ במעלה
גדולה ומאירה ,למקור שרש להאיר .וכש שמועילי לעול
כולו בעליית המדות והמחשבות  ,˙ÂÏÂÙ‰כ יותר מועילי
ומטיבי לעול על ידי העלאת של המדות והמחשבות
הקטנות כשעולות לאורה גדולה...

הפסקה הראשונה אמנ מדברת על התרומה של עול הסוד לעול הפרטי ההלכתי ,אול
המילה 'קצה' ניראתה ככל הנראה חריפה מדי בתיאור הבעיתיות שיש לפעמי בריבוי הפרטי
ולכ תוקנה לביטוי עדי יותר .בפסקה השניה יש שינוי מקי יותר .בכתב היד המידות והמחשבות
הקטנות מושוות למחשבות ומידות  ˙ÂÏÂÙוהמסקנה היא שהראשונות גרועות מ השניות.
באורה"ק תוק כ שרעיו זה נמחק לחלוטי ונשארה רק השוואה טרוויאלית בי מחשבות קטנות
לגדולות – השוואה שאינה נמצאת כלל בפסקה המקורית.
תיקו עריכה נוס משנה את התיחסותו של הראי"ה אל הוודאות:
(ÊÈ¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ËÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 424

˘‡Ó¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

okzde ze`ced

אי הודאות לבדה,
 .dzx`tzeהיסוד לחיי הרוח ,כי א ˘Îהיא מצטרפת ע
חשיבות התוכ ,עד שלפעמי תוכ חשוב מסופק יעלה
בערכו עליות אי ק על תוכ ירוד ודאיי .טוב לחסות בד'
מבטח באד.
mr

lk

,dlcb

dzyecw

אי הודאות לבדה  xwirהיסוד לחיי הרוח ,כי א
e ,dlהיא מצטרפת ע חשיבות התוכ ,עד שלפעמי תוכ
חשוב מסופק ,יעלה בערכו עליות אי ק על תוכ ירוד ודאי
eטוב לחסות בד' מבטח באד.

yi jxr

בכתב היד קבע הראי"ה שאי הודאות עיקר היסוד של חיי הרוח ויש לה חשיבות מסוימת
כשהיא מצטרפת לתוכ .בעריכה לא רק שנוספו תארי של חשיבות לודאות ,אלא שג עיקר
המסר משתנה ,והיא כ תהיה היסוד לחיי הרוח בתנאי שתצטר לתוכ .תיקו נוס מתייחס אל
מקורה של הוודאות:
˘‚Ù˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(„¯-‚¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 408
zixewnd ze`ced zl`y

יש עצבו שבא מעושר רוחני ,הא כיצד? מתגברות ÂÈÏÚ
ההופעות ,חזיונות מחזיונות באי לנגד  ÂÈÈÚהרוחניות,
 Â‡ ÌÈËÈ·Óבספרי ,ובספרי היותר קדושי ,והיותר
נשגבי ,ומעינותיה חיי ומפכי ,מנביעי ה בכח
המקורי ·¯ ÂÁÂפנימה מעינות רבי .ועל כל חזיו נולד המיו
פנימי ,מהיכ כל זה בא? ראשית החזו וודאותו מהיכ הוא
נמש? והנשמה מצטערת בעצבונה על שמחת עשרה,
והעצבו הזה מעד את הרוח ,מחדד את השכל ,ומרטיב את
הלשד של החיי הרוחניי .וידיעות מקוריות ,ומקוריות של
מקוריות ,והקשבות ,רבות ער ,גדולות ורחבות ,נולדות ,וה
באות ע תעודות ודאיות ,וה מעלות את הנשמה למקו
עליו .ובמקו העליו באה השאלה עוד הפע מחדש ,על
הודאיות החדשות ,העשירות היותר עליונה ,שבתחלה מופעת
היא בכליל הודה ,ביפעת שמחתה ,ואחר כ באה השאלה ,ב
מי זה העל ,א ¯‡ ÈÂלבא בקהל?
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יש עצבו שבא מעושר רוחני,
 .zrcd zeiprהא כיצד ,מתגברות  ÈÏÚההופעות ,חזיונות
מחזיונות באי לנגד  ÈÈÚהרוחניות  È‡ ËÈ·Óבספרי,
ובספרי היותר קדושי והיותר נשגבי ,ומעינותיה חיי
ומפכי ,מנביעי ה בכח המקורי ·¯ ÈÁÂפנימה מעינות
רבי .ועל כל חזיו נולד המיו פנימי ,מהיכ כל זה בא,
ראשית החזיו ,וודאותו ,מהיכ הוא נמש .והנשמה מצטערת
בעצבונה על שמחת עשרה .והעצבו הזה מעד את הרוח,
מחדד את השכל ,ומרטיב את הלשד של החיי הרוחניי.
וידיעות מקוריות ,ומקוריות של מקוריות ,והקשבות רבות
ער ,גדולות ורחבות ,נולדות ,וה באות ע תעודות
ודאיותיה ,וה מעלות את הנשמה למקו עליו .ובמקו
העליו באה השאלה עוד הפע ,מחדש ,על הודאיות
החדשות ,העשירות היותר עליונה ,שבתחלה מופעת היא
בכליל הודה ביפעת שמחתה ,ואחר כ באה השאלה ,ב מי
זה העל ,א  ‡Â‰ ¯˘Îלבא בקהל...
jezn d`ay dgny yie

העריכה מחקה את הרעיו ששמחת הוודאות נובעת בעצ מעניות דעת ,היא ג מקטינה את
מידת הספק שהרעיו שבה מתו העצמיות מעורר .שינוי משמעותי נוס שיש בפסקה זו הוא
המעבר מלשו יחיד ללשו רבי ,שינוי שנדו בו להל ,סעי .2.1.4
לסיו סעי זה נציג תיקו קט נוס ,בו ביקשה העריכה להפו לזמנית אמירה כללית של
הראי"ה על כ שהתפיסות המקובלות על תחיית המתי והשארות הנפש אי בה בכדי לרפא את
פצע המוות במקרי מסוימי.
(Â¯-‰¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 455
...כמו שאי התנחומי של השארת הנפש ותחית המתי
מרפאי  cinאת פצע המות ,אשר פצע בלב נפשות דבקות
בקרבת בשר ורוח....

˘·Ó˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...כמו שאי התנחומי של השארת הנפש ותחיית המתי
מרפאי את פצע המות ,אשר פצע בלב נפשות דבקות בקרבת
בשר ורוח....

˙ÂÈÓÈÙ‰ ÏÚ ‰"È‡¯‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ÈÓ‡·˘ ˙ÂÊÚÂ‰ ˙‡ ÌÈÈË˜Ó‰ ÌÈÂ˜È˙ 2.1.2
א נבח את הפסקות שבסעי הקוד ,אפשר לראות בבירור שרוב עוסק ביחס שבי עול
התורה הנגלה לעול הנסתר .הטו הביקורתי שרוכ בעריכה נובע מהדגשת היצירתיות הפנימית
והשפע הרוחני הנובע מעצמיותו של האד ,ואת עדיפות על הלימוד 19וקיו המצוות הרגיל 
אצל אות צדיקי בעלי נטיה אל הנסתר והעבודה הסודית הפנימית .נושא זה ,של חשיבות
הרובד הפנימי שבתו האד ,עומד ג בבסיס של תיקוני במקומות בה כתב הראי"ה אמירות
נועזות ומרחיקות לכת על פנימיות זו:
(„Î-‚Î 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊË ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 253

˘ÊÎ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

`d`eapde dxezd ceg

נבואה ורוח הקודש באיÏ ,'c xaca ,פנימיותו של אד,
ומתוכו ה נשפעי לכל מה שנוגע לעול כולו .וoirn
דוגמת האגדה ,הרי היא נובעת מהנפשיות של האד,
ומסדרת את עניניה ג כ ביחש החיצוני של העול.

נבואה ורוח הקודש באי Óפנימיותו של אד ,ומתוכו הוא
נשפע לכל מה שנוגע לעול כולו .ודוגמתה האגדה ,הרי היא
נובעת מהנפשיות של האד ,ומסדרת את עניניה ג כ ביחש
החיצוני של העול.

תיקו מפורס זה 20בה למנוע את האפשרות לטעו שהראי"ה סבר שהנבואה היא יצירה
אנושית הנובעת מפנימיות נפשו של האד .באופ דומה מתוקנת פסקה נוספת בה כותב הראי"ה
דברי מפליגי על חשיבותה של הפנימיות העצמית של הנשמה:
˘ËÓ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‰Ú˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Á ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 383
iniptd wifd

הפנימיות העצמותית של הנשמה ,ההוגה ,החיה את החיי

הפנימיות העצמותית של הנשמה ההוגה ,החיה את החיי

 .19דוד ש" ד ביחס שיש אצל הראי"ה בי הידע הנרכש בכלי רציונאליי לזה הנובע מוודאות אינטואיטיבית ,תו
שהוא טוע לאי בהירות שיש אצל הראי"ה בתחו זה )ראה ,‰Èˆ¯‚ËÈ‡ ,ı˘ :עמ'  .(543א דומה שש" לא
הדגיש מספיק את העובדה שהידע הפנימי הזה נובע מקישור אל תכני עליוני ואינו רק חוויה רגשית רגילה
)ראה על כ באריכות בפרק ג ,סעיפי  3ו.(4
 .20ראה למשל ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ :עמ' .275274
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הרוחניי האמתיי ,היא צריכה חירות מוחלטה פנימית.
וחירותה ,שהיא חייה ,באה לה מתו מחשבתה המקורית,
שזהו הזיק הפנימי שלה ,המתלבה והול על ידי הלימוד
 ,ÔÂÈÚ‰Âאבל הזיק העצמי הוא יסוד הרעיו והמחשבה .וא
לא יות לזיק העצמי מקו להופיע באורו ,אז כל מה שבא לו
מ החו לא יועיל .הזיק מוכרח להשתמר בטהרתו,
והמחשבה הפנימית ,בעומק האמת שלה ,בגדלה ושיגובה,
מוכרחת היא להתעורר .לא יכבה זיק קודש זה  ÈÙÓשו
תלמוד ושו  .ÔÂÈÚהיחוד הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה
זהו הגודל העליו ,של זרע האור האלהי ,אור זרוע לצדיק,
אשר ממנו יצי ופרח פרי ע חיי.

הרוחניי האמתיי ,היא צריכה חירות מוחלטה ,פנימית.
וחירותה ,שהיא חייה ,באה לה מתו מחשבתה המקורית,
שזהו הזיק הפנימי שלה ,המתלבה והול על ידי 'c gex
 `ed 'c gexe .eze` dalndהלימוד  ,ÔÂÈÚ¯‰Âאבל הזיק
העצמי הוא יסוד הרעיו והמחשבה ,וא לא יות לזיק העצמי
מקו להופיע באורו ,אז כל מה שבא לו מ החו לא יועיל.
הזיק מוכרח להשתמר בטהרתו ,והמחשבה הפנימית ,בעומק
האמת שלה ,בגדלה ושיגובה ,מוכרחת היא להתעורר .לא
יכבה זיק קודש זה  ¯Â·Úשו תלמוד ושו  .‰˘ÚÓהיחוד
הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה ,זהו הגודל העליו של
זרע האור האלהי ,אור זרוע לצדיק ,אשר ממנו יצי ופרח פרי
ע חיי.

יש כא שני תיקוני משמעותיי :ראשית ,הפסקה ב‡ ˜"‰¯Âמעמידה את ההגות הפנימית אל
מול הלימוד והעיו החיצוניי ,אלא שהיא מוחקת את הזיהוי שכתב היד מזהה את הלימוד
החיצוני כרוח ה' ,שכ אז ישתמע שההגות הפנימית עומדת מול רוח ה' השונה ממנה ונמצאת
במעמד נמו יותר .התיקו השני מצמצ את החירות של הפנימיות רק לעול הרוח ,ומעלי את
העדיפות שנת לה הראי"ה ג על עול המעשה.
תיקו נוס בפסקה העוסקת ביצירתיות הפנימית:
(ÂÒ˜-‰Ò˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‡ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 376

˘ÁÏ˘ ,ËÏ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

d`eapd cixyk drtedd

כל פע שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת ,כל פע שרעיו
חדש ואצילי נולד ,הרינו מקשיבי enk ,קול מלא ד' דופק,
נוקש על דלתי נשמתנו ,מבקש שנפתח לו את פתחנו ,למע
יופיע אלינו בכליל הדרו .וכל מה שנפגשהו ברוח יותר
משוחררה ,בלב יותר טהור ,ברגש יותר אית ונער ,בחשק
יותר פנימי ורציני לאהבת היותר נשגב ,היותר מכובד
ומרומ ,ככה המו נשמות מאוצלות אלינו יופיע ,ויזריח
בנגהו את חשכתנו .ומשאנו ומתננו ע העול הרוחני,
האוביקטיבי ,יל הלו  ,˘„˜˙‰Âוהיחשי ילכו ויתחזקו,
ההרגל יפעל עלינו לישב דעתנו במנוחה ובצלילות הדעת,
וכשרו ההופעה ,השריד מגדולת הוד הנבואה ,יחל לפע
אותנו ,ויביא לנו בכנפיו מרפא.

כל פע שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת ,כל פע שרעיו
חדש ואצילי נולד ,הרינו מקשיבי קול מלא ד' דופק ,נוקש
על דלתי נשמתנו ,מבקש שנפתח לו את פתחנו למע יופיע
אלינו בכליל הדרו .וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחררה,
בלב יותר טהור ,ברגש יותר אית ונער ,בחשק יותר פנימי
ורציני לאהבת היותר נשגב ,היותר מכובד ומרומ ,ככה המו
נשמות מאוצלות אלינו יופיעו ,ויזריחו בנגה את חשכתנו.
ומשאנו ומתננו ע העול הרוחני האוביקטיבי יל הלו
 ,Ï„‚˙‰Âוהיחושי ילכו ויתחזקו ,ההרגל יפעל עלינו לישב
דעתנו במנוחה ובצלילות הדעת ,וכשרו ההופעה ,השריד
מגדולת הוד הנבואה ,יחל לפע אותנו ,ויביא לנו בכנפיו
מרפא.

בנוסח המקורי כתב הראי"ה שלידתו של רעיו חדש בתו האד היא דפיקה של מלא ה',
העריכה הפכה אותה רק ל"כמו" כזו .תיקו משמעותי נוס יש בסו – הראי"ה כתב שככל שנקבל
באופ יותר חיובי את היצירה הפנימית כ מגענו ע עול הרוח האובייקטיבי יגדל וההופעה
הפנימית ,שמוצגת כדרכה נמוכה יותר מנבואה ,תפע בנו .בנוסח ש·‡ ˜"‰¯Âנוס לכאורה תנאי
של התקדשות – מושג שאינו מופיע במקור.
תיקו אחר נמצא בפסקה העוסקת בחופש היצירה הפנימי:
˘Á¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÂÚ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Ë ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 384
ziniptd dxivid ytg

היצירה הרוחנית חפשית היא ,אינה מתחשבת ע שו
השפעה  ,zipevigהיא יוצרת כפי הל רוחה פנימה .וכל מה
שתתגבר בקרבה אמונתה בעצמה ,כ תעלה למרומי האמת.
השקר ,והרשעה האחוזה בו ,אינ באי כי א מהשפעה
חיצונה ,שבאה על היצירה הרוחנית כספחת ,המצוה אותה
בכחה להגות ולא רוחה .כי הואיל הל אחרי צו ,צו זו עבודה
זרה.
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היצירה הרוחנית חפשית היא ,אינה מתחשבת ע שו
 meyeהשפעה ,היא יוצרת כפי הל רוחה פנימה .וכל מה
שתתגבר בקרבה אמונתה בעצמה ,כ תעלה למרומי האמת.
השקר ,והרשעה האחוזה בו ,אינ באי כי א מהשפעה
חיצונה ,שבאה על היצירה הרוחנית כספחת ,המצוה אותה
בכחה להגות ולא רוחה .ואי צו אלא עבודה זרה.
drc

האמירה הגורפת על כ שהיצירה הפנימית אינה מתחשבת בשו דבר נמחקה ובמקומה יש
אמירה זהירה בהרבה על אי התחשבות בהשפעה חיצונית.
כחלק מחשיבות הפנימיות הנפשית ,הראי"ה מרבה לעסוק בחשיבות הטבעיות הנפשית
וכוחות הנפש ובמיוחד הדמיו .ג כא מצאנו עריכה מצמצמת:
˘·Ò˘˙ ,ÁÚ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(·Ï¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Ë ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 434
lkyde oeincd

·‰ ˘Ùאד יש דמיו שמלביש את השכל ונות לו ברק
והידור נוצ ,וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצ ,אבל המותר
מזה יוצא כבר מסדר הקדושה ,כיו שאי אור השכל שורה בו
כלל ,ונעשה שד משדי,oeilrd lkyd ,mlerae .
 `ed ,oeincdl xi`nd ,idl`dיסוד הנסי,
 iptn .'c oevxa milbzndשכל ההויה המתוארת
בחוקיה אינה כי א לפי הדמיו שלנו ˜¯˘ ,אור השכל של
חכמה תתאה מאיר בו ,להיות חקי הטבע מסודרי על ידו,
ואור השכל העליו שולט הוא על הדמיו ומבטלו ,ובתו ארג
זה נעשו הנסי .ונס ודמיו עולי בקנה אחד במספר...
(·Ò¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÙ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 463

· ÏÎאד יש דמיו שמלביש את השכל ,ונות לו ברק והידור
נוצ ,וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצ .אבל המותר מזה,
יוצא כבר מסדר הקדושה ,כיו שאי אור השכל שורה בו
כלל ,ונעשה שד משדי,ea xi`n lkydy oeincd Ï·‡ .
 edfיסוד הניסי ,שכל ההויה המתוארת בחוקיה אינה כי א
לפי הדמיו שלנו˘ ‡Ï‡ ,אור השכל של חכמה תתאה מאיר
בה ,להיות חקי הטבע מסודרי על ידו ,ובתו ארג זה נעשו
הנסי  iptn oeincd z` milhan mdy ,mlekהארת
השכל העליו ,השולט עליו ומבטלו .ונס ודמיו עולי בקנה
אחד במספר...
˘Ù Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

oeincde oevxd ,rahd

החכמות היותר עליונות מונחות ,ycewd zebyda ,בעומק
הטבע בעומק הרצו ,בעומק הדמיו .וכשתגיע ההכרה לאותו
העומק ,עד שלא תהיה על ידי הארתה מקצצת שו דבר
מהעמקי הללו ,אז תוכל להעלות את הכל אליה ,ולהתעלות
על יד עוד למעלה ,למעלה .ומלאה האר דעה את ד' כמי
לי מכסי.

החכמות היותר עליונות מונחות בעומק הטבע ,בעומק הרצו
eבעומק הדמיו .וכשתגיע ההכרה לאותו העומק עד שלא
תהיה על ידי הארתה מקצצת שו דבר מהעמקי הללו ,אז
תוכל להעלות את הכל אליה ,ולהתעלות על יד עוד למעלה
למעלה ,ומלאה האר דעה את ד' כמי לי מכסי.

בפסקה הראשונה העריכה מקטינה את חשיבות הדמיו והופכת את השכל העליו ליסוד
הניסי ולא את הדמיו עצמו כפי שכתוב במקור ,כמו כ היא מתנה את הניסי ברצו ה' –
תוספת שאינה בפסקה המקורית .בפסקה השנייה התוספת מטה את הדברי אל תחו השגות
הקודש שאינו מוזכר במפורש בפסקה המקורית .ופסקה נוספת המתייחסת לחשיבות הדמיו:
(ËÈ¯-ÁÈ¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡)  ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 425
...וא על פי שהדבקות האלהית מצד המציאות האלהית היא
ג כ שכלית הכרית מבוררת במדע ,מכל מקו אות רגשי
הלב של ההשגות הפרטיות בהתוכני הרוחניי שה בעול
האלהי ,תעופת החזיונות של  ˙¯Â‡ ,˙È‡Â·‰ ‰¯‰‰‰החיי
של הנשמה ,וההזרחה של העני האלהי בכבודו ,כל אלה
מביאי את האד לאושר גדול ,וסעיפיה תלויי ה בכח
ההשערה והדמיו  ,oeilrdשהוא יקר מכל שכל והגיו...

˘‚Ï˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וא על פי שהדבקות האלהית מצד המציאות האלהית היא
ג כ שכלית ,הכרית ,מבוררת במדע ,מכל מקו אות רגשי
הלב של ההשגות הפרטיות בהתוכני הרוחניי שה בעול
האלהי ,תעופת החזיונות של  Á¯Â‡ ,‰‡Â·‰Â ‰‚‰‰‰החיי
של הנשמה וההזרחה של העני האלהי בכבודו ,כל אלה
מביאי את האד לאושר גדול ,וסעיפיה תלויי ה בכח
ההשערה והדמיו שהוא יקר מכל שכל והגיו.

בפסקה המקורית כתב הראי"ה בפשטות שההשערה והדמיו עולי על השכל וההיגיו.
בעריכה הוסיפו את התואר עליו לדמיו שעולה על השכל ,כדי שלא נחשוב שסת דמיו עדי על
שכל.
ÌÈ‡È·ÓÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈ„‚Â‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÚÂ ‰¯Â˙· ÌÈÈÂÈ˘· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙Â¯·„Ó‰ ˙Â˜ÒÙ 2.1.3
·ÂÏ‡ ÌÈÈÂÈ˘Ï ÔÈÙÈ˜Ú
לעיל ,בסעי  ,2.1.1ראינו מגמה של עידו והשמטת ביקורת על התפיסות המקובלות בעול
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התורה וההלכה .כהמש לביקורת זו אנו מוצאי אצל הראי"ה אמירות בדבר הצור בהכנסת
תיקוני בעול התורה והמצוות ,צור המתואר פעמי רבות כחלק מתהלי הגאולה וההתעוררות
של ע ישראל .ג במספר מקומות בה ישנ אמירות כאלו ,נמצאת אותה מגמה של עריכה
מצמצמת:
(¯-Áˆ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 407

˘‰Ó˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ziznypd dxivid zle`b

יש שתוקפת איזה יראה בעת יצירת המחשבות ...סו כל סו
צרי האד לגאול את חלקי נשמתו מגלויותיה ,לפדות את
אסירי מחשבותיו ממאסריה ,לאמר לאסורי צאו ,לאשר
בחש הגלו .וכשאד רוצה לגאול את אותו ההמו הרב של
היצורי הרוחניי ,ה ה המחשבות והציורי הרבי ,שה
בריות חיות וקימות ,המבקשות פדיונ בכל עז ומר ,באה לו
הופעה פנימית מאורו של משיח ,הגנוז בנשמתו ,והוא מחולל
גאולה ,ומהוה אור חדש בעולמו .והול האור ומתפשט,
חודר ומתעמק ,מתרחב ומתענ ,עד באו אל שורש מקוריותו.
ורגשי גאולה ואומ מzחילי להיות מתחוללי בלבבות
רבות ,תנועות של תחיה כללית ,של שיבת בני לגבול ,של
תיקו העול ,ושל קוממות הריסותיו ,מתיצרי ומתרבי,
הולכי ה ומתלבשי בצורות שונות ,יורדי ה לי החיי,
מתקשרי בגויות ,יוצרי תכונות וערכי ,מזגי וטבעי
הנאותי לה .ומאשמני ק ע לגאולה ,וטל אורות ,טל
תורה lh ,של תחיה .מתחיל את פעולתו .רסיסי מתחית
המתי העולמית הגדולה באי ומתגלי...

יש שתוקפת איזה יראה בעת יצירת המחשבות ...סו כל סו
צרי האד לגאול את חלקי נשמתו מגליותיה ,לפדות את
אסירי מחשבותיו ממאסריה ,לאמר לאסורי צאו לאשר
בחש הגלו .וכשאד רוצה לגאול את אותו ההמו הרב של
היצורי הרוחניי ,ה ה המחשבות והציורי הרבי ,שה
בריות חיות וקיימות ,המבקשות פדיונ בכל עז ומר ,באה לו
הופעה פנימית מאורו של משיח הגנוז בנשמתו ,והוא מחולל
גאולה ,ומהוה אור חדש בעולמו .והול האור ומתפשט,
חודר ומתעמק ,מתרחב ומתענ ,עד באו אל שורש מקוריותו.
ורגשי גאולה ואומ מחילי להיות מתחוללי בלבבות רבות,
תנועות של תחיה כללית ,של שיבת בני לגבול ,של תיקו
העול ושל קוממות הריסותיו מתיצרי ומתרבי ,הולכי
ה ומתלבשי בצורות שונות ,יורדי ה לי החיי,
מתקשרי בגויות ,יוצרי תכונות וערכי ,מזגי וטבעי,
הנאותי לה .ומאשמני ק ע לגאולה ,וטל אורות ,טל
תורה של תחיה .מתחיל את פעולתו ,רסיסי מתחית המתי
העולמית ,הגדולה ,באי ומתגלי...

התיקו שיש כא הוא תיקו קט וקל ,אבל נראה לי שהוא תיקו מכוו ובעל משמעות.
הפסקה עוסקת בכללותה בבעית היראה והפחד המחשבתי .הראי"ה סבור שיש להתגבר על יראה
זו המביאה לקטנות מוחי .התיקו מוצג כא כתהלי של גאולה .בנוסח שב‡ ˜"‰¯Âגאולה זו
מתחילה על ידי "טל אורות ,טל תורה ,טל של תחיה" ,דהיינו – התורה היא הטל שמביא לגאולה.
הנוסח שבכתב היד "טל אורות ,טל תורה של תחיה" משמעותו שונה .מה שיביא את הגאולה אינו
התורה הרגילה )שאפשר אולי להבי שהיא לוקה באותה בעיה של יראה( אלא יש צור בתורה
חדשה ,תורה של תחיה.
בנוגע לדר בה יעשו התיקוני הנדרשי בתפיסת העול היהודית המקובלת ,הרי שהראי"ה
ראה בתהליכי הכפירה והחילוניות שפשטו בע ישראל חלק ממהל היסטורי ,מכוו על ידי
ההשגחה ,שיביא בסופו את השינויי האלה .בעריכת ‡ ˜"‰¯Âניכרת מגמה ברורה להפחית
ולהקטי ממידת הלגיטימיות וההבנה שמגלה הראי"ה כלפי תופעות אלו של פריקת עול תורה
ומצוות ,לגיטימיות הנובעת מתו תפיסתו האידאולוגית הנ"ל .כ למשל21:
(·˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‰Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 372

˘Â¯ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

d`eapd xe` zginv

 ˘Â„ÈÁ‰של התוכני המורגלי ˙ÓÂÚÏ ,הסברת הקודמת,

 ÏÂËÈ·‰של התוכני המורגלי  ÈÙ ÏÚהסברת הקודמת

 .21איש שלו פרס כבר את רוב התיקוני שבקטע זה והביא עדות בע"פ על כ שהרצ"י אמר ששינויי אלו נעשו
לאחר התייעצות ע הרב חרל"פ ובהסכמת הראי"ה )ראה ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ'  ,76והערה .(139
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בעניני הקדושה והאמונה ,הוא גור חידוש לטובה בעול,
והתוכ של הקדושה ובהירות דעת ד' יוצא על ידי זה אל
הפועל בכל מלא תקפו .וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע
ה ,˘Â„ÈÁהבא על ידי ה˘ ,ÈÂÈשהיא כעי רקב ,המוקד
להצמיחה הגרעינית ,להפריה חדשה ,הנותנת רב תבואות.
התכונה האחת היא ,שהרקבו משחרר הוא ` zכח החיי,
הגנוז בנקודה הלחוצה של הכמות המצערה ,של הגרעי ,ואז
יצא הכח בכל חופשו ,ומוליד את dהפריה הנאדרה .והשנית,
שהביטול הקוד של הצורה החיצונה נות מקו בלא מעצור
לחידוש הצורה החדשה ברב שכלול ,באי צור לסבול
מהגרעונות שנתעצמו בהצורה הראשונה ,ואז נשארת היא רק
ההשפעה של הצדדי הנעלי לבד ,שה מתנחלי לדורי
דורות .וכיוצא בו נעשה באור הקודש ,שלתכלית השתילה
החדשה של כר בית ישראל ,באופ שיהיה אור הנבואה
האמתית חוזר בסגולת האומה ,מוכרחי הערכי המורגלי,
על פי צורת התארית ,שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה ,להיות
 mb ,ÌÈ˘„Á˙Óעל ידי כח החוצפא שבעקבתא דמשיחא.
 ‰ÊÓÂיצא אור חדש מאיר בשפעת נגהו ,כעצ השמי לטוהר.
והלכו גוי לאור ומלכי לנגה זרח ,וקרא ל ש חדש
אשר פי ד' יקבנו.

בעניני הקדושה והאמונה ,ה גורמי חידוש לטובה בעול,
והתוכ של הקדושה ובהירות דעת ד' יוצא על ידי זה אל
הפועל בכל מלא תקפו .וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע
ה˘ ÈÂÈהבא על ידי ה· ,ÏÂËÈשהוא כעי רקב המוקד
להצמיחה הגרעינית להפריה חדשה הנותנת רב תבואות.
התכונה האחת היא ,שהרקבו משחרר הוא כח החיי הגנוז
בנקודה הלחוצה של הכמות המצערה של הגרעי ,ואז יצא
הכח בכל חופשו ,ומוליד את הפריה הנאדרה .והב' ,שהביטול
הקוד של הצורה החיצונה נות מקו בלא מעצור לחידוש
הצורה החדשה ברב שכלול ,באי צור לסבול מהגרעונות
שנתעצמו בהצורה הראשונה ,ואז נשארת היא רק ההשפעה
של הצדדי הנעלי לבד ,שה מתנחלי לדורי דורות.
וכיוצא בו נעשה באור הקודש ,שלתכלית השתילה החדשה
של כר בית ישראל באופ שיהיה אור הנבואה האמתית חוזר
בסגולת האומה ,מוכרחי הערכי המורגלי על פי צורת
התארית שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה להיות ,ÌÈ˘Ë˘Ë˙Ó
על ידי כח החוצפא שבעקבתא דמשיחאoeawxd gkne ,
 ‰Ê‰יצא אור חדש eמאיר בשפעת נגהו 22כעצ השמי
לטוהר .והלכו גויי לאור ומלכי לנגה זרח ,ול יקרא ש
חדש אשר פי ד' יקבנו.

בפסקה המקורית דיבר הראי"ה בבירור על כ שביטול התכני המקובלי בתחו האמונה
והקדושה הוא דבר חיובי ,ושחלק מתהלי חידוש הנבואה יהיה טשטוש העול היהודי ההלכתי
שנוצר אחרי סילוק הנבואה .הראי"ה קובע שתהלי החילו שבעקבתא דמשיחא הוא הכרחי כחלק
מתהלי הגאולה .העריכה הוציאה לחלוטי את העוק מרעיו רדיקלי זה והפכה את הביטול
לחידוש של הקיי .תפקידה של החוצפה צומצ בהוספת המילה "ג" ,והרקבו שהיא מביאה –
ושממנו יצא אור חדש – נעל לחלוטי.
אותה מגמה של תיקו נמצאת בפסקה נוספת המזכירה את החוצפה:
˘‰Ï · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Áˆ¯-Êˆ¯ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) Á ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰ 487
zillkd dyecwd zinec

...החוצפא שבעקבתא דמשיחא באה מתו תשוקה פנימית
לקדושת הדומיה העליונה ,וסו שתגיע לה ,כי עתידי ישראל
להיות עומדי לפני ממחיצת של מלאכי השרת ,ואלו
שואלי לה מה פעל אל ,מה חידוש יש בישיבה של מעלה.
· Ì‰Èעתידי להיות נביאי מהמדרגה היותר עליונה,
ממדרגתו של משה רבנו ומזיהרא עילאה דאד הראשו ,ע
החיי כולו בכל עמק טובו יתגלה בה ועל יד...

...החוצפא שבעיקבתא דמשיחא באה מתו תשוקה פנימית
לקדושת הדומיה העליונה ,וסו שתגיע לה ,כי עתידי ישראל
להיות עומדי לפני ממחיצת של מלאכי השרת ,ואלו
שואלי לה מה פעל אל ,מה חידוש יש בישיבה של מעלה.
· ,mixcbde mikxcd ivxet miptvgd Èעתידי להיות
נביאי מהמדריגה היותר עליונה ,ממדריגתו של משה רבנו
ומזיהרא עילאה דאד הראשו .ע החיי כולו ,בכל עומק
טובו ,יתגלה בה ועל יד...

במקו בניה של פורצי הגדר שיהיו נביאי ממדרגה גבוהה ,מעבירה העריכה את הזכות הזו
לבניה של ישראל באופ כללי.
דוגמה נוספת של הקטנת גבולות הלגיטימציה:
(ËÓ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‡Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 368

˘·¯ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

mifepbd zegkd zelbzd

הכחות הנאדרי בקודש ,שברוח האומה וביקר אור נשמתה,
גנוזי המה בכחות החיי שלה ,שמתחלה ה מתגלי בצורה
קמוצה ,טבעית ,המגברת את האופי החמרי ,את המר
המעשי ,ועבודת הגוי ,לחטיבה הלאומית ,בכל מילואה
העולמי .ועל ידי הסידור החי יתעלה אור החיי ,בפאר הדרו

 .22בכתב היד כתוב כא "נהגו".
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הכחות הנאדרי בקודש שברוח האומה וביקר אור נשמתה,
גנוזי המה בכחות החיי שלה ,שמתחילה ה מתגלי
בצורה קמוצה ,טבעית ,המגברת את האופי החמרי ,את המר
המעשי לעבודת הגוי ,לחטיבה הלאומית ,בכל מילואה
העולמי ,ועל ידי הסידור החי יתעלה אור החיי בפאר הדרו

ויפעת כבודו .וג מאותו הצביו ,המתגלה בתכונה שפלה,
ואפילו בתכונה של  ‰ÊÚ‰דמויה ,מהכל אור תפארה יצא ,אור
קדוש ומצוחצח ,שנגוהות אורות הנבואה יופיעו עליו ,בכל
עושר זהריה.

ויפעת כבודו ,וג מאותו הצביו המתגלה בתכונה שפלה,
ואפילו בתכונה של  ˙ÂˆÈ¯Ùדמויה ,מהכל אור תפארה יצא,
אור קדוש ומצוחצח ,שנגוהות אורות הנבואה יופיעו עליו,
בכל עושר זהריה.

הראי"ה כתב שאפילו ממה שיש לו תכונה של פריצות יצא אור קודש ,ואילו העריכה צמצמה
את החידוש רק כלפי "העזה" – מושג מעורפל כשלעצמו .צמצו דומה אנו מוצאי ג
בהתייחסות לתפקיד החומריות:
˘ÂÎ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÂÓ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 365
xnŸgde gexd oewz

את הרוחניות אי מתקני בדורנו כי א במילוי הגשמיות.
הכחות הגשמיי של תלמידי חכמי ,שנקלט יפה אור הקודש
בלבב ,מוכרחי לחזק .ואי אפשר לכחות גשמיי שיתחזקו
ולא יורידו את הער הרוחני והמוסרי ממעלתו ,כ"א
כשהאורה המחשבית תהיה גדולה עמוקה ורחבה .וזה אי
אפשר כי א כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול eמזהיר .וכחות
החומר ,ומחשבות ורגשות חמריות ,יתאמצו .על ידי כל
המכשירי ,שה מתחזקי .ycewl qiqa zeidl ,ma
האומ של החלק הקדוש ביותר שבאומה הוא בונה את הכל ,
הוא נות כח באומה ,ובעול ,לרומ את יסוד החיי,
ולהופיע אור בנשמות רבות ,יסודיות ,שכל אחת מה מחיה
עול מלא.

את הרוחניות אי מתקני בדורנו כי א במילוי הגשמיות.
הכחות הגשמיי של תלמידי חכמי ,שנקלט יפה אור הקודש
בלבב ,מוכרחי לחזק .ואי אפשר לכחות גשמיי שיתחזקו
ולא יורידו את הער הרוחני והמוסרי ממעלתו ,כי א
כשהאורה המחשבית תהיה גדולה ,עמוקה ורחבה ,וזה אי
אפשר כי א כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול ,מזהיר .iytge
וכחות החומר ,ומחשבות ורגשות חמריות ,יתאמצו על ידי כל
המכשירי שה מתחזקי .האומ של החלק הקדוש ביותר
שבאומה ,הוא בונה את הכל .הוא נות כח באומה ובעול
לרומ את יסוד החיי ,ולהופיע אור בנשמות רבות יסודיות,
שכל אחת מה מחיה עול מלא.

העריכה הוסיפה תנאי ללגיטימציה של החומר והוא היותו בסיס לקודש )וראה להל ,סעי
 ,2.1.6על התיקו הנוגע לקבלה שיש כא( .צמצו הלגיטימציה לחומריות נמצא ג בפסקה הבאה:
(„Ó˜-‚Ó˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÂÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 363
...כשמתאמצת האנושיות להתגדל במפעלותיה ,סו האורה
הרוחנית לבא בתקפה .וכשישראל מתאזר ‰È·‚‰Ï ,ג את
חילו  ,È¯ÓÁ‰אור קודש הול  ÔÈ¯˜ÓÂבעול .ואור גאולת
עול ,וחיי עד הולכי ומתקרבי.

˘‰Ù Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...כשמתאמצת האנושיות להתגדל במפעלותיה ,סו האורה
הרוחנית לבא בתקפה .וכשישראל מתאזר ‡ ¯È·‚‰Ï ÂÏÈÙג
את חילו  ,Ì˘Â‚Ó ¯˙ÂÈ‰אור קודש הול  ‰·¯˙ÓÂבעול.
ואור גאולת עול ,וחיי עד ,הולכי ומתקרבי.

הראי"ה כתב ש ˙¯·‚‰העול החומרי היותר מגוש מרבה את אור הקודש ומביאה גאולה,
ואילו לאחר העריכה מה שנדרש הוא  ˙‰·‚‰החומר – מה שנית להבי כזיכוכו ותיקונו – כ
שמשמעות הפסקה משתנה לחלוטי.
בי הכוחות שפעלו כנגד הדת אפשר למנות את הנטיה לחופש ואנרכיה ,והראי"ה נות לנטיה
זו מקו כחלק מאותה תפיסה היסטוריוסופית שתיארנו ,אלא שההתיחסות הזו נמחקה
בעריכה23:
˘Ë˜ ‡Ù˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÂÓ˜˙-„Ó˜˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ·Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ 634
iyep`d lkyde oevxd zelrzd

...ההתפתחות של רוח האד מכשרת את שכלו העצמי ואת
חפצו הפנימי להיות שוא אל הטוב הגמור שהוא הטוב
האלהי ,שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלהות,
והשפעת התורה והנבואה בעול .בימי הראשוני היה
השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח ,וחפצו היה ג כ
יותר ברברי .אז היה החזו האלהי כולו נועד לדחות את
השכל הסורר ,המשועבד רק להחפצי הבהמי בכללות
החברה האנושית ,ולדחוק תמיד את החפ הטבעי ,שהיתה
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...ההתפתחות של רוח האד ,מכשרת את שכלו העצמי ואת
חפצו הפנימי להיות שוא אל הטוב הגמור ,שהוא הטוב
האלהי ,שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלהות,
והשפעת התורה והנבואה בעול .בימי הראשוני היה
השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח ,וחפצו היה ג כ
יותר ברברי ,אז היה החזו האלהי כולו נועד לדחות את
השכל הסורר ,המשועבד רק להחפצי הבהמיי ,בכללות
החברה האנושית ,ולדחוק תמיד את החפ הטבעי ,שהיתה

התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא .התבסמות
העול על ידי כל המש הדורות ,על ידי ביסו היותר עליו
של גילויי השכינה בישראל ,ועל ידי נסיונות הזמני,
התגדלות היחש החברותי ,והתרחבות המדעי ,זיקקה הרבה
את רוח האד ,עד שא על פי שלא נגמרה עדיי טהרתו ,מכל
מקו חלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הנ
מכווני מצד עצמ אל הטוב האלהי .ונגד אותו החלק שכבר
נזדכ מוכרחת היא הליבירליות להתפשט ,לתפוס מקו.
וכשבאה המסורת והדת אפילו בצורתה היותר טהורה לכבוש
תחת ידה את זה החלק המזוקק לא תצליח...

התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא .התבסמות
העול על ידי כל המש הדורות ,על ידי ביסו היותר עליו
של גילויי השכינה בישראל ,ועל ידי נסיונות הזמני,
התגדלות היחש החברותי ,והתרחבות המדעי ,זיקקה הרבה
את רוח האד ,עד שא על פי שלא נגמרה עדיי טהרתו ,מכל
מקו חלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הנ
מכווני מצד עצמ אל הטוב האלהי .ונגד אותו החלק שכבר
נזדכ ,מוכרחת היא הליבירליות להתפשטdikxp`de ,
לתפוס מקו .וכשבאה המסורת והדת ,אפילו בצורתה היותר
טהורה ,לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק ,לא תצליח...

(ãì 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ÁÈ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ – ¯·„ ˘‡¯ 672
משובחי ה כל המחשבות והרעיונות של יראת שמי,
שנאמרי מטוהר לב על פי ההכרה וההרגשה התמה .אמנ
באות החלקי שההתפשטות הבאה לא מתו גדולת הכרה
היא מצמצמת את החיי ,ממעטת את המר ,ומקפחת את
הכחות החמריי ואת הכשרונות הרוחניי ,ש מונח הרפיו.
ועל זה באה סגולת הניגוד ,המתפשטת על ידי ספרי ועתוני
והשפעות ,וש ההריסה והגסות גדולה מאד ,עד שאי אד
יכול לעמוד בפני ריח הרע ,ומכל מקו נלקח מזה תמצית
של עזוז וחיל ,וגבורת הרצו ,ובא בסגולה לאמ את עז
החיי ,המתדלדל על ידי ההשפעה התמימה של יראת שמי,
שלא נסתגלה להכרה ברורה ,ומשני הכחות יחד יבנה עול,
ויבנה ע ,ותבוא גאולה וישועת עולמי לבית ישראל,
ולעול כולו .וכבוד ד' עליו ,וכבוד ש אל אלהי ישראל,
אלהי עול ,וכבוד כבוד תפארת עזו ,יתיחדו כול לחטיבה
אחת רוממה ,וישראל יעשה חיל ,ואור אמת יבקע בעוזו,
ושקר ועול כליל יחלו ,וכל חולשה ורקבו תכלה ,וכל גבורה
ואומ ,טוהר וקודש יתרומ ,ויספו ענוי בד' שמחה ,ואביוני
אד בקדוש ישראל יגילו.

˘„Ù Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
משובחי ה כל המחשבות והרעיונות של יראת שמי
שנאמרי מטוהר לב ,על פי ההכרה וההרגשה התמה .אמנ,
באות החלקי שההתפשטות הבאה לא מתו גדולת הכרה,
היא מצמצמת את החיי ,ממעטת את המר ,ומקפחת את
הכחות החמריי ואת הכשרונות הרוחניי ,ש מונח הרפיו.
ועל זה באה סגולת הניגוד ,המתפשטת על ידי ספרי ועתוני
והשפעות  ,zeiytgוש ההריסה והגסות גדולה מאד ,עד
שאי אד יכול לעמוד בפני ריח הרע ,ומכל מקו נלקח
מזה תמצית של עזוז וחיל וגבורת הרצו ,ובא בסגולה לאמ
את עז החיי המתדלדל על ידי ההשפעה התמימה של יראת
שמי שלא נסתגלה להכרה ברורה .ומשני הכחות יחד יבנה
עול ויבנה ע ,ותבוא גאולה וישועת עולמי לבית ישראל
ולעול כולו ,וכבוד ד' עליו ,וכבוד ש אל אלהי ישראל,
אלהי עול ,וכבוד כבוד תפארת עזו ,יתיחדו כול לחטיבה
אחת רוממה .וישראל יעשה חיל ,ואור אמת יבקע בעוזו,
ושקר ועול כליל יחלו ,וכל חולשה ורקבו תכלה ,וכל גבורה
ואומ ,טוהר וקודש ,יתרומ .ויספו ענוי בד' שמחה,
ואביוני אד בקדוש ישראל יגילו.

ובפסקה בה כותב הראי"ה על הספקנות מצאנו:
(‚Î˜-·Î˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Á˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 345

˘ËÎ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zifxd dceard

...אותה ההרצאה ,המספקת את כל חזיונות ההויה ,אי לה
שו יסוד ,אלא חידושה וספיקהmexbl dleki dpi`e .
שו הפסד בתוכ העליו ,שהוא dמבוקש שלנו .סו כל סו
הרשמי ה נמצאי ,וסדר יש לה בפנימיותנו...

...אותה ההרצאה המספקת את כל חזיונות ההויה ,אי לה
שו יסוד אלא חידושה וספיקה,dixack idi m` mbe .
` o`k oiשו הפסד בתוכ העליו ,שהוא מבוקש שלנו.
סו כל סו הרשמי ה נמצאי ,וסדר יש לה
בפנימיותנו...

העריכה ביקשה למחוק מהפסקה אפילו את הווא אמינא שיש אמת בספקנות!
תפיסתו של הראי"ה על תפקיד החוצפה היא חלק מתפיסה מחשבתית רחבה יותר של אחדות
ניגודי המבקשת למצוא מקו לכל תופעה ולכל כוח הפועל במציאות 24.ג בהקשר רחב יותר זה
אנו מוצאי מגמה של הקטנת הנועזות של הדברי:
˘‚Ú˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚Ù˜ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ÁÎ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ 801
melyde aehd zitv

כל זמ שישנ הפכי מרגיזי בעול הדעות ,ציורי שאי
חטיבה ציורית אחרת סובלת ,א על פי שאי הסבל בא מתו
נקודת עומק הטוב ,שאי אפשר לה לסבול את הרע ואת
סרחונו ,מכל מקו סו כל סו קוצר כח ורוגזה יש כא ,מדת
הדי עדיי שולטת ,ומדת החסד לא נתפשטה ברב גדלה.
הצפיה המאושרה היא להתגלות הטוב ,האור של החסד
הנאמ ,מקור החיי והשלו ,האמת והצדק ,שכל ההפכי
יושלמו אליו .ברצות ד' דרכי איש ג אויביו ישלי אתו,
 ¯Ó‡Èבראשונה על עול הרעיו ,על המו התיאורי ,על

כל זמ שישנ הפכי מרגיזי בעול הדיעות ,ציורי שאי
חטיבה ציורית אחרת סובלת ,א על פי שאי הסבל בא מתו
נקודת עומק הטוב ,שאי אפשר לה לסבול את הרע ואת
סרחונו ,מכל מקו סו כל סו קוצר כח ורוגזה יש כא ,מדת
הדי עדיי שולטת ,ומדת החסד לא נתפשטה ברב גדלה.
הצפיה המאושרה היא להתגלות הטוב ,האור של החסד
הנאמ ,מקור החיי והשלו ,האמת והצדק ,שכל ההפכי
יושלמו אליו .ברצות ד' דרכי איש ג אויביו ישלי אתו ‡¯Ó
בראשונה על עול הרעיו ,על המו התיאורי ,על הצעת
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הצעת המחשבות .ויסוד הכל ,שאי שו רע נמצא ,לא בעול
הגולמי ,ולא בעול האידיאלי התיאורי ,כי א לפי אותה
המדה ,שהטוב כנו ומסוגר ואינו מושיט את זהרי אורו אל
כל האפסי ,אבל בהתחפשות הטוב מכבליו ,אז אי שו דבר
רע במציאות ,וכל התוכני מתהפכי בטיב וטבע לטוב,
כל השקרי קוני את  ˙ÓÎÁהאמת בעצמיות ,ומתלבני
מכתמי מחשכיה .ויאמר אלהי יהי אור ויהי אור ,אור שכבר
היה .קנה רצו לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה ,לאמת
יוציא משפט .ועליוני הדעה ,קדושי הרוח ,שאיפת שלו
ואמת עליונה זו חיה בלבב ,ועל כ ,ע עומק קנאת לד',
ה ה העומדי על הפסגה העליונה של הנני נות לו את
בריתי שלו.

המחשבות .ויסוד הכל ,שאי שו רע נמצא ,לא בעול
הגולמי ,ולא בעול האידיאלי התיאורי ,כי א לפי אותה
המדה שהטוב כנו ומסוגר ,ואינו מושיט את זהרי אורו אל
כל האפסי .אבל בהתחפשות הטוב מכבליו ,אז אי שו דבר
רע במציאות ,וכל התוכני מתהפכי בטיב וטבע לטוב,
כל השקרי קוני את ˙ ˙ÂÎהאמת בעצמיות ,ומתלבני
מכתמי מחשכיה .ויאמר אלהי יהי אור ,ויהי אור ,אור
שכבר היה .קנה רצו לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה,
לאמת יוציא משפט .ועליוני הדעה ,קדושי הרוח ,שאיפת
שלו ואמת עליונה זו חיה בלבב ,ועל כ ע עומק קנאת
לד' ,ה ה העומדי על הפסגה העליונה של הנני נות לו
את בריתי שלו.

בפסקה זו ,בה כותב הראי"ה על אחדות ההפכי ,יש שני תיקוני קטני אבל משמעותיי:
ראשית הפיכת המילה "נאמר" ל"יאמר" בעתיד שולחת את הצפיה לאחדות הפכי אל העתיד,
והופכת אותה ללא רלוונטית כא ועכשיו .שנית ,נראה שכשכתוב שהשקרי קוני את ˙˙ÂÎ
האמת ,משמע שה עצמ יחשבו לאמת ,ואילו מהנוסח המתוק שאומר שה יקנו את ˙ÓÎÁ
האמת  יותר משמע שה ישתנו וכ יהפכו לאמת.
עוד שני תיקוני נמצאי במקו בו הראי"ה מבקש להכניס את האלילות והעבודה הזרה
לתו מסגרת האחדות הכוללת:
(„˙-‚˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) Á ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ 556
...בשביל כ האחדות האלהית ,בתאר אחדותה היא מתעלה
על ציור האחדות הרגילה ,והיא באמת מתעלה על האחדות
באותה המדה שהיא מתעלה על הריבוי ,ואותו העושר של
הריבוי לעול נמצא בקרבה בצורה יותר מבהיקה באי סו...
ואינ יודעי תבעני הללו ,שכל ניצו אור ח וחיי לקוח
ושאוב הוא מיסוד של קודש האחדות.

(Á˜˙-Ê˜˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ÁÎ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ 640
...כל ארחות התעיה דרגות ה ,שבה ועל יד מטפסי
ותופסי את אותו האור המאושר ,שאנו מתגברי לבטאו
בדעת ד' .ואנחנו חושבי שהננו משלימי בזה איזה
פרוגרמה ,ומיד שכלנו בקרבנו ,ורוחנו השוא ,מבשרנו,
שהננו רק שוקקי לאידיאל של ידיעה ולידי שקיקה ,שאי
אנו יכולי ג להגות בה מפני גדלה ,ומכל מקו היא היא
בעצמה אותה התכונה של דעת ד' ועבודת ד' ,שבה אנו
רואי חזות הכל .רז ישראל הוא פשוטו כמשמעו התהלכות
מחשכית ההולכת ומזככת עצמה באר רוח ,באר זמ,
בשקט ובשקידה בלתי פוסקת .הגויות ,שהריחה ריח כל דהו
מנועמה של תורה ,לא יכלה לעמוד על אותו הרז של מי ית
טהור מטמא ,ודריכה מיכנית אחזתה לבסו .כל ארחות ,˙Â¯Ê
אשר חלק ד' לכל העמי תחת כל השמי .והשוית הידיעה
האלהית המגמתית ,לאיזה ידיעה ,השכלית או מוסרית,
הקטינה את המדה ומחקה את הסאה ,והחשיכה עול ,במקו
החפ להאיר ,ודלדלה כח במקו הראוי להגביר...

˘„˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...בשביל כ האחדות האלהית בתאר אחדותה היא מתעלה
מציור האחדות הרגילה ,והיא באמת מתעלה על האחדות
באותה המדה שהיא מתעלה על הריבוי ,ואותו העושר של
הריבוי לעול נמצא בקרבה ,בצורה יותר מבהיקה באי סו
itkn
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`edy
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 ...dcxetndeואינ יודעי ,תבעני הללו ,שכל ניצו אור
ח וחיי  ,zeilil`a yiyלקוח ושאוב הוא מיסוד של
קודש האחדות...
˘ÂË˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...כל ארחות התעיה דרגות ה ,שבה ועל יד מטפסי
ותופסי את אותו האור המאושר שאנו מתגברי לבטאו
בדעת ד' .ואנחנו חושבי שהננו משלימי בזה איזה
פרוגרמה ,ומיד שכלנו בקרבנו ,ורוחנו השוא ,מבשרנו
שהננו רק שוקקי לאידיאל של ידיעה ,ולידי שקיקה שאי
אנו יכולי ג להגות בה מפני גדלה ,ומכל מקו היא היא
בעצמה אותה התכונה של דעת ד' ועבודת ד' ,שבה אנו
רואי חזות הכל .כל ארחות  ,‰¯Ê ‰„Â·Úאשר חלק ד' לכל
העמי תחת כל השמיy ,רז ישראל הוא פשוטו כמשמעו
התהלכות מחשכית ההולכת ומזככת עצמה ,באר רוח ,באר
זמ ,בשקט ובשקידה בלתי פוסקת .הגויות שהריחה ריח כל
דהו מנועמה של תורה ,לא יכלה לעמוד על אותו הרז של מי
ית טהור מטמא ,ודריכה מוכנית אחזתה לבסו .והשויית
הידיעה האלהית המגמתית לאיזה ידיעה השכלית או מוסרית,
הקטינה את המדה ומחקה את הסאה ,והחשיכה עול במקו
החפ להאיר ,ודלדלה כח במקו הראוי להגביר...

בפסקה הראשונה ,נראה שכדי שאפשר יהיה למחוק את האמירה הנועזת שיש ניצו חיי
אמיתי ג באלילות ,נאלצה העריכה למחוק ג את משפט הביקורת החרי עליה .בפסקה השניה,
הרי שבמקור הראי"ה מציג את העבודה הזרה ואת אמונת ישראל כניצבות על רצ אחד מול
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ידיעת ה' .העריכה לא רק שמחקה את המונח "עבודה זרה" ,אלא ג שינתה את סדר המשפטי
בצורה שעקרה לחלוטי משמעות זו ג כלפי "ארחות זרות".
זוית ראיה זו של הראי"ה על העבודה הזרה ושכמותה ,מביאה אותו ג ללגיטימיות לעיסוק
בתחומי הרחוקי מאוד מד' אמותיה של היהדות המסורתית ,וג כא יש עריכה אגרסיבית
המוחקת חלק משמעותי מהטיעו מרחיק הלכת:
(‡ˆ¯-ÁÙ¯ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ‚ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰ 482
...גדולי הנשמה .כשה נטפלי לעסקי החיי הרגילי ,הרי
ה ממשיכי אור חיי עליוני בעסקי החול הללו ומקדשי
אות ,בעד כל העול כולו ,וקל וחומר בעד עצמ .וכ ה
מרימי את הער של כל אות העניני הקטני למעלה
רוממה גדולה ונשגבה ...כשה יורדי להסתכל בעול
הסתכלות חצונית ,כשה פוני להתעסק בחכמות חול ,ג
בדברי זרי ,מהכל ה שואבי קרני אור ונצוצות חיי קודש
מפוזרי ,מהכל עושי עטרות ח ,למלאות בה את אור
החיי כולו ,למלא את הוד קודש עליו ,מכל עבריו...

˘Ê ,Â · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...גדולי הנשמה ,כשה נטפלי לעסקי החיי הרגילי ,הרי
ה ממשיכי אור חיי עליוני בעסקי החול הללו ,ומקדשי
אות בעד כל העול כולו ,וקל וחומר בעד עצמ ,וכ ה
מרימי את הער של כל אות העניני הקטני למעלה
רוממה ,גדולה ונשגבה ...כשה יורדי להסתכל בעול
הסתכלות חיצונית ,כשה פוני להתעסק בחכמות חול ,ג
בדברי זרי,ze`nhe zexf zepen`a ,mityka ,
מהכל ה שואבי קרני אורו ונצוצות חיי קודש מפוזרי,
מהכל עושי עטרות ח ,למלאות בה את אור החיי כולו,
למלא את הוד קודש עליו מכל עבריו...

ÌÈ·¯Ï „ÈÁÈ ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚Ó ÈÂÈ˘‰ 2.1.4
לעיל ,בסעי  2.1.1ראינו את פסקה  408בה שונה הגו הראשו ביחיד בו כתב הרב קוק לגו
ראשו ברבי .יש ב‡ ˜"‰¯Âעשרה מקרי בה בוצע שינוי זה .א נבח את הפסקות נמצא
שחלק )כמו  (408מתארות חזיונות פנימיי ותאורי של התגלות וראיה רוחנית פנימית:
˘‚Ù˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(„¯-‚¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 408
zixewnd ze`ced zl`y

יש עצבו שבא מעושר רוחני ,הא כיצד? מתגברות ÂÈÏÚ
ההופעות ,חזיונות מחזיונות באי לנגד  ÂÈÈÚהרוחניות,
 Â‡ ÌÈËÈ·Óבספרי ,ובספרי היותר קדושי ,והיותר
נשגבי ,ומעינותיה חיי ומפכי ,מנביעי ה בכח
המקורי ·¯ ÂÁÂפנימה מעינות רבי...
(ÂÓ˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ‡Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ 579

...הא כיצד ,מתגברות  ÈÏÚההופעות ,חזיונות מחזיונות באי
לנגד  ÈÈÚהרוחניות  È‡ ËÈ·Óבספרי ,ובספרי היותר
קדושי והיותר נשגבי ,ומעינותיה חיי ומפכי ,מנביעי
ה בכח המקורי ·¯ ÈÁÂפנימה מעינות רבי...
˘ÂË˘ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zllekd daygnd zerty

מה ‡ ÌÈ‡Â¯ Âבחזו ÌÈ‡Â¯ Â‡ ,את המחשבה העליונה,
המחשבה הכוללת כל ,המחשבה שכל העצמה וכל המילוי
של כל בה הוא ,Â‡ ÌÈ‡Â¯ .שכל הפלגי הגדולי ממנה
משתפכי ,ומהפלגי יוצאי נהרי ,מהנהרי נחלי,
מהנחלי שטפי ,מהשטפי זרמי...

מה ‡ ‰‡Â¯ Èבחזו ‰‡Â¯ È‡ ,את המחשבה העליונה,
המחשבה הכוללת כל ,המחשבה שכל העצמה וכל המילוי
של כל בה הוא È‡ ‰‡Â¯ .שכל הפלגי הגדולי ממנה
משתפכי ,ומהפלגי יוצאי נהרי ,מהנהרי נחלי,
מהנחלי שטפי ,מהשטפי זרמי...
˘ÁÓ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚Ú˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Â ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 381
zixicz zelbzd

אי להתנגד אל הנשמה העצמית ,בהגלותה .והתגלותה
תדירית היא ,ג בעת אשר עבי ענני מכסי את בהיקות
אורה ,היא מאירה בכל גבורתה ,והיא נושאת את העול ואת
האד למטרת אשרו ,הנעלה מכל ש של מטרה .הנשמה
הוגה מבלי הגיו ,פועלת מבלי מפעל ,עמה רק עמה הננו
עולי באות המעלות ,שכל דחיפת חיי המציאות במעמקי
רזיו דוחפת אותנו אליה .אז תתענג על ד' .זהו סוד ,ÔÂ‡Óˆ‰
ורז .ÈÂÂÈ¯‰

אי להתנגד אל הנשמה העצמית בהגלותה .והתגלותה
תדירית היא .ג בעת אשר עבי ענני מכסי את בהיקות
אורה ,היא מאירה בכל גבורתה ,והיא נושאת את העול ואת
האד למטרת אשרו ,הנעלה מכל ש של מטרה .הנשמה
הוגה מבלי הגיו ,פועלת מבלי מפעל ,עמה ,רק עמה ,הננו
עולי באות המעלות ,שכל דחיפת חיי המציאות במעמקי
רזיו דוחפת אותנו אליה .אז תתענג על ד' .זהו סוד ˆ,ÈÂ‡Ó
ורז ¯.ÈÈÂÂÈ

(‚ˆ˘ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) · ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ 550
 ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‡...לחלק חילוק מוחלט בי מצוי למצוי ,כי א

˘ÊÎ˜ ,ÊÙ˜ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
 ÏÂÎÈ ÈÈ‡...לחלק חילוק מוחלט בי מצוי למצוי ,כי א
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חילוק הדרגי .מתגלה  ÂÏההויה בכל הקיפה ,מיצור היותר
קט עד ההופעה הרוחנית ,המלאה גבורה גדולה ותפארת,
מעוטרת בכתר חכמה בינה ודעת...

חילוק הדרגי .מתגלה  ÈÏההויה בכל הקיפה ,מיצור היותר
קט עד ההופעה הרוחנית ,המלאה גבורה ,גדולה ותפארת,
מעוטרת בכתר חכמה ,בינה ודעת...

יש כא מגמה ברורה לטשטש את המקומות בה כותב הראי"ה ומתאר חוויות של התגלות
פנימית ,נשוב לדו במגמה זו בסעי הבא להל .לא רק פסקות על חווית התגלות שונו ,יש שינוי
מגו יחיד לרבי ג בפסקות שיש בה לחשו ג היבטי אחרי מעולמו הפנימי של הראי"ה:
˘‡ˆ˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Ù-ËÚ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 300
cegie leih

...ומרוב יראה טהורה ,מעוצ חרדת קודש ,שבי אל
הדממה .ומיחדי יחודי קדושי ,יחודי עליוני ,ברנה,
בקדושה ,בשירה ,בחדוה ,בטהרה ,בחילה ,ברעדה ,בדיצה.
וכל  Ì‰È˙ÂÓˆÚתרננה ,ומלכות שמי מתעלה ,והכבוד העליו
מתרומ Ì˘ÙÂ .דורכת עז ,והלל וזמרה ,ÌÈ‡ÏÓ˙Ó Ì‰
ושמי ואר שמחי ·˘ ,Ì˙ÁÓוכל הדיני מתמתקי,
ושרפי ואראלי מזמרי ‡˙ Ìיחד ,ומתקבצי מלאכי השרת
כבמזמוטי חת וכלה...

...ומרוב יראה טהורה ,מעוצ חרדת קודש ,שבי אל
הדממה ,ומיחדי יחודי קדושי ,יחודי עליוני ,ברנה,
בקדושה ,בשירה ,בחדוה ,בטהרה ,בחילה ,ברעדה ,בדיצה.
וכל  È˙ÂÓˆÚתרננה ,ומלכות שמי מתעלה ,והכבוד העליו
מתרומ  È˘ÙÂדורכת עז ,והלל וזמרה  ,‡ÏÓ˙Ó È‰ושמי
ואר שמחי ·˘ ,È˙ÁÓוכל הדיני מתמתקי ,ושרפי
ואראלי מזמרי ‡˙ Èיחד ,ומתקבצי מלאכי השרת
כבמזמוטי חת וכלה...
˘‚ˆ˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‡È˜-È˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Êˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 334
miifxd milynd

מה ˙· Ï‰מפני המשלי הספוני ,המטילי אימה ופחד.
הכי מבלעדיה עולמנו הוא יותר מואר ,הלא א חשכת
אשמני שולטת היא בכל הגלוי .ולחיי קורא הרז .המושיט
 ÂÏאת אורותיו על ידי מחשכי משליו ,שמכאוביה הרוחניי
ה ה מעוררי בנו את חיי הרוח האיתני ,חיי העז ,חיי
הגאולה .הלאה כל פחד Â·Ï ,מצור חזק ,א כי עדי וספוג
הוא ,פתוח לכל רגש ז ,ועורג בכל עז לכל הרגשה אצילית,
מלאה .˙Â¯ÈÁ

מה ‡˙· Ï‰מפני המשלי הספוני ,המטילי אימה ופחד,
הכי מבלעדיה עולמנו הוא יותר מואר? הלא א חשכת
אשמני שולטת היא בכל הגלוי ,ולחיי קורא הרז ,המושיט
 25ÂÏאת אורותיו על ידי מחשכי משליו ,שמכאוביה
הרוחניי ה ה מעוררי בנו את חיי הרוח האיתני ,חיי
העז ,חיי הגאולה .הלאה כל פחד È··Ï ,מצור חזק ,א כי
עדי וספוג הוא ,פתוח לכל רגש ז ,ועורג בכל עז לכל
הרגשה אצילית ,מלאה .˘ÙÂÁ

(ÁÎ¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ÊÎ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ,˘„Â˜‰ Í¯„ 838
 ,Â‡ ÌÈˆÙÁבתשוקה וחפיצה גמורה ,לעבוד עבודת ד',
עבודת קודש עליונה ,למעלה למעלה מכל חק של טבעÂ‡ ,
¯ ÌÈˆÂלהכניס בתו הטבע כולו את האור החפצי ,של תשוקת
קודש הקדשי ,של האידיאליות האלהית ÌÈ„ÁÈ˙Ó Â‡ ,ע
כל פרק שירה ,ע כל המשוררי אבל בכל היש ,העולי
בשיר ,ומתעלי בשיר ,ונותני הוד והדר לפאר חי העולמי,
ברו הוא וברו שמו.

˘ÊÎ˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
 È‡ ıÙÁבתשוקה וחפיצה גמורה לעבוד עבודת ד' ,עבודת
קודש עליונה ,למעלה למעלה מכל חק של טבע‰ˆÂ¯ È‡ .
להכניס בתו הטבע כולו את האור החפצי של תשוקת קודש
הקדשי של האידיאליות האלהית „ÁÈ˙Ó È‡ .ע כל פרק
שירה ,ע כל המשוררי ,אבל בכל היש ,העולי בשיר
ומתעלי בשיר ,ונותני הוד והדר לפאר חי העולמי ,ברו
הוא וברו שמו.

(ÊÏ˜-ÂÏ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ËÈ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 356
...ויש להתרעד ביראה קדושה ,מקדושת הנשמה האלהית
העליונה של כל נפש מישראל ,ולהיות מלא שוקקות וחמדת
עולמי לקדושת רוממות קר ישראל בכלל ,ולהצלחתו של
כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו ,בחומריות וברוחניות ,ובכל
טוב .`xwie opxi eznyp iwnrn jezne .אשריכ
ישראל ,אשרי ישראל ,מי כמו ע נושע בד' .אהבתי עמי,
ולאומי ,איויתי בכל לבי ,ובכל נפשי ,אחמד בכל חו לב,
בכל אש עצמותי ,אשתוקק לראות כבוד ,יפי ,והדר...

˘Î˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ויש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלהית
העליונה של כל נפש מישראל ,ולהיות מלא שוקקות וחמדת
עולמי לקדושת רוממות קר ישראל בכלל ,ולהצלחתו של
כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו ,בחומריות וברוחניות ובכל
טוב .אשריכ ישראל ,אשרי ישראל ,מי כמו ע נושע בד'.
אהבתי עמי ולאומי ,איויתי בכל לבי ,ובכל נפשי ,אחמד
בכל חו לב ,בכל אש עצמותי .אשתוקק לראות כבוד ,יפי
והדר...

מעניי לציי שבפסקה האחרונה אלמנט הטשטוש הושג לא על ידי שינוי מיחיד לרבי ,אלא
על ידי הוספת משפט המעביר את מה שכתב הראי"ה על עצמו אל כל אד השות לכתוב לפני כ.
מגמת העריכה המתגלה כא היא להסתיר את הגוו האישי והאינטימי של עולמו הרוחני
והרגשי של הכותב ,זאת אולי מתו מחשבה שאי ראוי לחשו ברבי את מה שכתב הראי"ה
 .25ייתכ ויש לקרוא בכתב היד "לי" .ומסתבר שכ קרא הרב הנזיר ולכ תוק ללשו רבי "לנו" כמו בראש הפסקה
ובהמשכה.
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לעצמו בפנקסיו  שלא בהכרח לצור פרסו 26.יתכ ג שיש כא חשש שכתיבה בסגנו זה בגו
ראשו עשויה להתפרש כיוהרה.
אול ,מצאנו ג פסקות בה נעשה שינוי מיחיד לרבי בפסקות שבה יש ,לכאורה ,רק הבעת
דעה כללית ללא גוו אישי:
˘Ù˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÊÈ¯-ÊË¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 423
miixrydd zenlerd lcb

‡ ÌÈ‡Â¯ ÂÈשו אפשרות לצייר חופש מחשבה ,התעלותה
ושכלולה ,כי א כשיות לה כל היק גדלה ,כשיוכנו
אשיותיה על פי הגודל הכמותי והאיכותי ,בכל אשר תעי ש
את עיני רוחה...
(ÊÓ¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ËÈ ˘Ù‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë ,˘„Â˜‰ Í¯„ 858

‡ ‰‡Â¯ ÈÈשו אפשרות לצייר חופש מחשבה ,התעלותה
ושכלולה ,כי א כשיות לה כל היק גדלה ,כשיוכנו
אשיותיה על פי הגודל הכמותי והאיכותי ,בכל אשר תעי ש
את עיני רוחה...
˘ËÎ˜ ,Ï Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zeavre dxzi d`xi

¯ Â‡ ÌÈ‡Âאי קליפת נוגה ,ששרויה ביסודה בנפש הבהמית,
אורבת היא על הנטיות הנפשיות להמשי אות אליה,
להשפיל את רוח האד ,לטשטש את אורו ,למעט שלטו
הקודש בעול...

¯ È‡ ‰‡Âאי קליפת נוגה ששרויה ביסודה בנפש הבהמית,
אורבת היא על הנטיות הנפשיות להמשי אות אליה,
להשפיל את רוח האד ,לטשטש את אורו ,למעט שלטו
הקודש בעול...

דומה א כ ,שמעבר למגמות ההסתרה שראינו לעיל ,הרי שהייתה כא החלטה גורפת וכללית
לשנות כל מקו בו כתב הראי"ה בגו ראשו יחיד .דומני שלמגמה זו יש שתי מטרות :ראשית
לתת ל‡ ˜"‰¯Âצביו של הגות כללית ושיטתית ושנית  להסיר מ הספר את הנימה האישית
והחוויתית שעולה מ הקבצי המקורי .נשוב לדו בסוגיה זו להל ,בסעיפי  3.3.2ו .3.5.1
˙ÂÏ‚˙‰ ˙¯˙Ò‰ 2.1.5
ראינו בתחילת הסעי הקוד מספר פסקות בה שינוי נוסח הכתיבה מיחיד לרבי מטשטש
את המקומות שבה הראי"ה מתאר היבטי שוני של חווית התגלות פנימית אישית שלו .כיוו
הסתרה זה עומד ג מאחרי תיקו שהוא אולי הידוע ביותר שב‡:˜"‰¯Â
(Á˜-Ê˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÏ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 375
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ספיחי נבואות הנה צומחות ,ובני נביאי מתעוררי ,רוח
הנבואה הול ושט באר ,מבקש לו מפלט ,דורש לו גבורי,
מלאי עזוז וקודש ,ה ידעו לכלכל דבר ,האמת לאמתה יגידו,
יספרו אי נגלה לה דבר ד' ,לא ישקרו ולא יחניפו ,את רוח
באמונה יוציאו .ורוח אמוני ,יקר מחרו ,ירומ ע ,וישראל
יעמוד על רגליו .יחל לחוש את סגולתו מימי קד ,ידע כי לא
שקר עשה עט ,לא שקר לבש גאות .ג בעת אשר המו
לאומי ,לבזה נפש למתעב גוי שמוהו ,סגולות עולמי לו.
שוא הוא אל חסנו מעול ,וחסנו חוס אל הוא ,חוס כל
חכמה כל תו ויושר .וא המורשה ,בלבושיה הרבי ,לא

,iznyp iwnrn jezn rny`e aiyw`e
cxg`e .`xew ipc` lew ,iaal iybx
xwyd `iapl ik izcxi dkkd ,dlecb
xac il` dlbp `le ipgly 'c xn`l
,dned iznyp lew rny`e

jezn
dcxg
`,did
`.ipc

ספיחי נבואות הנה צומחות ,ובני נביאי מתעוררי .רוח
הנבואה הול ושט באר ,מבקש לו מפלט ,דורש לו גבורי
מלאי עזוז וקודש .ה ידעו לכלכל דבר ,האמת לאמתה יגידו,
יספרו אי נגלה לה דבר ד' ,לא ישקרו ולא יחניפו ,את רוח
באמונה יוציאו .ורוח אמוני יקר מחרו ירומ ע ,וישראל
יעמוד על רגליו ,יחל לחוש את סגולתו מימי קד ,ידע כי לא
שקר עשה עט ,לא שקר לבש גאות .ג בעת אשר המו
לאומי לבזה נפש למתעב גוי שמוהו ,סגולת עולמי לו.
שוא הוא אל חסנו מעול ,וחסנו חוס אל הוא ,חוס כל

 .26יהודה ביטי טע טענה בעלת הגיו פנימי הפו ,לפיה העובדה שהראי"ה כתב בפנקסיו בגו שלישי ג פסקות
המתארות את עולמו האישי )כגו" :אי הצדיק יכול – (...מלמדת שג בשעת הכתיבה הוא לקח בחשבו
שהקבצי יתפרסמו בעתיד .ראה ,ÔÈ· ,ÈËÈ· :מבוא ,הערה .10
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גלתה הוד יפיה ,תבא רוח הנבואה ,ובראשית דרכה תברר את
אשר ע לבבה ,בשפה ברורה ,וברור השפה יכה גלי ,עז ית
לנדכאי .וסגולת אל העליונה אשר לישראל ,ידע ברוח
אלהי אשר עליו ,אשר רק בארצו עליו תגלה ,ומרחוק יזכר
את אשר שכח ,יזכר כי לו אר רבת ער ,רחבת ידי בעדו,
וגאו עול נגד כל העמי .וישא רגליו יעקב ,ומשפחות
משפחות ,אחד אל אחד יקובצו ,ואר שוממה תבנה ,ורוח ה'
אשר עליו תחל לפע בצאצאיו אשר נזנחו ,ומאפל ומחש
עיני עורי תראינה.

חכמה ,כל תו ויושר .וא המורשה בלבושיה הרבי לא
גלתה הוד יפיה ,תבא רוח הנבואה ,ובראשית דרכה תברר את
אשר ע לבבה ,בשפה ברורה ,וברור השפה יכה גלי ,עז ית
לנדכאי .וסגולת אל העליונה אשר לישראל ,ידע ברוח
אלהי אשר עליו ,אשר רק בארצו עליו תגלה ,ומרחוק יזכר
את אשר שכח ,יזכר כי לו אר רבת ער ,רחבת ידי בעדו,
וגאו עול נגד כל העמי .וישא רגליו יעקב ,ומשפחות
משפחות אחד אל אחד יקובצו ,ואר שוממה תבנה ,ורוח ה'
אשר עליו תחל לפע בצאצאיו אשר נזנחו ,ומאופל ומחוש
עיני עורי תראינה.

תיקו זה חריג בכ שהוא היחיד עליו הצהיר הרב הנזיר באופ גלוי )במבוא הנדפס בראש
הספר(:
...וקל"ח ,ספיחי נבואות הנה צומחות ,ובראשו נקודות ,רמז לנסתרות .שנידונו לגניזה ,משו
)‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .(22

שיגוב

הנזיר אינו מסתיר את העובדה שנעשתה כא השמטה ,אול תוכ ההשמטה פורס רק לאחר
שני על ידי פרופ' רביצקי 27.ברור שמגמת ההשמטה היא להסתיר את הביטוי הברור והגלוי
ביותר שכתב הראי"ה על חווית התגלות אלוהית אישית שלו ,אול הבנת החלק המושמט והבנת
הפסקה כולה אינ ברורות כל כ ג אחרי שהיא התפרסמה בשלמותה ,ונחלקו בהבנתה חוקרי
הראי"ה 28:סמדר שרלו 29רואה בפסקה זו פסקת הקדשה לשליחות נבואית .לטענתה הפסקה
פותחת בדיאלוג פנימי בעל שלושה שלבי :ראשית יש תיאור של התגלות )"ואקשיב ואשמע,("...
לאחר מכ יש תגובת חרדה המטילה ספק באמיתותה של ההתגלות )"ואחרד חרדה גדולה ,("...אבל
בשלב השלישי יש התגלות נוספת המאשרת את הקול הראשו ומסירה את הספק )"ואשמע קול
נשמתי הומה.("...
הרב בנו חולק על הבנה זו של שרלו 30.לדעתו המפתח להבנת הפסקה נעו בהבדל שבי
נבואה לבי רוח הקודש .הראי"ה מתאר אכ חוויה של התגלות על אודות שיבת ציו ,החרדה
נובעת מחששו לומר חזו זה בש ה' ,שהרי לא נגלה אליו ה' ושלחו בנבואה גמורה והוא יחשב
כנביא שקר .התשובה שבהמש הפסקה היא שג א לא נגלה ה' לראי"ה בנבואה גמורה ,הרי
להתגלות זו יש דרגה של רוח הקודש ,הנמוכה מדרגת נבואה גמורה ,אבל ג היא מאפשרת לדבר

 ,‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ,È˜ˆÈ·¯ .27עמ' .166
 .28גארב הקדיש מאמר לניתוח פסקה זו )‚‡¯· ,(‰‡Â· ,בו הוא מפרש אותה על רקע של נטייה אנטינומיסטית ואת
המתח שבה הוא רואה כנובע מהאפשרות לפריצת גדרי ההלכה על ידי התודעה הנבואית .בלי להיכנס לדיו
עצמו ,ראוי להעיר שלפירוש כזה קשה למצוא אחיזה בנוסח הטקסט עצמו ,שאינו מתייחס להלכה )אלא אולי
ברמז עקי – " וא המורשה בלבושיה הרבי לא גלתה הוד יפיה.("...
 ,Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ .29עמ' .246244
 ,'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ô· .30עמ'  ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;372366עמ' .153144
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בביטחו על האמת שנגלתה לו על שיבת ציו .לדעתו של הרב בנו ,העובדה שאפילו חוקרת
כשרלו טעתה בהבנת פסקה זו ,כמו שבייד לפניה 31,וה מייחסי על פיה לראי"ה נבואה גמורה –
מעידה שאכ היה צור לצנזר את תחילתה32.

‰˜ÈËÒÈÓÂ ˙ÈÏ·˜ ˙È˙˘˙ ˙¯˙Ò‰ 2.1.6
לאחר פרסו שמונת הקבצי ,טע י' אביב"י 33שההשוואה בינ לבי ספרי האורות מראה
שהעורכי פעלו בעריכת להסתיר את המקור הקבלי של תורת הראי"ה .אחת ההוכחות שלו היא
הפסקה הבאה:
(„-‚ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 275
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miillk mikxrl mihxtn

צרי האד להתעשר בפרטי תחלה ,כדי שיוכל לת לרוחו
חופש והרוחה לסקירות כלליות ,שזהו כל עונג רוח האד,
השוא ל ˙·Á¯‰הנהר של הבינה העליונה.

צרי האד להתעשר בפרטי תחלה ,כדי שיוכל לת לרוחו
חופש והרוחה לסקירות כלליות ,שזהו כל עונג רוח האד,
השוא ל¯ ˙Â·ÂÁהנהר של הבינה העליונה.

"רחובות הנהר" הוא ביטוי קבלי מובהק 34שטושטש בעריכה .אבל למעט דוגמה זו ,בהשוואת
הפסקות שערכנו לא נמצאו דוגמות לתיקוני דומי של ביטויי קבליי .ע זאת ,יש דוגמות
למגמה של הקטנת מקו הקבלה:
(‡Ó˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 359
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oexg`d xeca mifxd ielb

 ¯‰ËÏאת הלבבות ,ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות,
שמקור ברזי תורה ,נעשה בדור האחרו הכרח גמור לקיו
היהדות .וירידה זו בעצמה ,שהביאה את הכרח ההשתמשות
באמצעי נשגב זה ,היא היא העליה.

 ˙ÂÙ‰Ïאת הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות
נאצלות ,שמקור ברזי תורה ,נעשה בדור האחרו הכרח גמור
לקיו היהדות .וירידה זו בעצמה ,שהביאה את הכרח
ההשתמשות באמצעי נשגב זה ,היא היא העליה.

הראי"ה כתב בחדות שהפנית בני האד לעיסוק בקבלה הוא תנאי הכרחי לקיו היהדות.
השינוי בעריכה ,שמדברת על טיהור הלבבות ,משנה את המשמעות הכללית של הפסקה .נית כעת
להבי את הכתוב באחד משני אופני :או שטיהור הלבבות הוא תנאי לעיסוק בקבלה או שהוא
עומד לעצמו כהכרח לקיו היהדות – בנוס לעיסוק בקבלה .ועוד דוגמה לתיקו מתו מגמה של
זהירות ,תיקו המוחק את החופשיות שהראי"ה מחייב לצור העיסוק הקבלי הנכו:
˘ÂÎ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÂÓ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 365
xnŸgde gexd oewz

את הרוחניות אי מתקני בדורנו כי א במילוי הגשמיות.
הכחות הגשמיי של תלמידי חכמי ,שנקלט יפה אור הקודש
בלבב ,מוכרחי לחזק .ואי אפשר לכחות גשמיי שיתחזקו

.31
.32
.33
.34

את הרוחניות אי מתקני בדורנו כי א במילוי הגשמיות.
הכחות הגשמיי של תלמידי חכמי ,שנקלט יפה אור הקודש
בלבב ,מוכרחי לחזק .ואי אפשר לכחות גשמיי שיתחזקו

ראה ,ÌÈ‡È· ,„ÈÈ·˘ :עמ' .197196
אול ,ראוי לציי ששבייד הסיק את מסקנתו רק על בסיס הפסקה המצונזרת בלי שהכיר את תחילתה )למרות
שהיא פורסמה כבר מספר שני לפני שפורס ספרו הנ"ל(.
‡·.¯Â˜Ó ,È"·È
ראה למשל ¯‰ÂÊ :נשא ,קמב ע"א; ˘ ,‰¯Â‡ È¯Úשער ח.
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ולא יורידו את הער הרוחני והמוסרי ממעלתו ,כ"א
כשהאורה המחשבית תהיה גדולה עמוקה ורחבה .וזה אי
אפשר כי א כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול eמזהיר...

ולא יורידו את הער הרוחני והמוסרי ממעלתו ,כי א
כשהאורה המחשבית תהיה גדולה ,עמוקה ורחבה ,וזה אי
אפשר כי א כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול ,מזהיר ...iytge

ע זאת ,מצאנו תיקו אחר שנית להבי דווקא בכיוו הפו ,של עריכה הבאה לעודד את
העיסוק הקבלי:
(ËÙ-ÁÙ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÒ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 305
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mifxl micgªind

מי שמרגיש בעצמו ,אחרי כמה וכמה נסיונות ,שנפשו בקרבו
מתישבת במנוחתה רק בעסק רזי תורה ,ידע נאמנה כי לכ
נוצר ...וכפי אותה המדה שהנשמה מתגדלת בפנימיותה ע"י
מילוי צביונה ,ככה הרי היא נעשית יסוד ושורש המו נשמות
רבות ,ושפעת חיי ופלגי ברכה מרובי עוברי על ידה.
והכל לפי רוב הענוה...

מי שמרגיש בעצמו ,אחרי כמה וכמה נסיונות ,שנפשו בקרבו
מתישבת במנוחתה רק בעסק רזי תורה ,ידע נאמנה כי לכ
נוצר ...וכפי אותה המדה שהנשמה מתגדלת בפנימיותה על
ידי מילוי צביונה ,ככה הרי היא נעשית יסוד ושורש lהמו
נשמות רבות ,ושפעת חיי ופלגי ברכה מרובי עוברי על
ידה .והכל לפי  itle dyecwd aexרוב הענוה...

הראי"ה תלה את השפעתו של העוסק בקבלה ג ברוב קדושה וג ברוב ענוה .העריכה
השמיטה את הדרישה לקדושה35.

ס' שרלו טענה טענה מקבילה לזו של אביב"י ,על כ שהכתבי הערוכי עמעמו את אופיה
המיסטי של יצירתו של הראי"ה 36.ג טענה זו אפשר לתמו בשינוי נוסח קל אחד שנמצא
ב‡:˜"‰¯Â
(Â˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 327
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dpiade zeixezqnd

הנפלאות  ,˙ÂÈ¯Â˙ÒÓ‰כשה נקלטות בציור הנפשי ,ה
שוללות את הבינה הטבעית מהתפתחותה ,מפני שהעול
המוחשי וחוקיו נעשי בלתי בטוחי אצלו ,ואי לשכלו
בסיס ממשי לסמו עליו.

הנפלאות  ,˙ÂÈËÒÈÓ‰כשה נקלטות בציור הנפשי ,ה שוללות
את הבינה הטבעית מהתפתחותה ,מפני שהעול המוחשי
וחוקיו נעשי בלתי בטוחי אצלו ,ואי לשכלו בסיס ממשי
לסמו עליו.

ÈÏÂÈˆ¯‰ ÏÎ˘‰ ÏÚÂ ÏÂÁ‰ ˙ÓÎÂÁ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÂÎÈ¯ 2.1.7
עד כא ראינו מגמות של ריכו אמירות ביקורתיות ורדיקליות הנוגעות לתורה וליהדות
המסורתית .אבל מצאנו מגמה דומה הנוגעת ג לאמירות המופנות כנגד המדע האקדמי והשכל
הרציונלי .כ למשל ,בפסקה בה מבקר הראי"ה את צמצומה של חכמת החול בכלל והמחקר
ההיסטורי בפרט:
(-ËÓ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 270

˘Ù˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zerevwnd mevnv

בכל חכמה שהאד עוסק ימצא קוצר רוח יחד ע עונג .העונג
יבא לו מהרחבת ידיעותיו ,מהתפשטות אור החיי הרוחניי
בנשמתו ,וקוצר הרוח יבא לו מהצמצו ,שכל חכמה

בכל חכמה שהאד עוסק ,ימצא קוצר רוח יחד ע עונג.
העונג יבא לו מהרחבת ידיעותיו ,מהתפשטות אור החיי
הרוחניי בנשמתו ,וקוצר הרוח יבא לו מהצמצו שכל חכמה

 .35גארב ראה בתיקו זה צינזור שמטרתו למת את ההערכה העצמית הגבוהה המתגלה כא )ראה,‰"È‡¯‰ ,·¯‡‚ :
הע'  .(28אלא שהוא הול כא לשיטתו שיש לקרוא פסקה זו כמבטאת את עולמו האישי של הראי"ה .ג א
נקבל את ההנחה הזו ,הדבר לא נכתב במפורש בנוסח המקורי של הפסקה ,כ שקשה לראות את הצור להסתיר
בשלב שני את מה שלא נכתב במפורש בשלב הראשו.
 .36ראה) ˜È„ˆ ,ÂÏ¯˘ :וביחוד עמ'  ,(107וראה דברינו במבוא לעיל.
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מצמצמת עצמה באופקיה המיוחדי לה .ביחוד יסבול בעל
הנשמה העשירה ,רבת השירה והתפארת ,מהצמצו של
החכמות ,העסוקות ב ÌÈ‡˘Âחיצוניי ומקריי .ביותר יגדל
הכאב בעת אשר בעלי מקצועות ,שלא טעמו כלל את טע
המכאוב של תוספות הדעת ,וה שבעי ושמחי בחלק,
גדולי וגבוהי בעיני עצמ ,מרוב שלמות שאי עמו חסרו
בעיניה ,וה מושיטי לנו גרגרי יבשי של דברי כאלה,
שבאמת הנ ביסוד מלאי רעננות ,וחזות הכל .מושיטי
לנו ,למשל ,הרצאות היסטוריות על פי מעשי ועובדות
חיצוניות ,וקורעי ה בחזקת היד את המקצוע ,שה
מסוגלי לו ,מכל הארג הגדול של ההויה הגדולה בהדר
גאונה .מוכרחי אנו להתגבר על שוממות רוחנו ,וללמוד
מהמחפשי הללו את אשר יעלו במצודת .אבל מוכרחי
אנו אחר כ לחדש את פני הדברי במקוריות ,החיה
והכוללת .בי א אנו חפצי בשכלול הרוח של הכלל ,בי
א אנו חפצי רק בשלמות עצמנו ,סו כל סו לא נוכל
לשאת בקרות רוח את עניות הדעת ואת חסרו החיי ודלדול
התפארת הרוחני ,שבעלי המקצועות מביאי עלינו ברב
עשר ,ובהמו ידיעותיה וחריצות הבקרת שלה ,הערוכה
ברוח .Â˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· Ï·‚ÂÓ‰

מצמצמת עצמה באופקיה המיוחדי לה .ביחוד יסבול בעל
הנשמה העשירה ,רבת השירה והתפארת ,מהצמצו של
החכמות העסוקות ב ÌÈ˙Â‰Óחיצוניי ומקריי .ביותר יגדל
הכאב בעת אשר בעלי מקצועות ,שלא טעמו כלל את טע
המכאוב של תוספות הדעת ,וה שבעי ושמחי בחלק,
גדולי וגבוהי בעיני עצמ מרוב שלמות שאי עמו חסרו
בעיניה ,וה מושיטי לנו גרגרי יבשי של דברי כאלה,
שבאמת הנ ביסוד מלאי רעננות וחזות הכל .מושיטי
לנו ,למשל ,הרצאות היסטוריות 37על פי מעשי ועובדות
חיצוניות ,וקורעי ה בחזקת היד את המקצע שה מסוגלי
לו מכל הארג הגדול של ההויה הגדולה בהדר גאונה.
מוכרחי אנו להתגבר על שוממות רוחנו ,וללמוד
מהמחפשי הללו את אשר יעלו במצודת .אבל מוכרחי
אנו אחר כ לחדש את פני הדברי במקוריות החיה
והכוללת .בי א אנו חפצי בשכלול הרוח של הכלל ,בי
א אנו חפצי רק בשלימות עצמנו ,סו כל סו לא נוכל
לשאת בקרות רוח את עניות הדעת ,ואת חסרו החיי ודלדול
התפארת הרוחני ,שבעלי המקצועות מביאי עלינו ברב
עשר ובהמו ידיעותיה וחריצות הבקורת שלה ,הערוכה
ברוח .ÈÓÈ Â‡ ÈÏ‡Ó˘ ,ÌÈÈÂÒÓ

בסופה של הפסקה המקורית מוסי הראי"ה טענה נוספת על טענת הצמצו וקובע שהמתודה
הביקורתית של חכמת החול לוקה בהטיה וחוסר אובייקטיביות .בגרסה שבאורה"ק שונה הסיו
כ שהוא רק חוזר על טענת הצמצו ובנוסח לא כל כ ביקורתי .קשה לקבוע למה כיוו הראי"ה
בשימושו בביטויי ימי ושמאל .ייתכ ויש כא רק מטבע לשו כללי ,כדוגמת "ואפנה על ימי או
על שמאל" )בראשית כ"ד ,מט( ,ייתכ ויש כא רמיזה למושגי ימי ושמאל בקבלה 38.כיו יש
למושגי אלה משמעות פוליטית ותרבותית רבה ,אבל בזמ שנכתבו הדברי )ראשית המאה
העשרי( טר לבשו מושגי אלו את המשמעות הזו במלואה 39.ע זאת ,ייתכ שבסו שנות
השלושי ,בזמ שהרב הנזיר מסיי את עריכת ‡ ,˜"‰¯Âכבר היה מקו לחשוש שהנוסח המקורי
יקבל משמעות ביקורתית מעי זו.
שינוי משמעותי יש ג בפסקה הנוגעת לפילוסופיה:
(·È¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 418

˘Ë · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ievnd xyt`d

בקדושה אי גוזמא במציאות .כל המצויר וdמדומה ואפשר
להיות בציור ,הוא באמת מצוי .וזה היה הגרעי העליו של
שטת המדברי ,שדחתה אותה הפלסופיא האסכולית ,באשר
לא יכלה לברר את עצמה mpn` .אור ‡ ‰ÂÓבאמת שרוי רק
בכנסת ישראל .וכל החכמות היו והנ  dpiidzeבאומתנו
בהדר גאו גדל ,וע חכ ונבו הגוי הגדול הזהxace ,
`.mlerl mewi epidl

 .37בכתב היד כתוב "היסטריות"
 .38ראה למשל ,‰ÓÎÁ ÈÁ˙Ù Á"Ï˜ :פתחי יג ,כ.
 .39כ הערי פרופ' י' גורני )בשיחה בע"פ(.
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בקדושה אי גוזמא במציאות ,כל המצוייר ומדומה ואפשר
להיות בציור ,הוא באמת מצוי .וזה היה הגרעי העליו של
שיטת המדברי ,שדחתה אותה הפילוסופיה האסכולית,
באשר לא יכלה לברר את עצמהy .אור ‡ ‰˙Óשרוי רק בכנסת
ישראל באמת .וכל החכמות היו והנ באומתנו בהדר גאו
גדל ,וע חכ ונבו הגוי הגדול הזה.

בנוסח המקורי נקבע שהאמת הפילוסופית נמצאת רק בע ישראל .הנוסח המתוק מעמיד את
הפילוסופיה כמקבילה לאמונת ישראל ,שהיא כשלעצמה יש בתוכה ג את האמת הפילוסופית
)וראה להל  ,סעי  ,2.2.2על תיקוני נוספי הנוגעי לפילוסופיה(.
ג ביקורת על האנשי גופ ,חכמי מדעי הטבע ,עוברת עידו וריכו:
(ÁÓ-ÊÓ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 269

˘‰ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zihxtde zillkd dpekzd

...המוכשרי להכרת הטבע ,המחטטי בפרטיו,
ה בעומק טבע חסרי אותו הגעגוע האלהי ,בתור דרישה
עמוקה מקורית ,וקל וחומר שמחוסרי ה עומק העלאת
המחשבה ברו החביו העולמי ,בדר פתרונו האלהי...
aex t"r

 ...המוכשרי להכרת הטבע ,המחטטי בפרטיו ,ה בעומק
טבע חסרי אותו הגעגוע האלהי בתור דרישה עמוקה
מקורית ,וקל וחומר שמחוסרי ה עומק העלאת המחשבה
ברו החביו העולמי בדר פתרונו האלהי...

ברוח דומה יש ג שינויי המקטיני ומסייגי נימות של ביקורת על השכל הרציונלי
בכללותו:
˘‡Ù˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Â˜-‰˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊÏ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 374
ycwd zigz zr

...הגיע הזמ להתקרב כל חושב מחשבות ,כל הוגה ,כל מלי,
וכל אשר רוח ד' נוססה בו ,לתשוקת הופעת רוח הקודש ,הבא
ושוט על ידי מעמק הגיו ברזי תורה ,בחופש רוח ,בבינה
ובברכה ,בהגיו גדולה ,ובעבודה מטוהרה ,נשגבה ונשאה.
ורוממות קודש זאת היא מתגלה על יחידי הסגולות .וכל אשר
יחזה מרוחו איזה סימ ,אפילו כהה ,מבשורת קודש זאת,
יוסי אומ להטות אוז לסוד שיח עליו ,להתנשא ממעל
להגות רוח השכל האנושי ,המוגבל ,ולהתהל ברחבה,
בערוגות מטעי בשמי קודש עליו ,שאור רוח גניזת קדשי,
וריח הטוב של משיח אלהי יעקב הול ומזדל בה .הטו
אזנכ ולכו אלי ,שמעו ותחי נפשכzixa mkl dzxk`e ,
.mipn`pd cec icqg ,mler
(¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÂÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 451

...הגיע הזמ להתקרב כל חושב מחשבות ,כל הוגה ,כל מלי,
וכל אשר רוח ד' נוססה בו ,לתשוקת הופעת רוח הקודש ,הבא
ושוט על ידי מעמק הגיו ברזי תורה ,בחופש רוח ,בבינה
ובברכה ,בהגיו גדולה ובעבודה מטוהרה ,נשגבה ונשאה.
ורוממות קודש זאת היא מתגלה על יחידי הסגולות .וכל אשר
יחזה מרוחו איזה סימ ,אפילו כהה ,מבשורת קודש זאת,
יוסי אומ להטות אוז לסוד שיח עליו ,להתנשא ממעל
להגות רוח השכל האנושי המוגבל  ,myebndeולהתהל
ברחבה בערוגות מטעי בשמי קודש עליו ,שאור רוח גניזת
קדשי ,וריח הטוב של משיח אלהי יעקב ,הול ומזדל
בה .הטו אזנכ ולכו אלי ,שמעו ותחי נפשכ.
˘Âˆ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ybxde lkyd ocr

העד של ההכרה השכלית ,יש לו צורה אחרת ,והעד של
ההרגשה הנפשית ג כ צורה אחרת .הראשו גדול הוא
באיכותו ,ואינו  ÍÎ ÏÎעמוק בפילוש החיי ,והשני איננו כל
כ בעל איכות גדולה ,אבל עמוק וחודר .וכשהנשמה מתעלה,
מתרכבי שני העדני יחד ,ואי ק ושיעור לעשר ולרויית
המלאה ,לעדנות אצילות ,ולאור הבהיר והמזוקק.

העד של ההכרה השכלית יש לו צורה אחרת ,והעד של
ההרגשה הנפשית ג כ צורה אחרת .הראשו גדול הוא
באיכותו ,ואינו ‚ ÔÎ Ìעמוק בפילוש החיי ,והשני איננו כל
כ בעל איכות גדולה ,אבל עמוק וחודר .וכשהנשמה מתעלה,
מתרכבי שני העדני יחד ,ואי ק ושיעור לעשר ולרויית
המלאה ,לעדנות אצילות ,ולאור הבהיר והמזוקק.

ע זאת ,יש ג דוגמה לתיקו הפו ,המוחק אמירה חיובית לגבי ער ההתפתחות המדעית
טכנולוגית:
(ÊÈ¯-ÊË¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 423
...והרזי החבויי בסתרי הנשמות הולכי ומתגלי ,ובד
בבד ה מתאחדי ע כל המו התגליות של כל ההתפתחות,
 ˙È˘È‡‰והחברתית ,וה מזככי את כל  ,‰ÈÂ‰‰ומהגי את
כל סיגיה.

˘Ù˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והרזי החבויי בסתרי הנשמות הולכי ומתגלי ,ובד
בבד ה מתאחדי ע כל המו התגליות של כל ההתפתחות
 ˙È˘ÚÓ‰והחברתית ,וה מזככי את כל ˙ ‰ÈÎÂומהגי את
כל סיגיה.

המושג "התפתחות מעשית" מתייחס ככל הנראה להתפתחות טכנולוגית הבאה בעקבות
התגליות המדעיות .הנוסח המתוק  "האישית" – מעביר את הדיו למישור אחר.
ייתכ שהסתייגות דומה ג הביאה להשמטה הבאה:
˘‡È˜ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(„Ú˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) Ê ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 382
oefgd ayw

מקשיבי את קול שיח הקודש ממרומי .קולטי את
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מקשיבי את קול שיח הקודש ממרומי .קולטי את

הרשמי ,המתגלי ,המתנוצצי כברקי ,ממרומי הנשמה
ושרשיה .כל חזו אשר יגלה קול קורא הוא ממרומי ,מקור
הדעת ,מאוצר החיי אשר בנשמת חי העולמי ,מתגלה הוא
לכל איש כפי טהרת עלייתו...

הרשמי המתגלי ,המתנוצצי כברקי ממרומי הנשמה

ושרשיהyi` .rnyp lewde ,oetilhd oenrt llev .
.my xacn dxkde utg lra yi`y rci `l xra
xve`e miig znyp `la ,ipkin xeaic edfy aeygi
cin xiki giyd ceq z` rceid wx .mivtge zeybx
 .eil` xacn edrx ikכל חזו אשר יגלה ,קול קורא הוא
ממרומיn ,מקור הדעת ,מאוצר החיי אשר בנשמת חי

העולמי ,מתגלה הוא לכל איש כפי טהרת עלייתו...

רוזנק 40כתב שהפסקה הושמטה בגלל שהנזיר סבר שזו דוגמה לא הולמת לתיאור ההתגלות.
אפשר להוסי לדבריו ,שאולי ג העובדה שהדוגמה היא מחידוש מדעי טכנולוגי תרמה למחיקתה
 וזאת בגלל מגמה כללית יותר של עריכה.
ÌÊÈÏ‡Â„È·È„È‡Â ˙ÂÙ‚Ò ,¯ÎÊ ·Î˘Ó :˙ÂÙÒÂ ˙ÂËÓ˘‰ 2.1.8
מצאנו כמה השמטות בודדות של ביטויי במספר תחומי ,השמטות שקשה ללמוד מה על
מגמות כלליות ,אבל ה נראות מכוונות ובאופ כללי נראה שה באות מאותה מגמה כללית של
זהירות והמנעות מפרסו אמירות נועזות וחדשניות מדי.
השמטה ראשונה היא מחיקת התיחסות ישירה של הראי"ה להומוסקסואליות:
˘Ëˆ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(Êˆ¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ‰Ï ˙Â˘È¯Ù ,˘„Â˜‰ Í¯„ 916
zeirahd zeihpd zeketdz

ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטיה הטבעית שיש
לאיזה בני אד מראשית יצירת ,ובשביל כ חפצי ה
לעקור את המחאה המוסרית בזה ,אבל דבר אלהינו יקו
לעול .וכבר פירש בר קפרא על זה ,תועבה תועה אתה בה,
שהיא נטיה רעה ,שצרי אד וכללות האד להלח עליה.
ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל יחיד באופ שאי אפשר
לעקרה ,זה ראו חכמי מראש ואמרו על זה ,כל מה שאד
רוצה כו' ,משל לדג הבא מבית הציד ,רצה לאוכלו צלי שלוק
מבושל אוכלו .ובזה העמיקו בטבע האד עד לחמלה על
המקולקלי בראשית יצירת .ומכל מקו העירו ,חגרי מפני
מה הויי מפני שהופכי את שולחנ .וא על פי שאינה
הלכה ,מכל מקו היא סיחה של מלאכי השרת ,דהיינו חכמי
הדומי למלאכי ד' ,וכל ע ד' על פיה יחנה ויסע .וכל
הנותר בציו ונשאר בירושל קדוש יאמר ,וישנא תהפוכות,
ודר ישרי סלולה.

ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטיה הטבעית שיש
לאיזה בני אד מראשית יצירת  ,xkf akynlובשביל כ
חפצי ה לעקור את המחאה המוסרית בזה ,אבל דבר
אלהינו יקו לעול ,וכבר פירש בר קפרא על זה ,תועבה,
תועה אתה בה ,שהיא נטיה רעה ,שצרי אד ,וכללות האד,
להלח עליה .ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל יחיד באופ
שאי אפשר לעקרה ,זה ראו חכמי מראש ,ואמרו על זה ,כל
מה שאד רוצה כו' משל לדג הבא מבית הציד רצה לאוכלו
צלי שלוק מבושל אוכלו .ובזה העמיקו בטבע האד עד
לחמלה על המקולקלי בראשית יצירת .ומכל מקו העירו,
חגרי מפני מה הויי מפני שהופכי את שולחנ ,וא על פי
שאינה הלכה ,מכל מקו היא סיחה של מלאכי השרת ,דהיינו
חכמי הדומי למלאכי ד' ,וכל ע ד' על פיה יחנה ויסע.
וכל הנשאר בציו והנותר בירושלי 41קדוש יאמר ,וישנא
תהפוכות ,ודר ישרי סלולה.

בפסקה המקורית מציג הראי"ה גישה לא שגרתית וחדשנית להומוסקסואליות .הוא מתייחס
לטענה שזו נטייה מולדת ואינו פוסל אותה על הס .טענתו היא שג א נקבל טענה זו לגבי
אנשי יחידי ,הרי שפסיקת ההלכה המתירה ביאה שלא כדרכה ביחסי שבי איש לאישתו באה
מתו התחשבות באות אנשי .מחיקת המילי המפורשות "משכב זכר" מטשטשת את הרעיו
הזה שמנוסח בכתב היד באופ ברור וחד .ההומוסקסואליות אינה נזכרת במפורש ,א כי נית
להבי באופ עקי על מה המדובר .ראוי לציי שהמחיקה מאפשרת הבנה אחרת וחדשה בדברי
 ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ .40עמ' .273
 .41הנוסח בכתב היד הוא כמו ב‡ .˜"‰¯Âותוק כא לפי ישעיהו ד' ,ג.

81

הראי"ה ,והיא שהראי"ה מתייחס כא לכל הפסיקה המקלה שיש בהלכה בנוגע ליחסי אישות בי
איש לאישתו 42.לפי הנוסח שב‡ ˜"‰¯Âנית להבי שהראי"ה רואה את ההתרי ההלכתיי בתחו
זה כבאי לענות על צרכיה המיני של מי שמטבע בריית נולדו ע צרכי מיניי חזקי
)ואולי א חריגי( – ואות הוא רואה כמקולקלי מטבע .כ נוצרת אמירה שמרנית מאוד
בנוגע לתחו יחסי האישות הרגיל – אמירה שאי לה בעצ זכר בכתב היד המקורי .ברוח זו ,של
שמרנות בתחו המיניות והיחס לגו ,יש אולי להבי ג את המקו בו נמחקה הסתייגות של
הראי"ה מסגפנות:
(„ˆ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‰Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 312
...הקבלה העיונית ,היא האידיאלית ,שביותר נתבארה
בחסידות החדשה ,של dדורות הסמוכי ,היא מבארת הכל
באופ ציורי .הטוב הוא המוחלט ,העומד ,והרע אינו כי א
דמיוני .א כ יש בבירור הדעת ,והגברת הרוח ,להפ הכל
לטוב ,ואי מקו לעצבונות ,רק שמחה ,ורוממות נשמה,
צרי למלא את הכל.

˘‡Ï˜ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...הקבלה העיונית היא האידיאלית ,שביותר נתבארה
בחסידות החדשה של דורות הסמוכי ,היא מבארת הכל
באופ ציורי .הטוב הוא המוחלט ,העומד ,והרע איננו כי א
דמיוני .א כ די בבירור הדעת והגברת הרוח להפ הכל
לטוב ,ואי מקו לe mitebiqעצבונות ,רק שמחה ורוממות
נשמה צרי למלא את הכל.

ההשמטה הבאה נעשתה ,ככל הנראה ,מתו רצו להקטי את נועזות האמירה של הראי"ה על
הדר היחודית של כל אד:
˘Ó Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(·ˆ-‡ˆ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 309
xye`d ceqi

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל ,אהבת היושר בחיי,
אהבת היופי ברגש ,אהבת הטוב במעשה .ובכל הערכי
כול ,כל אד בונה לו אמת ,יושר ,יופי וטוב ,בפני עצמו כפי
מדתו .וכול ,כל המדות הללו של כל יחיד ויחיד מבני אד,
מתכנסי לאוצר מאוחד אחד ,שכל האמת ,היושר ,היופי
והטוב מתארגני בו .ובזה באי אל המסלה של דעת ד',
הנאורה ,המלאה קדושה ,ויראת אלהי ברורה.

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל ,אהבת היושר בחיי,
אהבת היופי ברגש ,אהבת הטוב במעשה .ובכל הערכי
כול ,כל אד בונה לו אמת ,יושר ,יופי וטוב ,בפני עצמו,
כפי מדתו .וכול ,כל המדות הללו של כל יחיד ויחיד מבני
אד ,מתכנסי  43df mr dfלאוצר מאוחד אחד ,שכל
האמת ,היושר ,היופי 44והטוב מתארגני בו .ובזה באי אל
המסלה של דעת ד'  ,ziytgdהנאורה ,המלאה קדושה
ויראת אלהי ברורה.

ההגדרה של דעת ה' כחפשית שמה את הדגש על כ שלכל אד יש אמת ודר משלו.
מחיקתה מקטינה מאוד את הלגיטימיות שנות כא הראי"ה לאינדיבידואליות.
ע זאת ,ראוי לציי שבפסקה ) 423שנידונה לעיל( מצאנו תיקו בכיוו הפו ,השינוי ש אינו
רק מוחק את ההתיחסות החיובית להתפתחות התגליות המדעיות ,אלא ג מכניס התיחסות
חיובית אל הפרטיות האישית האנושית:
(ÊÈ¯-ÊË¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÁÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 423

˘Ù˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

miixrydd zenlerd lcb

...והרזי החבויי בסתרי הנשמות הולכי ומתגלי ,ובד
בבד ה מתאחדי ע כל המו התגליות של כל ההתפתחות,
 ˙È˘È‡‰והחברתית ,וה מזככי את כל  ,‰ÈÂ‰‰ומהגי את
כל סיגיה.

...והרזי החבויי בסתרי הנשמות הולכי ומתגלי ,ובד
בבד ה מתאחדי ע כל המו התגליות של כל ההתפתחות
 ˙È˘ÚÓ‰והחברתית ,וה מזככי את כל ˙ ‰ÈÎÂומהגי את
כל סיגיה.

 .42ראה ,‰¯Â˙ ‰˘Ó :הלכות איסורי ביאה ,פכ"א ,ה"ט; ˘ ,ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂאב העזר ,סימ כה ,ב – בהגהת הרמ"א ש.
 .43בכתב היד כתוב "ע זה" .ומהדירי ˘"˜ תקנו על ידי הוספת "זה" הראשו ואילו ב‡ ˜"‰¯Âתוק על ידי השמטת
הכל .והתיקוני אינ הכרחיי שכ ג לגרסת כתב היד יש מוב.
 .44מילה זו אינה בכתב היד והושלמה ב˘"˜ על פי העניי.
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˙ÂÈÏÒ¯·ÈÂ‡ ÏÂÓ ˙ÂÈÓÂ‡Ï 2.1.9
יש מספר מקומות בה הוכנסו שינויי באמירות הקשורות ללאומיות ולאוניברסליות.
שינויי אלה מצביעי בבירור על שתי מגמות עריכה סותרות .מחד ,אנו רואי שינויי הבאי
להדגיש את הפ הלאומי הנבדל של ע ישראל ולהעלי אמירות בעלות גוו אוניברסלי .כ
למשל:
(·Ó˜˙-ÁÏ˜˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ 632
...כל עדה וקהלה היתה סגורה בתחומה ,על כל יחיד לא
פעלה בגלוי כי א הסביבה הקרובה שלו ,ובתומו חשב כ כל
יחיד וכל צבור ,שהעול הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית
והגשמית .בני ישראל ,ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ÌÈÏ„·‰ ,ג ה היו
סגורי בתחומ ,ועוד במדה יותר גדולה ,מפני שתי סבות
חזקות ,מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד מהעול
האנושי הגדול ,עד מקו שעיניה היו יכולות לשלוט ,ומפני
השינוי העקרי שבהליכות החיי הרוחניי והמעשיי
שבינינו ובי ההמו הרב של כל העמי תחת כל השמי ,מאז
ומעול...

˘‚Î˜-ÊÈ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...כל עדה וקהלה היתה סגורה בתחומה ,על כל יחיד לא
פעלה בגלוי כי א הסביבה הקרובה שלו ,ובתומו חשב כ כל
יחיד וכל צבור ,שהעול הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית
והגשמית .בני ישראל ,Ì„‡‰ ÏÎÎ ,ג ה היו סגורי
בתחומ ,ועוד במדה יותר גדולה ,מפני שתי סבות חזקות,
מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד מהעול האנושי
הגדול ,עד מקו שעיניה היו יכולות לשלוט ,ומפני השינוי
העקרי שבהליכות החיי הרוחניי והמעשיי שבינינו ובי
ההמו הרב של כל העמי תחת כל השמי מאז ומעול...

שינוי זה הופ את כוונתו של הראי"ה ,שביקש להשוות בי ישראל לעמי ,לאמירה המדגישה
את נבדלות 45.יתרה מזו ,שינוי זה הוכנס דווקא בפסקה בה מתאר הראי"ה את התפיסה
האוניברסלית באחד משלושת השינויי החשובי והמשמעותיי שחלו במחשבה האנושית.
יש עוד דוגמות לתיקוני המדגישי את הפ הלאומי – מחד ,ומוחקי את הפ הכלל אנושי 
מאיד:
(·Ú˜ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ÊÈ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ 790
...ואחרי שעה כזאת הרי ה מתעלי בעילוי של צניעות
ונשיקות קודש לאור חי העולמי ,בשפלות רוח ,בשכל טהור,
בקדושת  ,ÌÚובאמונת אומ...

˘‰ˆ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ואחרי שעה כזאת הרי ה מתעלי בעילוי של צניעות
ונשיקות קודש לאור חי העולמי ,בשפלות רוח ,בשכל טהור,
בקדושת  ÊÚובאמונת אומ...

(„Ó˜-‚Ó˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÂÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 363
...אורו של משיח ג הוא מוטבעÚ·Ë· ,
בשלשלת הגדולה של העול ,של היצור ורוחניותו ,מגמת
הוייתו ,ואידיאליות עתידו...

˘‰Ù Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אורו של משיח ג הוא מוטבע  ,‡Â‰קשור בשלשלת
ziyep`d
dclezd
הגדולה של העולly ,
 ,zil`xyideשל היצור ורוחניותו ,מגמת הוייתו
ואידיאליות עתידו...

 ,˘„Â˜‰וקשור `ed

בפסקה הראשונה ,א אי מדובר כא בקריאה שונה של כתב היד ,מוכנסת התיחסות לע
ישראל שאינה קיימת במקור .בפסקה השניה נמחקה אמנ ג ההתיחסות לתולדה הישראלית,
בנוס למחיקת ההתיחסות לזו האנושית כללית .אבל המחיקה בכללותה מעלימה את העובדה
שבהפסקה המקורית שתי התולדות מוצגות כשקולות זו לזו.
אול ,מהצד השני ,מצאנו פסקות שתוקנו בבירור בדר שמעלימה או מקטינה את הצד
הלאומי ומדגישה את האוניברסליות:

 .45ראה ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ :עמ' .275
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(„Ò 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊÓ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 284
...אבל הרבה תלויה בהירות הגילוי הרזי באותו הבירור
והודאיות ,האומ ורוח החיי ,שכבר רכש לו האד המשיג
בפשטות של הדברי ,בחושי בשר ,ובלימוד מסודר ,ברעות
החבורה ,ובהשתתפות החיי ,וברגש בריא של אנושיות,
ונטיה  ˙È¯˜Úבריאה טהורה ועדינה ` .dilהקודש השמימי
מתבר לפי הער של היסוד התחתיתי של החול ,שהוא
מתיחש אליו בטהרו.

˘ÁÈ · ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אבל הרבה תלוי בהירות הגילוי הרזי ע אותו הבירור
והודאיות ,האומ ורוח החיי ,שכבר רכש לו האד המשיג
בפשטות של הדברי ,בחושי בשר ,ובלימוד מסודר ,בריעות
החבורה ,ובהשתתפות החיי ,וברגש בריא של אנושיות,
ונטיה  46˙È¯·Úבריאה ,טהורה ועדינה .הקודש השמימי
מתבר לפי הער של היסוד התחתיתי של החול ,שהוא
מתיחש אליו בטהרו.

בפסקה המקורית מציג הראי"ה זו בצד זו את הדרישה לנטיה אנושית כללית ולנטיה עברית
לאומית .העריכה לא רק שמחקה לחלוטי את ההתיחסות שהייתה ללאומיות ,אלא שג הפנתה
את הנטיה הבריאה והטבעית אל הרגש האנושי הכללי במקו העבריות.
ובמקו אחר נמחקו מספר משפטי המדגישי את מעלת ישראל:
(„Î-‚Î 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊË ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 253
...ותשוב בזה גאות של ישראל למקומה ,ופעמי גאולה
ישמעו בעול ,ורוח ישראל הנרד יחל לשוב לאיתנו ,חמוש
בכל טוב ,בכל שפעת עושר רוחני ומעשי ,עטור בעטרת
הנבואה ורוח הקודש ,מוסר והגיו ,שירה ואגדה ,ואזור
בגבורתה של תורה בעוזה ומלחמתה ,העומדת בראש כל.

˘ÊÎ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ותשוב בזה גאות של ישראל למקומה ,ופעמי גאולה
ישמעו בעול ,ורוח ישראל הנרד יחל לשוב לאיתנו ,חמוש
בכל טוב ,בכל שפעת עושר רוחני ומעשי ,עטור בעטרת
הנבואה ורוח הקודש ,מוסר והגיו ,שירה ואגדה ,ואזור
בגבורתה של תורה ,בעוזה ומלחמתה ,העומדת בראש כל.
,ea miynzyn zxyd ik`lny oeilrd fxd zlecb
dxexad
dricid
,rnypl
dyrp
zncwda
,md mler ixweq wx `ly ,l`xyi ly ozlrna
dxezd dxez z`fe ,einiiwne eipea m` ik
.l`xyi dyri dn zrcl ,'c xaca dicenila

אנו מוצאי מגמה זו ,המקטינה את ההתיחסות הפרטיקולרית לע ישראל ,ג בפסקות
נוספות:
(‡Ù˜-Ù˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊË ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 391
...והעניני נעשי אנושיי  miillkבנשמת ישראל ,וה ע
זה דבקי בשרש ,מפני הדבקות הרעננה של הנשמה
הישראלית בשרשה...

˘„Ï˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והעניני נעשי אנושיי בנשמת ישראל ,וה ע זה
דבקי בשרש ,מפני הדבקות הרעננה של הנשמה הישראלית
בשרשה...

(·È˘ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ËÈ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰ 498

˘ÂÙ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ycwl lkd zelrzd

ההבדלי ה בכלל היצירה .ההבדל בי קודש לחול ,עובדות
ה ,טשטוש צורת הוא חורב...

ההבדלי ה בכלל היצירה .ההבדל בי קודש לחול,
 ,minrl l`xyiעובדות ה ,טשטוש צורת הוא חורב...

oia

התיקו הראשו מבקש להדגיש שיש בנשמת ישראל צד כללי אוניברסלי .בפסקה השנייה מנה
הראי"ה את ההבדל בי ישראל לעמי כאחד ההבדלי המהותיי שבמציאות .העריכה העלימה
קביעה זו לחלוטי.

 .46דברינו כא מבוססי על ההנחה שהשינוי במילה זו הוא בעל משמעות תוכנית מכוונת ,אבל ייתכ שמקורו אינו
בשינוי מכוו אלא בקריאה שונה של כתב היד ,שכ הקריאה של האות השנייה אינה ברורה וספק א היא ב' או
ק' .ראה ˘˜"· ב עמ' תצא .וב˘˜"‡ נדפס "עקרית" אבל ללא המילה "אליה" שנוספה ב‡ ˜"‰¯Âואינה בכתב היד
)וב ·"ËÚנדפס נוסח זהה ל‡.(˜"‰¯Â
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‰˘‚„‰Â ‰ÙÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÂ˜È˙ 2.2
רוב גדול מהתיקוני שנעשו בעריכת ‡ ˜"‰¯Âה מהסוג שסקרנו עד כא – תיקוני של
מחיקה ,הסתרה ועידו מסרי .אול יש ג מספר תיקוני של הוספה והדגשת מסרי באופני
ובתחומי שוני.
'˙ÈÂÈˆ' ‰¯ÈÓ‡ ˙ÙÒÂ‰ 2.2.1
יש ב‡ ˜"‰¯Âמשפט ארו ומפורט שנוס בעריכה ,המדגיש את העובדה שתיקו העול תלוי
בשיבת ישראל לארצו:
(„¯-‚¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ËÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 454

˘ËÚ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ybxde lkyd zexe`n

 ...יהי רצו מלפני ,ד' או"א ,למלאת פגימת הלבנה ,ולא
יהיה בה שו מיעוט ,ויהיה אור הלבנה כאור החמה ,כאור
שבעת ימי בראשית ,כמו שהיתה קוד מיעוטה ,שנאמר ויעש
אלהי את שני המארת הגדלי .וכמו החיי הפרטיי ,כמו
כ החברותיי יקבלו את צורת החדשה ,השלמה והבהירה.
החפ היותר כמוס במרומי הסתר השכלי ,והגלוי במעמקי
לבב ,בסידור האומה וחסנה ,יחדיו יעמדו שלובי זה בזה.
l`xyi aeya ,mlera excda ritei dfd oefgd lk
`lka cneln ,eizepexyk lka yeng ,edep l
inia dkex`d ekxca mda dqep xy` ,eizepeiqp
l`e midl` l` mda xy xy` ,minra ecep
` .lkeie miypויתקיי בנו מקרא שכתוב ,ובקשו את ד'

...יהי רצו מלפני ד' או"א ,שתמלא פגימת הלבנה ולא יהיה
בה שו מיעוט ,ויהיה אור הלבנה כאור החמה ,כאור שבעת
ימי בראשית ,כמו שהיתה קוד מיעוטה enk ,שנאמר ויעש
אלהי את שני המאורות הגדולי .וכמו החיי הפרטיי,
כמו כ החברותיי ,יקבלו את צורת החדשה ,השלמה
והבהירה .החפ היותר כמוס במרומי הסתר השכלי ,והגלוי
במעמקי לבב ,בסידור האומה וחסנה ,יחדיו יעמדו שלובי
זה בזה ,ויתקיי בנו מקרא שכתוב ,ובקשו את ד' אלהיה
ואת דוד מלכ אמ.

אלהיה ואת דוד מלכ אמ.

יתכ שברוח זו יש להבי שינוי נוס:
(‰˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ‚ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰ 583
...ומזיו אורו מתגלה שהתיאור של רע ,שאנו מתארי
במציאות המוגבלה ,הוא רק תיאור עראי ,לפי הגבלתה של
הכרתנו ,ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה ,וכל
רשע הוא צדק מוזער .ומעומק הטוב  ‰Ï‚˙Óיסוד הרחמי
העליוני ,ויגלה ויראה לעי כל ,כי ד' הוא האלהי ,ועתיקא
קדישא וזעיר אנפי כוליה חד ,ועי ד' אל יראיו ,עינא חוורא,
עינא דכלא ימינא ,כי עי בעי יראו בשוב ד' ציו ,ונודעה יד
ד' ,וראו כל בשר יחדו כי פי ד' דבר.

˘„ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...ומזיו אורו מתגלה ,שהתיאור של רע שאנו מתארי
במציאות המוגבלה ,הוא רק תיאור עראי ,לפי הגבלתה של
הכרתנו ,ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה ,וכל
רשע הוא צדק מוזער .ומעומק הטוב  ‰Ï‚˙Èיסוד הרחמי
העליוני ,ויגלה ויראה לעי כל כי ד' הוא האלהי ,ועתיקא
קדישא וזעיר אנפי כוליה חד ,ועי ד' אל יראיו ,עינא חיורא,
עינא דכולא ימינא .כי עי בעי יראו בשוב ד' ציו .ונודעה יד
ד' ,וראו כל בשר יחדו כי פי ד' דבר.

שמא ג כא ,כפי שראינו באורות )לעיל ,פרק א ,סעי  ,(2.1.3השינוי של ההתיחסות לתיקו
העתידי ללשו הווה בא להדגיש את העובדה שאנו כבר נמצאי בתהלי של גאולה.
ÌÈÈÙÂÒÂÏÈÙ ÌÈÂ˜È˙ 2.2.2
לעיל ,בסעי  ,2.1.7ראינו פסקה בה העריכה עמעמה אמירה של הראי"ה המקטינה את
חשיבותה של הפילוסופיה .יש עוד מספר מקומות העוסקי בענייני פילוסופיי שחלו בה
שינויי:
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(‡˙-Ëˆ˘ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ 554

˘Êˆ-‰ˆ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

zllekd zidl`d dtwydd

טבע הדבר הוא ,שבההשקפה הרגילה ,אותה ההתבוננות
האלהית הבאה מהדעה המונוטאיסטית ,שהיא ההשקפה
היותר מפורסמת ג מצד האמונה ,היא מסבבת לפעמי עצב
וחלישות נפש ,מפני הרפיו הבא ברוח האד בציורו ,שהוא
בתור נמצא מסובב מוגבל וחלש רחוק הוא מההשלמה
האלהית ,המאירה באור תפארת גבורתה .ביחוד החולשה
מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריי מתבלטי
בנפש על ידי ההקבלה במעמד האד ,לעומת השלמות
האלהית ,ביחש אל הצדק והמוסר .אמנ עלולה חולשה זו
להיות מתמעטת באותה המדה שהאד מוצא את עצמו אית
במעמדו המוסרי ,המעשי והמדותי .אבל מכל מקו אי
החולשה נפקעת לגמרי ,מפני ההשערה הזורמת של הצעירות
החדלה לגבי הגודל האלהי ,המבהיל בתעצומות אי סו את
הרעיו היותר רחב .פחות מההשקפה הזאת מיגעת את האד
ההשקפה המונוטאיסטית ,הנוטה לההסברה ה,˙ÈËÒÈ‡ËÙ
כשהיא מזדככת מסיגיה ,המובלטת בחלקי רבי ממנה
בהחלק התבוני של החסידות החדשה ,שאי ש דבר מבלעדי
האלהות .האד מוצא את עצמו ,שא א לא יתפס בתוכיותו
מקו בפני עצמו ,שאז בהקרעו בדמיונו מהשלמות של אי
תכלית האלהית ,הוא ודאי חדל ורפוי ,ואיננו כלו ,ואיננו
כלו עוד יותר מהאי כלו של הביטול הערכי שבא על ידי
ההצטירות הראשונה ,מפני שאז הוא נחשב שאמנ יש איזה
מציאות לו בפני עצמו בגבולו ותחו חפצו והכרתו ,רגשותיו
ונטיותיו ,אלא שעולמו הוא קט באי שעור עד כדי חולשה
ואפסיות לעומת הגודל האי תכליתי האלהי ,אבל אי זאת
אפסיות גמורה ומוחלטת בעצ ,לא כ הוא בההשקפה
השניה ,המסברת שאי דבר חו מהאלהות המוחלטת ,א כ
השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האד ,הנשענות על השקפת
החיי שיש איזה מציאות פרטית הוה לעצמה ,אפילו בצורה
שבקטנות ,הוא רק הבל ושוא נתעה ,וראוי היה לפי זה
להשקפת עול זו להיות מחלישה את רוח האד במעמקי
ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה ,מכל מקו אי הדבר
כ ,אלא שזו האחרונה משיבה לאד מיד את עז נצחו ,היא
רק מעודדת אותו ,שאי לו לשכח את אמתת הויתו ,ושעליו
להתרחק מכל ארחות החיי הנובעי מהמחשבה הטעותית
של הישות של עצמו הפרטי ,הקרוע ברוחניותו מהאי סו
האלהי ,אבל כיו שהוא צועד על דר זה ,אי לו עוד לכבוש
דבר של מציאות כי א דבר של דמיו כוזב ,וכבר הוא
מאושר באי סו .אמנ באמת אי עבודה זו קלה כל כ כמו
שמצייר אותה הדמיו לכאורה ,היציאה לחופש ממסגר
הדמיו היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה
מסגר מציאותי ,מכל מקו סו סו עז רוח לו הוא יותר
מהמחשבה  .‰Â˘‡¯‰אבל אי אפשר לגשת אליה כי א על
ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר
להיות על פי ההשקפה הראשונה ,ואז היא מלבשת את
המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה ,ונעשית לה בית
קיבול והיכל .ד' בהיכל קדשו .א א על פי שהעול העיוני
וההרגשי השירי הוא יותר מזדכ ומתעלה על ידי המחשבה
השניה ,המלאה מאור הענוה וביטול היש ,מכל מקו העול
המעשי איננו יכול להיות הול את דרכו על פי ההסתכלות
התדירית העליונה הזאת ,ומוכרח הוא האד להנמי את אורו
מצד הכרח הסתגלותו לעול המעשה ולהיות קשור
בהמחשבה ההיכלית הראשונה ,אבל בידיעה ברורה ,שהיא
איננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה ,ולית לה מגרמה כלו,
אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי ממהל המחשבה
העליונה של ההסתכלות השניה שאמרנו .ואז העול הממשי
נעשה מזורז ומלוב ומלא צדק ,והעול המחשבי מתגבר

טבע הדבר הוא ,שבההשקפה הרגילה ,אותה ההתבוננות
האלהית הבאה מהדעה המונוטאיסטית 47,שהיא ההשקפה
היותר מפורסמת ג מצד האמונה ,היא מסבבת לפעמי עצב
וחלישות נפש ,מפני הרפיו הבא ברוח האד בציורו ,שהוא
בתור נמצא מסובב ,מוגבל וחלש ,רחוק הוא מההשלמה
האלהית ,המאירה באור תפארת גבורתה .ביחוד החולשה
מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריי מתבלטי
בנפש ,על ידי הפרליל בעמד האד לעומת השלמות האלהית,
ביחש אל הצדק והמוסר .אמנ עלולה חולשה זו להיות
מתמעטת באותה המדה שהאד מוצא את עצמו אית
במעמדו המוסרי ,המעשי והמדותי ,אבל מכל מקו אי
החולשה נפקעת לגמרי ,מפני ההשערה הזורמת של הצעירות
החדלה ,לגבי הגודל האלהי המבהיל בתעצומות אי סו את
הרעיו היותר רחב.
פחות מההשקפה הזאת מיגעת את האד ההשקפה
המונוטאיסטית ,הנוטה לההסברה ה˘ ˙ÈÊÂÈÙכשהיא מזדככת
מסיגיה ,המובלטת בחלקי רבי ממנה בהחלק התבוני של
החסידות החדשה ,שאי ש דבר מבלעדי האלהות .האד
מוצא את עצמו ,שא א לא יתפס בתוכיותו מקו בפני
עצמו ,שאז ,בהקרעו בדמיונו מהשלמות של אי תכלית
האלהית ,הוא ודאי חדל ורפוי ואיננו כלו ,ואיננו כלו עוד
יותר מהאי כלו של הביטול הערכי שבא על ידי ההצטיירות
הראשונה ,מפני שאז הוא נחשב שאמנ יש איזה מציאות לו
בפני עצמו ,בגבולו ותחו חפצו והכרתו ,רגשותיו ונטיותיו,
אלא שעולמו הוא קט באי שעור ,עד כדי חולשה ואפסיות,
לעומת הגודל האי תכליתי האלהי ,אבל אי זאת אפסיות
גמורה ומוחלטת בעצ .לא כ הוא בההשקפה השניה,
המסברת שאי דבר חו מהאלהות המוחלטת ,א כ השיקוע
בנטיותיו הפרטיות של האד ,הנשענת על השקפת החיי
שיש איזה מציאות פרטית הוה לעצמה ,אפילו בצורה
שבקטנות ,הוא רק הבל ושוא נתעה .וראוי היה לפי זה
להשקפת עול זו 48להיות מחלישה את רוח האד במעמקי
ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה ,מכל מקו אי הדבר
כ ,אלא שזו האחרונה משיבה לאד מיד את עז נצחו ,היא
רק מעודדת אותו ,שאי לו לשכח את אמתת הוייתו ,ושעליו
להתרחק מכל ארחות החיי הנובעי מהמחשבה הטעותית
של הישות של עצמו הפרטי ,הקרוע ברוחניותו מהאי סו
האלהי .אבל כיו שהוא צועד על דר זה ,אי לו עוד לכבוש
דבר של מציאות ,כי א דבר של דמיו כוזב ,וכבר הוא
מאושר באי סו .אמנ באמת אי עבודה זו קלה כל כ כמו
שמצייר אותה הדמיו לכאורה ,היציאה לחופש ממסגר
הדמיו ,היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה
מסגר מציאותי ,מכל מקו סו סו עז רוח לו הוא יותר
מהמחשבה  .‰Â¯Á‡‰אבל אי אפשר לגשת אליה ,כי א על
ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר
להיות על פי ההשקפה הראשונה ,ואז היא מלבשת את
המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה ,ונעשית לה בית
קיבול והיכל .ד' בהיכל קדשו.
א א על פי שהעול העיוני ,וההרגשי השירי ,הוא יותר
מזדכ ומתעלה על ידי המחשבה השניה ,המלאה מאור
הענוה וביטול היש ,מכל מקו העול המעשי איננו יכול
להיות הול את דרכו על פי ההסתכלות התדירית העליונה
הזאת ,ומוכרח הוא האד להנמי את אורו מצד הכרח
הסתגלותו לעול המעשה ,ולהיות קשור בהמחשבה
ההיכלית הראשונה ,אבל בידיעה ברורה שהיא איננה מחשבה
ברורה כשהיא לעצמה ,ולית לה מגרמה כלו ,אלא שהיא
מסובבת בסיבוב שכלי וציורי ממהל המחשבה העליונה של

 .47בכתב היד כתוב כא "הפנטיאיסטית" ,ותוק על פי משמעות המש הפסקה.
 .48המילה "זו" אינה נמצאת בכתב היד.
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ועולה מברכת מקורו ,וה מתאחדי תמיד ,על ידי הבטות
מאוחדות ,ומרכז הויה מאוחד ,ביחודא שלי.

ההסתכלות השניה שאמרנו .ואז העול הממשי נעשה מזורז
ומלוב ומלא צדק ,והעול המחשבי מתגבר ועולה מברכת
מקורו ,וה מתאחדי תמיד על ידי הבטות מאוחדות ,ומרכז
הויה מאוחד ,ביחודא שלי.

בפסקה זו יש שלושה תיקוני חשובי .הראשו והאחרו אמנ משני מהותית את משמעות
דברי הראי"ה ,אבל מקריאת ההקשר הכללי של הפסקה נראה שה רק מתקני פליטות קולמוס
של הראי"ה .התיקו האמצעי הוא מחיקת ההתיחסות הישירה של הראי"ה לשפינוזה והחלפתה
במושג פנטאיז .יש כא לכאורה כוונה להקטי את מידת הישירות של התיחסות הראי"ה
לפילוסופיה כללית .וכ מצאנו ג במקו אחר:
(‚Ï˜˙-·Ï˜˙ 'ÓÚ · ˜"‰¯Â‡) ÊÈ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ 629
...כ יותר מזה אפלה מנודח היא הדעה החושבת ,שאי כא
כי א זאת השלמות של ההתעלות ,ולא שלמות מוחלטה,
שאי שיי עמה ומצדה שו הוספה והתעלות ,מפני שהכל
כבר מעולה ,הכל של וגמור .וזאת היא האפלה ,השרויה
·˘.(ÔÂÒ‚¯·) ,ÌÈ¯„ÂÓ‰ ÌÈÏÈÙÚÓ‰ ÌÈÙÂÒÂÏÙ‰ Ï˘ Ì˙Ë
ויבאו ימי ויגלה אור ד' בכל הוד מילואו ,ויכירו הכל,
שדוקא אז יש מקו בינה להשלמות המתברכת ,שהקדש צרי
לה ,כשיש שלמות עליונה ועשירה .והקדש צרי ברכה ,ואי
צרי צדקה .והיה ביו ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד ,הוא
ושמו דוקא.

˘ÁÒ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...כ יותר מזה אפלה מנודח היא הדעה החושבת שאי כא כי
א זאת השלמות של ההתעלות ,ולא שלמות מוחלטה ,שאי
שיי עמה ומצדה שו הוספה והתעלות ,מפני שהכל כבר
מעולה ,הכל של וגמור .וזאת היא האפלה השרויה ·˘Â˙Ë
˘ .ÔÂÒ‚¯· Ïויבאו ימי ,ויגלה אור ד' בכל הוד מילואו,
ויכירו הכל שדוקא אז יש מקו בינה להשלמות המתברכת
שהקדש צרי לה ,כשיש שלמות עליונה ועשירה .והקדש
צרי ברכה ,ואי צרי צדקה .והיה ביו ההוא יהיה ד' אחד
ושמו אחד ,הוא ושמו דוקא.

כא אומנ נשמר שמו של ברגסו ,אבל הוא מובא בצורה שולית ואגבית יותר )למרות
שההקשר הוא ביקורתי( .שוור 49הצביע על שינוי נוס שנעשה מסיבה פילוסופית:
˘Ï˜ „ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚È¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) ‚È ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ,˘„Â˜‰ Í¯„ 824
miyŸcwd zepe`nvd zebfnzd

צרי להבחי את פרטי הצמאו של דעת ד' .יש שמתגבר
הצמאו של ההשכלה האלהית המקורית ,הנובעת מעצמותה
של הנשמה ,מתוק השגתה ומעצ טהרתה ,ויש שמתגבר
הצמאו של הדמיו והציור ,ויש שמתגבר הצמאו של הרגש
בטהרת הלב ובמשאות הנפש ,ויש שמתגבר הצמאו של
הלימוד לפי התכונה המבוטאה בספרי ,באותיות ובתיבות...

צרי להבחי את פרטי הצמאו של דעת ד' .יש שמתגבר
הצמאו של ההשכלה האלהית המקורית ,הנובעת מעצמותה
של הנשמה ,מתוק השגתה ומעצ טהרתה ויש שמתגבר
הצמאו של הרגש ,בטהרת הלב ובמשאות הנפש .ויש
שמתגבר הצמאו של הדמיו והציור .ויש שמתגבר הצמאו
של הלימוד ,לפי התכונה המבוטאה בספרי ,באותיות
ובתיבות...

לדעתו של שוור ,שינוי סדר המשפטי בא כדי להתאי את דברי הראי"ה לסדר מבנה
האישיות שהיה מקובל בפילוסופיה של ימי הביני :שכל ,דמיו ,רגש50.

˙ÂÓÎÒÓÂ ˙Â¯È‰·Ó ˙ÂÙÒÂ‰ 2.2.3
יש במספר מקומות הוספות שאינ משנות את הכתוב המקורי אלא מבהירות ומקלות על
ההבנה51:

 ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ .49עמ' .146145
 .50וראה הערה דומה נוספת של שוור על שינוי סדר שמטרתו להתאי לסדר קבלי :להל ,פסקה  339בנספח.
 .51וראה דוגמה נוספת בפסקה .475

87

˘ËÒ˘˙ ,„Ï˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(ÁÚ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 299
`aq `pepnd ax ly ekxc

כל הנושאי שבהויה וברעיו ה חומר לרוח האד
להתעלות על יד .ובדר הרגיל מחולקי ה למדרגות ,זה
למעלה מזה ,ועל פי התעלות גדולה הכל עולה במעלות
הקודש .וזאת היא מדתו של רב המנונא סבא ,דלא הוה שאיב
מכדא ,דאיהו כ"ד ספרי דאורייתא ,אלא הוה שט בימא רבא,
 .dxezd xewnומשו"ה דוקא הוה יכיל לסדרא פירקא
דמילי דשטותא לתלמידיו ,לפני הצעת מילי דחכמתא ,כדי
לקיי ויתרו האור מתו החוש...

כל הנושאי שבהויה וברעיו ה חומר לרוח האד
להתעלות על יד .ובדר הרגיל מחולקי ה למדרגות ,זה
למעלה מזה ,ועל פי התעלות גדולה הכל עולה במעלות
הקודש .וזאת היא מדתו של רב המנונא סבא ,דלא הוה שאיב
מכדא ,דאיהו כ"ד ספרי דאורייתא ,אלא הוה שט בימא רבא.
ומשו הכי דוקא הוה יכיל לסדרא פירקא דמילא דשטותא
לתלמידוי ,לפני הצעת מילי דחכמתא ,כדי לקיי ויתרו האור
מתו החוש...

(ÂÏ¯-‰Ï¯ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ‚Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ 438
...וכשקלי דעת באי ומזלזלי בהדמיו של האומה ,גורמי
ה לכינוס של כחות  qxdבגופו של הדמיו ,ונסיגה לאחור
גדולה הוה במצב הרוח ,עד אשר ירפאו התחלואי ,וישוב
השכל והדמיו לעבוד בכח שקול בער.

˘‚È¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...וכשקלי דעת באי ומזלזלי בהדמיו של האומה ,גורמי
ה לכינוס של כחות בגופו של הדמיו ,ונסיגה לאחור גדולה
הוה במצב הרוח ,עד אשר ירפאו התחלואי ,וישוב השכל
והדמיו לעבוד בכח שקול בער.

(ÁÈ˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) „˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 341
...והשלו ,המכליל את כל המחשבות הפזורות לרעיו נשגב
ועשיר אחד ,נורא בהודו ומלא חיי עזיזי בתכנו ,הוא שומר
את התורה מכל שכחה ,נגד הריב ,המפרר את כל דבר
לחלקי ,ומשכח.aixd yxey `ed dryxd zecg`e .
חסד לאומי  ,z`hgעכברי רשיעי דקריי לחבריהו ואכלי,
וגייצי גלימי.

˘‰˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...והשלו ,המכליל את כל המחשבות הפזורות לרעיו נשגב
ועשיר אחד ,נורא בהודו ומלא חיי עזיזי בתכנו ,הוא שומר
את התורה מכל שכחה ,נגד הרי"ב המפרר את כל דבר
לחלקי ,ומשכח .חסד לאומי ,עכברי רשיעי דקריי
לחבריהו ואכלי ,וגייצי גלימי.

ע זאת ,ראוי לציי שבדוגמה השלישית תוספת ההבהרה יוצרת משפט ביקורת חרי על
העמי – ביקורת שמצויה במקור רק ברמז .יש ג מקומות בה יש הוספה שהיא השלמה או
תוספת של פסוק )ראה פסקות  374ו.(445
יש ב‡ ˜"‰¯Âג השלמות גדולות יותר .בשלושה מקרי ישנ מספר משפטי בסופ של
פסקות שאינ נמצאי בכתב היד של ˘"˜ )פסקות  .(425 ,338 ,282הוספות אלו ג לא נמצאות
בכתבי היד האחרי של הראי"ה שהתפרסמו עד היו .ייתכ שמקור הוא בכתבי יד שעדיי לא
פורסמו אבל נראה לי שמקור אחר .על פי עדויות שונות בע"פ 52,נראה שאלו תוספות שנוספו
בכתב יד על גבי הדפי המודפסי שאות הגיש הנזיר לראי"ה במהל עבודת העריכה של
‡ .˜"‰¯Âככל הנראה התוספת היא של הראי"ה עצמו .מבחינה תוכנית ,התוספות ה סיכו או
הוספה על גבי הנאמר כבר בפסקה ואי בה שינויי עקרוניי תוכניי.

 .52כ ,למשל ,על פי עדות ראיה של ה' רחמני.
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ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÂ˙È .3
˜"‰¯Â‡ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙Â¯Â‡ ˙ÎÈ¯Ú ÔÈ· 3.1
סקירה כללית של השינויי שהוכנסו בעריכת הספרי ‡ ˙Â¯Âו‡ ˜"‰¯Âמביאה למסקנה שיש
הבדל עקרוני בסיגנו העריכה בי הרצ"י לרב הנזיר בכל מה שנוגע לנוסח הפסקות שפורסמו.
באופ כללי נית לומר שהרצ"י ער בצורה חופשית ומתערבת יותר מאשר הנזיר .הדבר בא לידי
ביטוי במספר נקודות .1 :היק התיקוני :למרות ש‡ ˙Â¯Âהוא ספר קט בהרבה ,הרי שב‡˙Â¯Â
מצאנו יותר תיקוני ושינויי מאשר ב‡ – ˜"‰¯Âה שינויי תוכניי וה שינויי לשוניי.
 .2אופי העריכה :הנזיר מעתיק על פי רוב את דברי הראי"ה במדוייק .המקומות בה הוא מתערב
ה נקודתיי .הדבר נכו לא רק בנוגע לתיקוני תוכניי אלא ג בענייני לשו :הנזיר מתק רק
במקומות מוגדרי ועל בסיס כללי הדקדוק )כגו בעניני זכר ונקבה( .לעומת זאת ,נראה שהרצ"י
ער מתו תחושה הרבה יותר חופשית בנוגע לנוסח המקורי ,והוא משנה את הנוסח לא רק
במקו שיש בו צור נקודתי ,אלא ג באופ כללי יותר – לצור שיפור הסגנו ,הלשו או ההבנה.
מבחינה תוכנית ,הרי שב‡ ˜"‰¯Âאנו רואי בעיקר מגמה של זהירות והמנעות מפרסו תכני
"בעייתי" מבחינה דתית .מגמה זו היא בעלת אפיוני דומי למגמה שראינו לעיל ב‡,˙Â¯Â
והתיקוני נעשו באות תחומי .כמעט ולא מצאנו ב‡ ˜"‰¯Âמגמה חיובית של הוספת מסרי
כפי שראינו ב‡.˙Â¯Â

‰ÎÈ¯Ú‰ ˙ÂÓ‚Ó·˘ ˙Â¯È˙Ò‰ 3.2
כמו ב‡ ,˙Â¯Âג ב‡ ˜"‰¯Âאפשר להצביע על סתירות ברורות בי מגמות העריכה השונות
העולות מבדיקת השינויי שהוכנסו בנוסח דבריו של הראי"ה .ציינו כבר לעיל )בסעי  (2.1.9את
הסתירה שיש בנוגע ליחס בי לאומיות ואוניברסליות .ראינו ש מספר תיקוני שנעשו בבירור
כדי להדגיש את הצד האוניברסלי שבע ישראל ,ומאיד יש ג תיקוני ברורי שבאי לחזק את
הנבדלות הלאומית של ישראל .בסעי  2.1.7ראינו מגמה ברורה של החלשת הביקורת על המדע
והפילוסופיה ,אול בסופו של אותו סעי ובסעי  2.2.2ראינו ג מגמה הפוכה המבקשת למחוק
את ההתיחסות החיובית של הראי"ה להתפתחות המדעית ולהקטי בכלל את מידת ההתיחסות
שלו לנושאי פילוסופיי .סתירות נוספת ראינו בסעי  2.1.6בנוגע לקבלה ובסעי  2.1.8בנוגע
ליחס אל האינדיבידואליז.
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סתירה נוספת ,שלא צויינה לעיל ,נוגעת לשאלת היחס שבי הלכה ונבואה .ראינו מגמה עריכה
מקיפה וברורה לתק את המקומות בה כותב הראי"ה בנימה של הסתייגות וביקורת על פרטי
תורה ודיקדוקיה  בשעה שה מפריעי לעיסוק הרוחני הרחב בעול הנסתר ובדרגות רוח
הקודש .על רקע זה מפתיע למצוא תיקו בעל מגמה הפוכה ,המוחק מקו בו הראי"ה עצמו מדבר
בבירור על עליונות ההלכה:
(„Î-‚Î 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÊË ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 253

˘ÊÎ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

`d`eapde dxezd ceg

נבואה ורוח הקודש באיÏ ,'c xaca ,פנימיותו של אד,
ומתוכו ה נשפעי לכל מה שנוגע לעול כולו .וoirn
דוגמת האגדה ,הרי היא נובעת מהנפשיות של האד,
ומסדרת את עניניה ג כ ביחש החיצוני של העול .אבל
התורה ,היא באה מתו הארת האמת העליונה ,שאי בה שו
הבדל בי פנימיותו של אד להעולמיות כולה ומקורה.
מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע .פה אל פה אדבר בו .ומראה
ולא בחידות ,ותמונת ד' יביט .רק נבואה זו יכולה לת תורה.
ומתו כ נעלה היא התורה מכל נבואה ,וחכמי תורה עדיפי
מנביאי ,מצד התוכ העליו ,שממנו ה יונקי את החיי
הרוחניי שלה .מצד גאות של ישראל שנטלה מה ונתנה
לאומות העול ,מתגבר כח של היפו הסדר .והנביאי
וכתובי ,ושפעת רוח הקודש ,משפיעי לפעמי בצורה יותר
בולטת מהשפעת התורה ,והאגדה מתגברת על ההלכה.
ובאמת היא צרת גלות גדולה .וצרי הדור להיות חמוש
בגבורה ,בגדולי תורה ,בעלי מסורת ,בעלי תורה בהלכה,
שכח האגדה ,ונטית שפעת רוח הקודש ,והידור הופעת קבלת
רוח הנבואה לא יחסר לה .וה יגבירו את כח ישראל,
להכשירו לגאולה ,לרומ את התורה  È"Úהנבואה ורוח
הקודש ,ואת ההלכה ,והמעשה ותלמודה È"Ú ,האגדה,
והמוסר ההגיוני .ותשוב בזה גאות של ישראל למקומה,
ופעמי גאולה ישמעו בעול ,ורוח ישראל הנרד יחל לשוב
לאיתנו ,חמוש בכל טוב ,בכל שפעת עושר רוחני ומעשי,
עטור בעטרת הנבואה ורוח הקודש ,מוסר והגיו ,שירה
ואגדה ,ואזור בגבורתה של תורה בעוזה ומלחמתה ,העומדת
בראש כל.

נבואה ורוח הקודש באי Óפנימיותו של אד ,ומתוכו הוא
נשפע לכל מה שנוגע לעול כולו .ודוגמתה האגדה ,הרי היא
נובעת מהנפשיות של האד ,ומסדרת את עניניה ג כ ביחש
החיצוני של העול .אבל התורה ,היא באה מתו הארת
האמת העליונה ,שאי בה שו הבדל בי פנימיותו של אד
להעולמיות כולה ומקורה ,מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע.
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ד' יביט .רק
נבואה זו יכולה לת תורה .ומתו כ נעלה היא התורה מכל
נבואה ,וחכמי תורה עדיפי מנביאי ,מצד התוכ העליו
שממנו ה יונקי את החיי הרוחניי שלה .מצד גאות של
ישראל שנטלה מה ונתנה לאומות העול ,מתגבר כח של
היפו הסדר ,והנביאי וכתובי ושפעת רוח הקודש,
משפיעה לפעמי בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה,
והאגדה מתגברת על ההלכה .ובאמת היא צרת גלות גדולה.
וצרי הדור להיות חמוש בגבורה ,בגדולי תורה בעלי מסורת,
בעלי תורה בהלכה ,שכח האגדה ,ונטית שפעת רוח הקודש,
והידור הופעת קבלת רוח הנבואה ,לא יחסר לה ,וה יגבירו
את כח ישראל להכשירו לגאולה ,לרומ את התורה È·‚ ÏÚ
הנבואה ורוח הקודש ,ואת ההלכה ,והמעשה ותלמודה ÏÚ
‚· Èהאגדה והמוסר ההגיוני .ותשוב בזה גאות של ישראל
למקומה ,ופעמי גאולה ישמעו בעול ,ורוח ישראל הנרד
יחל לשוב לאיתנו ,חמוש בכל טוב ,בכל שפעת עושר רוחני
ומעשי ,עטור בעטרת הנבואה ורוח הקודש ,מוסר והגיו,
שירה ואגדה ,ואזור בגבורתה של תורה ,בעוזה ומלחמתה,
העומדת בראש כלik`lny oeilrd fxd zlecb .
,rnypl dyrp zncwda ,ea miynzyn zxyd
wx `ly ,l`xyi ly ozlrna dxexad dricid
z`fe ,einiiwne eipea m` ik ,md mler ixweq
dn zrcl ,'c xaca dicenila dxezd dxez
.l`xyi dyri

הראי"ה כותב במפורש שהתורה וההלכה – העיונית והמעשית – צריכות לעמוד מעל לאגדה,
לנבואה ולרוח הקודש .העריכה מחקה קביעה זו ושינתה לחלוטי את משמעות הפסקה לכ שיש
לרומ את ההלכה על ידי הנבואה ורוח הקודש )קביעה שצריכה לצאת מתו הנחה מוקדמת
שהאחרונות נמצאות ברובד עליו יותר( .הבאתי כא את הפסקה במלואה כדי לחדד את הסתירה,
שכ בתחילתה של פסקה זו עצמה יש תיקו חשוב הבא להקטי את נועזות האמירה של הראי"ה
על הנבואה הנובעת מפנימיותו של אד )וראה לעיל ,סעי .(2.1.2
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ÌÈÂ˘ ÌÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙Â˘È‚ ˙ÂÙ˜˘ÓÎ ˙ÂÂ˘ ‰ÎÈ¯Ú ˙ÂÓ‚Ó 3.3
דומני שהדר הטובה ביותר להבי חלק מהסתירות בי התיקוני השוני ב‡ ˜"‰¯Âהיא על
בסיס ההנחה שתיקוני אלו אינ משקפי רק את מגמתו של הרב הנזיר אלא את מגמותיה של
שאר המעורבי בעריכה .התמונה המורכבת ובעלת הסתירות העולה מבדיקתנו מחזקת מאוד את
מה שנכתב לעיל ,בסעי  ,1.1על כ שהשינויי שיש ב‡ ˜"‰¯Âמשקפי לא רק את עריכתו של
הנזיר אלא ג את מגמותיה של השותפי האחרי בעריכה .נית ג לנסות לשיי ,באופ
משוער וזהיר ,חלק ממגמות העריכה שונות לעורכי שוני על סמ הידוע לנו על עמדותיה.
.‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ ÒÁÈ ,˙Â¯È‚ÒÂ ˙ÂÁÈ˙Ù ,˙ÂÈÏÒ¯·ÈÂ‡Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï 3.3.1
סוגיית הלאומיות והיחס שבי פרטיקולריות לאוניברסליות בהגותו של הראי"ה זכתה לדיו
נרחב 53.בי תלמידיו של הראי"ה יש הבדלי בסוגיה זו ובישומיה הנוגעי ג לשאלת היחס
לתרבות ולהשכלה כללית .הרב חרל"פ הדגיש מאוד את היחודיות של ע ישראל ואת הפער
והניגוד שבי היהודי והגוי  עד כדי דמוניזציה של הגויי 54.הרצ"י ג הוא מדגיש את היחוד של
ע ישראל ואת הפער בינו ובי העמי ,תו הדגשת הצור לשמור על יחוד רוחני ותרבותי
וזהירות מהשפעות חיצוניות 55.מצד שני ,אנו מוצאי אצל הרב הנזיר גישה פתוחה יותר לתרבות
הכללית ולמגע ע עולמ של עמי אחרי56.

ההבדל בי גישתו של הרב הנזיר ,בעל ההשכלה הפילוסופית ,העוסק הרבה בהשוואות של
מחשבת היהדות אל הפילוסופיה הכללית ,לבי גישתו של הרצ"י  המסתייגת מהפילוסופיה
ומהעיסוק בה ,בא לידי ביטוי ג ביחס לדר הלימוד הנכונה של תורת הראי"ה .בשנת תש"ו יצאה
לאור בירושלי חוברת קטנה בש · ,‰"È‡¯‰ ‚ÂÁ ÈÏ‚ÚÓחוברת זו ,שנערכה על ידי ח' ליפשי,
הכילה סיכומי דברי שנאמרו במסגרת חוג הלומדי שהתכנס ללימוד ‡ .˜"‰¯Âהרצאתו של
הרצ"י נדפסת תחת הכותרת 'קוי לחוג הראי"ה )לדרכי העיו במשנת אאמו"ר הרב זצ"ל(' ,והיא

.53
.54
.55
.56

ראה למשל ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;˙ÂÈÓÂ‡Ï ,ÔÂ-Ô· :עמ'  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;203201עמ'  ,·‡‰ ,Ô¯‡ ;246233עמ' .299
בשאלת היחס לתרבות כללית ראה.ÌÈÁ·Ó ,Ë·˘ ,˙ÓÎÁ ,Ë·˘ :
ראה על כ למשל ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;202עמ' ) 83הערה  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;86 ,(1עמ' .253246
ראה למשל ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;203עמ' .261253
ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .ÂÏ ÔÈ‡ ,Ë·˘ ;310308 ,148
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מכילה הדרכות לדר הלימוד הנכונה של תורת הראי"ה .הרצ"י מתבטא בחריפות כנגד נגיעה
בפילוסופיה או חכמת חול אחרת במהל לימוד תורת הראי"ה:
הקבלות והשואות בי העניני והלשונות הנאמרי ונלמדי כא ,לבי עניני ולשונות של דברי
מדע ,ספרות ושירה של חול ,ג להתאמה וג להתנגדות שביניה ,ה של גויי וה של אנשי
בישראל ,יש לצמצ בה ולהעמיד על הפחות שבשיעורי .הכנסה זו של חולי – ואי צרי לאמר
של פסולי וטמאי – לש איזו כונה שהיא ,ואפילו בהזכרת ש ורמיזה בעלמא ,בעזרת הכהונה
הזאת של חכמת הקודש ,מחשבתה ושירתה ,מדעה וספרותה ,יש בה סכנה של סתירה לא בלבד אל
היחס הנפשי הדרוש להקשבת ההבנה האמיתית של הדברי ,אלא – יתר על כ מצד תסבוכת
ההתנגשות הרוחנית של מי בשאינו מינו – א אל בהירות ההבנה ,העמקת עיונה והישרת בירורה,
כשהיא לעצמה57.

הדברי חדי כל כ עד שבהמש הדברי נצר הרצ"י לומר שבאות מקומות בה יש הכרח
לעיסוק בפילוסופיה להבנת דברי הראי"ה )שהרי יש מקומות בה הראי"ה עוסק ישירות ובאופ
מפורש בפילוסופיה( – המצווה לשמוע דברי חכמי ולהסביר תג על הלומד מהנזק הצפוי...
לאור זאת ,מפליא לקרוא את דברי הנזיר שנאמרו באותו פורו עצמו 58.בדברי אלו ,שנדפסו
אחר כ כמבוא ל‡ ,˜"‰¯Âלא רק שיש השוואות פילוסופיות – אלא שהנזיר א מצביע על מקורות
פילוסופי כמקור דבריו של הראי"ה )כגו :האידאות האפלטוניות כמקור רעיו הטוב הכללי(59.

נית א כ לשער ,במידה של זהירות ,שהסתירות העיקריות שראינו במגמות העריכה בי
הדגשת הלאומיות לאוניברסליות ,בי טשטוש ביקורת על הפילוסופיה לבי הקטנת מקומה
בהגותו של הראי"ה וכו' – משקפות בעצ את הבדלי הגישה והמחלוקת בי המעורבי בהכנסת
השינויי האלה.
˙ÂÏ‚˙‰‰ ˙¯˙Ò‰Ï Ú˜¯‰ 3.3.2
במבוא )לעיל ,סעי  (3הזכרנו את אבחנתה של סמדר שרלו 60בי המגמה האזוטרית של הרצ"י
והרב חרל"פ בנוגע לפרסו כתביו של הראי"ה ,לבי הגישה היותר אקזוטרית של רב הנזיר והרב

 ,‰"È‡¯‰ ‚ÂÁ ÈÏ‚ÚÓ· .57עמ' יביג.
 .58ש ,עמ' טזכו.
 .59וזאת בניגוד מוחלט לדברי הרצ"י באותו פורו ,שלאחר הדברי שהובאו לעיל נגד העיסוק הפילוסופי בלימוד
אורה"ק ממשי ואומר" :ההגדרה של בעל השמועות ,העומד בעצמו לפנינו בחוגנו' ,שמקורות מחשבותיו מפכי
רק מאהלי ש ,מבארה של תורה בהגיגיה הפומביי והטמירי )אגרות הראי"ה ,אגרת תצ"ג(' ,היא הנאמנת
והמחייבת את הזיקה הראויה לתפיסת ענינינו ולשונותינו אלו והבנת הנכונה) ".ש ,עמ' יג(.
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קוק עצמו .דיונה של שרלו נסב בעיקר סביב שאלת ההסתרה של עולמו הפנימי של הראי"ה ושל
חוויותיו המיסטיות וההתגלותיות .לעיל ,סעי  ,1.1הגענו לאבחנה דומה על המגמות של
המעורבי בעריכת ‡ .˜"‰¯Âע זאת ,יש להעיר שבנוגע לפסקה  ,253הנוגעת למקורה של
ההתגלות ושהוכנסו בה מספר שינויי )נידונה לעיל ,סעיפי  ,(3.2 ,2.1.9 ,2.1.2השתמרה לנו עדות
על מעורבותו של הראי"ה עצמו בתיקונה:
סיפר לנו הרב הנזיר על  ‰"È‡¯‰ ÌÚ ÂÏ˘ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰בשאלת ניסוחה של פסקה זו ,מחמת החשש
שמא יבינו בה ,שאי הנבואה אלא חזו ליב של בני אד— "חזו ִלב ידברו – לא מפי ה'"
)ירמיהו כ"ג טז(— ויסיקו ממנה מסקנות של דופי לפיכ ˘ ˙Á‡ ‰ˆÚ·Â ,ÁÂÒÈ‰ ˙‡ ÂÈהגיעו ÁÒÂÏ
)· ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ôעמ' .(154

˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡· ÒÙ„‰

פסקה זו אמנ אינה עוסקת ישירות בעולמו האישי של הראי"ה אלה בשאלת מקור ההתגלות
בכלל ,אבל נית ללמוד ממנה שהזהירות בסוגיית ההתגלות הייתה ג נחלת של הראי"ה61

והנזיר .זכר לזהירות זו של הנזיר נשמר בדברי שכתב ביומנו בשנת תשכ"א:
אמנ בתחית הקודש ,בתחית האומה ושובה לאר קדשה ,בקבו גליות ובני המדינה ,הכרח הוא,
שתקו ותתחדש רוח הנבואה בישראל ,חוזי ונביאי קודש .וכ דמות הרב מר זצ"ל ,א כל
התארי הרבי ,הגדולי והנשגבי ,שתארו דמותו הנשגבה :גאו וצדיק ,חסיד ,חכ ,משורר
ופלֹסואלהי ,גדול ,וגבור ,על כל אלה מרח התֹאר הנשגב ,שאי בכחנו ועוז רוחנו להביעו.
קדושִ ,
הוא נרמז בכתבי קדשו ,הנדפסי :בחכמת הקודש ,ומוסר הקודש ,וביחוד בחכמת הקודש פרק קלח,
מקוטע ,ובלי כותרת ,ונקודות נקודות בראשו ,במקו דברי נשגבי62.

נמצאנו למדי שזהירות זו הייתה של כל העוסקי במלאכה ,והיא הרקע לתיקוני שנסקרו
לעיל בתחו זה .מצד שני ,ההסתרה השיטתית שראינו לעיל של כל הגוו האישי ,ג כשאינו
עוסק בהתגלות 63,מקורה ככל הנראה בתפיסת של הרצ"י והרב חרל"פ )כפי שהראתה שרלו

 ,Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ .60עמ' .2016
 .61ראוי ע זאת להעיר ,שבשיחה בי הראי"ה לרצ"י על הפסקה העוסקת בהתעמלות )ראה לעיל ,פרק א ,סעי
 ,(3.3.2ראה הראי"ה את העובדה שמקור הדברי הוא בהתגלות דווקא כסיבה לפרסו" :כאשר סידרתי את
הקוב הקדוש הזה ,אמרתי :אולי כדאי לעכב את הפרק הזה? אבא זכרונו לברכה גער בי ואמר לי בזה הלשו :זה
לא מיראת שמי ,זה מיראת בשר וד .זו חולשה כלפי דברי קודש ,דברי ממקור שמיימי אלוהי .הוא גער בי
ולא נת לי לעכב .וככה נשאר" )˘ ,˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈעמ' .(34
 ,ÒÁÈ ,¯ÈÊ‰ .62עמ' .194
 .63ראה לעיל ,סעי  ,2.1.4שהכתיבה בגו ראשו שונתה לא רק במקומות בה הראי"ה כותב על התגלות או על
עולמו הפנימי ,אלא ג במקומות בה הוא רק מחווה דעה על סוגיה זו או אחרת.
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]לעיל ,הערה  .([60ע זאת ,יש עדיי לבחו את השאלה עד כמה מגמה זו שינתה את תמונת הגותו
של הראי"ה ועד כמה סתרה את דעתו של הראי"ה עצמו ,וראה על כ להל ,סעי .3.5.1
˙È¯Â·Èˆ ‰‚‰‰ ÏÂÓ ˙ÂÙ‚ÒÂ ÌÊÈÏ‡Â„È·È„È‡ 3.3.3
המחקר עסק בכמה הבדלי שבי שלושת תלמידיו הגדולי של הראי"ה )הרב חרל"פ ,הרצ"י
והנזיר( 64.לעניינינו חשוב במיוחד ההבדל בי היותו של הרצ"י מנהיג ציבורי בעל השפעה רחבה65,

ובי דרכו האישית והיחודית של הרב הנזיר .הנזיר התלבט בשאלת ההנהגה הציבורית ואולי ג
חתר אליה ,אול השפעתו הייתה מצומצמת בהרבה מזו של הרצ"י 66.הוא התאפיי כל ימיו
בדרכו היחודית בעבודת ה' ,דר זו כללה נזירות אישית )מיי ומתספורת( ,צמחונות ,התרחקות
מחברת הבריות והנהגות שונות של פרישות וסיגו – 67כהתכוננות לנבואה 68.על רקע זה אפשר
אולי להבי את התיקו בפסקה ) 312ראה לעיל ,סעי   (2.1.8בו נמחקה הסתייגות ברורה של
הראי"ה מסגפנות 69,ואת התיקו המדגיש את האינדיבידואליז )בפסקה  ,423ראה ש( .תיקו
נוס שאפשר לקשר לדרכו היחודית של הנזיר קשור לחשיבותה של השתיקה:
˘‡˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

(‚Ú¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) Â ˙Â˘È¯Ù ,˘„Â˜‰ Í¯„ 887
zinipt zecceazde dwizy

יתרו השתיקה ורוח הקודש  ¯·Á˙Ó‰על ידה ,בא מתו
ההתפרצות הפנימית ,שבאה מתו מעי הנשמה ,שדורש
להתפשטותו והרחבתו מגרש גדול מבלי מעיק ,וחמורה היא
ההתבודדות הפנימית מאד ,ודורשת היא שגשוגה בלא שו
הפרעה בעול .אז יוצרת היא את ערכיה וגווניה מכחה התוכי
הפנימי ,ואור הרוחני ,פאר החיי וגבורת היסודית מתגברי
והולכי...

.64
.65
.66
.67

יתרו השתיקה ,ורוח הקודש  ¯·‚˙Ó‰על ידה ,בא מתו
ההתפרצות הפנימית שבאה מתו מעי הנשמה ,שדורש
להתפשטותו והרחבתו מגרש גדול מבלי מעיק 70.וחמורה
היא ההתבודדות הפנימית מאד ,ודורשת היא שגשוגה בלא
שו הפרעה בעול ,אז יוצרת היא את ערכיה וגווניה מכחה
התוכי ,הפנימי ,ואור הרוחני ,פאר החיי וגבורת היסודית,
מתגברי והולכי...

ראה למשל ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;127125 ,113110 ,101100עמ'  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;5857עמ' ;2019
˘· ,ÂÏ ÔÈ‡ ,Ëעמ'  ,È„ÈÁÈ ,·¯‡‚ ;114112עמ'  .8583וראה פירוט ג בהערות הבאות.
ראה למשל ,˙ÂÂÈˆÓ ,Ô¯‡ :עמ'  ,·‡‰ ,Ô¯‡ ;ÌÊÈÏËÓ„ÂÙ ,Ô¯‡ ;365213עמ'  ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;318304עמ' 57
 ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;62עמ' .202200 ,1817
ראה ,¯ÈÊ‰ ˙˘Ó :עמ' נדנו ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ .עמ' .343 ,144143
ראה למשל ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ :עמ' יט ,נ ,עד ,ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ .עמ' רפח;  ,¯ÈÊ‰ ˙˘Óעמ'  ,3130 ,2827לזלח ,סוסח ,פפו.

 ,¯ÈÊ‰ ˙ÎÒÓעמ' יטכ; ˘ ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂעמ'  ,ÂÏ ÔÈ‡ ,Ë·˘ ;173167 ,144עמ' .99
 .68ראה ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ :עמ' נטס;  ,¯ÈÊ‰ ˙˘Óעמ'  ,1817 ,14נבנג ,סג ,סהסו ,עעב ,עדעה ,עחפ ,פופז; ·¯˙Ò
 ,‰‚¯„Ó‰עמ' כגמו; ˘ ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂעמ' .197174
 .69על ההבדל העקרוני שבי הראי"ה והנזיר בנקודה זו ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  .173וראה ג ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :
˜ ,˜Âעמ' .133132
 .70בכתב היד כתוב "מבלי מעסק זה".
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תיקו זה מעלה את חשיבותה של השתיקה ומעניק לה לא רק את היכולת להגביר את רוח
הקודש הקיימת ,אלא את היכולת לחבר את האד לרוח הקודש לכתחילה .תיקו זה תוא מאוד
את דרכו של הנזיר ,שכחלק מחתירתו לרוח הקודש הנהיג את עצמו בתעניות דיבור ממושכות71.

מצד שני ,יש ג תיקוני הפוכי  הקרובי למגמה הציבורית והכללית של הרצ"י .לעיל,
בסעי  ,2.1.8הובאה פסקה  309המקטינה את מידת החופש האישי .תיקו נוס ברוח זו מצאנו
בפסקה המתייחסת לתפקיד של הצדיקי:
(ÁÚ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ·Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 299
...אמנ היא מדה ראויה דוקא לנוני ימא ,שאינ צריכי
אפילו להגנה של ספינות ,וללכת בעמקי תהומות ,וכל
מצולות ,הוא לה טיול ,ועונג ,המשמח את המקוgnyne ,
` .zeixad zלוית זה יצרת לשחק בו.

˘ËÒ˘˙ ,„Ï˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...אמנ ,היא מדה ראויה דוקא לנוני ימא ,שאינ צריכי
אפילו להגנה של ספינות ,וללכת במעמקי תהומות וכל
מצולות הוא לה טיול ועונג ,המשמח את המקו .לוית זה
יצרת לשחק בו.

תיקו זה מוסי ליעוד של הצדיקי העליוני ,בנוס לשימוח המקו ,ג את התפקיד של
שימוח הבריות.

ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ‰·ÓÏ ˙ÂÓ‡˙‰ 3.4
פרופ' דב שוור טע במספר הזדמנויות 72ש‡ ˜"‰¯Âהוא בעצ חיבור משות של הראי"ה
והרב הנזיר .לשיטתו הראי"ה אינו הוגה שיטתי והנזיר הוא שיצר את המבנה הפילוסופי של הספר
על בסיס השכלתו הפילוסופית המסודרת .אל תו מבנה מוקד זה שיב הנזיר את פסקות
כתיבתו האקראית של הראי"ה כ שנוצר הרוש של ספר הגות סדור ושיטתי .עיקר הדיו בסוגיה
זו יהיה להל בפרק השלישי )להל ,סעי  .(5בפרק זה ברצוני רק לבחו את השאלה הא נית
למצוא בשינויי ,בהשמטות או בהוספות שראינו תימוכי לטענתו של שוור .דהיינו ,הא
הוכנסו בדבריו המקוריי של הראי"ה שינויי שמטרת להתאימ למסגרת הפילוסופית הכללית
של הספר .במסגרת דיו זה אקדיש להל דיו נפרד לכותרות שנת הנזיר לפסקות שבספר.
ככלל ,מצאתי רק פסקה אחת שנית לטעו שהשינויי שהוכנסו בה נובעי מהצור
להתאימה למסגרת המחשבתית בה שיב אותה הרב הנזיר:
(„Ó˜-‚Ó˜ 'ÓÚ ‡ ˜"‰¯Â‡) ÂÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ 363

˘‰Ù Á ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ

ycewd ly zirahd dtwydd

ההשקפה הטבעית ,ycewd ly ,היא ההשקפה היותר עמוקה
ויותר אמתית בעולמנו ,מצד העול בכללו ובפרטיו,
בגשמיותו ורוחניותו ,בטבעיו ובנסיו .כל זמ שמתדלדל
הבסיס של ההשקפות ,הער הטבעי ,מתכונת החיי
הרוחניי ,הרי הוא מאבד את הכל .מוב הדבר ,שאי

ההשקפה הטבעית היא ההשקפה היותר עמוקה ויותר אמתית
בעולמנו ,מצד העול בכללו ובפרטיו ,בגשמיותו ורוחניותו,
בטבעו ובניסיו .כל זמ שמתדלדל הבסיס של ההשקפות,
הער הטבעי ,מתכונת החיי הרוחניי ,הרי הוא מאבד את
הכל .מוב הדבר ,שאי הטבעיות קיימת מצד  „ÂÒÈהעול,

 .71ראה ,¯ÈÊ‰ ˙˘Ó :עמ'  ,¯ÈÊ‰ ˙ÎÒÓ ,2827עמ' טזיז ,כאכו; ˘ ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂעמ' .171
 ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;˙Â¯Â‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;‰ÎÈ¯Ú ,ı¯ÂÂ˘ .72עמ' .233198
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הטבעיות  ,dzyecw lk mr ,z`fdקיימת מצד ÈÁ
העול ,מצד האלהות ,מצד dמקור ההויה בעומק תוכ רומו,
 .miycwd ycew `ed myyאבל הדבר הגור לנו לחשוב,
להגות ,לשיר ולהאמי ,הוא יסוד העולמי .ויסוד זה הוא
 llekחוליות של שלשלת גדולה ,ארוכה ומסודרת ,שכל
אחת נאחזת בחברתה ,במערכה טבעית .ycew ly ,ג הנסי
ה טבעיי ,ה טבעיי בער שלה .ג לה יש יחס
בחלקיה ,בפעולותיה ,בהשפעותיה ,בעצמ ,ובהפעלת,
על העול ,על הנפשות ,על הדעות ועל המעשי .חלילה
למסמס את היסוד המקומי ,את הכלי המחזיק את כל האור
והחיי ,מכל פנת החיי ,וקל וחומר מdפנה הראשית של
החיי  .ÌÈÈ˘‡¯‰אורו של משיח ג הוא מוטבעÚ·Ë· ,
 ,˘„Â˜‰וקשור  `edבשלשלת הגדולה של העול ,של היצור
ורוחניותו ,מגמת הוייתו ,ואידיאליות עתידו .אי העול קרוע
ומרוסק ,עומד הוא בני אית .ושמי ושמי שמי יחד ע
תחתיות אר עושי ה חטיבה אחת ,עול אחד ,וישות
אחת .מגדלי את כח הנשמה ,מאמצי את יסוד חיי הרוח,
מעוררי בזה שפעת חיי ,בכל חדרי הבשר ,בכל חגוי
החומר ,מחזקי את חיי הגויה ,מאמצי את היסוד הכליי של
החיי .מרחיבי ומגדילי בזה ג את זהר הנשמה.
כשמתאמצת האנושיות להתגדל במפעלותיה ,סו האורה
הרוחנית לבא בתקפה .וכשישראל מתאזר ‰È·‚‰Ï ,ג את
חילו  ,È¯ÓÁ‰אור קודש הול  ÔÈ¯˜ÓÂבעול .ואור גאולת
עול ,וחיי עד הולכי ומתקרבי.

מצד האלהות ,מצד מקור ההויה בעומק תוכ רומו,
 73.jln ly ehiaxya ynzyn heicdאבל הדבר הגור
לנו לחשוב ,להגות ,לשיר ולהאמי ,הוא יסוד העולמי.
ויסוד זה  jexrהוא במערכה טבעית ,חוליות של שלשלת
גדולה ,ארוכה ומסודרת ,שכל אחת נאחזת בחברתה .ג
הנסי ה טבעי ,ה טבעי בער שלה .ג לה יש יחס
בחלקיה ,בפעולותיה ,בהשפעותיה בעצמ ,ובהפעלת
על העול ,על הנפשות ,על הדעות ועל המעשי .חלילה
למסמס את היסוד המקומי ,את הכלי המחזיק את כל האור
והחיי ,מכל פינת החיי ,וקל וחומר מפינה הראשית של
החיי  .ÌÈÈÁÂ¯‰אורו של משיח ג הוא מוטבע  ,‡Â‰קשור
בשלשלת הגדולה של העולziyep`d dclezd ly ,
 ,zil`xyideשל היצור ורוחניותו ,מגמת הוייתו
ואידיאליות עתידו .אי העול קרוע ומרוסק ,עומד הוא בני
אית ,ושמי ושמי שמי ,יחד ע תחתיות אר ,עושי ה
חטיבה אחת ,עול אחד וישות אחת .מגדלי את כח הנשמה,
מאמצי את יסוד חיי הרוח ,מעוררי בזה שפעת חיי בכל
חדרי הבשר ,בכל חגוי החומר .מחזקי את חיי הגויה,
מאמצי את היסוד הכליי של החיי ,מרחיבי בזה ומגדלי
ג את זוהר הנשמה .כשמתאמצת האנושיות להתגדל
במפעלותיה ,סו האורה הרוחנית לבא בתקפה .וכשישראל
מתאזר ‡ ¯È·‚‰Ï ÂÏÈÙג את חילו  ,Ì˘Â‚Ó ¯˙ÂÈ‰אור קודש
הול  ‰·¯˙ÓÂבעול .ואור גאולת עול ,וחיי עד ,הולכי
ומתקרבי.
oi` ik

פסקה זו תוקנה בהיק גדול וחריג יחסית למה שראינו ב‡ .˜"‰¯Âדנו לעיל בחלק מהתיקוני
מבחינה מקומית .אול מבט כללי על הפסקה מראה הכנסה שיטתית של מושגי הקודש וקודש
הקדשי )חמש פעמי!( .דומה שהדבר נעשה בכדי לשלב אותה בתו המסגרת של הדיו על יחסי
הקודש והחול בו היא שובצה .בפסקה הקודמת ) (362כתוב:
אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעול היא ,להשקי ג על החול מתו האספקלריא של
קודש ,לדעת שאי באמת חול מוחלט בעול .ולעומת זה כל המדידות של קודש כחול ה לגבי אור
)‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' קמג(.

הקודש העליוÓ ,מקור אי סו

מופיעי כא מושגי החול ,הקודש והקודש העליו  הוא מקור הקודש הרגיל והחול ג יחד.
מבנה זה מופיע מספר פעמי בהגותו של הראי"ה ,ולעיתי מכונה הקודש העליו – קודש
הקודשי 74.בפסקות שלאחר מכ מדובר על הצור לחבר קודש וחול ,תו שימוש )בפסקה (365
באותה טרמינולוגיה קבלית כמו בפסקה שלנו )ספירת יסוד(.
נראה שהכנסת מושגי הקודש בפסקה  363כוונה כדי לשלב את הפסקה במקומה .ע זאת,
תיקוני אלה לא שינו את משמעותה של הפסקה ,אלא רק את המושגי בה היא משתמשת.

 .73חלק משפט זה נכתב לאור שולי הד כשבתו הטקסט יש כוכבית המפנה אליו .יתכ א כ ,שההבדל כא שבי
הנוסח שבכתב היד לנוסח ב‡ ˜"‰¯Âמקורו בסיבה טכנית של פיענוח כתב היד.
 .74ראה למשל בפסקה " :495יש עול של חול ,ועול של קודש ,עולמי של חול ועולמי של קודש ,העולמי
סותרי זה את זה .כמוב הסתירה היא סוביקטיבית .האד בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בי הקודש ובי
החול ,ואינו יכול להשוות את סתירותיה ,וה אמנ מיושבות ברו עול ,במכו קודש הקודשי" )‡ ˜"‰¯Âב,
עמ' שיא(.
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אפשר להעלות ג את האפשרות שהתיקוני נעשו משו שהיה כא ג חשש שהשימוש במושג
"טבע" בלבד ,כפי שהוא בפסקה המקורית ,עלול להתפרש לא נכו ,ולכ הוסיפו את ההדגשה
"הטבעית ,של הקודש".
˙Â˜ÒÙ‰ ˙Â¯˙ÂÎ 3.4.1
התוספת המשמעותית ביותר של הרב הנזיר בעריכת ‡ ˜"‰¯Âה הכותרות שהוסי לפסקות.
כותרות אלה ביחד ע הכותרות הכלליות של השערי ,המאמרות והסדרי מהוות את השלד
הרעיוני של הספר .שלד זה ג מובא בתמצית במבוא לספר ובתחילת השערי והמאמרות .על כ
בדיקת הכותרות היא נקודה משמעותית לבחינת התיזה של שוור .א אכ "...הנזיר כפה את
תבנית מחשבתו על יצירתו של הראי"ה" 75,הדבר עשוי לבוא לידי ביטוי בפער בי תוכ הפסקות
לבי הכותרות שנת לה הנזיר עקב צרכיו בבניית השיטתיות המחשבתית.
אלא שבדיקה מדוקדקת של הכותרות מעלה תמונה שונה לחלוטי ובה ממצא מעניי .לא רק
שהכותרות ה כמעט תמיד תמצית ,הצגת התוכ ,או סיכו פשוט של הפסקה שבראש נתנו ,אלא
שברוב כמעט מוחלט של המקרי ה בנויות ממילי הנמצאות בפסקה עצמה .מדובר או בציטוט
מילי בצורת המקורית או בשימוש בה לאחר שינוי דיקדוקי .ג ברוב המקרי המעטי 76בה
הוסי הנזיר מילה משלו ,אי היא משנה משמעות או מוסיפה תוכ ,ולרוב היא מילת קישור או
מילה נרדפת למילותיו של הראי"ה בפסקה.
יש רק מקרי בודדי שהכותרת יש בה פ מסוי של פירוש הפסקה או הוספה עליה .בשני
מקרי נוספת לכותרת המילה 'חול' שאינה נמצאת בגו הפסקה:
legde ycwd rcn

המדע הפנימי ,וביותר הפנימי שבפנימיות ,שהוא מדע הקודש ,המחיה את אור החיי ,אינו תלוי
בשו מדע אחר ,כי הוא נהר עליו אשר מעד יוצא ,מכיפיה מיברי .ומה שמחברי את התורה
והחכמה אינו כדי להשלי איזה חסרו כח ,כי א לחבר חיבורי והופעות חדשות .ויצירה זו של
התחברות אור רוח הקודש ,פנימיות התורה ,ע החכמה של ההכרה האנושית ,במלא הקומה של
שניה ,ובמלא רוח הידידות המתאימה של שניה ,תחדש בעול נשמות חדשות ,ותת צביו חדש,

 ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ .75עמ' .202
 .76ראה פסקות,772 ,733 ,690 ,619 ,595 ,586 ,580 ,554 ,478 ,419 ,413 ,404 ,371 ,352 ,321 ,301 ,265 ,253 ,252 ,248 :
.873
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רענ ובריא ,לחיי .ומירכתי שאול תוציא אורי גדולי ,להאיר באור חדש ,באור צדיקי ,לכל
)חכמת הקודש מו ˜"‰¯Â‡ ,א ,עמ' סג ]פסקה .([283

יושבי תבל
ycwl legne legl ycwn

העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות .האחת היא פונה להכניס ולהלביש את שפעת
רוח הקודש בלבושי ההגיו והשכל האנושי ,בי כל אותו האוצר הגדול של רוח הקודש וענפיו שיש
לנו ע"י קדושת התורה כולה ,בי מה שהאד בעצמו ,היוצר ,משיג בתור התגלות ורוח הקודש,
שיעבד את ההתגלות הזאת עצמה בעבודה עיונית .אע"פ שלא כל העומק ולא כל הגובה ,לא כל
החיי וכל המקוריות שבשפעת רוח הקודש יוכל להכנס במסגרת העיבוד ההגיוני ,מ"מ כמה שיוכל
להכנס בתו אות הכלי ,כמה משפע הנשמה העליונה שתוכל להחיות אלה הגופי ,הוא טוב
עליו ,ועבודה מועלת מאד להרמת הער של כל התוכ האנושי .והעבודה השניה ,היא להכניס את
מערכי הלב ההגיוניי ,העושי את דרכ על פי סדר וטבע ,אל האצילות העליונה של רוח
הקודש ,להוציא מתו החיי הצרי והמצומצמי ,שה נתוני בה ,למרחביה ,לעול החרות
העליו

)חכמת הקודש נב ˜"‰¯Â‡ ,א ,עמ' סחסט ]פסקה .(289

הכנסת המילה חול לכותרות יש בה מימד פרשני של הכללת השכל האנושי הרציונלי תחת
המושג הכללי 'חול' .משמעות זו אמנ אינה כתובה ישירות בפסקות אבל היא פשוטה וברורה
)ועולה ג ממקומות אחרי בה כותב זאת הראי"ה ישירות( 77.אי לראות בתוספת זו התערבות
משמעותית של הנזיר המשנה את משמעות הפסקות או כופה אות לתו מסגרת הדיו.
בשתי כותרות אחרות הוסי הנזיר את המילי גילוי/התגלות:
oexg`d xeca mifxd ielb

לטהר את הלבבות ,ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות ,שמקור ברזי תורה ,נעשה בדור
האחרו הכרח גמור לקיו היהדות .וירידה זו בעצמה ,שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי
נשגב זה ,היא היא העליה

)חכמת הקודש קכב ˜"‰¯Â‡ ,א ,עמ' קמא ]פסקה .([359

zelbzdl ddink

כמהה היא נפשנו ,ועשירה ,רכוש גדול ונהדר מאד צבור בתוכה ,אור חיי אנו מלאי ,להבות
תפארה ,למלא כל העול כולו אורה וצהלה ,חבויי ה בקרבנו .והכל מתנועע כבר ,מתפר לצאת,
וכלפיד יבער אור הצדק ,אשר יצא להאיר כל מחשכי אר ,מאור ד' אשר בציו.
)חכמת הקודש קלב ˜"‰¯Â‡ ,א עמ' קמט ]פסקה .([369

 .77ראה למשל :פסקות .288 285
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הכותרות כא פוסעות צעד קדימה מעבר לתוכ הפסקות ומבהירות את תוכנ .בראשונה נאמר
בפירוש שמדובר על הצור  ˙ÂÏ‚Ïרזי תורה ,ובשניה הכותרת מפרשת שהדבר המתפר לצאת הוא
ההתגלות האלהית .ע זאת ,ג כא אי מדובר בשינוי משמעותי אלא באמירה מפורשת של מה
שהוא מוב מאליו בפסקות עצמ ג א לא נכתב במפורש.
המקו היחיד 78שבו אפשר לטעו שהכותרת משרתת את המבנה הפילוסופי של הספר היא
הכותרת של הפסקה הבאה:
inlerd oevxde zixad xyw

הטע העתיק של המילה ,המעטת תאות המי ,הוא חובק כללי רחבי של המדע .קשר הברית,
להיות ל לאלהי ולזרע אחרי ,של דעת אחדות ד' ,הקשור במילה ,משולב הוא עמה קשר עצמי,
מבשרו יחזה אד אלוה .א יש באד כח לאחד את כל כחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית
ומוסרית אחת ,כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי ,והאחדות של העול הכללי מתבררת
אצלו יותר ויותר .וכשהוא מוצא שכחותיו פרודי ה ,כשאינו יכול לצייר שלטו כללי על נטיותיו
ותאותיו ,אז מחליט הוא ,שהעול הגדול כמוהו מפורד הוא ג הוא ,ושאי אחדות במציאות.
התאוה המינית כוללת בעצמותה ,ובסעיפי התאות החמריות הדמיוניות והרוחניות הכלולי בה,
את החלק היסודי מכל הנטיות כול .א היא עומדת באד במצב כזה ,שהרוח האצילי שבו יוכל
לעלות ג עליה להקיפה ,לאחדה ע כל המו הכחות הגשמיי והרוחניי שבאד למטרה אחת
מוסרית עליונה ,אז האחדות מתגלה בעצמותו ,וגילוי האחדות האלהית מתחזה בו בבשרו .השיקוע
של רוח האד בתו תאות המי עד לכדי צלילה גמורה ,עד לכדי אוט האידיאליות והמוסריות
בחוגה ,גרמה את תכונת הערלה .והמעמד הפתלוגי הזה הוא נושא עליו בגויה את האימו של נטיה
זו בצורתה היוצאת מחוג האידיאליות והמסירה המוסרית המגמתית .מוב הדבר ,שההשקפה
הפסימית בעול ,שהיא נאותה לירידה מוסרית ,היא נותנת כח דוח להנתקתה של תאות המי מ
האידיאליות ,שכיו שהמציאות בכללה היא רעה רבה ,אי יהיה אידיאל להרבות יצורי אומללי.
ולפי זה לכל הנטיה כולה אי שורש באידיאל ,רק התפרצות התאוה היא שעושה את דרכה .לא כ
היא השקפת הטוב העולמי ,ההשקפה האופטימית ,של וירא אלהי את כל אשר עשה והנה טוב
מאד ,היא נותנת מקו לאידיאליות להתפשט ג על הנטיה המינית .וא ירד טבע הבשר ויצר לב
האד עד כדי התפתחותה של הערלה ,הנה יסול לו האד את דרכו האצילית בתיקו ברית קודש,

 .78ראוי להעיר ג על הכותרת של פסקה " :327המסתוריות והבינה" .מילי אלה אומנ לקוחות מתו הפסקה,
אלא שהמילה 'מסתוריות' עצמה היא תיקו עריכה בגו הפסקה )ראה לעיל ,סעי .(2.1.6
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על ידי המילה ,ואז ימצא את כל כחותיו נטויי למטרה כללית אידיאלית קדושה ,ומבשרו יחזה
אלוה ,ויקדש את קדוש ישראל ,ד' אחד )דר הקודש ,פרישות לט ˜"‰¯Â‡ ,ג ,עמ' ששא ]פסקה .([920

המילה רצו אינה מופיעה בפסקה ,והיא ג אינה פרשנות הכרחית של הנאמר בה .נראה
שהיא הוספה לכותרת כדי לקשר את הפסימיות הנזכרת כא להשקפת הרצו העיוור הפסימית של
שופנהאור ,שהוזכרה בחלק ב' של ‡) ˜"‰¯Âראה למשל בפסקות  .(596595אבל יחד ע זאת,
קישור זה הוא קישור מסתבר ואי לראות בו הטיה של דברי הראי"ה.
בסיכומו של דבר ,קשה למצוא תימוכי לשיטתו של שוור מבדיקת הכותרות שהוסי הנזיר
ב‡ .˜"‰¯Âלהיפ ,התמונה הלשונית והעניינית שהצטיירה לעיל 79,יכולה אולי ללמד על כ שהנזיר
עשה מאמ מכוו לדלות את הכותרות מתו גו הדברי שכתב הראי"ה בפסקה – וזאת כדי
לצמצ את מעורבותו שלו בספר.

‰"È‡¯‰ Ï˘ Â˙Â‚‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÂÓ˙‰ ÏÚ ÌÈÂ˜È˙‰ ˙ÚÙ˘‰ 3.5
א נסכ את התמונה שצויירה עד כא ,הרי מצד אחד ראינו בבירור שבעריכת ‡˜"‰¯Â
הוכנסו תיקוני יזומי בעלי משמעות תוכנית ברורה ,וזאת על בסיס מגמות מחשבתיות ברורות
– ג א סותרות .אול מצד שני ,בחינת התיקוני צריכה לדעתי להביא למסקנה שלמעט נושא
אחד ,הרי שבשאר התחומי אי בשינויי אלה בכדי לשנות באופ מהותי את תמונת הגותו של
הראי"ה שהוצגה לקהל הרחב .מסקנתנו כא דומה לזו שהסקנו לגבי השינויי ב‡ ,˙Â¯Âוא ביתר
שאת יש לומר שאי שינויי אלה ב‡ ˜"‰¯Âאלא בגדר החלקה של "קצוות חדי" ומחיקת ושינוי
ביטויי היכולי לחולל שערוריה.
‰"È‡¯‰ Ï˘ Â˙·È˙Î·˘ È˘È‡‰ ÔÂÂ‚‰ ˙¯˙Ò‰ 3.5.1
במבוא לעבודתנו )לעיל ,סעי  (3הצגנו את טענת של אברמובי 80וגארב 81,שהפ האישי
שבכתיבתו של הראי"ה הוסתר באופ מכוו על ידי עורכי ספריו .דומה שממצאינו )לעיל ,סעיפי

 .79מתו  739הפסקות שיש בשלושת הכרכי הראשוני של ‡ ,˜"‰¯Âמצאנו רק  5כותרות שיש בה תוספת עניינית
כלשהי על הנאמר בפסקה – וג אז זה לא שינוי משמעותי מתוכנה המקורי של הפסקה .יש בכלל רק עוד 21
כותרות בה הוסי הנזיר לכותרת מילה שאינה נמצאת בגו הפסקה!
 ,ÌÂÒ¯Ù ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .80עמ' .138
 ,˙Â¯Â˜Ó‰ ,·¯‡‚ ;‰"È‡¯‰ ,·¯‡‚ .81עמ' .79
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 2.1.4ו  (3.3.2יכולי לתמו בטענה זו ש"אחת ממטרות ההסתרה )והצנזורה( של הכתבי בעבר
היתה להסוות ממד מיסטי אישי זה"82.

על רקע זה ,מעניי מאוד לציי שאחד משני ספרי ההגות היחידי של הראי"ה שהוצאו לאור
על ידי הרצ"י ,במש התקופה הארוכה של  33שנותיו האחרונות )מהוצאת הכר השני של ˙ÏÂÚ
¯‡ ‰"Èבתש"ט עד פטירתו בשנת תשמ"ב( ,היה הספר ‡ ‰"È‡¯‰ ˙Â¯Âשפורס בשנת תש"ל.
פרסו ספר זה ,המכיל שירי וקטעי בעלי אופי אישי דווקא ,עשוי ללמד על כ שהרצ"י היה
מודע לחסרונו של צד זה בהגותו של הראי"ה שהוצגה לציבור ,ועל רצונו להשלי את החסר.
אול ,ג א הגענו למסקנה שתיקוני העריכה הסתירו את הגוו האישי שבכתיבתו של
הראי"ה ,וג א זיהינו מגמת הסתרה זו כמאפיינת את דרכ של הרצ"י והרב חרל"פ )ראה לעיל,
סעי  ,(3.3.2הרי דומה שנכונה מסקנתו של הרב בנו 83שההתלבטות בנקודה זו ,בדבר אופי
הפרסו הראוי ,הייתה נחלתו של הראי"ה עצמו ,ושיש לשער שההחלטות העקרוניות בשאלה זו,
שהתקבלו עוד בחייו של הראי"ה ,נעשו בידיעתו וככל הנראה בהסכמתו )א כי לדעתי  לא תמיד
בלב של ,ראה לעיל ,סעי  .(1.1וראה עוד להל ,בפרק הבא ,סעיפי  3.3ו ,4.3.2ש יורחב ויגיע
לכלל סיכו וסיו דיו מתמש זה ,תו התייחסות ג לכל הפסקות האישיות שלא פורסמו כלל
על ידי הרצ"י והנזיר.
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÂ˜È˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÚÓ˘Ó 3.5.2
בשונה מנושא הפ האישי ,הרי ששאר השינויי שהוצגו לעיל ,למרות שיש בה שינויי
תוכניי משמעותיי ,אי בה בכדי לשנות באופ מהותי את תמונת הגותו של הראי"ה שפורסמה
ב‡ .˜"‰¯Âוביתר פירוט:
‡ – ˙ÂÏ‚˙‰ .אחד ההיבטי של הסתרת הגוו האישי של הגותו של הראי"ה שנידונה לעיל,
הסתרה שזיהינו בעיקר ע הרב חרל"פ והרצ"י ,היה הסתרת חוויות ההתגלות של הראי"ה והאופי
החזוני של כתיבתו .אול נראה שהנזיר ,שחתר כל ימיו להשגת רוח הקודש 84,פעל כא במגמה
הפוכה שדווקא הדגישה נקודה זו .ראינו לעיל ,בסעי  ,3.4.1כיצד הנזיר מוסי את ההתגלות

 .82ש ,עמ' .70
 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ,373 372 ,'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ô· .83עמ' .100 95
 .84ראה לעיל ,הע' .68
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בכותרות פסקות 85.אלא שמעבר לכ – כל המבנה של הכר הראשו של ‡ ˜"‰¯Âחותר ומוביל אל
הנבואה וההתגלות באופ מוצהר 86.הנזיר ג מגדיר בהקדמתו במפורש את כתיבתו של הראי"ה
ככתיבה שמקורה בחזו" :חכמת הקודש ,מיסודו של הרב זלה"ה ,הבאה מתו חיות מקורית
נשמתית עליונה ,כגילוי חזו ...מתו כתבי קודש הרב רוח אפינו זיע"א ,שנכתבו בלי חיבור ,כמשא
חזו יו יו ,בצורה של אמרות גדולות ,לוקטו אורות וסודרו לפי יסודי תורתו) "...מבוא לאורה"ק
א ,עמ'  .(1514ומעל לכול ,הנזיר מצהיר בהקדמתו במפורש על ההשמטה המשמעותית ביותר
בנושא זה )ראה לעיל ,סעי ..." :(2.1.5וקל"ח ,ספיחי נבואות הנה צומחות ,ובראשו נקודות ,רמז
לנסתרות .שנידונו לגניזה ,משו שיגוב" )מבוא לאורה"ק א ,עמ'  .(22הצהרה זו והכנסת הנקודות
דווקא מיקדו את תשומת הלב ופרסמו מאוד דווקא את מה שלא נכתב – אבל היה בכל זאת ברור
ומשוער בנקל .כ ,שכשפרס רביצקי את הקטע המושמט 87,הדבר סיפק את הסקרנות לגבי
הפרטי המדויקי ,אבל לא חידש את עצ העובדה שהראי"ה כתב על חוויות של התגלות
פנימית.
· – ‰Ï‚‰ ÏÂÓ ˙ÂÈÓÈÙ‰Â ¯˙Ò‰ ÈÏÚ· ,ÌÈÏÏÎ ÏÂÓ ÌÈË¯Ù .למרות התיקוני הרבי שראינו
בתחומי אלה )סעיפי  ,(2.1.2 ,2.1.1הרי שהתמונה הכללית שעולה מ‡ ˜"‰¯Âנשארת ברורה
מאוד :הספר מעמיד בבירור את עול הפרטי ההלכתי מול עול הכללי של הנסתר וד
בהרחבה בסתירה ביניה ובדר לאחד 88.הספר מצייר את המתח הקיי בעולמ של אנשי
הנוטי לפנימיות אל מול עול ההלכות והלימוד הנגלה ,תו שהוא נות לגיטימציה משמעותית
לעול הפנימי .התיקוני רק "משייפי" את החדות של חלק מהאמירות אבל אינ משני את
התמונה הכוללת.

 .85ייתכ שמגמה זו של הנזיר עומדת ג מאחרי תיקו נוס ,תיקו המכניס במפורש את ההופעה הפנימית לפסקה
שבה היה העניי רק רמוז בעקיפי:
(„¯ 'ÓÚ ‚ ˜"‰¯Â‡) „ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ,˘„Â˜‰ Í¯„ 815
...לפעמי צריכי להכיר את הפעולה הרוחנית של
העבודה הפנימית ואור התורה והתפלה בכללה בפנימיות
הנפש ,וממנה יוצא האור לעול כולו ,ולפעמי צריכי
לעמוד במעמד כזה ,שאי הנפש כי א מדה מודדת ,כמדת
קרקע וכלי ,וההופעות הולכות ומאירות לעול כולו,
וסו הכבוד לבוא ג כ  ˙ÚÙÂ‰Ïהנפש היחידה ,שממנה
נבע אור זה...

˘‰Ú¯˙ ,Ë¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ
...לפעמי צריכי להכיר את הפעולה הרוחנית של
העבודה הפנימית ,ואור התורה והתפילה בכללה,
בפנימיות הנפש ,וממנה יוצא האור לעול כולו ,ולפעמי
צריכי לעמוד במעמד כזה שאי הנפש כי א מדה
מודדת ,כמדת קרקע וכלי ,וההופעות הולכות ומאירות
לעול כולו ,וסו הכבוד לבוא ג כ  ˙¯‡‰Ïהנפש
היחידה ,שממנה נבע אור זה...

אולי ג שינוי זה נובע ממרכזיות ההופעה במשנתו של הנזיר.
 .86ראה במבוא ל‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .22
 .87לעיל ,הע' .27
 .88ראה למשל ˜"‰¯Â‡ :א ,עמ' כא ס ,פסקות  282 251בנספח לפרק ב.
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ג – ‰„‚˘ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï‰Â ˙È˙ÎÏ‰‰ ˙Â„‰È‰ ÌÏÂÚ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ .ג כא ,התיקוני הרבי
)ראה סעי  (2.1.3מפחיתי את הרדיקליות של הטיעוני אבל אינ משני את התמונה הכללית.
הלומד את ‡ ˜"‰¯Âמקבל תמונה ברורה על הבעיתיות שבעול הקודש היהודי הרגיל ועל הצור
לתחייה רוחנית .תחיה זו תבוא על ידי איחוד של קודש וחול ובתהלי זה הראי"ה נות מקו
חשוב לתחיה החומרית של האומה למרות החילוניות של חלקה 89.ב‡ ˜"‰¯Âיש ג פסקות
מרחיקות לכת על תפקיד של הצדיקי לאחד את כל חלקי המציאות תו פתיחות ומגע ע כל
מרכיביה90.

„ – ‰˜ÈËÒÈÓÂ ‰Ï·˜ .דומה שמספר השינויי שמצאנו בתחו זה )לעיל ,סעי  (2.1.6הוא קט
מכדי להשפיע על התמונה הנוצרת ,וודאי בתחו כמו תורת הנסתר המקבל התייחסות כל כ
רחבה ומשמעותית ב‡91.˜"‰¯Â

 – ÌÊÈÏ‡Â„È·È„È‡ ,˙ÂÈÏÒ¯·ÈÂ‡Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï ,ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÎÁÏ ÒÁÈ‰ .‰בתחומי אלה ,מעבר לרוש
הכללי שהתיקוני לא שינו את התמונה הכוללת ,הרי שעצ העובדה שמצאנו תיקוני סותרי
די בה כדי לאז את השפעת.
  ‰ÙÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÂ˜È˙ .Âתיקוני אלה )לעיל ,סעי  (2.2ה מעטי ושוליי מכדי שישפיעו על
התמונה הכללית העולה מאורה"ק.
באופ כללי ,חשוב לציי שג א נבדוק את הפסקות בה הוכנסו התיקוני עצמ ,הרי שברוב
מוחלט של המיקרי ,הפסקה עצמה ,למרות התיקו שהוכנס בה ,ממשיכה ג היא לשמור על
משמעותה המקורית – ג א בצורה חדה ומרחיקת לכת פחות.
בסיכומו של דבר נמצאנו למדי ,שלמרות שבעריכת ‡ ˜"‰¯Âהוכנסו תיקוני רבי מטעמי
זהירות ושמרנות ,הרי שהתמונה הכללית העולה מבדיקת השינויי המקומיי אי בה בכדי לתמו
בטענות המפליגות שהושמעו במחקר ,בדבר הטיית תורתו של הראי"ה או סילופה.

 .89ראה למשל ˜"‰¯Â‡ :ב ,עמ' שי שכד ,פסקות  505 495בנספח לפרק ב.
 .90ראה למשל ˜"‰¯Â‡ :ג ,עמ' קנג קסד ,פסקות  786 779בנספח לפרק ב.
 .91ראה למשל ˜"‰¯Â‡ :א ,עמ' ה י ,כט לה ,פג קל ,קלה קמב ,פסקות  361 355 ,352 301 ,260 257 ,244 242בנספח
לפרק ב. .
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ÌÂÎÈÒ .4
בפרק זה סקרנו את השינויי המקומיי שהוכנסו בנוסח הפסקות שפורסמו בספר ‡.˜"‰¯Â
ראינו שג כא ,כמו בספר ‡ ,˙Â¯Âנעשו שינויי יזומי ומכווני שמלמדי על מגמות עריכה
ברורות .ג כא מגמות אלה סותרות באופ ברור זו את זו .אבל בשונה מ‡ ,˙Â¯Âנראה שיש
להסביר את הסתירות כנובעות מכ שבתהלי העריכה והשינוי היו מעורבי ג הרצ"י והרב
חרל"פ – בנוס לרב הנזיר העור .נראה ג שמעורבותו של הראי"ה עצמו הייתה משמעותית
יותר ב‡ ˜"‰¯Âמאשר ב‡.˙Â¯Â
באשר לתיקוני עצמ – הרי שרוב נעשו מתו הל רוח של זהירות וחשש מביקורת וה
בעיקר תיקוני של השמטה וריכו של מסרי שיש בה פ רדיקלי .אול תיקוני אלה אינ
משני מהותית את המסרי שיש ב‡ ,˜"‰¯Âועיקר בהקהיית ביטויי חריפי ומניעת האפשרות
לביקורת שתוכל להתעורר על משפט זה או אחר שיכול להחשב סנסציוני.
נושא חריג אחד ,שבו התיקוני אכ משני את התמונה ,הוא המחיקה השיטתית של הגוו
האישי מכתיבתו של הראי"ה .מחיקה שיטתית זו קיימת לא רק במקומות בה הראי"ה כותב על
חוויות פנימיות של התגלות אלא בכל מקו בו הוא כותב בגו ראשו .מחיקה זו מסייעת לכ
שהספר ‡ ˜"‰¯Âמציג את הראי"ה כהוגה דעות שיטתי ומסודר ,ומעלימה את הפ האישי שהיה
לכתיבתו המקורית של הראי"ה.
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‡Â·Ó .1
בשני הפרקי הקודמי עסקנו בשאלת העריכה המקומית של הספרי ‡ ˙Â¯Âו‡˜"‰¯Â
ובקשנו לנתח את משמעות התיקוני והשינויי שהוכנסו בפסקות שפורסמו בה .פרק זה יעסוק
בחלק השני של שאלת העריכה של כתבי הראי"ה ,והוא שאלת מדיניות פרסו הפסקות – דהיינו
מהי משמעותה של הבחירה לפרס פסקות מסוימות מתו כלל כתבי היד של הראי"ה ולא לפרס
פסקות אחרות .כמו כ תידו משמעות הסידור של הפסקות שפורסמו.
בשלב ראשו אשוב לפרט את עיקרי הטענות שהושמעו במחקר בנקודה זו )ושנסקרו באופ
כללי במבוא( ,תו התמקדות בסוגיית מדיניות פרסו הפסקות .בשלב השני אבקש למקד את
המבט בנקודה שהיא מרכזית ,לענ"ד ,להבנת עריכת כתבי הראי"ה – והיא העובדה שג הראי"ה
וג תלמידיו התיחסו לכתיבתו ככתיבה שמקורה בהשראה פנימית של רוח הקודש .מתו
פרספקטיבה זו אשוב להתייחס לדעות שבמחקר .בסעי שלאחר מכ אבקש לטעו שהספר ¯‡˘
 ,ÔÈÏÈÓשלא זכה להתענינות מחקרית רבה ,הוא ספר היכול לשמש מפתח בהבנת דר כתיבתו של
הראי"ה ועריכתה .החלק האחרו של הפרק יוקדש לדיו פרטני באחת הנקודות שעלו בחקר תורת
הראי"ה בהקשר זה של עריכת כתביו .נקודה זו היא טענתו של פרופ' דב שוור על חוסר
השיטתיות של הראי"ה.
מטבע הדברי ,הדיו יחזור אל כמה מקווי המתאר של הפרקי הקודמי ,אלא שש הדיו
עסק בתיקוני הפרטניי שבתו הטקסט ,ואילו כא הוא יעסוק בשיקולי העריכה הכללי של
הרצ"י והרב הנזיר באשר לפרסו ואי פרסו חלקי שוני של כתבי היד של הראי"ה.

È·˙Î ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ ¯˜ÁÓ·˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙‚ˆ‰ .2

92‰"È‡¯‰

עוד לפני פרסו ˘˜"‡ הושמעו טענות בדבר העריכה המגמתית של כתבי הראי"ה 93.רביצקי
ואיש שלו חשפו בספריה כמה מ התיקוני וההשמטות שחלו בספרי הראי"ה והניחו בכ את

 .92חלק מהדברי שבפסקה זו הוצג כבר בקיצור במבוא לעיל .כא ה מפורטי יותר לצור הדיו.
 .93ראה.˙Â¯Â‡ ,Ï‚Ò :
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הבסיס העובדתי הראשו לביקורת על עורכי הכתבי 94.דוגמה לביקורת מעי זו ה דבריו
החריפי של ר' גרבר 95.גרבר רואה את עיקר בשורתו של הראי"ה בחתירה לתחיה רוחנית על
בסיס ההשקפה הפאנאנתאיסטית ולהתחדשות רדיקלית של יהדות 'מוארת' .לדעתו ,תלמידי
הראי"ה ניסו לטשטש ולהסתיר את הבשורה הזו ואת חידושו המרכזי של רב .גרבר מאשי,
שהדבר נעשה ג "בשליחת יד בכתביו כדי להסיט את משמעות המקורית" .ביקורת זו,
המתבססת בעיקר על התיקוני שחשפו רביצקי ואיש שלו ,רואה בשינויי העריכה של הרצ"י
והרב הנזיר  "עבריינות תיאולוגית"" ,סילו"" ,טיוח" ועוד.
לאחר פרסו ˘˜"‡ פורסמו מספר מאמרי ומחקרי שבחנו את השלכות הפרסו על
הבנתנו את תורת הראי"ה ואת משמעות העריכה והפרסו של כתביו על ידי הרצ"י והנזיר.
י' אביב"י 96טע שהרב הנזיר והרצ"י טשטשו בעריכת את האופי הקבלי של הגותו של
הראי"ה .טענתו מבוססת ג על כ שבפסקות שפורסמו שונו המונחי הקבליי בדר שטשטשה
את משמעות )ראה לעיל ,פרק א ,סעי  ;2.2.2.6פרק ב ,סעי  97,(2.1.6אבל בעיקר על כ שה
כמעט ונמנעו מלפרס פסקות קבליות מפורשות .אביב"י מראה שיש ב˘"˜ פסקות בשפה קבלית
מפורשת המקבילות בתוכנ לפסקות שפורסמו בספרי האורות ושבה אי שפה כזו .ההשואה בי
פסקות אלו לאלו מבהירה את משמעות המלאה של הפסקות הלא קבליות ומלמדת שג ה
נכתבו מתו תפיסת עול קבלית.
א' אברמובי 98טע שפרסו הקבצי מאפשר לנו לעמוד על מגמות בהגותו של הראי"ה
שנעלמו או הוחלשו על ידי עריכת של תלמידיו .המגמה העיקרית מסוג זה שאברמובי מצביע
עליה ,היא המגמה האישית ה'קיומית' שעולה מ הקבצי ושהוצנעה במלאכת העריכה .עריכה זו

 .94ראה למשל ,‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ,È˜ˆÈ·¯ :עמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;166עמ' ) 72והערה ) 295 ,76 ,(109הערה 319 ,(44
)הערה .(81
 ,˙ÎÙ‰Ó ,¯·¯‚ .95עמ'  .246244 ,203201 ,122121 ,1514ספר זה אמנ פורס לאחר פרסו ˘˜"‡ ,אבל הוא
מתבסס על עבודת דוקטורט קודמת ,שהתפרסמה לפני הדפסת הקבצי )‚¯·¯ ,(˙ÂÁ˙Ù˙‰ ,והוא לא עודכ באופ
משמעותי ,לפחות בנקודה זו ,לאור פרסו ˘˜"‡.
.¯Â˜Ó ,È"·È·‡ .96
 .97אברמובי טוע שיש להבחי בנקודה זו בי עריכת הרצ"י ,שביקש להסתיר את הביטויי הקבליי ,לעריכת
הנזיר שלא ניסה להסתיר וא להיפ )ראה ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ :עמ'  ,138הערה  .(79אול בדיקת השינויי
שפורטו בדברינו )בסעיפי המפורטי כא בגו הטקסט( אינה תומכת בקביעה זו בצורה משמעותית .ע זאת,
האבחנה הבסיסית על ההבדל שבי הרצ"י והנזיר ביחס לעיסוק בקבלה היא נכונה ,ראה למשל את עדותו של
הרב יואל בנו )כתלמיד של השניי( ,'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ô· :עמ'  ,356הערה .12
.ÌÂÒ¯Ù ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .98
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כללה לדעתו ה צנזור מכוו של מילי בתו מה שפורס ,ה פסקות שלמות שלא פורסמו מטעמי
צנזורה וה השמטה מטעמי עריכה בלבד .ע זאת ,אברמובי טוע שפעולת העריכה קיבלה את
אישורו העקרוני של הראי"ה .יתרה מזאת ,במאמר מאוחר יותר טוע אברמובי 99,ששיקולי
העריכה של הרצ"י משקפי בצורה אוטנטית חלק מלבטיו של הראי"ה עצמו .א כי ,בעוד
הראי"ה התלבט ,הרי הרצ"י הכריע ומנע פרסו של פסקות רבות עד לזמ ש'יוכשר הדור'.
א' רוזנק פרס מאמר 100ובו התייחס להשלכות פרסו ˘"˜ על הבנתנו את תורת הראי"ה,
תו הדגשת מקומה של העריכה שעברו כתביו .לדעת רוזנק ,פרסו ˘"˜ חוש לפנינו חומרי
בעלי משמעות שהוסתרו במש השני על ידי עורכי כתביו של הראי"ה .רוזנק מבסס את ביקורתו
על שני רבדי .1 :צנזור והגהה של טקסטי מודפסי – כפי שהוצג בשני הפרקי הראשוני של
עבודתנו .2 .השארת כתבי יד ב'גניזה' – הנחת היסוד הלא מפורשת של רוזנק היא שיש להתייחס
לכל פסקה שלא פורסמה כאל פסקה שנגנזה באופ אקטיבי .לגניזה זו יש שני סוגי של מניעי:
או מניע ענייני הנובע מכ שאי בפסקה חידוש יחסית לפסקות שכבר פורסמו ,או גניזה 'מגינה'
שמטרת אי הפרסו היא למנוע פגיעה ברב קוק.
באופ כללי ,סבור רוזנק שהנקודה המרכזית הנחשפת לעינינו ב˘"˜ היא אישיותו הסוערת,
רבת הפני ,הסתירות והלבטי של הראי"ה – שהוסתרה מאתנו על ידי הרצ"י והנזיר .באופ
פרטני ,מונה רוזנק מספר תחומי בה מצאנו גניזה משמעותית .1 :גניזת פסקות בה יש ביקורת
חריפה על העול החרדי .2 .גניזת פסקות אישיות  ה כאלו שיש בה תיאור של התייסרות וה
כאלה שיש בה ביטויי של רוממות עצמית או של תחושה נבואית .3 .גניזת פסקות על 'קדוש
הדומיה' ,לבטיו והדר הרדיקלית בה הוא צרי לנהוג .נקודה נוספת שנעלמה במעשה העריכה היא
האפשרות לבדיקת התפתחות מחשבתו של הראי"ה מבחינה כרונולוגית .בסיכו דבריו רוזנק
חושב שהמניע לצנזור כתביו של הראי"ה עבר שינוי במש הזמ .בתחילה ביקשו להג על הראי"ה
מפני מתקיפיו ,ולאחר זמ בקשו להג על הקוראי מפני רעיונותיו המהפכניי של הראי"ה.
ס' שרלו 101סבורה שהבשורה החדשה העיקרית העולה מ הקבצי היא ש"הרב קוק היה
מיסטיק ,והקבצי ה בראש וראשונה יומני של חוויות מיסטיות" .לדעתה של שרלו אלמנט זה
הוסתר בעריכת כתביו של הראי"ה על ידי תלמידיו .המניע להסתרה נבע מעצ טיבה של הכתיבה

.˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .99
.„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ .100
 ,Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ ;˜È„ˆ ,ÂÏ¯˘ .101עמ' .221
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המיסטית ,מהתחושה שבכתיבתו של הראי"ה מתגלי נושאי נשגבי ונוראי ,השייכי לעול
המסתורי ושאי אפשר לחשו אות לעיני כל .ע זאת ,שרלו מעירה על כ שהיסודות המיסטיי
היו גלויי למדי ג לאחר ההסתרה ,והעובדה שהמחקר התעל מכ זמ רב 102נובעת ג מהרקע
התרבותי והמנטלי ומהאקלי המחקרי של אותה תקופה.
י' גארב 103טוע ג הוא שפרסו הקבצי מאפשר לנו לעמוד על העריכה המצנזרת של כתבי
הראי"ה .גארב הול בעקבות אברמובי ושרלו וסבור ש"אחת ממטרות ההסתרה )והצנזורה( של
הכתבי בעבר היתה להסוות ממד מיסטי ואישי זה" .אלא שגארב מדגיש במיוחד את הצד הפואטי
שהוסתר ביצירתו של הראי"ה 104.לדעתו יש לראות את הרב קוק בעיקר כמשורר מיסטי,
שכתיבתו מתארת באופ פואטי את עולמו הפנימי.
י' מאיר פרס מאמר מקי על עריכת כתבי הראי"ה 105ובו ביקורת חריפה על העריכה" :נראה
כי לעיתי קרובות היה מעשה העריכה בבחינת ליקוי האור ,או במקרה היותר טוב הסתרת האור".
בנוגע לעריכתו של הרצ"י ,סבור מאיר שעריכתו היא מגמתית ביותר ובאה לידי ביטוי לא רק
בקבצי שפרס אלא א יותר באלו שגנז ולא הדפיס .המגמה העיקרית של הרצ"י הייתה הרצו
להיתלות בכתבי אביו כדי לבסס את השקפתו הפוליטית .הרצ"י הוריד את תורת אביו למישור
הארצי ,הלאומי והפוליטי ,מתו מגמה מיליטנטית הבאה להצדיק את 'מלחמות המצווה' של
מדינת ישראל .בנוגע לעריכתו של הרב הנזיר ,סבור מאיר ש"אי ספק כי 'הנזיר' הרכיב על כתבי
הרב קוק את הגותו שלו בנסיו לשוות לדברי הראי"ה גוו פילוסופי שיטתי) "...טענה זו נכתבה
בעיקבות מחקריו של שוור ,בה אדו באריכות בהמש ,סעי .(5
נית לסכ ולומר שהביקורות השונות על עריכת של הרצ"י והנזיר נסבו סביב עקרונות
דומי :הבחירה לפרס פסקות מסוימות ,ולגנוז ולא לפרס אחרות ,היטתה את תמונת הגותו
של הראי"ה שהוצגה לציבור ושינתה אותה  יחסית לתמונה האמיתית העולה מכתבי היד

 .102שרלו מציינת כחריגה את גישתו של יעקב אייגוס ,שכבר בשנות הארבעי של המאה העשרי הדגיש את הצד
המיסטי של הראי"ה )ראה .(234-227 'ÓÚ ,ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ,ÒÂ‚ÈÈ‡ ;Ì‰¯·‡ ,ÒÂ‚ÈÈ‡ ;ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˘È‡ ,ÒÂ‚ÈÈ‡ :ראוי
לצר לאייגוס בנקודה זו ג את ב ציו בוקסר )ראה ,˙ÂÓ„˜‰ ,¯Ò˜Â· :עמ'  .(190189 ,43מאיר מעיר על כ
ששניה ישבו בארצות הברית – מחו לתחו ההשפעה הישיר של הרצ"י )ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  ,191הערה
 .(94קביעה מעניינת זו מתחזקת א יותר א נצר לרשימה זו חוקר אמריקאי נוס שהדגיש את הצד המיסטי
והקבלי של הראי"ה – לורנס פיי )ראה .(Ì‰¯·‡ È·¯ ,ÔÈÈÙ :פיי א הצביע על כ שתרומתו המיסטית של
הראי"ה לא הוכרה מספיק וביקש להצביע על הסיבות לכ.
.˙Â¯Â˜Ó‰ ,·¯‡‚ ;‰"È‡¯‰ ,·¯‡‚ .103
 .104קדמו כבר מ' פוקס ,שהדגיש את הצד הפואטי של הרב קוק )ראה.(˜Â˜ ·¯‰ ,Ò˜ÂÙ :
.˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .105
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המקורי של הראי"ה .הטיה זו באה לידי ביטוי בעיקר בהסתרת הפ האישי ,המיסטי והפיוטי של
כתיבתו של הראי"ה ,והצגתה ככתיבה פילוסופית מסודרת או כתיבה לאומית )אצל חלק
מהמבקרי הביקורת בנקודה זו מקצינה עד האשמה בהטיה פוליטית(.

˙ÈÓÈÙ ‰¯‡‰· ‰¯Â˜Ó˘ ‰·È˙Î .3
על מנת לבחו את הטענות הנ"ל ,ועל מנת להבי לעומקה את משמעותה של עריכת כתבי
הראי"ה ,דומני שיש להתמקד בנקודה מרכזית – העובדה שהראי"ה ותלמידיו חשבו שכתיבתו
נובעת מהתגלות פנימית ויש בה ביטוי של חזו ורוח קודש.
עובדה זו צויינה במקומות רבי בדברי הראי"ה ותלמידיו :כ מספר הרצ"י על תגובתו של
הראי"ה להצעה להשמיט מ‡ ˙Â¯Âאת הפסקה על ההתעמלות )ראה לעיל ,פרק א ,סעי :(3.3.2
א כ ,כאשר סידרתי את הקוב הקדוש הזה ,אמרתי :אולי כדאי לעכב את הפרק הזה? אבא
זכרונו לברכה גער בי ואמר לי בזה הלשו :זה לא מיראת שמי ,זה מיראת בשר וד .זו חולשה
כלפי דברי קודש ,דברי ממקור שמיימי אלוהי .הוא גער בי ולא נת לי לעכב .וככה נשאר106.

הרצ"י עצמו ג חוזר על קביעה זו בפני תלמידיו ואומר דברי מפורשי דוגמת" :כל הדברי
של אבא זכרונו לברכה ,נאמרו ברוח הקודש"107.

דברי דומי כותב הנזיר בהקדמת ‡:˜"‰¯Â
חכמת הקודש ,מיסודו של הרב זלה"ה ,הבאה מתו חיות מקורית נשמתית עליונה ,כגילוי חזו...
מתו כתבי קודש הרב רוח אפינו זיע"א ,שנכתבו בלי חיבור ,כמשא חזו יו יו ,בצורה של אמרות
גדולות ,לוקטו אורות וסודרו לפי יסודי תורתו108...

בשני האחרונות הול ומתרבה העיסוק המחקרי בהיבט ההתגלותי שבכתיבתו ועולמו של
הראי"ה .במבוא לעבודתנו )סעי  (3סקרנו את ההבדלי שבי תפיסתו של שבייד 109,הרואה את
כתיבתו של הראי"ה כנבואה בסגנו מקראי ,לבי גישתה של שרלו 110,המדגישה את החוויה

 ,˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈ˘ .106עמ' .34
 ,˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈ˘ .107עמ' .32
 .108מבוא ל‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .1514
 .109ראה.‰‡Â· ,„ÈÈ·˘ :
 .110ראה ,Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ ;˜È„ˆ ,ÂÏ¯˘ :עמ' .105
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המיסטית שבשורש כתיבתו .ג א לדעתי צודק הרב בנו 111בביקורתו שיש לדייק ולקבוע
שהראי"ה רואה את עצמו בדרגת רוח הקודש ולא נבואה ,הרי המשות לכל החוקרי הנ"ל היא
הקביעה שהגותו של הראי"ה היא הגות שנכתבה בהשראה.

‰‡¯˘‰· ‰·È˙Î Ï˘ ‰ÈÂÈÙ‡ 3.1
במחקר עמדו על כ שכמה אפיוני מרכזיי של כתיבתו של הראי"ה נובעי מהאופי החזוני
שלה )כפי שיפורט בהמש( .להל אבקש להוסי לדיו מחקרי זה את הקביעה שלכמה מאפיוני
אלו יש ג השלכה משמעותית ביותר על הבנתנו את תפקיד של עורכי כתביו .נפרט אפיוני
אלה:
ÌÂÒ¯ÙÏ Ú‚Â· ˙ÂË·Ï˙‰ 3.1.1
חוקרי הראי"ה תיארו באריכות את ההתלבטות שלו בנוגע לפרסו כתביו 112.התלבטות זו
נבעה במידה רבה מאופיה ההתגלותי של הכתיבה והייתה בשני מישורי:
‡ – ‰¯Â˙ È¯˙Ò ÈÂÏÈ‚ .הראי"ה ראה בכתיבתו חשיפה של תכני מעול עליו ,תכני שחשיפת
אינה מובנת מעליה ויש לשקול תמיד עד כמה נית לגלות את הנסתר .מצד שני ,דווקא בגלל
מקור של הדברי חש הראי"ה דח חזק ותחושה של שליחות להביא אל העול ולפעול
בעזרת לתיקונו.
· – ÔÂ‚Ò .אופיה ההתגלותי של כתיבתו של הראי"ה בא לידי ביטוי ג בסגנו קשה להבנה113.

הראי"ה נתקל בביקורת על כ לא רק אצל מתנגדיו אלא ג בי מקורביו .האחרוני טענו שיש
לערו את הדברי בצורה שתתאי יותר לסגנו הספרותי המקובל של אות הימי .מחד,
הראי"ה אכ רצה שדבריו יתפרסמו ויפעלו מבחינה ציבורית .מאיד ,הוא התקשה לכלוא את
יצירתו ,הנובעת משפע פנימי חופשי ,בתו האילוצי והמגבלות של הסגנו הספרותי המתבקש.
הרב בנו מתאר באריכות את ההתלבטות הזו ואת נסיונות העריכה והפרסו השוני של
הראי"ה שנבעו ממנה .מסקנתו היא שהראי"ה בחר ,בסופו של דבר ,בדר הפרסו אותה אנו

 .111ראה ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ Ô· ;'‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ô· :עמ' .198130
 .112ראה ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ :עמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;145124עמ'  ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;183163עמ' .10065
 .113פרופ' הוגו ברגמ כבר הצביע בזמנו על הקשר שבי אי הבהירות והקושי בהבנת כתביו של הראי"ה לבי אופי
ומקור התכני שהוא יצר )ראה.(˙Â˘¯Ù‰ ,ÔÓ‚¯· :
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מוצאי ב‡ ˜"‰¯Âוברוב חלקי ‡ – 114˙Â¯Âצירו של פסקות מתו כתבי היד ללא עריכה
משמעותית בתו הפסקות עצמ .עריכה זו נעשית לא על ידי הראי"ה עצמו אלא בעיקר על ידי
הרצ"י והנזיר והיא מכנסת יחד פסקות לפי נושא משות )וראה עוד בסוגייה זו בהמש ,סעי
.(4.3.1
˙Â¯È˙Ò ‰ÏÈÎÓ‰ ˙ÚËÂ˜Ó ‰·È˙Î 3.1.2
אופיה ההתגלותי של הגותו של הראי"ה יכול להסביר ג את טיבה המיוחד של כתיבתו )אותו
כבר תיארנו במספר מקומות לעיל( – כתיבה של אלפי פסקות נפרדות זו מזו שאי לרוב קשר
ישיר בינ .ג א יש קשר בי פסקות סמוכות הרי שהוא אינו נמש על פני יותר משתישלוש
פסקות .ע זאת ,ברור שיש בתו כלל הפסקות רבות העוסקות בדיוק באות נושאי א שנכתבו
בזמני שוני ובמחברות שונות .למרות זאת ,הנסיו לאסו ממקומות שוני פסקות העוסקות
בנושא מסוי עשוי להציג תמונה מורכבת שיש בה לא מעט סתירות והבדלי בי פסקות שונות
הקשורות לאותו נושא.
נית להראות ,על פי דברי הראי"ה במספר מקומות ,שצורת כתיבה זו נגזרת מכ שמקור של
הפסקות הוא בהתגלות פנימית .בנוגע לכתיבה המקוטעת ,אנו מוצאי אצל הראי"ה:
לפעמי נפסקת היא הופעתו הרוחנית של האד על ידי מה שהוא חפ בהשגה נמשכת כנחל ,שאי
לה הפסק ,ואינו ש אל לבו ,שאי טבע השגתנו את המחשבות העליונות והצורות הרוחניות כי א
בהשגה מופסקת ,שהיא הולכת בצורה של ברקי .וכל ההבדלי שבי השגה להשגה תלויה היא
באיכות הברקי ,ובקרבת זה לזה ,עד שאפילו הצורה הנמשכת בציור אינה ג כ כי א המשכה
של ברקי תכופי ,שאי הפסקת מורגשת .וזה נוהג בכל השגותיה של בני אד ,אפילו העליונה
שבעליונות .ואי החשק התדירי של הופעה דבוקה נמצאת בנו ,כי א מצד הצפיה של העתיד הגדול
של עול הבא ,שאז נאמר יריו מדש בית ,ונחל עדני תשק
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' קפו ,פסקה ] 397בנספח לפרק ב[(.
ברוח מתגלי תוכני עליוני בגילוי הפתעי ,בלא סדר סיסתמתי ,ובלא התגלות סבתית ,ואחר כ
באה התבונה ומבררת ,מסדרת את ענפי הידיעות למיניה ,חוקרת את הדברי בקישורי סבותיה.

 .114החלקי המוקדמי יותר שב‡') ˙Â¯Âלמהל האידאות' ו'זרעוני'( נערכו עדיי בשיטה שבנו מכנה "עריכת
יציקה" )ראה ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· :עמ'  .(9895 ,80בשיטה זו הרצ"י פרק פסקות שבכתב היד והרכיב מה מאמרי
חדשי )ראה לעיל ,פרק א ,סעי  ;1ובנספח לפרק א ,פסקות  . (130123גוטל הראה שעריכה מעי זו נעשתה ג
במבוא לספר ˘·˙ ) ı¯‡‰ראה .(˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂ‚ :בנו סבור שהסיבה לכ שהרצ"י לא המשי לערו בסיגנו זה
היא שהראי"ה לא היה של לחלוטי ע התוצאה.
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וחכ עדי מנביא ,חותמת היא החכמה את הנבואה ,גוליירי מתגרי וגבורי מנצחי
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' עה ,פסקה ] 295בנספח לפרק ב[(.

הראי"ה מתאר את ההופעה הפנימית כבאה כברקי נפרדי שמתגלי ללא סדר בינ וללא
השתלשלות סיבתית .הכתיבה ,שהיא תוצרתה של הופעה זו ,נכתבת לכ פסקות פסקות ללא סדר
וקשר פנימי.
ג תופעת הסתירות והמורכבות שבפסקות נובעת מאופיו של המקור שממנו באה ההתגלות.
במקומות רבי מתאר הראי"ה את מקורה של ההתגלות כרובד עליו הנמצא מעל להגיו
ולמחשבה האנושית הרציונלית 115.כ למשל בשתי פסקות ,שבראשונה מתייחס הראי"ה ג
לאפיו הקוד בו אנו עוסקי – הקיטוע של הכתיבה:
כי רק על פי המוב של האורה האלהית אשר בהתגלות הקודש ,שכל דעה מתבטלת ,וכל הגדרה וכל
הגיו מוגבל מתבטל בביטול אפסי בכל עת עלותו ברעיו ,ש השראת השכינה חבויה ,וש
ההתגלות האלהית מתנוצצת ,כאור הנראה מבי החרסי ,רצוא ושוב כמראה הבזק
)‡ ˜"‰¯Âג עמ' כא ,פסקה ] 668בנספח לפרק ב[(.
המסתכלי הפנימיי אינ מופרעי כלל במהל הגיונותיה מפני הסדר של ההסתכלות החיצונה,
שאינה הולמת את סדר .ה יודעי שעולמ עול ודאי הוא ,והסתירות ,שבאות מעול אחר,
אינ תופסות מקו אצל כלל ,וברורה היא לה האמת לאמתה ,שכל הסתירות אינ אלא לפי
תנאי השכל המצומצ ,שאי לו ער כלל ע האמת הגדולה ,בהחלטתה העצמית .ומתו ידיעה
בהירה זו ,ההולכת לפניה הלו ואור ,כל מה שה יותר מתכנסי בעולמ ,המלא אור וחיי ,חיי
קודש ,ואור תורת אלהי חיי ,הרי ה מתעלי בודאות האצילה
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' רח ,פסקה ] 412בנספח לפרק ב[(.

במקו אחר עסקתי באריכות במקומה המרכזי של תפיסת אחדות ההפכי בהגותו של
הראי"ה 116.לפי תפיסה זו הסתירה היא ממאפייניו של השכל האנושי הרציונלי והמוגבל .המחשבה
האי סופית נמצאת מעל לרובד סופי זה והיא אינה כפופה לחוק הסתירה .ברובד עליו זה
מתיישבות הסתירות שבמציאות הסופית ומתבררות כחלק מאחדות אחת .זוהי אחדות רבגונית
שאינה מוחקת את ההבדלי ,אלא נותנת מקו לכל דבר ולכל דעה .עקרו אחדות הניגודי

 .115לבירורו של הרקע הקבלי של תיאורי אלא ראה ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  .186179שוור מפרט ש ג לגבי הרקע
הקבלי של תהלי ההאצלה וההשתלשלות שאדו בו בהמש.
 .˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ .116ובסוגייה זו ראה עוד ,· ‚˘ÂÓ ,ÒÂ¯ :עמ'  ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂ¯ ;7062עמ'  ;3633ב˙¯È˘ ,‰ÓÏ˘ Ô
 ,ÌÈÈÁ‰עמ'  ,ÒÂ˙ÈÓ ,ÒÂ¯ ;9890עמ'  ,‰ÎÏ‰‰ ,˜ÊÂ¯ ;3724 ,‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,˜ÊÂ¯ ;251250עמ' .5744
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משמש כלי מרכזי בדר בה מתוארת המציאות בהגותו של הראי"ה .נזכיר לדוגמה את הדר בה
הראי"ה רואה בקודש ובחול שני ניגודי המתאחדי ברובד העליו של קודש הקודשי שהוא
המקור של שניה 117.עקרו אחדותי זה עומד מאחורי התמודדותו של הראי"ה ע שאלות רבות
נוספות כגו :ידיעת ה' והבחירה החופשית 118,האמונה והכפירה 119,הודאות והספק 120ועוד.
הפסקה האחרונה שצוטטה לעיל מחברת את נושא אחדות ההפכי לנושא ההתגלות הפנימית
שבו אנו עוסקי .אותו רובד עליו שבו מתאחדי ההפכי הוא ג זה שממנה באה ההתגלות
לפנימיותו של האד .כתוצאה מכ תכניה של ההתגלות יבטאו את האמת העליונה המכילה
בתוכה את הניגודי והמבט הרציונלי הראשוני יגלה סתירות רבות בי הפסקות.

ÌÈÎ¯ÂÚ‰ Ï˘ Ì„È˜Ù˙ 3.2
העובדה שכתיבתו של הראי"ה היא כתיבה שבהשראה ושכ ראו אותה עורכיו צריכה להשפיע
בצורה משמעותית על הבנתנו את משמעותה של העריכה .ה בגלל האפיוני שמנינו לעיל וה
בגלל מקומה המיוחד של העריכה בתהלי היצירה של הראי"ה ,מקו הנגזר ישירות מאופיה
ההתגלותי .לבירור נקודה זו יש להתבונ בפירוט בדר שבה מתאר הראי"ה עצמו את תהלי
היצירה.
‰"È‡¯‰ ÈÙ ÏÚ ‰¯ÈˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙ 3.2.1
ס' שרלו תיארה באריכות את תהלי היצירה של הרב קוק כפי שהוא מתאר אותו ב˘"˜121.

אלא שדומה שתיאורה מציג רק תמונה חלקית .הדבר נובע מכ ששרלו התמקדה בעיקר בצד
החוויתי המיסטי של ההתגלות הפנימית של הראי"ה ולא עסקה כמעט בתוצר של התגלות זו .ג
ע שרלו צודקת בכ שפרסו הקבצי חש בפנינו את הצד החוויתי של עולמו הפנימי של
הראי"ה ואת האופי המיסטי שלו ,הרי שהעיו ב˘"˜ אינו מציג בפנינו יומ מיסטי רגיל .ג לאחר
חשיפת הפסקות האישיות ותיאורי החוויה הפנימית שב˘"˜ ,הרי רוב תוכנ של הקבצי הוא

 .117ראה למשל בפסקה  ,595בנספח לפרק ב.
 .118ראה ,˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ :עמ' .4442
 .119ראה ,‡Â·Ó ,‚¯·ÊÂ¯ :עמ'  ,˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ ;˙È˙˘˙‰ ,¯ËÎÙ ;8884עמ' .1614
 .120ראה ,˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ ;‰"È‡¯‰ ,ÒÂ¯ :עמ' .1917
 ,Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏ¯˘ .121עמ' .270200
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עדיי פסקות עיוניותמחשבתיות 122.דומה ששרלו עצמה עמדה ג היא על נקודה זו ובמאמר
מאוחר יותר 123הצביעה על ההבדל שבי קבציו של הראי"ה ליומני מיסטיי אחרי" :לאור
פרסומ של הקבצי מתברר כי בתשתית פנקסיו של הרב קוק מונחת כתיבה אישית שמשוקעי
בתוכה חיי נפש עשירי וחוויות דתיות עזות ,אשר חלק מה נשאו אופי של חוויות מיסטיות .ע
זאת ,אי מדובר ביומ מיסטי המתעד חלומות או התנסויות מיסטיות כפי שהוא מוכר לנו אצל
מיסטקני אחרי ,וקביעת אופיי של היומני והיחס המתגלה בה בי האישי לבי הכללי,
דורשת עיו נוס" 124.ובהמש קבעה ביתר פסקנות" :יומנו אינו כתוב בסגנו של יומני מיסטיי
מוכרי והוא כולל בתוכו ג רעיונות והגיגי שאינ קשורי ישירות לחיי המיסטיי של
הכותב ,ע זאת אי ספק שגרעי מיסטי עומד ביסודו"125.

להל נדו בתהלי היצירה שמתאר הראי"ה תו התמקדות בתוכ הנוצר .כדי לחדד את טענתי
שלתהלי זה יש משמעות מרכזית בהבנת עריכת הכתבי אשתמש בדיו זה רק בפסקות שפורסמו
על ידי הרצ"י והרב הנזיר.
ראינו לעיל את הדר בה מתאר הראי"ה את מקורה של ההשראה כעול עליו שמעל לתודעה
האנושית הסופית .תהלי היצירה מתואר כהשתלשלות הדרגתית וירידה של תכני מעול זה אל
תוכו של האד ואל כלי ההשגה המצומצמי שלו:
...ויש להפ ,השגה הבאה בדר התגלות עליונה ,ממעמקי אצילות ,ותוכני טהרה וקדושה עליונה
שוטפי ועוברי ,גלי הנשמה מתגברי ומעינותיה הולכי וזורמי ממקור הטוהר העליו ,והשכל
ההגיוני ורגשי הנפש ,כח המדמה ,והחושי ,וכל ארחות ההכרה ,באי וממשיכי לה פלגי מנחל
עדני זה ,עד שבאי הדברי לגבול ותחומ ה
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' עעא ,פסקה ] 412בנספח לפרק ב[(.
וחכמי לב ,משכילי מקוריי ,מקבלי את המחשבות ממקור הקודש ,מעבדי אות בעיבוד שכלי
והרגשי .ולפי מדת הדבקות האלהית ,השכלית וההופעית ,שלה ,ככה ה מתקרבי יותר אל
מקור של הדברי ,וה מאספי אליה את התבואות הללו.
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' קפ ,פסקה ] 391בנספח לפרק ב[(.

 .122קביעה זו תשאר בעינה ג א נקבל את קביעתה של שרלו )ש ,עמ'  (162159שפסקות רבות המנוסחות בשפה
אובייקטיבית מתארות בעצ את עולמו הפנימי של הראי"ה.
.˙Â·‚˘‰ ,ÂÏ¯˘ .123
 .124ש ,עמ' .104
 .125ש ,עמ' .123

116

העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות .האחת היא פונה להכניס ולהלביש את שפעת
רוח הקודש בלבושי ההגיו והשכל האנושי ,בי כל אותו האוצר הגדול של רוח הקודש וענפיו שיש
לנו ע"י קדושת התורה כולה ,בי מה שהאד בעצמו ,היוצר ,משיג בתור התגלות ורוח הקודש,
שיעבד את ההתגלות הזאת עצמה בעבודה עיונית .אע"פ שלא כל העומק ולא כל הגובה ,לא כל
החיי וכל המקוריות שבשפעת רוח הקודש יוכל להכנס במסגרת העיבוד ההגיוני ,מ"מ כמה שיוכל
להכנס בתו אות הכלי ,כמה משפע הנשמה העליונה שתוכל להחיות אלה הגופי ,הוא טוב
עליו ,ועבודה מועלת מאד להרמת הער של כל התוכ האנושי
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' סח ,פסקה ] 289בנספח לפרק ב[.( 126

תפקיד של המשיגי הזוכי לרוח הקודש הוא לעבד את התכני האלה ,שבמקור ה מעל
ליכולת ההבנה והביטוי האנושית המוגבלת ,ולהפכ לתכני שניתני להשגה על ידי השכל
האנושי הסופי .במקומות רבי בה מתאר הראי"ה את תהלי הירידה וההשתלשלות הזה הוא
משתמש במינוח של אותיות ,מילי ,משפטי וכו'127:

מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיי ,מלאות דעה ורצו ,מלאות רוחהבטה ומציאות
מלאה .מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיי כל יתר הדרגות אשר לבני החיי ,אשר
לכל שדרות הרצו ,הדעה והמפעל ,לרוח ונשמה ,בכל ערכיה
)‡ ˙Â¯Âעמ' יא ,פסקה ] 7בנספח לפרק א[(.
החזו בא מרוב עני .האותיות המחשביות הולכות ומתגלמות ,באות ה מעול רחוק ,מעול מלא
מחשבה ,הכרה ,אורה ובירור ,מעול שמרוב ידיעה הוא לנו מלא תעלומה .באות האותיות
ומתקרבות לנו ,משתפלות אלינו דרגה אחר דרגה ,עד אשר נקשיב בקול המחשבה ,והנה תבות
נוצרות ,משפטי נולדי ,עול מלא דבורי מצטיר במחשבתנו.
)‡ ˜"‰¯Âא עמ' קיז ,פסקה ] 340בנספח לפרק ב[(.
הגלי העליוני פועלי על נשמתנו בלא הר .תנועות הרוח הפנימיות שלנו הרי ה תוצאות
מאות ההמיות שהכנור הנשמתי שלנו הומה ,מתו הקשבותיו שהוא מקשיב את הד קול האצילות
העליונה .א על פי שלא נדע עד מה ,ואי בידינו לא לפרט ,וקל וחומר לסכ ,ולא להקציב את
העניני ,שההמולה העליונה עסוקה בה ,בכל זאת הננו מקשיבי הקשבה כללית ,קול דברי אנו
שומעי .א על פי שאיננו מאזיני חתוכי אותיות ,ופירודי מלי ,כל עמלנו התורני והמדעי הוא

 .126וראה ש את שינוי סדר המשפטי שנעשה בעריכת פסקה זו.
 .127בנוס למצוטטי כא ראה עוד :פסקות ) 768 ,514512 ,476 ,390 ,351 ,301בנספח לפרק ב( .וראה לעיל ,הערה
 ,115לגבי המקורות הקבליי שבתשתית דברי הראי"ה.

117

רק לברר מאותו הקול העליו .שהול תמיד באזננו הפנימית ,כמה שאפשר ,ברורי דברי ,למע
נוכל להציג לפנינו ולפני זולתנו ,בצורה המביאה לידי מעשה ,ולידי עיו מסודר ומעור כראוי.
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' שלד ,פסקה ] 510בנספח לפרק ב[(.

תהלי היצירה המתואר כא הוא השתלשלות של התוכ שמעל ליכולת התפיסה האנושית אל
תו אותיות ,ולאחר מכ למילי ומשפטי עד להגות סדורה הניתנת להעברה אל הזולת .תהלי
זה הוא תהלי של צמצו והקטנת האור כדי שנית יהיה לצקת אותו לכלי ההיגיו והמחשבה
המצומצמי והמוגבלי .צמצו זה הוא חלק משליחות של אות צדיקי הזוכי לגילויי
עליוני ,ועליה להשתדל להעביר את התכני של ההתגלות אל הציבור ג א הדבר כרו
בקושי ובהתלבטות שתוארה לעיל.
ÌÈÎ¯ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙ 3.2.2
א נצר את כל מה שלמדנו עד כה על תהלי היצירה הפנימי של הראי"ה ,דומה שיש לנו
יכולת ברורה להסביר את מהות של הקבצי והפנקסי שלו המתפרסמי והולכי .כתבי יד
אלה מכילי שלב ביניי בתהלי שתואר – שלב של משפטי המתחברי לפסקות .בשלב זה
המחשבה כבר התגבשה לפסקות פסקות – אבל חסרי עדיי השלבי האחרוני של העיבוד –
הפיכת הפסקות הללו למאמרי וספרי בעלי מבנה רעיוני ברור ושיטתיות פנימית .בשלב זה
הפסקות עדיי קטועות ,מפוזרות וסותרות זו את זו ,ויש צור בעריכה כדי להפכ לשיטה
מחשבתית גמורה.
מנקודת מבט זו עולה שתפקיד של הרצ"י והרב הנזיר היה משמעותי ביותר ועריכת חורגת
בהרבה מעריכה טכנית .עריכת היא חלק מהותי מתהלי היצירה והגילוי של תורת הראי"ה .ה
אלה שמשלימי את החוליה האחרונה של תהלי עיבוד של תכני שמקור בהתגלות פנימית
לכדי הגות ברורה המפורסמת ברבי.
תהלי עריכה זה כרו בהכרח בצמצו ובחידוד מסרי עליה דיברנו .מיקוד זה הוא חלק
מהותי מהתהלי ואינו נובע מרצונו הספציפי של עור זה או אחר ,אלא מאופיה המיוחד של
ההגות ההתגלותית.

?‰"È‡¯‰ È·˙Î ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙˜„ˆÂÓ Ì‡‰ 3.3
תמונת הדברי שצוירה עד כא יש בה בכדי להעלות סימני שאלה על חלק גדול מדברי
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הביקורת שראינו בסעי  2לעיל .לכל הפחות ,נראה שיש צור בזהירות רבה יותר ובנימה פחות
פסקנית כשבאי לדו בעריכת כתבי הראי"ה.
יצירתו המרכזית של הראי"ה ה פנקסי ובה אלפי פסקות שנכתבו מתו שפע פנימי
וכתיבה שבחזו .פסקות אלו ה ברוב קצרות ומקוטעות ואי בינ רצ ענייני .ע זאת ,הפסקות
אינ מנותקות ונית להבחי ג במבט ראשו במארג סבו של קשרי אפשריי בי הפסקות.
פסקות אלו נכתבות מתו תפיסה של אחדות כוללת ואחדות ניגודי ולכ ה מבקשות להקי את
כל חלקי המציאות ולתת מקו לכל דבר ולכל תופעה .מתו כ נית למצוא סתירות בי פסקות
ויש לא פע מורכבות רבה בשאלת היחס שבי פסקות שונות העוסקות באותו נושא .כמו כ
שאלת היחס הכללי שיש בי נושאי שוני והמשקל היחסי של כל נושא מחייבת לא פע שיקול
דעת נוס על תוכ הפסקות עצמו.
בנסיבות אלה ,כל נסיו לומר דבר מה מתו הגותו של הראי"ה או לדו בנושא זה או אחר על
סמ דבריו  הוא בעצ מעשה של עריכה 128.הרוצה לדעת את דעתו של הראי"ה בנושא מסויי
צרי לסרוק את י הפסקות ולמצוא פסקות השייכות לעניי בו הוא מבקש לעסוק .במידה ויבקש
להיות יסודי ומקי ולמצוא את כל ההתייחסויות של הראי"ה לתחו מסויי ,הרי שהמעיי יגלה
שקשה מאוד לתח את גבולות הנושא ולהחליט מה שיי אליו .זאת בגלל שיש מערכת ענפה של
קשרי ,שחלק כתובי בפסקות עצמ ,הקושרת נושאי שוני ומבקשת לאחד לתמונה כללית
רחבה .יתרה מזו ,ג לאחר שתבחרנה הפסקות הרלוונטיות – לא פע יקשה מאוד לסדר בסדר
הגיוני ולשבצ בתו מבנה שיטתי .לא אחת יש יותר מדר פסקנית אחת לבנות מ הפסקות מבנה
שיטתי.
בעיה נוספת היא העובדה שכל התמקדות בנושא ספציפי מצמצמת את המבט ודוחקת הצידה
תחומי אחרי .בעיה זו ,הקיימת בכל תחומי הדעת ,נכונה במיוחד בגלל הרקע ההתגלותי של
הכתיבה .ככל שהתכני יורדי יותר ,ונעשי חדי ,ברורי וחד משמעיי יותר ,כ ה ג
מצומצמי יותר וספציפיי יותר.
לכ כל ספר שנער מתו כתבי הראי"ה ,כמו ג כל מאמר ומחקר בהגותו ,נותני לנו
פרספקטיבה חלקית בלבד של תורתו .פרספקטיבות אלה יכולות להיות שונות וא מנוגדות ,ללא
שאחת מה תשנה את דברי הראי"ה או תסל אות באופ יזו .כ ,למשל ,למעיי בספר ‡˙Â¯Â
 ‰¯Â˙‰מצטייר הראי"ה כדמות תורנית מרכזית המשתלבת במסורת הרבנית של למדנות וחידושי
 .128ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,202201הערה .4
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תורה .לימוד התורה וקיו המצוות מצטיירי כעומדי במרכז עולמו של הראי"ה .מצד שני,
המעיי בספר  ÂÈ¯„Áעשוי להתרש באופ שונה לחלוטי :הראי"ה מצטייר ש כהוגה דעות בעל
נטייה מהפכנית וא אנרכיסטית ,המרוכז בעיקר בעול חוויתי פנימי .לימוד התורה וקיו
המצוות מצטייר ש לעיתי כמפריע וא כעול על החופש הפנימי אליו חותר הראי"ה .שתי
התמונות הסותרות האלה נוצרות על ידי שימוש בפסקות מתו פנקסיו של הראי"ה ללא זיו או
שינוי משמעותיי .סתירה חדה כזו קיימת בי שתי עריכות של דברי מחשבה – וזאת עוד בטר
התחלנו לדו בשאלה המורכבת עוד יותר של היחס בי עולמו המחשבתי של הראי"ה ועולמו
ההלכתי129.

במצב זה ,קשה למצוא בסיס לטענות על כ שעריכת של הרצ"י והרב הנזיר היא מוטה
ומסלפת מעצ בחירת להתמקד רק בנושאי מסויימי .הפרספקטיבה של הרצ"י ב‡,˙Â¯Â
המציגה מתו י הפסקות את דעותיו של הראי"ה על אר ישראל ,ע ישראל ותחיית ישראל,
כמו ג הפרספקטיבה הפילוסופית הרחבה יותר של הרב הנזיר – ה לגיטימיות ונכונות לא פחות
מכל פרספקטיבה אפשרית אחרת.
כמוב ,חלק מרכזי מ הטענות כנגד הרצ"י מתבסס על הפסקות שלא פורסמו .במידה
והפנקסי וקבצי כתב היד היו מתפרסמי במקביל לפרסו ‡ ˙Â¯Âו‡ ˜"‰¯Âהרי שכל הרוצה היה
יכול לגשת אליה ולבחור לו את הפרספקטיבה שלו .אלא שהמצב שבו התפרסמו רק הפסקות
אות בחרו לפרס הרצ"י והרב הנזיר מקשה על ראייה שונה של הגותו של הראי"ה .י' דיסו
הציעה בזמנו הצעה שונה לעריכת הגותו של הראי"ה 130,אלא שהיא יכלה להתבסס רק על
הפסקות שפורסמו כבר באותו זמ )בעיקר ב‡.(˜"‰¯Â
רוזנק 131ואברמובי 132מתייחסי לכל הפסקות שלא פורסמו כאל פסקות ש'צונזרו' .קביעה
זו נראית מרחיקת לכת מדי .כמות הפסקות שלא פורסמה גדולה בהרבה מזו שפורסמה .כ למשל,
בספר ‡ ˙Â¯Âנעשה שימוש בפחות מ 350פסקות ובשלושת הכרכי הראשוני של ‡ ˜"‰¯Âנעשה
שימוש בכ 910פסקות .כמות זו היא חלק לא גדול ממכלול הפסקות שבכתב ידו של הראי"ה .רק

 .129להרחבה בנושא זה ראה,˜ÊÂ¯ ;‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,˜ÊÂ¯ ;˙Â¯Ú‰ ,È‡¯Â‰ ;˙ËÈ˘ ,Ï‡Ù¯ ;Â˙ÒÈÙ˙ ,ÔÈÈÏ˜ ;‰ÎÏ‰ ,ÊÂÏ :
;ÌÈ˘„Á ,ÏËÂ‚ ;ÌÈÏÂ˜È˘ ,ÏËÂ‚ ;ÈÏ··‰ ,˜ÊÂ¯ ;‰„‚‡ ,‰ÎÏ‰ ,˜ÊÂ¯ ;‰ÎÏ‰‰ ,˜ÊÂ¯ ;ÍÂÈÁ ,˜ÊÂ¯ ;˙È‡Â·‰ ‰ÎÏ‰‰
·.‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ,Èˆ¯‡ Ô· ;‰"È‡¯‰ ,Èˆ¯‡ Ô
.‰Ú·¯‡ ,ÔÂÒÈ„ .130
 ,„ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂ¯ .131עמ' .262259
 ,ÌÂÒ¯Ù ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .132עמ' .139136
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ב˘"˜ יש יותר מ 2800פסקות ,ובקבצי החדשי שמתפרסמי מאז יש עוד קרוב ל 1000פסקות
נוספות  ועדיי לא פורסמו כל כתבי היד .במצב כזה אי אפשר לראות בכל פסקה שלא פורסמה
פסקה שנגנזה באופ אקטיבי.
הנקודה המרכזית בנוגע לאי פרסו פסקות היא עצ ההחלטה שלא לפרוס בפני הקורא את
הגותו של הראי"ה במלוא רוחבה ובצורה בה נכתבה ,אלא לפרס רק פרסו חלקי וערו לפי
נושאי ספציפיי .להל ,סעיפי  4.3.1ו ,4.3.2נפרט יותר על החלטה זו ,אבל לעניינינו כא די
א נזכיר שהחלטה זו התקבלה עוד בימיו של הראי"ה .ג א הראי"ה התלבט בנקודה זו וג א
החלטה זו תואמת את רצונו של הרצ"י – הרי שברור שההחלטה העקרונית הזו היא החלטה של
הראי"ה ,בי א באופ אקטיבי ובי א בהסכמה ברורה לדעתו של הרצ"י .הראי"ה ג ידע מה
כיווני העריכה שאליה פנו הרצ"י והרב הנזיר וא ראה חלק ניכר מהספרי שערכו.
מגמות העריכה של הרצ"י והנזיר צמצמו את רוחב היריעה של הגותו של הראי"ה ,אבל דבר זו
נגזר בהכרח מאופי כתיבתו והיה קורה בכל עריכה אפשרית של כתביו .נית להתווכח על מגמות
העריכה ,וכיו ,כשמתפרסמי כתבי היד של הראי"ה ,נית ג להציג מגמות אחרות שיש בכתבי
– אבל אי מקו לדבר על 'צינזור' ו'סילו' של הגותו על ידי עורכיו הראשוני.
ראוי לציי ג שעצ ההכרעה על דר הפרסו הייתה גלויה וברורה .כ למשל כתב הרב נריה
על הראי"ה:
הוא כתב מתו עומס רוחני רב .זרמיעיונו שטפו כנהר שוט ,וימחשבתו גאה גאה .כתיבתו היתה
התפרקותמה למטענו המתגבר והול .העובר על גדותנפשו .לפיכ אי מוקד ומאוחר בתורתו
ואי סדר למשנתו .והרוצה לעמוד על סו דעתו  צרי לצר את הדברי לסדר .נסיו הסידור
נעשה כבר על ידי מוציאי ספריו לאור .ומסדרימתניתא אלו עוזרי בהרבה להבנתו ,מקרבי אותנו
לדעתו .אול לעומת זה מקפחי ה את הרגשת הגעש הטבעי שבדבריו ,התסיסה שבה .מרחיקי
אותנו מהרגשת להט אישיותו .לפיכ חביב ביותר ויקר עד לאחד ספרו הגנוז 'ערפלי טוהר' .ספר זה
שנדפס ללא כל עריכה וללא כל סידור  ואשר משו כ גנזוהו  באמת אור גנוז הוא! בו ,בספר
שניצל בנס מידי עורכי ומסדרי ,מתגלה הוא ז"ל כמו שהוא133.

יש כא ג אבחנה ברורה של דר הכתיבה של הראי"ה וג מודעות והתיחסות למשמעות
העריכה של הכתבי שפורסמו – אל מול  ¯‰Ë ÈÏÙ¯Úשהודפס ללא עריכה והגיליונות החלקיי
של הדפסתו הראשונה לא הופצו רישמית.

 ,‰"È‡¯‰ ‰„˘· .133עמ' .65
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יתרה מזו ,עוד לפני פרסו כתבי היד כבר היו שתי אפשרויות שונות של עריכה שההבדל בינ
היה גלוי וידוע – ועל כ להל.
¯ÈÊ‰ ·¯‰ Ï˘ ÂÊÏ È"ˆ¯‰ ˙ÎÈ¯Ú ÔÈ· 3.3.1
כבר בחייו של הראי"ה נוצרו שני אפיקי של עריכה שיש בה שתי פרספקטיבות שונות של
הגותו .רבות נכתב על ההבדל בי גישתו של הרצ"י לזו של הרב הנזיר 134ועל המגמה של הרצ"י
המבקש ליצור מסר חד וברור בתחו הלאומי והאקטואלי – אל מול מגמתו של הנזיר לפרוס
יריעה פילוסופית רחבה ומקיפה .שני אפיקי עריכה אלו בוצעו מתו מודעות הדדית )א כי –
מתו מתיחות מסויימת .(135א נבח את התוכנית שפרס הרב הנזיר בראש ‡ ˜"‰¯Âנראה
שמופיעה ש ג תכנית ההמש ,שאותה לא הספיק הנזיר להשלי:
חכמת הקודש היא שטה אלוהית שלמה ,בתכונה מוסרית ,פיוטית וסודית .יסודי השטה האלהית
ה :הקודש הכללי ,החיות העולמית ,האחדות הכוללת ,הטוב הכללי ,התעלות העול .מה יוצאי
יסודי מוסר הקודש :האהבה הדבקות ,הענוה ,השלו ,העלאת העול .ויסוד היסודות :אור תורה
)‡ ˜"‰¯Âא' ,עמ' .(15

בישראל .וגולת הכותרת :אורו של משיח

ועוד יבא ,אי"ה .החלק השני ,מוסר הקודש ,בשני כרכי ועוד חלק שלישי ,נעילת שערי ,מיוחד
ליסוד היסודות ,אור תורה ,אור ישראל ,ואר ישראל .וגולת הכותרת ,אורו של משיח
)‡ ˜"‰¯Âא' ,עמ' .(24

הנזיר תכנ לסיי את ‡ ˜"‰¯Âבאות תכני שאנו מכירי מ‡ 136.˙Â¯Âמנקודת מבטו
ההתיחסות לע ישראל ,אר ישראל והתחיה הלאומית צריכה לבוא בסיו כישו ספציפי של
העקרונות הכללי יותר שנפרשו בספר מראשיתו.
מצד שני ,יש לנו עדויות על יחסו של הרצ"י לספר ‡137:˜"‰¯Â

אבל ש ]בהקדמה ל‡ – ˙Â¯Âמ"מ[ ההקדמה היא קצרה .הגדרתי הגדרה' :שפע קודש הקודשי של
ספר האורות הזה' .ספר 'אורות' הוא קודש הקודשי! זה אמת ונכו .יש אנשי ששאלו :הרי יש
ספר גדול ,בעל שלושה חלקי ,שער הנזיר ,רבי דוד זכרונו לברכה' ,אורות הקודש'? נכו .ודאי

 .134ראה למשל ,˜Â˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;530528עמ'  ,È„ÈÁÈ ,·¯‡‚ ;530528עמ' 83
.85
 .135ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;186185עמ' .140139
 .136כינוס ראשוני של פסקות שנעשה על ידי הנזיר לצור החלק האחרו של אורה"ק התפרס ב‡.Ï‡¯˘È· ‰¯Â˙ ¯Â
 , ˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈ˘ .137עמ'  .3332שתי הפסקות לקוחות מדברי שבע"פ בשיעור מבוא לספר הכוזרי.
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'אורות הקודש! וכי ספר 'אורות' אינו קדוש? – הוא קודש הקודשי' ,זו אמת אמיתית ...כל הדברי
של אבא זכרונו לברכה ,נאמרו ברוח הקודש ,וספר אורות הוא 'קודש הקודשי'.
וכ ספר 'אורות' שהוא כולו ישראל לעומת 'אורות הקודש' שסידר רבי דוד זכרונו לברכה .ב'אורות
הקודש' גנוזי הרבה דברי קודש וחכמה ,דברי שירה נשגבה ,דברי אמת עליונה של אבא זכרונו
לברכה .פעמי רבות נזכרי ש ג דברי ביחס לעישראל ,אבל הוא לא כולו ישראל ,לא כולו
ספציפי לישראל .לעומתו' ,אורות' הוא כולו ישראל ,כולו ישראל ותחייתו .מה שכולו ישראל ,הוא
קודש קודשי.

הרצ"י מקבל את ‡ ˜"‰¯Âכעריכה לגיטימית אלא שהוא מבקש להדגיש את העדיפות של
‡ ˙Â¯Âבגלל שהוא מתמקד במה שבעיני הרצ"י הוא מרכזי וחשוב יותר .ההבדל הוא לא הבדל
עקרוני בהבנת הגותו של הראי"ה אלא הבדל בשאלה איזה חלק מהגותו יש להדגיש ובמה צרי
להתמקד .מה שבעיני הנזיר היה צרי לסיי את השיטה היה בעיני הרצ"י העיקר שבו צרי
להתמקד באופ כמעט בלעדי .אבחנה זו הייתה ג ברורה לתלמידי של הרצ"י והנזיר .כ למשל
כתב ביומנו ,בשנת תשכ"ח ,הרב יצחק שילת )שלמד אז בישיבת מרכז הרב(:
בשיעור ב'אורות' עמדו בעת המלחמה בפרק כ' ,ש נזכר הרבה אורו של משיח .הוא קרא לספר
'אורות' ,ולא 'אורות הקודש' ,כי זה למעלה מאורות הקודש ,קודש הקדשי ,עני כלל ישראל ,כמו
שכתב בהקדמה) 138במשפט הזה נשמעה נימה של הבדל בי דרכו שליט"א לדר הנזיר שליט"א,
שענינו של כ"ק מו"ר שליט"א הוא כלל ישראל ,והנזיר יותר מוסרי פילוסופי כללי(
)‡¯· ,‰È·Ï ÌÈÚעמ' .(24

וכ ג מעיד הרב בנו על תקופת לימודיו בישיבת מרכז הרב:
כ כמוב הבינונו את ההבדלי בי ‡·¯‰Â ‰"Èˆ¯‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ˙ÂÙ˜˙˘‰Î ,˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡Â ˙Â¯Â
)· ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ôעמ' .(99

 ,¯ÈÊ‰ודבר זה הובלט מאד בשיעורי שניה

...הביטוי '˜ 138'ÌÈ˘„Â˜ ˘„Âהיה ג תגובה  '˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡'Ïשל הרב הנזיר ,וכ שמעתי מהרצי"ה
)ש ,עמ' .(98

באוזניי

 .138הכוונה לנוסח ההקדמה למהדורת תש"י של ‡ ˙Â¯Âשכתב הרצ"י" :שפע ˜„˘  ÌÈ˘„˜‰של ספרהאורות הזה,
)"אורותמאופל"  אר ישראל ,המלחמה ,ישראל ותחיתו  "אורות התחיה"( ,שהופיע מתו פכיטהרו של הכה
הגדול אאמו"ר הרב זצ"ל בשנת תרפ"א ,ע ראשית בואו בדבר ד' לחזרת שכינתו וכוננות מלכותו ירושלימה ,
הנהו חוזר ומופיע עתה בשנת הקטרת ,ע ראשית גילויה של רוממות ימי עליו לגאולת עמו ונחלתו וישועת
משיחו" )‡ ,˙Â¯Âעמ' ז ]ההדגשה שלי – מ"מ[( .וראה בגו הטקסט ,בעמ' הקוד ובראש עמ' זה ,את התייחסותו
של הרצ"י לביטוי זה.
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נמצאנו למדי שמשמעותה של העריכה באופ כללי וקיומ של מגמות עריכה שונות היו
דברי גלויי וברורי עוד בטר פורסמו קובצי ופנקסי כתב היד.
˙Â˘¯Ù‰ ÏÚ ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ ˙ÚÈ·˙ 3.3.2
נקודה משמעותית נוספת שיש להתייחס אליה בהקשר בו אנו דני היא טענתו של הרצ"י
שאביו מינה אותו באופ בלעדי על הטיפול בכתביו 139.טענה זו התרחבה ג אל הצד התוכני כ
שתלמידי הרצ"י ותלמידיה טועני שהרצ"י הוא היחיד שמוסמ לפרש את הגותו של אביו
)ואחריו רק תלמידיו המובהקי( 140.איני רוצה לדו כא בויכוח המחקרי הא אכ הייתה
'הסמכה' כזו של הרצ"י )ראה להל ,סעי  ,(4.3.1אלא לבחו את הטענה מנקודת המבט של עריכת
הקבצי.
במבט ראשו ,הרי שעמדה זו של הרצ"י מחזקת הבטי מסויימי של הביקורת על עריכתו.
התמונה המצטיירת היא שהרצ"י פרס מתו כתבי אביו פרספקטיבה צרה וחלקית וביקש
להשליט אותה ולהפו אותה לפרספקטיבה הלגיטימית היחידה 141.דבר שבא לידי ביטוי ג באי
פרסו של רוב כתבי היד וא בהתנגדות אקטיבית לפרסו של עריכות אחרות – כמו מקרה
‡ 142.‰ÂÓ‡‰ ˙Â¯Âאלא שג כא יש לנהוג זהירות ,שכ נראה שג מאחורי מדיניות זו מסתתרת
בעיית יסוד הנובעת מאופיה המיוחד של כתיבתו של הראי"ה.
האופי המקי והמבקש לאחד ניגודי של כתיבתו של הראי"ה ,כמו ג פיזור הפסקות שלה,
יוצר קושי בזמ שמבקשי להסיק מתורתו מסקנות חד משמעיות וקונקרטיות .המבקש ליש את
הגותו למציאות ספציפית ,או לשאול לעמדתו בנוגע לבעיות אקטואליות ,עשוי להקלע למבוכה
ואי בהירות .נית להיעזר בפסקות שונות כדי לתמו עמדות מנוגדות וקוטביות בנוגע לבעיות
המציאות המשתנה .ככל שיורדי יותר לעומק הגותו ועומדי על היקפה ומורכבותה ,כ מביני
עד כמה ישומה במציאות אינו פשוט וחד משמעי .הבעיה כא היא כפולה :מעבר לקושי בישומה
של תורת הראי"ה במציאות ,קיי חשש שאופיה המורכב והרב משמעי ימנע ממנה מלהפו להגות

 .139בסוגיה זו ראה ,˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂ‚ ;186185 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;611607עמ' ,ÔÂ Ô· ;130129
 ,¯Â˜Ó‰עמ' .101
 .140ראה למשל ,Âˆ¯‡Â ÌÚ :חלק א' ,אר ישראל' ,יא; ש ,חלק ב' ,ציונות ומדיניות' ,קלד.
 .141טענה ברוח דומה על ‡ ,˜"‰¯Âהשמיע הרב שאר ישוב כה ,בנו של הרב הנזיר ,לאחר פרסו ˘˜"‡ .ראהÏ‡ :
˙.ÂÒ¯‰
 .142על פרשה זו ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ' .216214
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בעלת השפעה וידחוק אותה להיות נחלת של אות בודדי שיש ביכולת לרדת לסו דעתה
ולהבי את מורכבותה.
דומה שההתמודדות ע בעיה זו עמדה מאחורי מגמת העריכה של הרצ"י ומאחורי התביעה
לבלעדיות  שלו ושל תלמידיו .הרצ"י ער מתו כתבי אביו מסר חד ,ברור ואקטואלי .מסר
שאפשר להנהיג באמצעותו ציבור ולא רק בודדי בעלי מחשבה מעמיקה .מסר זה בקש למקד את
הגותו של הראי"ה בשאלת התחיה הציונית של ע ישראל באר ישראל והוא אכ הצליח להפו
לבסיס לתנועה ציבורית רחבה .המחיר לכ היה שתורת הראי"ה הוצגה מזוית צרה תו דחיקה
הצידה של מרכיבי אחרי .הטענה לעדיפותה של זוית זו התבססה על טענת הבלעדיות של
הרצ"י כמפרש תורתו של אביו .כפי שראינו ,הרצ"י לא שלל את קיומ של עריכות אחרות ושל
היבטי נוספי בתורת אביו – אבל הוא חתר לבלעדיות על הפרשנות הנכונה של תורת הראי"ה
במציאות המשתנה ועל הזכות לקבוע כיצד ליש את התורה הזו בעול המעשה .הרצ"י חתר
לישו בלעדי של תורת הראי"ה תו התמקדות בהדגשת הצד הלאומי והפיכתו למרכזה של
תפיסת העול.
ג א לא מקבלי את טענת הבלעדיות של תלמידי הרצ"י – עדיי אי מקו לדבר על סילו
ושינוי הגותו של הראי"ה .אופיה של כתיבתו גור לכ שכל נסיו לשאוב ממנה מסר חד
ואקטואלי יחייב צמצו והסטה הצידה של אלמנטי אחרי .כ שיש לקבוע שוב שהפרשנות של
הרצ"י והדר בה ביקש להתאי את תורת הראי"ה הרחבה והרב גונית אל המציאות באופ
שתהיה יותר חד משמעית – ה לגיטימיות לא פחות מכל אפשרות אחרת .אול מצד שני –
אופיה של הכתיבה ג מקשה מאוד לטעו שיש רק דר אחת נכונה לפרש את תורת הראי"ה או
להסיק ממנה מסקנות אקטואליות .נית לגזור מהגותו של הראי"ה מסקנות שונות ביחס למציאות
– והויכוח האמיתי יהיה בעצ לא על תורת הראי"ה אלא על המציאות ועל הדר בה יש
להתמודד איתה כא ועכשיו )וראה על כ עוד להל ,בסיו(.
ג כא ,עיקר ההכרעה נפל כבר בימיו של הראי"ה בעצ ההחלטה לא לפרס את כתבי היד
הגולמיי .פרסו כזה היה הופ את תורת הראי"ה לפתוחה כמעט לכל פרשנות וניתנת לישומי
רבי ושוני במציאות .כפי שקבענו כבר לעיל – הראי"ה היה שות להכרעה זו והיה מודע לכיוו
שאליו עריכתו של הרצ"י מפנה את תורתו .בנקודה זו הצדק ע פרופ' שוור הקובע שתלמידי
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הראי"ה היו חוג רעיוני מגובש ושפרשנות לתורת רב היא אוטנטית 143.יתרה מזו ,חלק
משמעותי מפעילות חוגו של הראי"ה ומהקשר של תלמידיו אליו )בעיקר הרב הנזיר ובמידה
פחותה ג הרצ"י( סבב סביב עריכת ופרסו ספרי הראי"ה.
חשוב לזכור שהספר ‡ ˙Â¯Âפורס בכדי להוות תשתית רעיונית לתנועת 'דגל ירושלי'144

והמטרה האקטואלית שבו הייתה ברורה לכל .צודקת כא ג קביעתו של הרב בנו 145שמטרתו
העיקרית של הראי"ה בפרסו כתביו הייתה להשפיע על הדור ,ודבר זה התממש בדרכו של הרצ"י
– ה בחיי הראי"ה ובעיקר לאחר פטירתו.
אול ,בשולי הדברי יש לזכור שהתמונה שאנו מציירי יכולה ג להסביר שני קוי
בהתנהלותו של הראי"ה המנוגדי למטרתו של הרצ"י לגיבוש הגותו של אביו למסר חד משמעי.
ראשית ,יתכ שעצ העובדה שהראי"ה סירב לעסוק מעריכת כתביו בעצמו נובעת מכ שלא רצה
לצמצ את מחשבתו ואת תורתו במסרי חדי ומצומצמי מדי והעדי שאחרי יעסקו בכ.
שנית  אולי כא נעו ההסבר לכ שבמקביל לעריכתו של הרצ"י מוסר הראי"ה לידי הנזיר את
עריכת ‡ .˜"‰¯Âיתכ שמתו שהראי"ה היה מודע למחיר שיש לעריכה המצמצמת של הרצ"י ,הוא
מבקש לקיי אפיק עריכה שונה ואלטרנטיבי .משמעותו של אפיק זה אינה רק החלשת הבלעדיות
של עריכת הרצ"י אלא ג פתיחת אפיק פרסו שהוא באופ מהותי רחב יריעה יותר.
ÌÂÎÈÒ 3.3.3
אופיה המיוחד של כתיבתו של הראי"ה נובע מהיותה כתיבה שבחזו שמקורה בהתגלות
פנימית .אופי זה ,של כתיבה מקוטעת וחסרת סדר ,מעניק לעורכי מקו מהותי ומרכזי .חלק
מהטענות שעלו במחקר מתעל מאופי מיוחד זה ,אופי הגור לכ שכל עריכה של כתבי הראי"ה
תצמצ בצורה מהותית את רוחב היריעה המקורי של כתיבתו .ג א נכונות חלק מהטענות
שעלו במחקר על כ שהרצ"י והנזיר הסתירו חלקי מסוימי מכתיבתו של הראי"ה והדגישו
אחרי – הרי שאי מקו לדבר על צנזורה והטיה של הגותו .זאת בגלל שההכרעה העקרונית שלא

 .143ראה ,ÌÈÎ¯„ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ'  ,¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;577576עמ'  .137ולעומת זאת י' מאיר חולק על שוור בנקודה זו,
ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  .Ô˙˜Â˘˙ ,¯È‡Ó ;166165חוקרי נוספי שצידדו בגישתו של שוור ה י' גארב )ראה:
‚‡¯· ,‰‡Â· ,עמ'  ,‰˙ÈÈÁ˙ ,·¯‡‚ ;277276 ,269268עמ'  ;189188ג‡¯· ,˙Â¯Â˜Ó ,עמ'  (9482וס' שרלו )˘¯,ÂÏ
„ ,Ë¯ÂË˜Âעמ' .(3328
 .144ראה ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ :עמ'  ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;140עמ' .98
 .145ראה ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· :עמ' .105104
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לפרס את הגותו של הראי"ה ללא עריכה – נפלה בימיו ועל דעתו של הראי"ה עצמו .הראי"ה ג
היה מודע לכיווני העריכה של הרצ"י והנזיר.
מצד שני ,אופיה של הכתיבה שולל את האפשרות לדבר על פרשנות נכונה אחת בלבד להגותו
של הראי"ה .מבנה כתיבתו של הראי"ה ותוכניה מאפשרי לגזור מתוכה זויות ראיה שונות ,לשי
דגשי על נקודות שונות ,ולהגיב בצורות שונות למציאות משתנה .המחשבה שיש בתורת הראי"ה
אמת אחת צרה ופשוטה היא אי הבנה מהותית של תורתו ,ודומה שאי זו דעת של החותרי
לבלעדיות .טענת היא בעיקר לגבי הבלעדיות בהתווית הדר שבה יש ליש את תורת הראי"ה
במציאות ולגבי החלק מתורתו שאותו יש להדגיש בנסיבות הקיימות .אלא שטענה כזו מעבירה
את הדיו והויכוח משאלת עריכת הקבצי לשאלות המציאות האקטואליות146.

אי הכרח לקבל את טענת הבלעדיות ,וכיו ,כשמתפרסמי והולכי כתבי היד – הרי שתורת
הראי"ה מונחת בקר זוית וכל הרוצה יכול לפרשה ולהתוכח עליה .אבל לדעתי אי ג בסיס
לביקורת החריפה על עריכת הכתבי – כפי שניסיתי להראות לעיל .נית לחלוק על עריכת של
הרצ"י והנזיר ולהציע הצעות חליפיות ג ללא שלילת הלגיטימיות של עבודת .בנקודה זו
עמדתו של הרב יהודה ברנדס מאוזנת ונכונה יותר מחלק מהביקורת שנסקרה לעיל )סעי :(2
שני גדולי תלמידיו ,בנו הרב צבי יהודה )הרצי"ה( זצ"ל ,ובחיר תלמידיו ,הרב דוד הכה ,הנזיר זצ"ל,
לקטו וערכו קבצי לפרסו מתו היומני הרוחניי האישיי .הפרסו חייב ג התחשבות בקהל
הקוראי ,על פי צור השעה וכפי יכולת הדור .מאז חלפו עשרות שני ,צורכי הדור השתנו ,וא
היכולת לעכל חלקי גנוזי מתורתו של בעל האורות הבשילה יותר ...הללו ]הרצ"י והנזיר – מ"מ[
ערכו דברי הראויי לזמנ ולשעת ,שלח לא נס עד עתה .אול ,אורותיו של הראי"ה מאירי
אופקי רחוקי הרבה מעבר לזמ ולשעה147.

דברי אלה נאמרי כהקדמה להצעת עריכה חדשה של כתבי הראי"ה ,שמבקשת להדגיש את
האד הפרטי – בניגוד לדגש הלאומי והפילוסופי כללי של הרצ"י והנזיר .דומה שג מי שחולק על
הגדרתו של ברנדס את עריכות הרצ"י והנזיר "כדברי ראויי לזמנ" – ראוי שימקד את ביקורתו

 .146דומה שג חלק מהטענות שבמחקר שיי בעצ לרובד זה .השאלה היא אי יש להבי את המציאות כא ועכשיו
ואי יש לפעול בה – תו נסיו להתמ על ידי דבריו של הראי"ה בכיווני שוני .ראה למשל דוגמה בספרו של
גארב ,ש הדיו על שאלות העריכה של כתבי הראי"ה הוא התשתית לדיו על הויכוח סביב פעילות המחתרת
היהודית בשנות השמוני של המאה העשרי )‚‡¯· ,È„ÈÁÈ ,עמ'  .(9083וראה על כ עוד להל ,בפרק הסיו.
 ,˙Â¯Â‡ ,Ò„¯· .147עמ' .159
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ברובד הענייני והתוכני של העריכה .על פי העולה מעבודה זו עד כא  קשה למצוא בסיס מוצק
להאשמות שהוטחו ברצ"י ובנזיר בדבר סילו והטיה של תורת הראי"ה.

‰˙ÎÈ¯Ú ˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰"È‡¯‰ Ï˘ Â˙·È˙Î ˙¯Âˆ ˙·‰Ï Á˙ÙÓ ¯ÙÒ – ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ .4
הדר בה ניתחנו את כתיבתו החזונית של הראי"ה ואת מקומה של העריכה שעברה כתיבה זו
יכולה לתת בידנו הבנה מעמיקה וטובה יותר של אחד מהספרי הפחות ידועי של הראיה –
הספר ¯‡˘  .ÔÈÏÈÓיתרה מזו ,דומה שדווקא ספר זה ,שזכה להתעניינות מעטה בלבד בי לומדי
תורת הראי"ה וחוקריה ,מכיל בתוכו מפתח משמעותי להבנת דר כתיבתו היחודית של הראי"ה.
להל ,לאחר שנתאר את הספר וננתח את תוכנו ,נשוב לסקור את תהלי ההשתלשלות
וההתלבטות של פרסו תורת הראי"ה תו הדגשת מקומו של ¯‡˘  ÔÈÏÈÓבתהלי זה והצבעה על
חשיבות תוכנו של הספר להבנת הכרעתו של הראי"ה בנוגע לדר בה יפורסמו כתביו.

˘‡¯ ¯ÙÒ‰ ÏÚ 4.1

148ÔÈÏÈÓ

הספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓיצא לאור על ידי הראי"ה בשנת תרע"ז בזמ שהותו בלונדו .מכל כתבי
הראי"ה שהתפרסמו ,זהו אחד הספרי הבודדי שבו היה הראי"ה מעורב ואחראי על כל השלבי
מהכתיבה עד להפצה וככל הנראה כמעט ללא מעורבות של אחרי .הרצ"י לא היה אז ע אביו
בלונדו והראי"ה ניסה להסתיר ממנו את ההדפסה מתו ידיעה שהוא יתנגד לה 149.הספר נכתב
מראש לצור פרסו וככל הנראה לא נעשה בו שימוש בקטעי מתו פנקסי וקבצי הכתיבה
הקודמי של הראי"ה .הראי"ה טיפל בעצמו בהדפסה ,שנתקלה בקשיי ועיכובי לא מעטי150.

לאחר ההדפסה הפי אותו הראי"ה בעיקר בדר של משלוח לרבני ולאנשי נבחרי )לא פע

 .148בכתיבת תת סעי זה נעזרתי בי השאר במקורות הבאי,¯È‡Ó ;ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ÏÚ „ÂÚ ,„¯‡ ;ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡ :
‡ ,˙Â¯Âעמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ,176174עמ' .139
 .149כ כתב לו באיגרת באותו זמ" :באלו הימי הסכמתי להדפיס איזה קונטרס קט ,שרשמתי בו רעיונות שיריי
רזיי בסמ ע"ד תכונת האותיות ,התגי ,הנקודות והטעמי ...וחשבתי להודיע מזה רק אחרי ההדפסה ,כי אולי
לא היית מסכי שאדפיס בלא סידור ותיקו ,ולעבור על דעת היקרה לי מאד יהי' קשה לי .א כבר הודיעה ל
אמא תחי' " )‡‚¯ ‰"È‡¯‰ ˙Âג ,עמ' עד(.
 .150ראה :ש ,עמ' עט ,פא ,פג.
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על ידי בני משפחתו( ,כנראה מתו הבנה שזהו ספר שמיועד רק לבודדי בעלי הבנה מעמיקה
ואינו ספר שיכול להיות מוב במעגלי רחבי151.

המהדורה הראשונה הפכה לנדירה תו זמ קצר 152,ורק לאחר שני רבות )בשנת תשל"ב(
נדפסה שוב בירושלי מהדורת צילו .בשנת תשמ"ה נדפס הספר שוב בתו המהדורה המקיפה
של כתבי הראי"ה שיצאה לאור בירושלי על ידי מוסד הרב קוק .בשנת תשמ"ז יצאה לאור
בירושלי מהדורה חדשה של ¯‡˘  ÔÈÏÈÓעל ידי המכו ע"ש הרצי"ה .מהדורה זו הוגהה מול כתב
היד ונוספו בה תוספות שלא הודפסו על ידי הראי"ה בזמנו – מערכת השרשי ומאמר על האות
א' .בשנת תשס"ג הודפסה מהדורה זו שוב ,בתוספת פירוש על הספר של הראי"ה עצמו ,פירוש
שנמצא בכ"י והוא מתייחס רק לעמודי הראשוני של הספר.
תוכנו של הספר הוא כעי מדרש בסיגנו קבלי על האותיות ,התגי ,הנקודות והטעמי.
אפשר להצביע על מקורות רבי שמה לקח הראי"ה את רעיונותיו ,בעיקר מקורות קבליי153,

אבל מסקנתו של ארנד ,המקובלת עלי ,היא שבספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓהראי"ה "יצר מסכת רעיונית
משלו ,שבניסוחה הירבה להשתמש בפסוקי ,בפתגמי חז"ל ובסמלי ומונחי קבליי ,ושבעצ
תוכנה היא מבוססת במידה מסוימת על המחשבה הפילוסופית" 154.על פי ארנד ,תוכ הספר הוא
תיאור האצלה בסיגנו נאופלטוני של ירידת השפע האלוהי מהמקור העליו אל עול המעשה.

.˙ÈÓÈÙ‰ ˙ÂÏ‚˙‰‰ ˙ÈÂÂÁ ˙‡ ¯‡˙ÓÎ ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ 4.2
א מעייני בתוכנו של הספר ,הרי שנמצא שהספר מכיל לא רק תיאור כללי של האצלה ,אלא
יש בו תיאור שיטתי ומפורט של תהלי ההשתלשלות של התכני המתגלי בתו נפשו של האד
ממקור עליו .בסעי  3.2.1לעיל ראינו כיצד מתאר הראי"ה בפנקסיו את התהלי של היצירה
הפנימית ,תיאור בו יש מקו מרכזי לאותיות .לימי יתפרסמו פסקות אלה ב‡ ˜"‰¯Âוב‡.˙Â¯Â
אבל העיו ב¯‡˘  ÔÈÏÈÓמלמד שהראי"ה פרס עוד קוד לכ תיאור מפורט ודומה מאוד של אותו
תהלי .נבח את הכתוב ב¯‡˘  ÔÈÏÈÓתו התקדמות לאור הספר .ראשית נעיי בהקדמה לספר:

 .151ראה :ש ,עמ' פו ,פח ,צה ,רארב.
 .152הרצ"י א סרב לתת או למכור את העותקי שהיו תחת ידו )ראה ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡ :עמ'  ,74הערה .(12
 .153ראה ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡ :עמ'  .ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,¯Â‡ ;7976נית להוסי לרשומות אלה עוד הפניות רבות ,שחלק
מתייחס לא רק לביטויי ונקודות מקומיות אלא ג למהלכי רחבי יותר .ראה למשל ב ,ÌÈÎ¯Ú‰ ¯ÙÒעמ' רנו
רנז ,תיאור מעבר בי האותיות א' וב' הדומה מאוד לתיאור ב¯‡˘  ,ÔÈÏÈÓכפי שיובא להל.
 ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡ .154עמ' .82
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המחשבות הקודמות לכל האותיות ה משוטטות בנו פנימה תדיר .אנחנו צריכי לחשו את האומ
האמיתי שלנו ,את צורת האריאליות הנשמתית שבקרבנו ,כדי לעמוד תמיד על אופי של אות
הציורי הבלתי מצויירי ,אות התוארי העומדי למעלה מכל תואר ,כדי שנכיר את הדר
נשמתנו .ועל פי אות הרעיונות העליוני יסתעפו אצלנו הסעיפי של המחשבות הפוריות
המתגלמות באותיות .ובהברא בנו האותיות ,יתגלו הנקודות ממקור המחשבה הקודמת לה,
והטעמי יתגוונו מאותו המקור העליו שש שרויה היא המחשבה הקודמת המחשפת את
האותיות ,שהאותיות עצמ בניתוח קיימי ש בצורה אידיאלית מיוחדה .מתו תביעה עליונה זו
הרינו באי למדרש האותיות ,שיביאנו להארת הנקודות ,והטעמי ,ותגיה יזהירו לנו את
אורותיה ,והתיבות והמאמרי ,הפסוקי והספרי ,יפיצו עלינו את קרני הוד
)¯‡˘  ,ÔÈÏÈÓעמ' א(155.

בהקדמה זו כבר יש תמצית של תפיסתו של הראי"ה על ההתגלות הפנימית .הוא פותח ברובד
העליו ,שמעל לכל הגדרה והבנה מצומצמת אנושית .רובד זה הוא מקור להתגלות בתו נשמת
האד .התגלות זו מתאפשרת על ידי תהלי של צמצו והשתלשלות שג הוא מתואר בקצרה –
המחשבה העליונה הולכת ומתגלמת דר אותיות נקודות וטעמי ,עד שהיא מגיעה לתיבות,
מאמרי פסוקי וספרי.
˙ÂÈ˙Â‡‰ 4.2.1
הרעיו של תוכ שמעל להשגה ,היורד אל תו כלי מוגבלי ומהווה מקור ליצירה רוחנית
פנימית ,הוא חוט השדרה של הסבר האותיות" :האל מעיר בנו את המחשבה של הראשית,
ההתחלה הקדומה .אנו צופי את גדולתה ,והננו משתוממי על יקרת חזיונה ...יודעת היא
הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי .מקורי הוא הרעיו הפנימי שאינו מבוטא) "...ש ,עמ' ב(.
ובהמש ,בהתיחסות לצורת האל" המבטאת את ההשתלשלות מהרובד העליו אל ההשגה
האנושית:
לא יוכל התוכ המוגבל לגעת באותה העליוניות המתנשאת ממעל לכל גבולי ומצרי ,כ"א מתו
היסוד המזהיר שכל נקודה לא תסמנהו ,תצא תכונה קוית אלכסונית ,המתחילה מהשמאל של
העליוניות ,כלומר מאותה התכונה של הכח הנשגב ,שיש בהעליוניות הצחה למעט כחה ,להאפיל
אורה ,כדי שתהיה נראה ומבהיקה לעיני כל מוגבל ונתפס בציור והכרה ,מזה תצא הנהרה ,וכל אשר
תשפיל לרדת היא יותר מימנת ,כלומר יותר מתגלה ברב עצמה במערכות התחתיתיות ,ובמעבר

 .155ההפניות ה למהדורת תשס"ג .אתייחס למהדורות קודמות לפי הצור.
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אלכסוני זה יגע התוכ העליו של הריבוי המאוחד מצד אחד ,מגע דק וקלוש ,המספיק לפי עזוז
)ש ,עמ' ג(.

החיי שבו למלא הכל חיי ושפעת מציאות.

ג האותיות הבאות מיצגות היבטי שוני של ההגבלה הנדרשת כדי לקבל את התוכ העליו.
כ לגבי הבי"ת" :בית ,אחרי שיש תוכ ,שישנה צורה ראשית ,הרי כא תפארת אד לשבת בית,
צריכי כבר להכי בית קבול אל הצורות המתהוות ,אל המו החיל הבא ושוט .הסיכו והאטימה
הפועלי שלא תופיע האורה בשפעתה הצורית המופשטה ה ה הגורמי לחומר שיבנה ,לבית
קבול סגנוני ותכסיסי שיתכונ" )ש ,עמ' ד( .הבי"ת מתייחסת לצור ליצור כלי קיבול מוגבל
שלתוכו יגיע השפע העליו .ועל דר זו מוסברת בהמש צורת האות:
עבות וחזקות ה המחיצות החוצצות לעומת המעל והתחת ,ממעל לכל גבול הרי התעופה הרוממה
שרויה בלא גבול ומצר ,ומתחת לכל גבול הרי הוא ג"כ כממעל לכל גבול ,הרי ג ש התעופה
הרוממה שרויה בלא גבול ,אי המעל והתחת מתיחסי לערכיה כ"א במקו שהגבולי שולטי
ש ,ולהציב המעמד שלא יחדר האור הבלתי מוגבל ויטשטש את כל הצורות האפניות המוגבלות,
לזה צרי בני אית ,חציבה חזקה ,כמי מעזיבה

)ש ,עמ' ה .ג ההמש שיי לעניי זה(.

הגימ"ל מתארת את המצב "אחרי שבאו התוכני של ההויות לגבול" )ש ,עמ' ו( וה
מקבלי מעמד עצמאי נבדל מהתוכ הכוללכל שממנו באו" :שאלו אשר היו כיונקי משדי הא,
קשורי אל היסוד המחיה בראשית ההתגלות של כל היש ,נגמלו ונעשו עומדי בתוכ מיוחד
לעצמ" )ש( .ג התיאור של צורת האות מדבר על תהלי ההשתלשלות של "ירידת ההדרגות"
)ש( ,התורמת להיוצרות יכולת ביטוי" :הירידה הזאת מביאה היא ג"כ את ההבטאה מה שאי
המחשבה הברורה מרשה את התגלותה והגלמותה .גי ,עומק ,מל ,דיבור ,כעי החשמל ,עתי
חשות עתי ממללות" )ש ,עמ' ז( .התיאור של החשמל מכוו אל האופי המקוטע של ההתגלות
הפנימית עליו דברנו לעיל )ראה סעי  3.1.2לעיל; וכ ראה פסקה  339בנספח לפרק ב(.
האותיות הבאות מוסיפות עוד צדדי לעניי ההגבלה .הדל"ת – " הדלת השכלית ,פתיחת
ההשגות העליונות ,הבלתי מוגבלות ,קשורה היא בכל המוגבל הקצוו ,הדלות ,העניות של השפעת
היש במציאות המוגבלה ,זאת היא הגורמת שיוכלו היצורי המוגבלי בכח השגת לפתוח את
הדלת וללכת מחיל אל חיל" )ש( .הה"א עוסקת בתוספת כח פעולה לציורי המוגבלי:
"שמוכני ה הציורי אחרי הגבלת ,שה ראויי להיות מושטי לנו כבר לפעול בה ,עליה
ועמה ,תורה לנו הה"א בביטויה ,הא לכ זרע ,כח פועל מפורד ,כח בדול בלתי מחובר בעצמיות
של התוכני המוגבלי בא ומצטר אליה" )ש ,עמ' ח( .ותיאור הו"ו מדבר על החיבור של
התכני המוגבלי זה לזה )ש ,עמ' ט(.
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האותיות זיי" וחי"ת עוסקות בסתירות הנוצרות בי תכני מוגבלי השוני זה מזה ,וא
במלחמות ובמאבקי הנולדי מ השוני .האותיות טי"ת ,יו"ד וכ" עוסקות בשאלת היחס בי
הפרטי והכללי – שאלה שג היא מסתעפת מתו קיומ של תכני נפרדי ושוני.
באות למ"ד מתחולל מעבר משלב הקליטה של התוכ העליו לשלב העיבוד שלו שמטרתו
להגיע להשפעה כלפי חו:
באי אנו לאותו המעמד שההקשבות העצמיות כבר נגמרו ,כל מה שכל מצוי משיג וכל אידיאל חי
מקיר מרוחו פנימה ,לצייר ולפעול ,להוות להרחיב ,להפרות ולהוליד ,כבר בא ועומד על מכונו,
ומתחילה היא ההתרחבות הציורית מתו הספיגה שכל נושא סופג אל תוכו מחוצה לו ,כא באה
כבר כריית האזני לכלל עמדתה ,והלמ"ד בא לסדר את ארחות השפעותיו .מקבלי ה די מ די
ארחות חיי ורגשי חיי ,הדרכות תבוניות וציורי דעת ,שפעת חפצי והמו רצונות

)ש ,עמ' יד(.

בהמש מבואר ש שהספיגה מ החו היא ההתיחסות לתוכ הלימוד המביא לאד ידיעות
מבחו שאות יש למזג ע הידיעות הבאות מהפנימיות – תו שמירה על ההבדלה ביניה .האות
מ" עוסקת בחיבור התכני המקוטעי:
מזיגת העניני המצוירי זה בזה ,שטפ הכללי אחר שהוכללו צורותיה הפרטיות בשט הכלל
הגדול ,העתיד לעשות מאמר של מהמו נקודות מחשביות ,ומפעל ויצירה עולמית מהמו כחות
כבירי בודדי אי חקר ,כל אלה יגלה לנו המי" בביטויו המי"מי .הלימודי מתגלמי התגלמות
מחשבתית ,חוני איש על דגלו בציוריה ,מתגברי כל אחד בחוגו ,בשיטתו ובמהלכי אידיאליו
ורזיה ,וכול הולכי ומתמזגי מזיגה רוחנית לנהר פלגי של שטיפה שכלית רצונית מתאדרת,
מקולות מי רבי אדירי משברי י אדיר במרו ד'

)ש ,עמ' טוטז(.

הראי"ה מדבר כא על הצור לחבר את נקודות המחשבה והאותיות לכלל "מאמר של"
שהשטיפה שלו היא "שכלית" .דהיינו שיש לחבר את ההארות הבודדות לכלל שיטה שכלית
מסודרת שתשפיע כלפי חו .זהו ג הנושא של התיאור שבא לאחר מכ של צורת האות ,שרמוז
בה ג הצור "שימצא פתח לשט האורה המוסגרה בתו המפעליות והרישו האצילי לחדור
מחו לחוג המגביל את הויית המאמר וערכו" )ש ,עמ' טז(.
האותיות הבאות ,נו" ,סמ" ועי" ממשיכות את התהלי שהתחיל במ" תו הדגשת התוכ
הפרטי 156והצור לתח אותו ולקבוע גבול ברור לכל תוכ פרטי 157.דהיינו ,שהמש התהלי

" .156הנו" במבטאה מפנה היא את הגיונינו אל אור החיי אשר הוא מזדרח בנקודות המיוחדות מאוצר השט
הכללי) "...ש ,עמ' יז(.

132

הרוחני שבו אנו עוסקי מחייב הגדרה חדה וברורה של כל פרט ותיחומו בתו אפיונו היחודי
והנבדל מאחרי.
באות פ"א בא התהלי לסיומו:
מתמלא הרוח מלא אוצרו ,מתכנסי התארי והמתוארי ,הציורי בכל סעיפיה ,המו המאויי
לפלגותיה ,הפרטיות כולה בכל עשרה ,השטפיות הכוללת בהמו גאונה ,האורה מבהקת ,והעי
סוקרת .הנשמה מלאה היא עז ,רוחה כביר ומעינותיה מתגברי ,אז בא הפה למעמד השתלמותו,
המבטא לוקח את מקומו ,והמילוליות מתחילה להיות מקשקשת בצלילותיה

)ש ,עמ' כ(.

התהלי בו אוצר הרוח האנושית מתמלא מהעול העליו עובר דר שלבי השתלשלות עד
שהוא מגיע לתוכ מילולי שיכול להאמר בפה ולהיות מבוטא כלפי חו.
התיאורי של האותיות האחרונות אינ ממשיכי באופ ישיר את תיאור שלבי היצירה
הפנימית .אבל ג ה קשורי ברוב לנושא זה – האות צד"י עוסקת בסדר הנכו שצרי להיות
בי כל התכני הפרטיי שתוחמו קוד לכ .האות קו" מגלמת את התוכ ההפו להתגלות
הפנימית המקורית והוא תוכ החיקוי .הרי"ש עוסקת בכוח יצירה שאינו מקורי פנימי אלא בה
לאחר החיקוי .השי" והתי"ו יש בה תוכ מסכ של ההשתלשלות מ"הצורה הפנימית" אל
"הרישו החיצוני" )ש ,עמ' כו( ,עד "ההגבלה היותר זעירה" )ש ,עמ' כה(.
ג הסבריו של הראי"ה על האותיות הסופיות מתרכזי סביב הרעיו שאותיות אלה
מכוונות כלפי התוכ העליו והכללי שמעל לתוכ המצומצ שבאותיות הרגילות158.

" .157הציורי והמושגי אחרי הסגר בתחומ וחוג ,אחרי הסמכ בסמיכה חזקה בגבולי מהות ,ה מוציאי אז
את הבהקת אור אל הפועל) "...ש ,עמ' יט(.
 .158כ למשל" :הכ" הפשוטה ,תזכירנו את עצמת כח הפעולה הכפית ,לא כמו שהיא כפופה ומוגבלה בגבולות פעל
הכפי ,בתוכ המפעל החל על הגבול וצמצומיו .כ"א ביסוד היכולת המפעלית ,הוראת הכחניות העצומה,
הפשוטה ,היכולה להוות הויות לאי תכלית ואי גבול ,לאי ערו ,במספר ,מדה ,משקל וער ,לאי מונע
להתפשטות והמו תעצומה" )ש ,עמ' כחכט(.
"המאמר המבוטא ,יסוד המפעל והחיי ,המתגל בתואר המי" הפתוחה ,תולדות המי השוטפי בהמזג,
בעכל את הפרטיות ,ומהוי את הכל לכללות ממוחיה ,הרי הוא מגלה בכחו את הכח הסתו שביסוד המאמר,
את שלילת ההכרה שביסוד הביטוי ,את תעלומתה של ההכרה ,שהביטוי .המאמר הפתוח ,הוא מיוסד עליה
בצורתו המתגלה ,מי" סתומה ,מאמר סתו" )ש ,עמ' כט(.
"הכח המלולי ,בשילוב התוכ המגביל את הכח ,השפעה והאיתניות ,עז החיי והוד תקפ ,ממעל להאוצר
המתואר בצלצולי המבטאי הקוליי העושי את הדיבור מפורש ומתמלא מהגיו ושכל ,מגווני חיי ואורות
רצוניי ,הרי חודר הוא אל תוכו ההוד העליו של ההצטיירות המילולית ,התרוממות ההגיו הפנימי ביסוד
הדיבור ,כח הפה בפשיטותו ,עז הגבול ,האומר עד פ"א תבוא ,מצד ערכו הבלתי גבולי ,שש הוא חביו פארו
ותעצומתו ,כל נגוהי הללו מתגלי בזיו פ"א הפשוטה בעוצ חילה" )ש ,עמ' ל(.
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ÌÈÓÚË‰Â ˙Â„Â˜‰ ,ÔÈ‚˙‰ 4.2.2
רעיו דומה עומד ג ביסוד הסבריו של הראי"ה על התגי ,שעיקר עניינ הוא השאיפה
ל"..אותו המקו העליו ששרשי הכחות ,הרעיונות ,הצביונות ,והאידיאלי מתהוי ש ,ש
במקו חוס ממשלתה היא מתעלה מעל כל הצטיירות פרטית שיוכל כל אות כתוב ומובלט
להכיל ,שש אי מקו לתקוה של הצטרפות של אותיות להברות ,ומה לתיבות ומבטאי,
למאמרי ,גזירות ,הצעות וספרויות )ש ,עמ' לג( .דהיינו אותו רובד עליו שמעל לעול התודעה
האנושי ומעל לתהלי ההשתלשלות לאותיות ,מילי וכו'  המסומל בתגי שמעל לאותיות.
ובהמש ש מתאר הראי"ה בפרוטרוט את משמעותו של כל תג ותג מתו הקשר זה.
תהלי ההשתלשלות של ההתגלות הוא ג החוט החורז את הסבריו של הראי"ה על הניקוד.
החל בקמ ,המדבר על הרובד שמעל להכרה" :הקמ" מורה על התעלומה העליונה ,הקמוצה מפני
העוצ והגודל אי סופי של המושג המתעלה מכל השגה ,התכונה המלאה כל הוד ועז ,המתעלה
מכל איכות החיי ומכל תעלומת ,רז הרזי ,והעל התעלומות" )ש ,עמ' מב( .דר הפתח,
המסמ את פתיחת והתחלת תהלי ההכרה וההארה שבנפש; הסגול ,המחלק את ההארה הזו
לשלושה חלקי ועד החיריק שהוא ריכוז הרשמי ההולכי מלמעלה למטה )ש ,עמ' מגמו(.
בהמש הדיו בנקודות חוזרי שוב התכני השוני של נושא ההתגלות :החול שמעל לאות
מרמז על מחשבות נישאות שמעל למחשבה ,המתגלות בנבואה והתגלות פנימית:
והנקודה העליונה החולמת ,המנהרת בנקודת החול העליונה ,המתרוממת ממעל להנושאי
המבטאיי והכתיבתיי ,היא אוצרת בקרבה את כל האיווי הבלתי מוגבל ,הבא בשלמותו ברזי
הנבואה ,בחלו אדבר בו ,המשחררת את המצוי המוגבל ,המוק במניעות ,בהעדר יכולת וחולשה,
מכל חולשותיו ומצריו הקשי ,וצד החסי שבמושגי המתגלי בפעולת החיה ,הוא צד עליו זה,
המשתרע ממעל לכל חוגי תנאי של יכולת ואפשרות .זאת היא החלמות הרעיונית והשאיפתית,
שממנה נובעי המעינות המאחדי ומחברי את כל הפזורי מ הקצה אל הקצה של נשמת
)ש ,עמ' מח(.

החיי ,ותחלימני ותחייני

ההסברי על הקובו והשוא סובבי סביב אופיה המקוטע של ההתגלות:
)ש ,עמ' מו(.

זורמות ה ההשגות החיות ,ברק אחר ברק...

"...הרי ה יונקי מיסוד הצדק המתגלה בכח העליו החבוי של הצדיק הבלתי מותנה ,המתרומ ממעל לכל
הגבלה ,מתנשא בהדרת קודש ,ביפעת תפארה של הצדק המוחלט ,שמיסודו יזרח אור הצדק בהכפפו על כל דבר
חק ומשפט ,ואוצר קודש מלא מס חיי זה מתגלה בפאר הסגולה של הצד"י הפשוטה" )ש ,עמ' לא(.

134

כלהט הברק מתנוצצי ה האורות השכליות העליוני ,וכחות החיי המופלאי העומדי ממעל
לכל חק וקצב ,לכל הגבלה והשערה ממודדת ומשוערת .הלהט הזה ,המתגלה ועובר ,מוליד אחריו
את רשימתו ,שהיא עומדת במדריגה כהה ותחתיתית לעומת ההברקה העליונה שהיא חולפת תיכ
להגלותה .זאת היא תכונת השוא ומהירותה המבטאית .וכל כח השוא והכזב העולמי ,בכל ההמו
הגדול של המצוי ,יוצא הוא מפני המהירות הברקית של המושג היותר עליו אשר אי כל העולמי
כול כדאי להיות מוארי ממנו בהארה קבועה ,רק בתואר מתנודד ,רצוא ושוב כמראה הבזק.
בשוא הנח ,בא הברק מפני כח העצו שבסו ההתגלות של הכמיסה העליונה ,שבגניזתה נתגלתה,
הורחבה והשתלהבה ,וראשי קויה האחרוני התחילו להתנוצ

במצעדי ההויה הגבוליי,

שקצותיה האחריתיי יכולי לפחות להתראות בתכונה בזקיית במערכות ההגבלה ,והשוא הנע
בא מראשית השקיקה העליונה לרו ההתגלות הכמוסה ,שרק ראשי קרניה יגיעו מגע קל וקט
בראשית צינורי ההכרה הכהה לעומת האורה המפוארה ,של מלא הוד אור כל חי העולמי .וכפי
הרבוי הבזקי ,וכפי התמדת הברקי ,וכפי חילו המעברות ,הנוגהי ,בתנועה ובמנוחה ,שטו
ועבור ,כה יתהוו תכונות שונות במערכות התנועות כול ,והשוא במקורו יהיה התוכ המגלה את
מעמקי האמת ,יסוד האורה הקבועה ,החותמת חותמו של הקב"ה ,אמת

)ש ,עמ' נ נא(.

בסו מערכת הנקודות נוספת הצהרה מפורשת שאנו עוסקי כא בתהלי של האצלת האור
העליו אל תו עולמו של האד" :אלו ה עשרת האספקלריאות ,מלאות הוד וצחצחות ,אשר
שפעת החיי מלאי הוד קדשי קדשי מתאצלת בה ועל יד ,אשרי אד מצא חכמה ,כי מוצאה
מצא חיי" )ש ,עמ' נא(.
במערכת האחרונה שבספר ,מערכת הטעמי ,אי תיאור שיטתי של תהלי ההתגלות ,אבל ג
כא משולבי הנושאי והמושגי של התהלי .הפתיחה מתחילה ג היא מהרובד העליו שמעל
להכרה:
זמרת קודש אנו שומעי ,ממעל לכל עולמי עד ,ממקורי האורה אשר בחביו עז ,הדרת הוד יפעת
קדש קדשי קדשי .הגלי גלי נדבה ,ברכה ונחת ,משתפכי והומי ,ממעל לכל הגה ודיבור ,ממעל
לכל מחשבה וחשבו ,ממעל לכל אפשרות מצרית ,ממעל לכל חוג גבולי ,ממעל לכל צער ודיווי
)ש ,עמ' נב(.

ובהמש יש התייחסויות רבות למושגי ולתכני בה עסקנו בהקשר להתגלות ,שלביה
ואפיוניה159.

 .159ראה למשל" :העולי בעולמי השירה העליונה ,שאנו מתעלי על ידה ,בהתגלות מקור העד אשר במעמקי
האותיות ורומ העליו ,ע"י הגיו הפשטא" )ש ,עמ' נד(.
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ÌÂÈÒ‰ ˙Â¯Ú‰ 4.2.3
בסופו של הספר )במהדורת תרע"ז( ,לאחר חלק ההברקה – שבו יש מעי תקציר של הספר –
מופיעות הערות של הראי"ה ובה הוא חוזר ונות תיאור של ההתגלות כתהלי השתלשלות מרובד
עליו דר האותיות:
כחות המתגלי בעול בצורות מסומנות ,ציורי שמתגלי בנפש בתוארי מיוחדי ,אינ באי
מתו האפס לידי מציאות ,אלא ה יורדי מתו מעלה עליונה במציאות שמתו גבורתה ועשרה

"...המו יצירות ,חיי וקיימי ,ששי ושמחי בצהלת עזוז ,מתרוצצי כברקי ,רצי ושבי כמראה הבזקי"
)ש ,עמ' נה(.
"...שיש אוצר מלא ,במלא ההיי ,במעמקי נשמתנו ,רווי ברכת ד' " )ש ,עמ' נו(.
"...אור רו עול המתנודד מרב עצמו ,המתעלות מעל להאותיות המבוטאות ,וה מנצחות אות מעומק נוע
עונג ההקטנה ,שמחת הגורל הפנימי ,וחדות הזעירות המתחשפת בסתרי הנשמה השמחה בהגלות האמת" )ש,
עמ' נט(.
"הנקודות השואיות המתרוממות אל על ,הבזקי הנהדרי השוטפי ועוברי ,שה ה זהרורי הנשמות ביפי
ופאר ,הנ מתאחדי יחד ע קו אורה הול ונמש ,נחל עד שאי לו ק ,נהר שאינו פוסק ,בזרמי שטפת אורו
המתאחד ע אורי הברקי ,והיו יחד למנגינת הזק הגדול ,בביטויו ותוארו" )ש ,עמ' סא(.
"...ונשמת ד' כנחל עדני מפכה פלגיה במהלכה מ הימי ממעל אל השפל אשר בתחתית הנושא המושכל" )ש(.
"...מעצמת ההקשבה של רזי המנוח ,אשר רק בעולמי עד אשר לקודש הקדשי ש מכו לשבת ,כ תבוא
הרגשת המנוח ,אחרי רב קשב של המוני עדוני ,של שטפי הגיוני ,שמרוב מתק תלא ג"כ לפעמי הנשמה"
)ש ,עמ' סב(.
"...חות עונג עולמי חתו בה ,מפני שה יונקי בהיות במקור את יניקת חייה ממקור העד ,אשר לא
יתואר באומר ,במחשבה והגיו ובכל מדה וקצב .וכדי לתמ את חזו העונג בתו ההקצבה הזמרתית ,ולהכניס
את תכונת השירה המתעלה מעל כל גבולי בתכונה נפשית מקוצבה ,יתואר האור המחיה את רוח השירה בתור
אור נתלש בתלישא קטנה" )ש ,עמ' סה(.
"...שהרי בלא ההגיו של ההתלשות הכללית ,ממקור המקוריות של נהר הפלגי של האורה של אור האורי
העליוני ,אשר נשגב שמו לבדו ,אי אפשר לשו רצו לצייר שו שאיפה ושו המשכה נפשית ,ומי הוא הנות
לנו את התעצומה השירית המתנשאת לרו עולמי ,המשוטטת באויר טהור של צחצחות אי סו ,רק ההרגשה
העליונה של התלישא הגדולה ,של הנתקת האור הכללי המחולל כל ומקי כל מסגולת שרשי אור אורותיו ,ומקור
השלמות העליונה של זיו חייו ,שכל הניתוקי הקטני מדודי השיעור ומוגבלי החוג ה ה תולדותיו ,פארותיו,
וענפיו" )ש ,עמ' סוסז(.
"כשהשיגוב העליו מאיר במאורות עדניו בנשמה פנימה ,ואורותיו שוטפי ועוברי את כל אופיה ותכניותיה
מחוצה לה ,הכרה פנימית חודרת ,המתחימה את המעמד העצמי של הדורש ,ההוגה והשוקק ,וסקירה עליונה
נזרקת אל הרו ,אל השלמות התכסיסית ,אל השובע הרוחני העליו ,אל אור הנצח המתעלה עילוי אי גבול"...
)ש ,עמ' סוסז(.
"הכח השוט מאור החיי ,המזדל ממקור העליו ,החות הויה ,חיי וישות ,לכל ציור ,לכל מושכל,
מורגש ומוטבע ,בכל מלא עולמי ,בתכונת ההתהוות האצילית ,איננו הול בהתפשטות אורו עד התכונה היותר
מאוחרה ,עד אשר ית כחו ולא יעצר עוד כח לפעול ולצייר ,להוות ולחולל) "...ש ,עמ' עג(.
"ואור רוח הקודש בכל נעימותיו שוא הוא וזורח ,שוט ומתעלה ,ממלא היש של הגבורה העליונה) "...ש ,עמ'
עד(.
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אי כל תואר יכול לסמנה למדה מוגבלה המחשיכה את אור ,ומתו כ הננו חשי אות בדמות
כחות פרטיי ,ציורי מפורטי ,ואותיות בולטות ומצטרפות

)ש ,עמ' קיב(.

בהערה נוספת ש ,מציג הראי"ה מבנה מסודר של מדרגות ושלבי ההתגלות:
יש לנו עסק ע עשר מדריגות ,שה מתערכות חמש לעומת חמש :א .המחשבה ,ב .האותיות ,ג.
התגי ,ד .הנקודות ,ה .הטעמי ,מערכה אחת; מערכה שניה :א .התיבות ,ב .המאמרי ,ג .הפרשיות,
ד .הספרי ,ה .הספרות ,שסדר חבור הוא א"ה ,ב"ד ,ג"ג ,ד"ב ,ה"א .המחשבה הכללית מתחברת
ע הספרות הכללית ,האותיות ע הספרי ה כאברי ע הגו בכללותו ,התגי ע הפרשיות,
המחשבה המפסקת את העניני ,הנותנת את הרוח להתבונ בי פרשה לפרשה ,באה ממקור חיי
יותר עליוני מגופ של האותיות ,והיא מתגלה בתגי ,הנקודות ה יסוד החבור הרעיוני המתגלה
במאמרי הנבני מהתיבות הבודדות ,הטעמי מיוסדי על עומק הרגש ,שאינו צרי כ"א
התחברות שתורה איזו הכרה מצוירה ,ואינו זקוק לחבורי הגיוניי ,ע"כ ה מתקשרי ע
)ש(.

האותיות

המערכה השניה מתארת את תהלי ההתגבשות המאוחר יותר של התכני שמקור
בהתגלות :תיבות – דהיינו מילי ,המתגבשות למאמרי – כא במוב של משפטי ,המתחברי
לפרשיות – שה ככל הנראה הפסקות ,ונערכות לספרי .כאשר המטרה הסופית היא ספרות –
אותה יש להבי כשיטה שלמה ומסודרת של הגות.
א נבוא לסכ ,הרי שראינו שהספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓשפרס הראי"ה אינו רק מדרש אותיות
בסיגנו קבלי ,אלא הוא תיאור שיטתי של תהלי ההתגלות הפנימית של רוח הקודש באד.
תהלי זה מתואר כהארה שמקורה מעל לכל התודעה האנושית והמונחי הסופיי שלה ,ההולכת
ויורדת אל תו כלי השגתו של האד .ירידה זו מתוארת כתהלי של צמצו אל תו אותיות
שמה מתגבשות מילי ומאמרי עד לכלל הגות רציונלית סדורה.
˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ˙Â¯Â„‰Ó· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÙÒÂ˙ 4.2.4
מסקנות אלה מתחזקות מעיו בתוספות שנוספו במהדורת המאוחרות של הספר ושלא
הודפסו במהדורה הראשונה .ראשית ,השלב הבא של הדיו הוא השרשי – דהיינו צירו שתי
אותיות .הראי"ה ממשי כא את תהלי הצמצו שאותו תיאר .לאחר שתיאר את האותיות
כמצמצמות את ההארה הכללית להארות פרטיות יותר המיוחדות לכל אות ושונות מחברתה,
הראי"ה ממשי לתאר את צירופי האותיות בצורה שכל צירו כזה הוא מצומצ עוד יותר ונושא
בקרבו תוכ חד וברור יותר – אבל ספציפי ומתוח.
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עיו מיוחד נדרש בביאור של הראי"ה עצמו לספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓשנדפס לראשונה מכ"י במהדורת
תשס"ג .אי ש פרטי אודות זמ כתיבת הפירוש וההקשר שבו נכתב .מכל מקו ,בפירוש זה
חוזר הראי"ה ומתאר בפירוט רב את תהלי היצירה וההתגלות על פי קווי המתאר שסרטטנו עד
כא .אציג כא רק שתי נקודות שיש בה תוספת:
א .הראי"ה משתמש במפורש בביטוי 'רוח הקודש' בנוגע לתהלי ההשתלשלות בו אנו
עוסקי:
מקור השירה ,מעי 160שפעת רוח הקודש ,היא  ,˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎÏ ˙Ó„Â˜‰ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰·˘ÁÓ‰הזוהר
הרעיוני שהגיו פנימי מתגלה בו בלא שו תפיסת עני ,אבל יש בו שאיפה והתרוממות קודש .מתו
עמקה ועדינותה של התגלות הזוהר העליו הזה ,אי שו שכל הגיוני יכול לנתח את עניניו ולהגביל
את ציוריו .אבל כל מה שיבא ,אחר ההצטמצמות היותר מדוחקה ,בכל תואר של שכל ומחשבה
הגיונית ,הכל כלול הוא ,בתכונה מאד אצילית ,רוחנית מוחלטה ,באותו הזוהר העליו העומד
למעלה מכל האותיות ,שהאותיות כלולות בו בכח נעל ,שרק סילוק אור ,החשכה והאפלה מרובבה,
יכולה היא לגרו את הגילוי של האותיות ,שה ה המחשבות המתוארות .וכיו שזוהר העליו ר
ומתנשא הוא מכל זמ ,כיו שהוא נעלה ומרומ מכל גבול ,על כ אי הפסק להשפעתו .והברקי
הללו של  ,˙ÂÈ˙Â‡‰Ï ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙Â·˘ÁÓ‰ה מתרוצצי תמיד רצוא ושוב כמראה הבזק˙ÂËËÂ˘Ó ,
)ש ,עמ' קנזקנח(.

·¯È„˙ ‰ÓÈÙ Â

ב .נקודה משמעותית נוספת שיש בה תוספת היא תיאור של שלושה שלבי הדרגה בתו
האד ,בחינת 'לשמוע ,ללמוד וללמד' – מהרובד שמעל להכרה עד לשלב שהיצירה תוכל להיות
מוצגת כלפי חו:
שלש מדות ה בהופעות הרוחניות .המדה הראשונה היא מדת ההקש]ב[ה .יסוד שמיעת האוז
הרוחנית ,הער הפנימי של אובנתא דליבא ,מקור האור של ההזרחה הראשית שבאה בהבהקת
הנשמה בתור זוהר מתנוצ  ,שאי אפשר שיצויירו על ידו תוכני מקוצבי הראויי לבא בסימוניות
של אותיות ,יסוד הקשר של תפילי ,אור הבינה העליונה שזהרורית עליונה מתנוססת ש ,ולא
אותיות הראוייות להיות נגלפות באיזה חיטוב וחקיקה ,זהו התוכ שהאומר הנצחי מצוה אותנו
להקשיב .וכ"ז שנטיית האוז האידיאלית חיה וקיימה היא ביסוד העול ותוכני הנשמות ,הרי ה
עומדי במלא צביונ ואינ נשברי .אחר ההקשבה התוכית בא הלימוד בההשפעה השניה של
האומר ,ללמוד .אבל הלימוד חיקוי פנימי הוא ,לכלל הסברה לאחרי עדיי לא בא .ובכלל ההסברה

כמ ְעיָ ,קריאה המקבל חיזוק מההקשר ,שכ במשפט הקוד מדובר ש על "כפר מי נוזלי
 .160אני קורא מילה זו ַ
מראש הרי" .ע זאת ,קיימת ג האפשרות לקרוא ֶמ ֶעי  קריאה מקטינה המסייגת את טענתי.
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הזאת היא ג הדליה וההשקאה הפנימית ,שמאור הנשמה מופיע בזרמיו על כלי ההשגה ,עד
שדברי מצויירי נכוני לעשות רוש בחיקוי המעשי ,באי מה .עד שבאה המדה האחרונה
לאלה השלש ,היא מדת ההשפעה של ללמד .אז הדברי מתגבלי בגבולי מסומני ,ונעשי
ראויי להמסר מכ לכ ,מנאמ לנאמ ,וסדרי מסורת והרחבה ,מתהוי להיות לכלי חפ לעולמי
תרבותיי מסודרי ,המתנהגי בסדר אמי והנהגה מחוטבה .אבל לעול כשבאי הדברי להעתק
מנושא לנושא ,לא יעתקו בכל מלא הוד ,ובמקו המקוריות ,יתהפכו לצורה מעותקת ,והתרגומיות
תחל להוציא את מפעליה להופיע אורה בעברי רחוקי ,במעמד האחורי המכווני נגד הפני
)ש ,עמ' קעחקעט(.

הראי"ה כותב כא בטרמינולוגיה מעט שונה את הרעיו שראינו כבר כמה פעמי :תהלי
שמתחיל בקליטת מסר רוחני מעול עליו ומסתיי בעיבודו של המסר ופרסומו כלפי חו בצורה
הניתנת להבנה על ידי אנשי אחרי.
ÔÈÏÈÓ ˘‡¯·˘ È˘È‡‰ ÔÂÂ‚‰Â ÌÂÈÒ‰ ¯È˘ 4.2.5
להשלמתה של התמונה העולה מהספר ¯‡˘  ,ÔÈÏÈÓיש להוסי עוד קו אחד אחרו – א כי
בעל חשיבות רבה מאוד .לצור כ יש לעיי בעמוד האחרו של מהד' תרע"ז ,ש התפרס שיר
בש ' ְצ ִפיָה':
מרשמי מחשבותי,

שיתקבצו לעדרי.

ילקחו אותיותי,

והיו למאמרי.

והמאמרי בחוברת ,יהיו לספרי.
והספרי בכלקרת

יהיו נפזרי.
***

ומלכי יתהדרו

במטוה התולעת

והמעינות יתגברו,

ותרבה הדעת

לישועת קויתי ד'

מדוע ציר הראי"ה שיר זה לספר? במבט ראשו נית לומר שהראי"ה מביע כא תקוה שהספר
יהיה נפו מאוד וישפיע על קוראיו ,א כי הסבר זה הוא מעט בעייתי ,שכ ראינו לעיל שג הרב
קוק היה מודע לכ שספר זה יוב רק על ידי בודדי יחידי סגולה .אבל עיו יותר מעמיק בשיר
מראה שהראי"ה כותב בו על תהלי של השתלשלות שדומה מאוד לאלה שראינו בתו הספר:
רשמי מחשבה מפוזרי שיש לקב יחד ,אותיות שיש לחבר למשפטי ומ המשפטי יש ליצור
ספרי .זהו שוב תיאור דומה מאוד לתיאור של הדר שבא תכני של התגלות ממקור עליו
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מתגבשי עד להיות מסר הנית להסברה לאחרי בדמות ספרי מסודרי .השיר כתוב בגו
ראשו ,כ שנמצא שהראי"ה מתאר את תהלי היצירה האישי שלו ואת שאיפותיו לגביו באותה
צורה בה הוא מתייחס להתגלות של תוכני המחשבה הבאי ממקור עליו .ג ש השיר – 'צפיה'
 רומז לכיוו זה.
פרסומו של השיר בסו ¯‡˘  ÔÈÏÈÓמביא למסקנה ברורה – בספר זה לא תיאר הראי"ה את
ההתגלות כצופה מ הצד – בספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓכותב הראי"ה על תהלי היצירה הפנימי שלו והוא
מתאר את חווית ההתגלות אותה הוא עצמו חווה .ג א אפשר להצביע על מקורות מה לקח
הראי"ה רעיונות הנמצאי ב¯‡˘ ) ÔÈÏÈÓראה לעיל ,סו סעי  ,(4.1הרי שעיקר הספר מתבסס על
נסיונו האישי של הראי"ה ועל הדר בה נוצרה כתיבתו שלו.

˙·‰Ï Â˙ÓÂ¯˙Â ‰"È‡¯‰ È·˙Î ÌÂÒ¯Ù ÍÈÏ‰˙· ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó 4.3
˙‰Ê ÍÈÏ‰
‰"È‡¯‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ Í¯„ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ ‰¯È˜Ò 4.3.1
כדי להבי את משמעות פירסומו של הספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓיש למק אותו בהקשר כרונולוגי.
לצור כ אסקור בקצרה את שלבי הפרסו השוני של כתבי המחשבה של הראי"ה .בסקירה זו
אתבסס בעיקר על ניתוחו של הרב יואל בנו 161שעיקרי מסקנותיו בנושא מקובלות עלי.
הזכרנו לעיל )סעי  (3.1.1את ההתלבטות של הראי"ה בנוגע לדר בה עליו לפרס את הגותו.
התלבטות זו באה לידי ביטוי ג בנפתולי שוני של פרסו וגניזה בשלבי שוני של חיי
הראי"ה .בצעירותו ,בטר עלה לאר ,כבר היה הראי"ה מעורב בכמה יוזמות ספרותיות .בשנת
תרמ"ח )בהיותו ב  (23מייסד הראי"ה במה ספרותית תורנית בש  162.ÌÈ¯ÙÂÒ ¯ÂËÈÚהראי"ה
מצליח לערו ולהוציא לאור שני גיליונות של ביטאו זה )השני בתרמ"ט( .נסיו דומה נוס ליצור
במה בש ˘ ,ÌÚÏ ÌÂÏבשנת תרנ"ה ,לא עלה יפה 163.לאחר מכ )בשני תרס"אתרס"ג( מפרס
הראי"ה שלושה מאמרי גדולי בכתב העת הפלס' :תעודת ישראל ולאומיותו'' ,עצות מרחוק'

 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· .161עמ'  .10065בסוגיה זו עסקו חוקרי נוספי וג בדבריה נעזרתי להשלמת פרטי שוני .ראה:
‡·¯ ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓעמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;145124עמ' .183163
 .162ראה על כ Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,È¯‡· :ב ,עמ' .2521
 .163ראה ,‰"È‡¯‰ ˙Â¯Â‡ :עמ' טזיט.
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ו'אפיקי בנגב' .בתקופה זו כותב הראי"ה ג מספר ספרי שעתידי להתפרס רק לאחר מותו –
 ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓ ,¯Â˘ ¯·„Óורוב .‰È‡ ÔÈÚ
בתחילת שהותו של הראי"ה ביפו הוא מוציא לאור שני חיבורי ¯˜È‰ ¯„‡ :וÔ‡ˆ È·˜Ú
)תרס"ו( ,הראשו הוא הספד על חותנו ובו משולבי דברי מחשבה רבי ,והשני הוא חוברת ובה
אוס של מאמרי מחשבתיי .בנקודת זמ זאת מצביע הרב בנו על תקופת זמ של למעלה
משנתי בה נעצר רצ הפרסו של הראי"ה .תקופה זו נפתחת בגניזת החיבור  ,ÊÚ ÔÂÈ·Áשרק 30
עמודי ממנו הודפסו בשנת תרס"ו ואז נגנז – ככל הנראה על ידי הראי"ה עצמו .בחוברת נכללה
גרסה ראשונה של המאמר 'קרבת אלהי' )שפורס לבסו ,בגרסה שונה ,בשנת תרע"א בחוברת
השניה של ˙ – ÈÂÓÎÁוראה על כ עוד להל( ,והמאמר 'תורת אר ישראל' )שהתפרס רק
בתרצ"ו ב .(·¯‰ ˙˘Óהרב בנו רואה את הגניזה הזו ואת הפסקת הפרסו שלאחריה כנובעות
ממשבר שחל אצל הראי"ה סביב שאלת הפרסו .הוא א מעלה השערה מבוססת לגבי הגור
למשבר :השערתו היא שמשבר זה נוצר בגלל שבאותה תקופה מתרבה אצל הראי"ה חווית
ההתגלות והשפע הפנימי ,וכתוצאה מכ הראי"ה כותב בעיקר כתיבה חזונית בפנקסיו ומתקשה
לכתוב כתיבה פובליציסטית כמו זו בה שלח ידו בעבר .בנוגע לכתיבה החזונית ,הרי שהראי"ה
נקלע להתלבטות בנוגע לעצ פרסומה ולדר בה יש לפרסמה )התלבטות שתיארנו לעיל בסעי
.(3.1.1
הרב בנו מביא מספר הוכחות לביסוס השערתו שחלק נוגע בתחו עיסוקנו .ראשית ,הוא
נסמ על המכתב הגלוי שפרס הראי"ה בתרס"ו 164.מכתב זה קורא ללומדי התורה של אר
ישראל ליצור יצירה רוחנית שתשפיע על הדור כמשקל נגד לכתיבת המשכילי .מכתב זה כתוב
בנימה נרגשת וסוערת ולטענת הרב בנו הוא חוש סערה פנימית של הראי"ה הנובעת מלבטיו
סביב שאלת הכתיבה החזונית שלו באותה תקופה .א בוחני את המכתב אפשר למצוא שהוא
אכ שזור בביטויי רומזי הלקוחי מהטרמינולוגיה של ההתגלות הפנימית שבה עסקנו לעיל:
...אולי נמצא עצה ,אולי רוח ד' תניחנו ונשא רוח חיי...
ואנחנו בקרבנו פנימה היש בנו רוח ?...
הת כל רעיו מקרב לבנו פנימה?...
ב"ה הננו עוסקי בתורה ,בגופי הלכות .צריכי אנחנו לשו לב ,שה הנ שערי למחשבה
הפנימית ואוצר הגנוז...

 .164ראה ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ :א ,איגרת כז ,עמ' כדכז.
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ומכלשכ שאי אנחנו נזקקי להוסי  ,להרחיב ולחדש ,לית פני להגיונילבבנו באופ שיהיו
ראוי להשמע...
כי הביאנו לאר חמדה ,מקו גיא חזיו ,שחיי נשמות אוירה המחכי ,הנות חכמה חיי ונשמה
לע עליה...
לשו לב לקול ד' הדופק בקרבנו בחדרי לבב פנימה...
עד רו פסגת המחשבה היותר עליונה ורוממה ,עד מרו שיח קודש של רזי עליו וסתרי תורה...
א הבו לנו לבבות" ,הבו האור הצפו"...

נקודה נוספת היא משמעות הש 'חביו עז' .הרב בנו מראה שהראי"ה משתמש בביטוי זה
באופ שיטתי כמכוו לרובד של 'ספירות עליונות' ,שבו מתאחדות ההלכה והאגדה ומה שחשוב
לדיוננו – הרובד שמעל להגיו האנושי שהוא מקור ההתגלות כפי שתארנו באריכות קוד .ואכ
שני מקומות בה מוצאי ביטוי זה במשמעות זו ה ב¯‡˘ ) ÔÈÏÈÓכשהפסקה הראשונה כבר
הוזכרה קוד(:
זמרת קודש אנו שומעי ,ממעל לכל עולמי עד ,ממקורי האורה אשר בחביו עז ,הדרת הוד יפעת
קדש קדשי קדשי .הגלי גלי נדבה ,ברכה ונחת ,משתפכי והומי ,ממעל לכל הגה ודיבור ,ממעל
לכל מחשבה וחשבו ,ממעל לכל אפשרות מצרית ,ממעל לכל חוג גבולי ,ממעל לכל צער ודיווי
)¯‡˘  ,ÔÈÏÈÓעמ' נב(.
העומד מחו להפרגוד אשר חביו עז קודש הקדשי של הדממה העליו אצורה שמה.
)ש ,עמ' קלח(.

הוכחה נוספת של הרב בנו היא העובדה שכשב הראי"ה לפרס ברבי ,משנת תרס"ט ,אנו
עדי באופ בולט מאוד לבעייתיות ומורכבות סביב שאלת העריכה והפרסו ומעורבות של
עורכי שוני .בתקופה זו מפרס הראי"ה שורה של מאמרי בבמות שונות .מאמרי אלה
נערכו בידי עורכי שוני:
א' .דר התחיה' ,ו'תלמי' 165שהתפרסמו בתרס"ט ב – ¯È‰ולדעת מאיר 166היה הסופר אז"ר
מעורב בעריכת .בניגוד לה ,אז"ר נמנע מלפרס את המאמר 'על במותינו חללי' לאחר שלא
הצליח לערכו בצורה שתשביע את דעתו ותהיה מקובלת על הראי"ה167.

 .165הודפסו שוב ב ,‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Óעמ' ) 131בציו שגוי של התארי(.
 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó .166עמ' .234
 .167ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  236והערה .296
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ב' .טללי אורות' 168שהתפרס בתר"ע ·˙ ÈÂÓÎÁא ,וגרסה חדשה של 'קרבת אלהי' ב˙ ÈÂÓÎÁב
בתרע"א .בעריכת שני מאמרי אלה עסקו ב"מ לוי ומ' זיידל .תהלי העריכה לווה בחליפת
מכתבי שלה ע הראי"ה ,בה ה חוזרי ומתלונני על הקושי להבי את תוכ המאמרי
ומבקשי מהראי"ה לשנות את סגנונו ולהפו את כתיבתו לברורה יותר .הראי"ה מצידו מתקשה
למלא את רצונ ,ומנמק את דבריו בי השאר בכ שבכתיבתו יש דברי רזיי הבאי מפנימיות
הנשמה 169.בעריכת שני מאמרי אלה אנו כבר פוגשי במעורבות של הרצ"י 170,מעורבות שהיא
הרקע למכתב המפורס בו כותב הראי"ה על בנו )בתגובה לביקורת של לוי ,שלא קיבל את כל
הצעותיו של הרצ"י הנוגעות למאמר(" :אשר הוא תודה לאל כמעט האחד עמי המתרגל לעמוד על
דעתי ,ולהקשיב את שיח נשמתי" 171.הרצ"י ותלמידיו ראו במכתב זה )שנכתב בקשר לעריכת
המאמר 'טללי אורות'( 'הסמכה' של הרצ"י לערו את כתבי אביו באופ בלעדי )ראה לעיל ,סעי
 172.(3.3.2במקביל ,ער הרצ"י את המבוא לספר ˘·˙  ı¯‡‰שיצא לאור בשנת תר"ע .המבוא נער
בצורה יחודית שבה מפרק הרצ"י את כתיבתו של אביו ומרכיב אותה מחדש בדר ברורה ומסודרת
יותר173.

ג .בסיגנו עריכה דומה ער הרצ"י ג את המאמרי 'לתקופת המעבר'' 174,למהל האידאות
בישראל' 175ו'זרעוני' 176.המאמר הראשו התפרס בתרע"א בכתב העת ) È¯·Ú‰שנה ב ,גיליו ח(
ועבר עריכה נוספת של עור כתב העת – הרב מאיר ברלי 177.המאמר 'למהל האידאות בישראל'
פורס באותה אכסניה )שנה ג ,גיליונות טיב( בשנת תרע"ב .לגרסת הרצ"י שפורסמה קדמה

 .168נדפס מחדש ב ,‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Óעמ'  .2818וראה את דבריו של גרבר על מאמר זה )‚¯·¯ ,˙ÎÙ‰Ó ,עמ' .(106103
 .169על פרשה זו ראה Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,È¯‡· :ב ,עמ'  ,˙Â¯Â‡ ¯È‡Ó ;279273עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;231226עמ' 126
 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;127עמ' .9085
 .170ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ' .227
 ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ .171א ,עמ' קכ"א.
 .172ראה .186185 ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :על הויכוח בי החוקרי הא אכ הסמי הראי"ה את בנו ראה )בנוס על דברי
מאיר( ,˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂ‚ :עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;611607עמ'  ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ Ô· ;130129עמ' .101
 .173ראה .˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂ‚ :וראה דברינו לעיל ,בסעי  3.1.1בפרק זה ובמבוא לפרק א.
 .174נדפס מחדש ב ,‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Óעמ' .3129
 .175נדפס שוב במהדורה הראשונה של איגרות הראי"ה )‡ ,¯"Ó ˙Â¯‚Èעמ'  ,(9675ובמהדורת תש"י של ‡) ˙Â¯Âעמ' קב
קיח(.
 .176נדפס שוב ב‡ ,˙Â¯Âעמ' קיטקלה.
 .177ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ' .219
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עריכה שונה של מאמר זה ,שנעשתה על ידי אז"ר ונגנזה ולא פורסמה כלל 178.המאמר 'זרעוני'
התפרס בקוב  ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·¯˙‰בשנת תרע"ג ,על דר העריכה אפשר לעמוד ,באופ חלקי ,מ
ההשוואה אל כתבי היד מה נער )ראה לעיל ,פסקות  130123בנספח לפרק א(179.

אנו רואי כא כיצד הול והופ הרצ"י לגור מרכזי בפרסו כתבי אביו .אול נכונה היא
הערתו של הרב בנו 180שהראי"ה לא היה מרוצה ,ככל הנראה ,משיטת העריכה של הפירוק
וההרכבה אותה מכנה הרב בנו "עריכת יציקה משלבת )רקונסטרוקציה(" .קביעה זו נתמכת על
ידי שני נימוקי ,שהראשו בה הוא נסיונו של הראי"ה ,בשנה שלאחר מכ )תרע"ד( ,להדפיס את
אחד מפנקסי כתב היד שלו ללא עריכה בש .¯‰ÂË ÈÏÙ¯Ú
רבות נכתב במחקר על ההדפסה הראשונה של  181.¯‰Ë ÈÏÙ¯Úאתאר בקצרה את הנקודות
הנוגעות לדיוננו :זמ מה לפני פרו מלחמת העול הראשונה מתחיל הראי"ה להדפיס ביפו את
אחד מפנקסיו )שלימי יתפרס כקוב השני שב˘"˜( .הקוב מודפס ללא עריכה וכמעט ללא
שינויי .הרצ"י אינו נמצא באותה שעה באר וכשנודע לו על ידי אביו על ההדפסה הוא מביע
הסתייגות עקרונית מהדפסה כזו ללא עריכה .למרות זאת ממשי הראי"ה בהדפסה ,אלא שזו לא
מגיעה לידי גמר מסיבות שונות והראי"ה שוב אינו חוזר להדפסת ספר זה182.

הסיבה השניה להערכה שהראי"ה לא היה מרוצה מדר העריכה על ידי רקונסטרוקציה של
הרצ"י ,היא שכשחזר הרצ"י לפרס מתורת אביו לאחר מלחמת העול )משנת תר"פ ואיל( לא
חזרה על עצמה יותר שיטת עריכה זו .מנקודה זו ואיל הרצ"י והרב הנזיר ה העורכי הכמעט
בלעדיי של תורת הראי"ה 183,וה עורכי בשיטה אותה ראינו בפרקי הקודמי :איסו של
פסקות לפי נושאי ,תו תיקוני מקומיי בלבד בגו הפסקות .לדעת הרב בנו 184שיטה זו היא
המסקנה הסופית של הלבטי סביב צורת הפרסו ושל הויכוח והבדלי הגישה ה בנוגע לסגנו

 .178על פרשה זו ראה Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,È¯‡· :ב ,עמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;325284עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;243241עמ'
 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;131 ,126עמ' .9591
 .179עוד על עריכת 'זרעוני' ראה ,˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ :עמ' .133131 ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;24
 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· .180עמ' .9796
 .181ראה ,˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚ :עמ'  ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó ;2423עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;174170עמ' ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· ;138135
עמ' .9897
 .182יש ויכוח מסוי סביב השאלה מה היה הגור להפסקת ההדפסה וגניזת הספר – פרו המלחמה או התנגדותו
של הרצ"י .ראה על כ במקורות שצויינו בהערה הקודמת.
 .183א כי מאיר עומד על כ שג בתקופה זו פעלו במקביל עורכי נוספי .ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ' .208199 ,177
 ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· .184עמ' .97

144

וה בנוגע לצור להסתיר חלק מהכתבי .זו מעי פשרה שבמסגרתה מתפרסמות רק פסקות
נבחרות מתו כתבי היד  אבל בה עצמ אי עריכה ושינוי משמעותיי וה רק מסודרות לפי
נושאי.
Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰"È‡¯‰ È·˙Î Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ Í¯„ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÍÈÏ‰˙· ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó 4.3.2
כיצד יש להבי את משמעות פרסומו של הספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓבתו התהלי שתואר לעיל? הספר
פורס בשנת תרע"ז  בי פרשת  ¯‰ÂË ÈÏÙ¯Úלבי פרסו ‡) ˙Â¯Âבתרפ"א( .הגישה הרווחת
במחקר 185היא שמדובר כא בפרשה דומה לזו של  – ¯‰ÂË ÈÏÙ¯Úהראי"ה רוצה לפרס )והפע
ג מצליח( ספר ללא עריכה כלל .הדבר נעשה בניגוד לרצונו של הרצ"י )המתנגד לכל פרסו של
כתבי אביו ללא עריכה( ואפילו תו כדי נסיו להסתיר ממנו את הדבר 186.ההתיחסות הכללית
לפרסו הספר היא כאל עניי שולי שלא הייתה לו השפעה ורק כמה ממקורביו של הראי"ה
התלהבו ממנו ויחסו לו חשיבות187.

אבל תמונה זו מעלה שאלות מספר :א בקש הראי"ה לפרס את הגותו ללא עריכה מתו
רצו לביטוי חופשי וחסר מגבלות  כפי שראינו בפרשת  ,¯‰ÂË ÈÏÙ¯Úמדוע לא פרס הראי"ה את
אחד מקובצי כתב היד של הכתיבה החזונית שהיו אז תחת ידו? מדוע כתב ספר חדש? ומדוע
בכלל בחר להביא לפרסו ספר בעל אופי קבלי וסתו כל כ שג לראי"ה עצמו היה ברור שיוב
רק על ידי בודדי" :הדפסתי פה חוברת קטנה בש 'ריש מילי' ,בענייני רזיי ,שלמעמיקי הוא
נושא גדול ,אבל לרוב הקוראי הרי הוא כספר חתו"? 188הראי"ה לא פרס חלק מהכתיבה
החזונית ,השופעת מעצמה והמקוטעת ,אלא בחר לכתוב ברצ 189ספר שיטתי ומסודר יחסית.
מדובר בכתיבה שיש לה מטרה ברורה אותה יש לבחו .בהערות שבסו הספר 190מסביר הראי"ה
את הצור בכתיבת הספר כנובע מתקופת המלחמה ,שבה נהרס הסדר הרגיל ומתעורר צימאו אל
הנסתר .אפשר אולי להעלות את ההשערה שתקופת המלחמה ,שגורמת תחושת קוצר יד לגבי
היכולת לפעול ולשנות בעול המציאות הגשמי ,בצירו האכזבה והבעייתיות שבה נתקל עד אז
 .185ראה ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ'  ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ;176174עמ' .139
 .186ראה ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ :ג ,עמ' עד.
 .187ראה על כ ,¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ô· :עמ' .105
 ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ .188ג ,עמ' קסב; וראה ש ג עמ' פג ופו; וכ ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :עמ' .175
 .189קיימת עדות על כ שהראי"ה כתב את הספר במש שלושה ימי בלבד .ראה ,Ì‰¯·‡ ,ÔÈÈË˘Ù‡ :עמ' ,È¯‡· ;492
 ,¯˜ÁÓעמ'  ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡ ;58הערה  ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ÏÚ „ÂÚ ,„¯‡ ;4עמ' קצ.
,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ .190עמ' קיא.
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הראי"ה בפרסו כתביו ,גורמי לו להתיאש מהיכולת להשפיע על ציבור רחב והוא פונה לניסיו
להשפיע על הצדיקי יחידי הסגולה .הראי"ה מייחס חשיבות גדולה לפעולת הרוחנית הסמויה
של אלה ולהשפעת על העול הנגלה מכוח פעולת בעול הסוד 191.אול ג השערה זו
משאירה את התהייה מדוע מבקש הראי"ה לפעול בי צדיקי בודדי דווקא בכלי של הדפסת
ספר ,כלי המתאי לפעולה רחבה ופומבית יותר?
דומה שתשובה לשאלות אלה ופתח להבנה טובה יותר מצוי בניתוח שהוצג לעיל בנוגע לתוכנו
של הספר ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ .אינו רק ספר בעל גוו קבלי בו חוש הראי"ה חלק קט מפרות כתיבתו
החזונית ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ .הוא הספר בו מסביר הראי"ה את עצ טיבה המיוחד של כתיבה זו ומתאר
אותה בפרוטרוט .עיו מעמיק בספר זה חוש לפני הקורא את העובדה שהראי"ה כותב מתו
תחושה של התגלות פנימית וחזו ומתאר לפניו את תהליכי ההשתלשלות של ההתגלות הזו.
הספר חוש את התהליכי היוצרי מהמקור הפנימי ,ובאופ מדורג ,את התכני הגלויי
המתפרסמי לבסו .בפרסומו של הספר ביקש הראי"ה לתת ביד הקורא מפתח החוש את טיבה
האמיתי של הגותו ,מפתח שג א אינו גלוי לכל  בגלל אופיו של הספר – יוב על ידי אות
בודדי שאליה הוא כוו.
¯‡˘  ÔÈÏÈÓהוא ג נקודת ציו חשובה בתהלי ההתפתחות של דר פרסו הכתבי .תארנו
קוד את השינוי שעוברת דר העריכה בי התקופה שלפני מלחמת העול לזו שאחריה .אלא
שיש לתת את הדעת לשינוי משמעותי נוס שחל בתקופה זו והוא שינוי דרמתי ביחסו של
הראי"ה אל שאלת פרסו כתביו .בסקירה למעלה ,שעסקה בתקופה שעד למלחמת העול
הראשונה ,אנו פוגשי את הראי"ה כדמות אקטיבית הפועלת במר ליסוד במות שונות ולפרסו
של הגותו מתו תחושת שליחות .ואילו בתקופה המאוחרת ,אנו פוגשי את הראי"ה כמי שאינו
עוסק בעריכת כתביו שלו וא מגלה יחס כמעט אדיש ומרוחק לשאלות העריכה )ראה לעיל ,פרק
א ,תחילת סעי  ,2פרק ב ,סעי .(1.1
נראה ששינויי אלה ה חלק מהכרעה עקרונית שמקבל הראי"ה .לאחר תקופה של משבר
ועצירת הפרסו ,לאחר תקופה של נסיונות שוני של עריכה ופרסו )שתוצאותיה לא תמיד
השביעו את רצונו( ולאחר תקופה של חילוקי דיעות ע בנו – מגיע הראי"ה להחלטה על אותה
פשרה שהוזכרה לעיל .אלא שפשרה זו והחלטה זו אינ נוגעות רק לדר הפרסו )של לקטי
פסקות( אלא יש לה משמעויות רחבות יותר מבחינתו של הראי"ה .הראי"ה מחליט בעצ לפרוש
 .191על סוגייה זו ראה בהרחבה,˜È„ˆ ,ÂÏ¯˘ :עמ' .327281

146

מעיסוק אקטיבי בפרסו כתביו ומעביר את הדבר לידי אחרי .החלטה זו נובעת באופ ישיר
מאופיה ההתגלותי והסודי של כתיבתו ומהלבטי שבי גילוי והסתרה הנובעי מכ .אני סבור
שאברמובי קלע כא אל המטרה בכותבו:
לגבי הדפסת כתביו אמר שאיננו רוצה או יכול ליזו מצידו "שו השתדלות בעניי" ,ולכ כאשר
נתקל ביזמה חיצונית לעשות זאת ,הוא ראה בכ 'סימ' ,ושת פעולה .כ פתר הרב באופ מעשי
את הקונפליקטי הפנימיי בה היה שרוי ביחס לפרסו כתביו .הצור 'בסימ' שיהווה זרז הכרחי
לפרסו הכתבי מסביר יפה את חופש הפעולה לו זכה הרצי"ה192...

הראי"ה מחליט לעבור לעמדה פסיבית בנוגע לפרסו ולראות ביוזמות שיבואו אליו מאחרי
כסימ משמי שמכשיר את פרסו התוכ הרזי .הקונפליקט בנושא זה היה לא רק פנימי – בי
הראי"ה לבי עצמו  אלא ג ויכוח ע בנו .משמעות ההחלטה להפקיד את עריכת הכתבי ביד
הרצ"י הייתה ג קבלת מגמות העריכה שלו .לעיל ראינו שמגמה מרכזית של הרצ"י הייתה
להסתיר את האופי האישי והחזוני של כתיבת הראי"ה )ראה לעיל ,פרק ג ,סעיפי ,2.1.4 ,2.1.2
 .(3.5.1 ,3.3.2 ,2.1.4מגמה זו כוללת את ההחלטה שלא לפרס חלק גדול מהכתיבה החזונית של
הראי"ה ולשנות ולהסתיר את הנקודה זו ג במה שכ מתפרס – על ידי שינויי נוסח שיטתיי
)כפי שראינו בסעיפי הנ"ל(.
מנקודת מבט זו יש לראות את פרסו ¯‡˘  ÔÈÏÈÓכמסמ את התפנית הזו .לדעתי ¯‡˘ ÔÈÏÈÓ
אינו חלק מהנסיו לפרסו לא ערו כמו  - ¯‰Ë ÈÏÙ¯Úאלא חלק מתהלי השינוי .הראי"ה מקבל
החלטה להפקיד את פרסו כתביו בידי הרצ"י ומשלי ע כיווני הפרסו שלו  הכוללי את
הסתרת הפ החזוני של כתיבתו .אבל רגע לפני שהוא פורש מעיסוק אקטיבי בעריכת ופרסו
כתביו מפרס הראי"ה ספר בו הוא מפקיד את סוד אופי כתיבתו בידי הקורא הקשובÔÈÏÈÓ ˘‡¯ .
הוא הספר האחרו אותו מפרס הראי"ה ביוזמתו ובאופ אקטיבי – כמעט מאחורי גבו של הרצ"י.
אי זה בגלל התנגדותו לרצו הרצ"י להסתרת הכתיבה ההתגלותית ,אלא שדווקא מתו קבלת
כיוו זה מבקש הראי"ה להשאיר לנו מפתח לגילוי הסוד – סוד שעתיד להיות מוסתר מכא ואיל
על ידי עריכתו של הרצ"י ובהסכמתו של הראי"ה.

 ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ .192עמ'  .128מקור דבריו של הרב קוק ב˘· ,‰"È‡¯‰ ÈÁעמ' רפ .מאיר ) ,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Óעמ' (183
מצביע על כ שיש ג עדויות בע"פ לכ שהראי"ה הפסיק לנסות לפרס את כתביו בצורה פעילה בגלל
שהתייאש מכ עקב ההשפעה המועטת שהייתה לפרסו עד אז )ראה למשל.(¯Â„‰ ,È˜Ò¯ÈÓ :
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להצעתי זו יש אופי ספקולטיבי ונית ודאי לטעו ש¯‡˘  ÔÈÏÈÓמשק עדיי את הויכוח בי
הראי"ה והרצ"י ,ואת רצונו של הראי"ה לפרס בגלוי את הגותו החזונית בניגוד לדעת הרצ"י.
במקרה זה יש לחפש את השינוי בשלב מאוחר יותר .אבל אני חושב שאפשר לבסס את הצעתי על
רמז דק  אבל ברור  המצוי בתו הספר .א סימלי הוא לעבודת מחקר זו ,שעיקרה השוואת
נוסחות ,שג רמז זה עולה מתו השוואת שני נוסחי של כתיבתו של הראי"ה .הזכרנו לעיל את
השיר המסיי את הספר ,שיר זה לקוח מתו שיר ארו יותר שהראי"ה כתב שני לפני כ ,עוד
לפני עלייתו לאר ישראל .השוואת הנוסח של השיר המקורי לנוסח שפרס הראי"ה בספר ¯‡˘
 ÔÈÏÈÓמגלה מספר שינויי שעשה בו הראי"ה:
הנוסח שהתפרס ב¯‡˘ ) ÔÈÏÈÓעמ' קיד(

נוסח השיר 'משאת נפשי'193

§dït¦ v
 ÈÓ˘¯Óמחשבותי,

שיzקבצו לעדרי.

 ÂÁ˜ÏÈאותיותי,

והיו למאמרי.

 ˙Â„Â˜ÓÂמחשבותי ,שיקבצו לעדרי.
‡˜ Áאותיותי,

והמאמרי בחוברת ,יהיו לספרי.

והמאמרי בחוברת ,יהיו לספרי.
והספרי בכלקרת

והיו למאמרי.

והספרי בכלקרת

יהיו נפזרי.

יהיו נפזרי.

***
excdzi miklne

zrlezd dehna

zrcd daxze ,exabzi zepirnde
iziew jzreyil

'c

ראינו לעיל )סעי  (4.2.5ששיר זה מקפל בתוכו את השתלשלות היצירה הפנימית של הראי"ה.
הראי"ה מכניס לשיר שני שינויי :השינוי הראשו מ'נקודות' ל'רשמי' נעשה לכאורה כדי
להתאי את השיר למבנה שמתואר בספר ובו לנקודות יש מיקו אחר בתהלי היצירה .השינוי
השני משמעותי מאוד לנושא בו אנו עוסקי כא .לעיל טענו ששיר זה מקפל את התהלי שבסופו
מקווה הראי"ה שהגותו תהפו לספרי שיופצו וישפיעו באופ רחב .אבל בעוד שבעבר כתב
הראי"ה על התפתחות זו בלשו "אקח" – דהיינו שהוא עצמו יבצע את תהלי העריכה עד תומה,

 .193הנוסח כא הוא על פי מה שהתפרס ב‡ ,‰"È‡¯‰ ˙Â¯Âעמ' כב .זהו קטע הלקוח משיר ארו יותר הנקרא 'משאת
נפשי' .שיר זה נלקח מתו פנקס 'אחרו בבויסק' והוא התפרס כעת ג ב˜ ,˜"ÈÓעמ' יזכא וב,‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù
עמ' עהפ )ללא הבדלי נוסח בשורות אלה(.
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הרי כשבא הראי"ה לפרס שיר זה בסו ¯‡˘  ÔÈÏÈÓהוא משנה וכותב "ילקחו" – דהיינו שהדבר
יעשה על ידי אחרי .יש כא הצהרה מרומזת של הראי"ה על פרישתו מעריכה אקטיבית ומפרסו
יזו של ספריו ועל העברת תפקיד העריכה לידי אחרי .רמז זה מחזק את ההצעה שיש להבי את
הספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓכנקודת המפנה בתהלי הפרסו של כתבי הראי"ה .הספר משאיר בידנו מפתח
להבנת סוד אופיה ההתגלותי של הגותו של הראי"ה ,כמו ג מפתח להבנת נסיגתו של הראי"ה
ממעורבות בפרסו ספריו ,וג מפתח להבנת חלק המשמעותי של העורכי בתהלי היצירה
המורכב.
ÌÂÎÈÒ 4.3.3
הספר ¯‡˘  ÔÈÏÈÓמהווה נקודת ציו משמעותית בתהלי שהביא לגיבושה הסופי של דר
העריכה והפרסו שבה עוסקת עבודה זו .עיו בספר מלמד על טיבה המיוחד של כתיבתו של
הראי"ה – כתיבה של שפע פנימי ויצירה התגלותית .הספר ג מאיר את תפקיד המשמעותי של
הרצ"י והרב הנזיר כעורכי ‡ ˙Â¯Âו‡ – ˜"‰¯Âהיות החוליה האחרונה בתהלי שבו תכני
שמקור ברובד שמעל להשגה האנושית הולכי ומשתלשלי עד שה מתגבשי לספרי של
הגות סדורה.

‰"È‡¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ËÈ˘‰ ¯ÒÂÁ ¯·„· ı¯ÂÂ˘ ·„ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ÚË (5
?Û˙Â˘Ó ¯Â·ÈÁ – ˜"‰¯Â‡ 5.1
כדי להשלי את הדיו על משמעותה של העריכה בכתבי הרב קוק ברצוני ליחד דיו לטענתו
של פרופ' דב שוור בנוגע לעריכת ‡ 194.˜"‰¯Âכפי שהוזכר במבוא לעיל ,שוור קובע שיש
להתייחס ל‡ ˜"‰¯Âכחיבור משות של הראי"ה והרב הנזיר .שוור טוע שהראי"ה לא היה כלל
הוגה דעות שיטתי בעל תפיסת עול מסודרת .תו שהוא מצביע על האופי המקוטע של הכתיבה:
"...החומר שחיבר הראי"ה הורכב ממאות פתקי בודדי" 195,מדבר שוור על "החשיבה
האפוריזמית והפיוטית של הראי"ה" 196.הנזיר ,בעל ההשכלה הפילוסופית המסודרת ,הוא שיצר

 .194ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ ;˙Â¯Â‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;‰ÎÈ¯Ú ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .233198
 ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ .195עמ' .198
 .196ש ,עמ' .226
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את המבנה ההגותי השיטתי שבו אנו נתקלי ב‡ .˜"‰¯Âשוור מבסס את טענתו בשלושה
מישורי .1 :מיומנו של הנזיר עולה שהוא ראה את עצמו כשות לספר – ג א אי הדבר נראה
כלפי חו .2 197.שוור מנתח את המבנה של הכר הראשו של ‡ ˜"‰¯Âומראה שהוא נבנה לפי
עקרו ההגיו האנלוגיהשמעי של הנזיר עצמו 198,בצורה ש"...הקורא ייווכח לדעת שהנזיר כפה
את תבנית מחשבתו על יצירתו של הראי"ה" .3 199.שוור מנתח את שיעוריו של הנזיר על
‡ ,˜"‰¯Âומראה כיצד מצביע ש הנזיר בהרחבה ובשיטתיות מדעית על המקורות הפילוסופיי
והקבליי של המושגי המופיעי בדברי הראי"ה ועל השתלשלות התפתחות ההיסטורית .קשה
להניח שהנזיר החזיק בתפיסה נאיבית על פיה הראי"ה עצמו היה בקי במכלול זה לעומקו
והשתמש במושגי אלה על בסיס בקיאות כזו .הצבת הבירור הפילוסופי הזה כתשתית להבנת
הספר מתייחסת על כ לחלקו של הנזיר בו ,ומעידה על כ שהוא ראה עצמו שות בספר ולא עור
טכני בלבד.
א נבקש לבחו את שעלה בדברינו עד כה על עריכת ‡ ,˜"‰¯Âהרי שבפרק ב )סעי  (3.4ראינו
שברובד השינויי והתיקוני המקומיי כמעט ואי דוגמות לשינויי שמטרת להתאי את
דבריו של הראי"ה למבנה הפילוסופי של הספר .יתרה מזו ,ראינו ש שג ניתוח הכותרות שנת
הנזיר לפסקות אינו תומ בטענתו של שוור .למרות שלכותרות אלה יש תפקיד משמעותי ביצירת
המסגרת הרעיונית של הספר ,הרי שגילינו שהנזיר ניסח אות מתו זהירות יתרה שלא לחרוג
מתוכ דברי הפסקה עצמה.
אול טענתו של שוור אינה מתבססת על רובד התיקוני המקומיי אלא על שאלת בחירת
הפסקות וסידור .א נבח את דברינו עד כה בנקודה זו ,הרי שיש בה בכדי לתמו בעצ הטענה
על מעורבותו המשמעותית של הנזיר ·‡ .˜"‰¯Âעמדנו על כ שתפקיד העור בפרסו כתבי
הראי"ה אינו טכני כי א מהותי )ראה לעיל ,סעי  .(3.2העריכה היא שלב מעצ תהלי היצירה
של תורת הראי"ה ולנזיר יש משקל משמעותי ב‡ .˜"‰¯Âאופיה של כתיבתו של הראי"ה גור לכ
שכל איסו של פסקות וסידורו על פי עיקרו ונושא מסוימי ,מביא להצגת פרספקטיבה יחודית
שלעור יש משקל רב בבחירתה וקביעתה .קביעה זו נכונה לגבי כל עור )וכפי שטע שוור – ג

 .197ראה ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ :עמ' פאפב ,פופח ,צ.
 .198לחיזוק דבריו של שוור יש להוסי ,שהנזיר מדגיש ביומנו את העובדה שרעיו זה הוא מקורי שלו" :ההגיו
השמעי ,או השמיעי ,חידוש חידושי לעצמי ובשרי ,מהגיו לב חכמה ובינה ,שנתגלה לי באזני הפנימי ,שלא
שאילתיו מאיש ,ולא מצאתיו אצל רב" )˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' מו(.
 ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ .199עמ' .202
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לגבי כל חוקר ,(200אבל היא מתחזקת ככל שהעריכה מקיפה ושיטתית יותר – כ שלמעורבות של
הנזיר יש משקל גדול במיוחד בגלל אפיו המקי והשיטתי של הספר ‡.˜"‰¯Â
אלא ששוור תולה את המצב המיוחד הזה ,בו יש לנזיר חלק מהותי ב‡ ,˜"‰¯Âג בעובדה
שלראי"ה כשלעצמו אי שיטה מחשבתית מסודרת – דבר הבא לידי ביטוי באופי הכתיבה של
פסקות פסקות מפוזרות 201.בנקודה זו ברצוני להעלות השערה אחרת ,התולה את אופיה המקוטע
של כתיבתו של הראי"ה לא בחוסר שיטתיות עקרוני וכללי אלא בהיותה שלב של כתיבה
שבהשראה.
כפי שטענתי לעיל )סעי  ,(3.1.2אופי הכתיבה המקוטע של הראי"ה והסתירות בי הפסקות
השונות נובע באופ ישיר מהיותה של כתיבה זו ביטוי להתגלות פנימית .הכתיבה בפסקות היא
שלב אחד של תהלי ירידה של תכני ממקור עליו שרק בסופו יקבל אופי של הגות שיטתית.
הרב הנזיר היה מודע לתהלי זה ולמקומו בתוכו .כ כתב ביומנו בשנת תרפ"ב ,בסמו לזמ שבו
קיבל לידיו את כתבי היד של הראי"ה לצור עריכת ‡202:˜"‰¯Â

...וההגיו סול ומעבר לרגש נבואה .הבינה שסודה קולות הגיו מופשט ...והעקר אצלי הבחנה.
בהבחנה מחוטבת וגדורה ,לאמר על כל עניי ומחשבה זהו .וכ הוא .ולכ בכותבי חיבורי קול
הנבואה בכל מאמר ומאמר מדודי ושקולי כל פרטי המלות ,בצמצו ובדיוק עצו שמצ כל לשד
מוחי .מה שאי כ תורת הרב .היא שופעת במלואה ממקור הקודש העליו בלי עמל ויגיעת מוחי.
תורת הרב היא אורות הקודש ,אור מקי שהוא ברזי החכמה ,ולא הבינה ...החכמה ,התכ המלא של
הקודש ,נית במילוי אורות של שמחה וגיל ,של רוממות של שירה ,והכל באופ כללי מקי .רואי
את הקודש ברחבות עול בכל היקפו .ולכ קשה לרב לגדור דיעותיו בשטה ,כי זה חלק הבינה203...

הנזיר ,תו שימוש במינוח קבלי ,משרטט בתמציתיות ,א באופ מדויק ותוא ,את עיקרי
הדברי שנכתבו לעיל )סעיפי  (3.2 ,3.1על תהלי ההשתלשלות של יצירת תורת הראי"ה
ומקומ של העורכי .מקורה הראשו של ההגות הוא "מקור הקודש העליו" – אותו מקור עליו
שמעל לכל צמצו ומחשבה מפורטת – ובמינוח הקבלי המשמש כא – ספירת כתר .ממנה יורד

 .200ש ,עמ'  ,202201הערה .4
 .201ראה על כ ג ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .8584
 .202בנוגע לשאלה מתי בדיוק העביר הראי"ה לנזיר את שמונת הקבצי ראה ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ :עמ'  138והערה
.88
 .203הציטוט נלקח מתו ,˜Â˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ'  .536ראה ג את גיונו של גארב בציטוט זה,‰‡Â· ,·¯‡‚ :
עמ' .275274
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שפע הפנימי אל ספירת החכמה שאליה שיי הראי"ה .שפע זה בא לידי ביטוי אצל הראי"ה
בכתיבה המתפרצת מבפני ללא עמל וללא מחיקה ועריכה .כתיבה זו היא בעלת אפיוני של אופי
שירי )=קטוע( ושל מבט רחב הכולל כל .אבל רובד החכמה חסר שיטתיות ,הנמצאת רק בספירה
שמתחת – ספירת בינה  אליה משיי את עצמו הנזיר .א כ ,הנזיר רואה את מסירת קבצי
הראי"ה לידיו כהשלמת תהלי ההאצלה והעברת התוכ של החכמה אל הבינה  שבה יקבלו
הדברי אופי שיטתי ומסודר.
וכא יש לדייק :ספירת בינה מקבלת את תכניה מספירת החכמה ורק אז פועלת את פעולתה.
כ אנו מוצאי בתחילת ‡:˜"‰¯Â
כמה גדול הוא הער המבדיל שבי חכמה לבינה .החכמה מקורית היא ,אינה צריכה לקחת את
יצירותיה מנושאי

זולתה ,היא מוצאה את מעינה המתבר ומתגבר ,עולה ומפכה תמיד ,מתו

תוכיותה ,ובינה היא בינת דבר מתו דבר ,צרי איזה דבר תמיד לבא ,להזרע ,להכנס אל החוג ,עד
שיאירו החיי  ,חיי הבינה204.

הבינה מבררת ומסדרת את התכני המקוריי של החכמה ומפתחת מה שיטה סדורה .וא
נחזור לדיו שלנו הרי טענתי היא שהנזיר רואה את עצמו כמי שחוש את השיטה הקיימת כבר 
באופ פוטנציאלי  בכתיבתו של הראי"ה .הוא אינו מבקש רק לכו את שיטתו שלו על דברי
הראי"ה ,אלא ג לגלות את השיטה המסתתרת מאחורי הכתיבה המקוטעת של הראי"ה ולהציג
אותה בצורה סדורה ושיטתית .כ רואה הנזיר את משמעות שותפותו הנסתרת בספר ולא
כשותפות המוסיפה שיטתיות למקו בו כלל אינה קיימת .ג אז זוהי שותפות משמעותית,
המהווה חלק מהותי בתהלי היצירה ,ומצדיקה את שכתב עליה הנזיר ביומנו205.

הנזיר ג כותב דברי ברורי בסוגיה זו במספר מקומות ,כשאחד מה נמצא במבוא
206:˜"‰¯Â‡Ï

 ˜"‰¯Â‡ .204א עמ' נז ,פסקה ] 279בנספח לפרק ב[(
 .205מ ההגינות להצביע כא על מקו אחד ביומנו של הנזיר ,בו הוא מציג עמדה שונה מהמקומות האחרי בה
התייחס לסוגיה" :ועל כול שפע הקדושה של מר רוח אפינו שליט"א עלי ,שהנני בא במגע ומשא ע רוחו
הקדוש והנפלא פלאי פלאי בכל יו ,וביחוד על ידי עבודתי בסידור ובירור כתביו ,העמוקי ,על פי שיטה
קבועה והגויה מראש בעמקי לבי" )˜ ,ÍÈÙÂˆ ÏÂעמ' צ( .על פי הנכתב כא ,בשנת תרפ"ג ,הרי כבר בראשית עבודתו
בעריכת ‡ ˜"‰¯Âפועל הנזיר על פי שיטה מוקדמת ,אותה הגה מליבו )ולא לקח מכתבי הראי"ה עצמ( .מקור זה
סותר את טיעוני ומחזק את טענתו של פרופ' שוור.
 .206תיאור דומה מופיע ב ,·¯‰ Ô¯Ó ˙˘Óעמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙ËÈ˘=) 39עמ'  .(7הנזיר חוזר ש ג בהקשרי אחרי
על הטענה שתורתו של הראי"ה היא שיטתית .וראה ג ,ÒÁÈ ,¯ÈÊ‰ :עמ' .195
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בעוד שבע שני )בתרפ"ב( ,והנני בירושלי  ,מסתופ בצל הרב בבית מדרשו ,יומ ולילה .ויהי היו
ואעל אליו בשאלה :רבנו ,קדושה יש כא אצלו ,רוח השפעה סגולית .הא יש ג תורת הרב ,תכ
למודי מסוי  ,מה ,שטה ,והתשובה ,כ ,ודאי .מאז גמלה החלטתי ,לברר תורת הרב ,כשטה אלהית
שלמה ,יסודותיה ,ויסודי היסודות ,ועל פיה לבחור כתביו ולסדר  ,במאמרות .הרב מסר לידי כתבי
קדשו ,ועודד אותי בדבריו ,כי הוא סומ עלי בסדורי .הרביתי להגות בדברי קדשו ולהעמיק בה ,
ונמצאו יסודי השטה האלהית במערכת חכמת הקודש .הקודש הכללי ,החיות העולמית ,האחדות
)‡ ˜"‰¯Âא ,עמ' .(18

הכוללת ,הטוב הכללי ,התעלות העול

שאלתו של הנזיר אינה סתמית אלא מתבססת ,מ הסת ,ג על אופיה המיוחד והפזור של
כתיבתו של הראי"ה .לתשובה החיובית מתלווה מסירת כתבי היד לצור סידור השיטה .זאת
אומרת שהראי"ה טוע לקיומה של שיטה בתו הכתבי הלא מסודרי ומטיל על הנזיר את
המשימה לחל שיטה זו מתו אלפי הפסקות הבודדות והכתובות בסדר אקראי .הנזיר מתחיל
לברר את השיטה מתו החומר הקיי ועל פיה לסדר אחר כ את הפסקות.
נשתמרה ג עדות על כ שהנזיר ראה את תפקידו באופ כזה ג בסופו של התהלי .שמו של
הנזיר מופיע כעור בשער ‡ ˜"‰¯Âעל פי רצונו המפורש של הראי"ה 207,אבל על אחת הטיוטות
של השער כתב הנזיר ליד ציו זה' " :בעריכת' – לא מפני העבודה ,ולא מפני  ,˙Ó‡‰שכ כל הסדר
וכל השטה היא לא ממנו ,להבדיל בי דברי הרב לדברי התלמיד"208

מקורה ההתגלותי של כתיבתו של הראי"ה יכול לספק לנו ג הסבר שונה מזה של שוור
לנקודה השלישית שעליה ביסס את טעוניו והיא שאלת מקורותיו של הראי"ה .כפי שראינו במקור
המצוטט לעיל מהמבוא ל‡ ,˜"‰¯Âהנזיר ראה כחלק מעבודתו ג את הצור "לברר תורת הרב,
כשטה אלהית שלמה ,יסודותיה ,ויסודי היסודות" .הוא עושה כ לא מתו גישה נאיבית הסבורה
שהראי"ה היה בקיא ביסודות אלה במידה מקיפה כמוהו ,אבל ג לא במגמה לכו בצורה
מלאכותית על המושגי בה משתמש הראי"ה את המוב המדעישיטתי במלואו .הנזיר טורח
לקשר את מושגיו של הרב קוק אל מושגי הקבלה והפילוסופיה במלוא הקפ בגלל שהוא רואה

 .207ראה ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ :עמ' פח .מאיר סבור שרצו זה של הראי"ה מעיד על הסתייגות מסויימת מדר הפרסו הזו,
שבאה לידי ביטוי ברצו להדגיש שהדברי נערכו על ידי הנזיר ואינ דברי הראי"ה במקור )ראה,˙Â¯Â‡ ,¯È‡Ó :
עמ'  ,194193והערה  .(104ג איש שלו סבר שרצונו זה של הראי"ה מעיד על כ שהוא ביקש לא להיות מזוהה
ע עריכתו של הנזיר )ראה ,˜Â˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ'  ,529הערה  .(12אבל הבנה כזו אינה הכרחית ,ויתכ
שרצונו של הראי"ה נובע מהבנתו את חשיבות העריכה ואת היחודיות של הפרספקטיבה של כל עור – כפי
שהסברנו באריכות בדברינו עד כא.
 .208מובא בפתיחה של ‡ ,Ï‡¯˘È· ‰¯Â˙ ¯Âעמ' .134
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בתורת הראי"ה "שיטה אלהית שלמה" שמקורה בהתגלות .התגלות זו באה מאותו רובד עליו
שהוא מקור כל החכמה והידע האנושי – ג של קודש וג של חול 209.היות והנזיר סבור
שבכתיבתו של הראי"ה מתגלה אותו רובד עליו ,שטמונה בו ראייה מקיפה ,שלמה ושיטתית של
כל המציאות ,הרי שא טבעי הוא לו לחפש ולחשו את הדרכי בה דברי הראי"ה קשורי לכל
גילויי הרוח האנושית לדורותיה .כשהנזיר מציג את תורת הראי"ה כתורה כוללת המסכמת את
התפתחות החשיבה והמושגי האנושיי ,אי הוא סבור בהכרח שהראי"ה עצמו בקיא בכל מרחב
המחשבה הזה .הקשרי אות קושר הנזיר בי הגותו של הראיה למרחבי עול הרוח נובעי מכ
שלדעתו הגותו של הראי"ה חושפת את האמת האלהית העליונה – הכוללת בתוכה את כל המרחב
הזה .לדעתו של הנזיר ,על מנת להבי את מלוא משמעותה של תורת הראי"ה ,יש להכיר יסודות
אלה כדי לעמוד על מלוא המשמעות הכוללת והאחדותית של הגות זו  כתורה אלהית הנובעת
ממקור עליו.
אלא שדברי עד כא מוכיחי את טענתי רק מנקודת המבט הסובייקטיבית של הראי"ה והנזיר.
ג שוור מצביע על כ שהנזיר עצמו סבר שבהגותו של הראי"ה יש שיטה מסודרת 210.בכדי לחזק
את טיעוני אבקש לבחו את ‡ ˜"‰¯Âג בצורה אובייקטיבית ולהראות ששורשיו של המבנה
שלתוכו הכניס הנזיר את פסקותיו של הראי"ה מצויות כבר בפסקות עצמ .בדיקה מקיפה כזו בכל
‡ ˜"‰¯Âחורגת מגבולות עבודה זו ,על כ אדגי את הדבר באופ מקומי בנוגע לאחת הסוגיות
המרכזיות בהגותו של הראי"ה – סוגיית השלמות וההשתלמות.

ÔÁ·Ó ‰¯˜ÓÎ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰Â ˙ÂÓÏ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ 5.2
סוגיית השלמות וההשתלמות היא אחת המרכזיות בכר השני של ‡ .˜"‰¯Âבקוי כללי,
הראי"ה מסביר את מטרת הבריאה ברצו להוסי אל השלמות האי סופית הסטטית את
ההשתלמות שהיא שלמות מתעלה ודינמית 211.בשאלה זו השתמר לנו דיווח של הנזיר על שיחה
בינו ובי הראי"ה משנת תרפ"ב – כחלק מהתהלי שבו קיבל לידיו את עריכת אורה"ק:

 .209ראה על כ בנספח לפרק ב ,פסקות .286 ,285 ,272 ,239
 .210ראה ,˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂ˘ :עמ' .209
 .211להרחבה על רעיו זה בתורת הראי"ה ראה ,Â˙˘Ó ,ÔÂ¯È ;˙¯Â˙ ,ÔÓ‚¯· :עמ' ,‚¯·ÊÂ¯ ;˙ÂÓÏ˘ ,‰ÓÏ˘ Ô· ;225224
 ,‡Â·Óעמ'  ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ ;4436עמ'  ,‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;6462עמ'  ,ı¯‡ ,ı¯ÂÂ˘ ;263 ,8785עמ' ;240239
¯ ,‰"È‡¯‰ ,ÒÂעמ'  ,˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓ ;„ÂÒÈ‰ ,ıÈÂÓ ;201עמ' .1714
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הבעתי לרב את דעתי ,ומבוקשי מאז ,על חיבור שיטתי מאת הרב ...אמר לי ,כי זה הוא רצונו ,אלא
שקשה לו ,ג נראה ונוח לו ,שהדברי יהיו נאמרי באופ טבעי ,כמו שה נובעי מעומק הגיוני
רוממותו ,נשמת א' שבאד  ,החכ הישראלי ,והריכוז והעיבוד השטתי המדעי ש מעצור ומפריע
לזה .ובזה צדק מאד.
הודיע לי ג כ מעיקרי שיטתו כדלקמ :השלמות האלוהית היא מוחלטה ,שאי בה כל חיסרו )זה
כלל פילוסופי מפורס ( .א מצד שני ההתעלות וההתרוממות מעלה מעלה בקודש – ג כ שלמות
היא .ויהי חסרו בשלמות א לא תהי התעלות בה .ואמר ,זה כמו שר' עזריאל אומר :שהגבול בא"ס,
השלב העליו שאי בו חסרו  ,שלמות היא .וכשהערותי על ההבדל העיקרי שבי שיטת רבי עזריאל,
שעיקרה התנועה ,הסכי

לזה ,שודאי הוא כ ,והדמיו הוא רק באופ חיצוני בצד הנ"ל .כש

שבשלמות יש שלמות מצד החסרו ,כ בשלמות יש שלמות מצד ההתעלות212.

בשיחה זו מקופלות כמה מהנקודות שסביב סב הדיו שלנו לעיל .הראי"ה מציי את המקור
העליו של הגותו ,את חוסר הסדר הנובע מכ ואת הקושי שיש לו עצמו לערו את דבריו בסדר
שיטתי .מכא ג ברורה המסקנה שלא נאמרת במפורש לגבי תפקידו של הנזיר  לכשימסרו כתבי
היד לידיו .השיחה הזו ג מחזקת את שנטע לעיל על מקורותיו של הראי"ה :הראי"ה שואב את
שיטתו מהגיונו השופע הפנימי ויחסו אל מקורות אפשריי הוא רק כללי ולא מדוייק .מקורות
אלה אינ הבסיס ממנו פיתח הראי"ה את שיטתו .הנזיר הוא שמוסי את הצד המדוייק והשיטתי
להשוואת דבריו של הראי"ה למושגי דומי לה .אבל ברור שהנזיר אינו חושב שהראי"ה עצמו
מכיר ויודע את המושגי האלה בדייקנות ובשיטתיות .מצד שני ,קווי המתאר הראשוניי של
ההשוואה מסורטטי בכל זאת על ידי הראי"ה.
נמצאנו למדי שהעקרו הבסיסי של עקרו השלמות וההשתלמות הוצג בפירוש על ידי
הראי"ה באזני הנזיר בתחילת דרכו בעריכת ‡ .˜"‰¯Âבהמש ברצוני להראות שעקרו זה ג נמצא
במפורש או ברמז בחלק גדול מהפסקות אות אס הנזיר בעריכתו לצור הדיו הזה ,בצורה
הקושרת את זו לזו .הזיקה בי הפסקות והקשר הרעיוני ביניה נוצרו לא רק על ידי עריכתו של
הנזיר אלא ה מצויי באופ פוטנציאלי כבר בגו הפסקות.
סוגיית השלמות וההשתלמות מרוכזת בעיקר בשני מקומות ב‡ :˜"‰¯Âפסקות די במאמר
הטוב הכללי )פסקות  590584בנספח לפרק ב( ופסקות יביח במאמר התעלות העול )פסקות 624

 ,ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ .212עמ' מג .על שיחה זו ראה עוד ,˜Â˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡ :עמ' ) 2625דעתי בסוגיה זו קרובה לדעתו(;
‡· ,‰È¯ÂËÒÈ‰ ,È"·Èעמ' .764762
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 630בנספח לפרק ב( .במבוא ל‡ ˜"‰¯Âהודפס מאמר של הרב הנזיר בש 'תורת ההתפתחות
בחכמת הקודש' .מאמר זה סוקר את הרקע של מושג ההתפתחות בפילוסופיה הכללית והיהודית
ומתאר בתמציתיות את המבנה של מאמר התעלות העול שב‡ .˜"‰¯Âהנזיר מדגיש את הפסקה
האחרונה שסדר הראשו של מאמר התעלות העול וכותב:
האיחוד בי שתי ההשקפות הוא בפרק האחרו .יחוד ברכה קדושה ,זהו מעבר יב"ק ,המעבר מברכת
ההתעלות הנצחית ,להשלמות המוחלטה ,אור אי סו ,ביחוד עליו

)אורה"ק א ,עמ' .(34

וזה הנוסח המלא של פסקה יח שעליה כותב כא הנזיר:
יחוד ברכה קדושה .באור אי סו אי שיי הוספה ,והתעלות ,מצד עצמו ,אבל באמת אי אפשר
שהיתרו של ההתעלות הנצחית תחסר מהשלמות המוחלטה .וזאת היא תורת ההויה ,הופעות
אורות חיות הויתיות ,על ידי רוש

של ירידה ,במדה כזאת ,שלעול

ועליה ,שהיא בעצמותה סילוק מכל ירידה ושפלות .והפירודי

בעולמי

תהיה אפשרות לתוספות
יתיחדו כאחד במקור

האחדותי ,וההתאחדות תוסי אור ויתרו בלא הפסק ,ברכה תמידית ,ותוכ הברכה היא התעלות,
והבדלה מכל פחיתות ורשעה ,מכל חוש וצמצו  ,קדושה
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תקלד ,פסקה ] 630בנספח לפרק ב[(

פסקה זו מכילה תיאור קצר  אבל מקי ומדוייק של שיטתו של הראי"ה על השלמות
וההשתלמות .הטרמינולוגיה בה משתמש הראי"ה היא קבלית 213,והמילה 'ברכה' מיוחדת בה
לסימול ההתעלות וההשתלמות הדינמית .א נבדוק את הפסקות שכינס הנזיר לצור הדיו הזה

 .213ראה למשל..." :בגר ויקב הכתוב מדבר ,יק"ב  י"חוד  ,ק"דושה ,ב"רכה ,דקודשא ברי הוא ודא שכינתא דאיהי
ברכה דקודשא ברי הוא מימינא ואיהי קדושה משמאליה ואיהי יחודיה באמצעיתא וקודשא ברי הוא הכי
סלקי אתווי דיליה יב"ק כגוונא דא הקודשא ברי הוא בחשב יב"ק ומא דאיהו בק"י בהלכה דיליה,¯‰ÂÊ) "...
משפטי ,קטז ע"א–ע"ב( .וראה ג (Â"Ó˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È) ¯‰ÂÊ ÈÂ˜È˙ :קכח ע"א .מעניינת במיוחד ההפניה שרש
הנזיר בסו הכר השני של ‡) ˜"‰¯Âעמ' תריד( לפירוש רמב" לשיר השירי" :לכ תקנו חכמינו הברכה והקדושה
והיחוד" )'פירוש לשה"ש' ,בתו :ח"ד שעוועל )עור( ÔÓÁ Ô· ‰˘Ó ÂÈ·¯ È·˙Î ,ב ,ירושלי תשכ"ד ,עמ' תפו(.
אלא שכיו מוסכמת היא הדעה שחיבור זה ,המיוחס לרמב" ,אינו שלו אלא של ר' עזריאל )ראה למשל
בהקדמתו של שעוועל ,ש ,עמ' תעדתעה( – אותו ציי הראי"ה כמקור לשיטתו בנושא השלמות ההשתלמות
)א כי קשה לדעת הא הכיר הראי"ה פרט ביבליוגרפי זה( .פירוט רחב של הרובד הקבלי שמאחורי סוגיית
השלמות וההשתלמות אצל הראי"ה ראה ,‰È¯ÂËÒÈ‰ ,È"·È·‡ :וביחוד עמ' .750739 ,736 ,732729 ,725720
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בשני המקומות שנמנו לעיל ,נמצא שהמושג 'ברכה' נמצא ברבות מה בצורה המכוונת לרעיו
ההשתלמות בדר מפורשת או מרומזת214.

בקבוצת הפסקות שבמאמר התעלות העול ,בנוס על הכתוב בפסקה  630כדלעיל ,אנו
מוצאי:
...מקור הברכה של התוספת ממעל לה ...שיהיה כלי ברכה לעדנת שעשועי עולמי ..
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תקכח ,פסקה ] 625בנספח לפרק ב[(.
...עליה אחר עליה ,לאי ק ותכלית .ברו ד' לעול אמ ואמ...
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תקל ,פסקה ] 626בנספח לפרק ב[(.
...אבל לא התגדלות ,ודריכה תדירית לתוספת ברכה
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תקל ,פסקה ] 627בנספח לפרק ב[(.
...שדוקא אז יש מקו בינה להשלמות המתברכת ,שהקדש צרי לה ,כשיש שלמות עליונה ועשירה.
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תקלג ,פסקה ] 629בנספח לפרק ב[(.

והקדש צרי ברכה ,ואי צרי צדקה

מוטיב הברכה נמצא ג בפסקות שבמאמר הטוב הכללי ,העוסקות בסוגיית השלמות
וההשתלמות מזוית הדיו של מטרת הבריאה:
עד שלא יחסר שו תוכ של במציאות ,לא התוכ השל שאי בו יתרו וקל וחומד גרעו ,ולא
התוכ השל המוסי תמיד שלמות ,והוא מרווה עונג תדירי שאינו פוסק ...וזה יגלה ודאי לעתיד
לבא ,שיברכו על הכל הטוב והמטיב...
מכל מקו

ג

)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תסב ,פסקה ] 586בנספח לפרק ב[(.

התוספת התדירית וההתעלות היא ג

כ ברכה ועד מיוחד ...ונמצא ,שהשלמות

כלולה משני הצדדי  ,מצד אי סו ,הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו ,ומצד ההויה ,ההולכת
ומשתלמת ומתברכת תמיד .וזאת היא ברכת הקודש עצמה ,הקדש טעו ברכה...
)‡ ˜"‰¯Âב עמ' תסה ,פסקה ] 587בנספח לפרק ב[(.

א נבח את מקור של שבע הפסקות שצוטטו למעלה 215,נמצא שה נכתבו בפנקסי שוני,
בזמני שוני ובמקומות שוני .למרות זאת יש ביניה זיקה רעיונית ושימוש בטרמינולוגיה
דומה.
א נבוא לסכ ,הרי שאנו רואי שהנזיר לא יצר יש מאי את האמירה הברורה על השלמות
וההשתלמות כמטרת הבריאה .עיקרו זה הותווה בפניו על ידי הראי"ה מראש ,והוא ג חבוי בתו

 .214תמר רוס כבר הצביעה על השימוש החוזר במינוח זה אצל הראי"ה )ראה ,· ‚˘ÂÓ ,ÒÂ¯ :עמ' .(46
 .215פסקה  – 586קוב ז סג – 587 ,ז נח  625 ,ז עא – 626 ,ב שיח – 627 ,ח מג – 629 ,ד סח– 630 ,ב שטו.
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הפסקות עצמ .הקשר בי הפסקות והזיקה שלה לנושא רמוזה כבר בלשו הפסקות .הנזיר
בעריכתו חיזק וסידר את העקרו שהיה מצוי כבר בצורה חצי נסתרת בגו הפסקות  למרות
היות מפוזרות בחוסר שיטתיות בתו פנקסי הראי"ה.

ÌÂÎÈÒ 5.3
נמצאנו למדי שג א יש לנזיר חלק מהותי ומשמעותי ב‡ ,˜"‰¯Âוג א במקומות
מסוימי הוא הכניס את תפיסת עולמו אל תו הספר )למשל בשאלת ההיגיו השמעי – ראה
לעיל ,תחילת סעי  ,(5.1הרי שהחלק השני בטענתו של שוור  על כ שהראי"ה הוא הוגה חסר
כל שיטתיות – נראה גור ומקי מדי .ביקשנו להציג דוגמה לכ שבמקומות מסויימי ,שורשיה
של השיטה שאנו פוגשי ב‡ ˜"‰¯Âנמצאי כבר בפסקות הפזורות של כתבי היד .הנזיר רק חש
שיטה שהייתה חבויה כבר בכתיבה המקורית של הראי"ה.
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È‰ÓÂ ,‰"È‡¯‰ ˙¯Â˙ ˙‡ ¯ÈÊ‰Â È"ˆ¯‰ 'ÂÙÏÒ' Ì‡‰ - ÌÂÈÒ
?ÌÂÈÎ ÂÊ ‰Ï‡˘ Ï˘ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰
א נשוב ונסכ בקצרה את העולה ממחקרינו ,הרי שבפרקי א וב מצאנו שהרצ"י והרב הנזיר
הכניסו שינויי משמעותיי בנוסח הפסקות שפורסמו על יד ,בצורה שבעיקר עידנה וטשטשה
מסרי .ע זאת ,שינויי אלו ה מקומיי וכמעט לא שינו באופ מהותי את תוכ הפסקות.
המניע המרכזי לשינויי היה הרצו להג על הראי"ה ממחלוקת וביקורת שעשויות להתעורר
בעקבות פרסו אמירות בוטות או מרחיקות לכת מדי.
פרק ג עסק בשאלת מדיניות פרסו הפסקות של עורכי כתביו של הראי"ה .העובדה שהרצ"י
והנזיר פרסמו רק חלק ממכלול כתיבתו של הראי"ה ,חלק שנבחר ונער על פי מגמות ספציפיות,
השפיעה באופ מהותי על הדר בה הוצגה תורת הראי"ה לפני הציבור הרחב .עריכה זו הדגישה
חלקי מסוימי מתו הגותו ודחקה הצידה וא העלימה חלקי אחרי .ע זאת ,הטענות
הקשות בדבר הטיה וסילו שנטענות כנגד עריכה זו ה מרחיקות לכת יתר על המידה.
הבנת טיבה המיוחד של הגותו של הראי"ה ,ככתיבה שמקורה בהשראה ,משנה את הבנתנו
בנוגע לתפקיד העורכי .לא מדובר כא בהגות סדורה שהעורכי היטו לכיוו שונה מזה שהיה לה.
מדובר בכתיבה התגלותית העוברת שלבי השתלשלות שוני עד שהיא מגיעה לכלל הגות מסודרת
ושיטתית .העריכה היא שלב מהותי ובו העורכי ה החוליה האחרונה בתהלי שרק בסופו
הדברי מתגבשי לכלל מסכת הגיונית .טיבה הכולל  אבל הכתוב בפסקות קטועות – של תורתו
של הראי"ה מאפשר לערו יותר ממסכת שיטתית אחת מתו כתבי היד שלו .בנסיבות אלה הרי
שמגמות העריכה של הרצ"י והנזיר ,מגמות שהראי"ה ראה עוד בחייו ,ה לגיטימיות  ג א ה
צמצמו את רוחב היריעה של הגותו והפנו אותה לכיווני צרי וספציפיי .ההחלטה העקרונית
שלא לפרס את כתיבתו של הראי"ה כפי שהיא ,אלא לתת בידי הקוראי רק ספרי ערוכי
המציגי פרספקטיבה חלקית של הגותו – נפלה בימיו של הראי"ה ובהסכמתו.
אול קביעות אלה נכונות בכל מה שנוגע למבט אחורנית על פועל של הרצ"י והרב הנזיר.
כיו ,כשפנקסי כתב היד הולכי ומתפרסמי ,נפתחת האפשרות לשוב אל רובד הפסקות
הבודדות של כתב היד ולחל ממנו פרספקטיבות שונות מאלו של הרצ"י והנזיר .אפשרות זו אינה
צריכה להתבסס על שלילת הלגיטימיות של העורכי הקודמי ,אלא על הבנה מעמיקה של אופי
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כתיבתו המיוחד של הראי"ה והמשמעות של כל עריכה או מחקר שנעשי בה .מצד שני ,אי ג
מקו לנסות לחסו אפשרות זו בטענות של בלעדיות שיש לרב הנזיר ולרצ"י על תורתו של
הראי"ה.
לעיל ,בסעי  ,3.3העליתי את האפשרות שהויכוחי על שאלת עריכת כתבי הראי"ה ועל
שאלת הזהות שבי תורתו לזו של תלמידיו ,מסתירי מאחוריה לא פע ויכוחי אקטואליי על
שאלות היסוד השנויות במחלוקת בציבור הדתי לאומי כיו .אנסה להדגי זאת על ידי עיו
במאמרי בעלי אופי פובליציסטי שפורסמו לאחרונה.
המאמר הראשו פורס על ידי הרב שלמה אבינר ,תלמידו המובהק של הרצ"י ,באחד מעלוני
פרשת השבוע 1.במאמר זה תוק הרב אבינר את הזרמי בעלי האופי הניאוחסידי והמעט
אנרכיסטי הפורחי בשני האחרונות בציבור הדתי לאומי .במהל הדברי הוא מתייחס ג
לשאלת פרסו ועריכת כתבי הראי"ה:
לצערנו תורת הזרימה מוצגת כאילו בש מר הרב קוק וזהו סילו וזיו שאי כמוהו .אחראית לזה
ג הפצת גרגירי כתבי של מר הרב שלא עברו עיבוד ועריכה .הרי זה דומה לפוסק הלכה מתו
משנה ,שהוא מכלה עול ,כי אי בפניו תמונה כוללת ומכוונת )סוטה כב א( .וכ אי אפשר להתיימר
להורות דר על פי מאמר נקודתי של מר הרב קוק .אולי הוא הווא אמינא ולא מסקנה .אולי הוא
מחשבתי כללי ולא מעשי הלכתי .אולי הוא אישי ונאמר על מר הרב עצמו .אולי הוא נאמר על ענקי
עול והוא מוסר לבני עליה .לכ אנא אל תהיה יותר חכ מרבינו הרב צבי יהודה והנזיר .ה היו
ענקי עול וידעו מה להוציא לאור ומה לא .פתג חשוב :לא כל מה שחושבי אומרי ,לא כל מה

שאומרי כותבי ,ולא כל מה שכותבי מפרסמי .זה הכלל :כאשר הדברי מופיעי בשלמות-
ה מביאי ברכה ,א מאמר בודד בלי עריכה וסידור עלול להזיק .חכמי רצו לגנוז את ספר קהלת
וספר יחזקאל ,כי מצאו בה כמה פסוקי לא מוכני  עד שלבסו תורצו .ואנו שואלי :חבל
להפסיד ספר של בגלל כמה פסוקי ,למה לא לפרס מלבד אות פסוקי? והתשובה :הכל דבר
של ,ובלי פסוקי אלה הכל לקוי .יש בכתבי מר הרב קוק ערבוב של נגלה ונסתר .הקורא עלול
לחשוב על נסתר שהוא נגלה ועל נגלה שהוא נסתר ולהתבלבל קשות .יש אומרי שיש כא
מחלוקת א צרי להוציא לאור בעריכה וסידור או באורח זור .לא כ .כמה צעירי שחולקי על
רבנו הרב צבי יהודה והנזיר ,לא נחשבי מחלוקת ,אלא שטות וגסות רוח.

.1

‡·.ÌÂ¯Ê ,¯È
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הביקורת החריפה מתייחסת ,מ הסת ,לספרי דוגמת  – Â¯È˘ ·È˘˜˙ È˘ÙÂ ÂÈ¯„Áשכפי
שצויי לעיל )פרק ג ,תחילת סעי  (3.3מציגי פסקות מהגותו של הראי"ה שיש בה פ אנרכיסטי
ואנטינומיסטי .הביקורת החריפה היא ג אישית כלפי העורכי – שנמני על אותה קבוצה
המוציאה לאור את כתבי היד של הראי"ה תו תחרות ע המכו על ש הרצ"י )ראה לעיל במבוא,
סעי  2.(2הרב אבינר משתמש כא בטענת הבלעדיות על העריכה והפרשנות הנכונה של תורת
הראי"ה )ראה לעיל ,פרק ג ,סעי  (3.3.2במאבקו העכשווי כנגד הזר החבקוק"י  3המתחזק בקרב
הציבור הדתי לאומי בשני האחרונות4.

דוגמה מ הצד השני היא מאמרו של ד"ר אבינוע רוזנק ,מחשובי חוקרי תורת הראי"ה שיש
בדור הצעיר שבאקדמיה הישראלית ,שהתפרס בכתב העת  .(˙ÂÂÈˆ ,˜ÊÂ¯) ‰ÙÓבמאמר זה,
המתפרס באחת הבמות הקרובות לתנועה הקיבוצית ,מבקש רוזנק לנתח את המשבר שיש
בציבור הדתי הלאומי לאחר ההתנתקות ואירועי עמונה .רוזנק רואה את הניכור המתפתח בקרב
חלק מציבור זה כלפי המדינה כנובע מ"...פערי המתפתחי בי הרב קוק לתלמידיו בני דורנו".
רוזנק מבקש להראות כיצד הרצ"י ותלמידיו סטו מדרכו של הראי"ה בכמה סוגיות יסוד ובכ הניחו
את התשתית למשבר הנוכחי.

.2

.3
.4

א זאת ,ניסוחה של הביקורת מעורר מספר שאלות :הא הביקורת מתייחסת ג להוצאת לאור של הפנקסי
על ידי המכו על ש הרצי"ה? והרי דוקא בתחו זה ה אלא שמשמיטי פסקות ואינ מפרסמי דברי
בשלמות )ראה להל ,בנספח לפרק ג(? דומה שהגדרת "דברי בשלמות" אצל הרב אבינר אינה טכנית אלא
מתייחסת דווקא לפרסו החלקי לפי הבנת ושיקול דעת של הרצ"י והנזיר – וא כ כיצד מוגדר כיו ,לאחר
פטירת' ,פרסו בשלמותו' שיחשב לגיטימי?
ש זה מורכב מראשי התיבות של מקורות ההשפעה המיוחסי לחלק זה של הציבור הדתי לאומי :חב"ד ,ברסלב,
קרליב וקוק.
טענה הפוכה לזו של הרב אבינר הושמעה על ידי ד"ר יוני גארב )‚‡¯· .(‰‡Â· ,לדעתו הרצ"י והנזיר צנזרו
והסתירו את הנימה האנטינומסטית של הראי"ה .וראה עוד את דבריו בנושא האנומיות והאנטינומיות שבכתבי
הראי"ה ,È„ÈÁÈ ,·¯‡‚ :עמ'  .173157 ,145143לגופ של דברי ,אני מסכי לעיקר טענתו של הרב אבינר שיחוס
תפיסה אנטינטומיסטית לראי"ה הוא שגוי למרות הפסקות בעלות האופי הזה שבכתביו  וכ כתבתי בעבר
במאמר על הנושא ) .(˙ÂÈÓˆÚ‰ ,ıÈÂÓא כי ,מאמר זה התבסס על דיו לגופ של הפסקות ועל ניתוח הפסקות
השונות והסותרות שיש בתורת הראי"ה בנושא זה )כמוב ,יש לקחת בחשבו את העובדה שעלו פרשת שבוע
אינו המקו המתאי לבירור מקי מעי זה( .אצר כא ג אנקדוטה אישית הקשורה למאמר זה שיש בה כדי
ללמד על המורכבות שסביב פרסו כתבי הראי"ה :מאמרי זה התפרס בקוב מאמרי על נושא הצניעות,
וביקש להציג את נושא העצמיות שבתורת הראי"ה כבסיס לתפיסת הצניעות שלו .קישור זה הוצג במאמר
כהצעה חדשנית שיש בה צד ספקולטיבי .לאחר שהקוב יצא לאור ,הופתעתי לראות במאמר אחר שבאותו קוב
פסקה של הראי"ה מ ,‰"È‡ ÔÈÚשלבושתי לא הייתה מוכרת לי ,ובה מציג הראי"ה את הזיקה שבי שני הנושאי
באופ מפורש וברור .לאחר בירור מהיר הסתבר לי שפסקה זו לקוחה מהכר הרביעי והאחרו של הספר )שבת ב(
שלא יצא עדיי לאור באות הימי )למחבר המאמר השני ,ככל הנראה בהיותו 'מקורב' ,הייתה גישה אל כתב
היד של הספר קוד שנדפס(.
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אי ברצוני להיכנס לדיו בגופ של הדיוני הנ"ל אלא להצביע על המשמעות שיש לעובדה
שדיוני העוסקי בשאלות אקטואליות מרכזיות בציבור הדתי לאומי ,נזקקי לשאלות עריכת
כתבי הראי"ה והפירוש הנכו של תורתו .דומה שהדבר מלמד על מרכזיותה וחשיבותה של תורת
הראי"ה לציבור הדתי לאומי כיו .לא רק תלמידי בית מדרשו של הראי"ה נזקקי לתורתו אלא
ג מתנגדיה מבקשי לבסס את טיעוניה על הגותו תו שה שוללי את הבלעדיות על
פרשנות תורתו לה טועני הרצ"י ותלמידיו .משקלו של הראי"ה הוא כל כ משמעותי ,שבכמה
מהשאלות המפלגות את הציבור הדתי לאומי מבקשי שני הצדדי להישע על הגותו של הראי"ה
כתימוכי לעמדת .דבר זה אפשרי בגלל אופיה המיוחד של כתיבתו שנידו באריכות לעיל )פרק ג,
סעי .(3.3
כיו ,כשכתבי היד המקוריי של הראי"ה הולכי ומתפרסמי ,הרי שניפתח עיד חדש
בלימוד וחקר תורתו .אני מקווה שהמחקרי מ השני האחרונות שנידונו בעבודתי ה רק
סנונית ראשונה של גל חדש של עניי בהגותו של הראי"ה .כמות הפסקות החדשות שהתפרסמו
היא רבה בהרבה מכל הפסקות שהתפרסמו קוד לכ בספרי הערוכי .הדבר פותח כר נרחב
ללימוד ,עריכה ומחקר מחודשי.
כאמור ,במצב החדש שנוצר יש ג פוטנציאל למחלוקות רבות .לעניות דעתי ,ראוי להפנות
את הויכוח אל הרובד הענייני ולא אל הרובד הפרוצדורלי .קרי – אי מקו לטעו טענות לזיו על
ידי העורכי – כפי שעולה מחלק מחוקרי הראי"ה ,או לחילופי לטעו לבלעדיות על הפרשנות
הנכונה – כפי שטועני חלק מתלמידי הרצ"י .עדי לדו בנושאי השוני לגופ – תו עיו
והסתמכות על הי העצו של פסקות כתב היד החדשות הגלויות עכשיו לכל.
ראוי ג לפרס את כל כתבי היד במלוא וככתב .במקו לנסות ולהסתיר מסרי של
הראי"ה מחשש שיפורשו שלא כהוג ,עדי להתווכח עניינית על הפירוש הנכו – והאמת תורה
דרכה5.

.5

ראה עוד להל ,בנספח לפרק ג.
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¯˘˙ÈÙ¯‚ÂÈÏ·È· ‰ÓÈ
‰"È‡¯‰ È·˙Î
‡‚¯ = ‡ ˙Âהראי"ה קוק ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ ,א ,ירושלי תשכ"ב.
‡‚¯ = · ˙Âהראי"ה קוק ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ ,ב ,ירושלי תשכ"ב.
‡‚¯ = ‚ ˙Âהראי"ה קוק ‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ ,ג ,ירושלי תשכ"ה.
‡‚¯ = ¯"Ó ˙Âהראי"ה קוק ,‰"È‡¯‰ ˙Â¯‚‡ ,ירושלי תרפ"ג.
‡„¯  = Ô‡ˆ È·˜ÚÂ ¯˜È‰הראי"ה קוק ,Ô‡ˆ È·˜ÚÂ ¯˜È‰ ¯„‡ ,ירושלי תשכ"ז.
‡ = ‡ ˜"‰¯Âהראי"ה קוק ˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡ ,א ,ירושלי תשכ"ג.
‡ = · ˜"‰¯Âהראי"ה קוק ˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡ ,ב ,ירושלי תשכ"ד.
‡ = ‚ ˜"‰¯Âהראי"ה קוק ˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡ ,ג ,ירושלי תשכ"ד.
‡ = „ ˜"‰¯Âהראי"ה קוק ˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡ ,ד ,ירושלי תש"נ.
‡ = ˙Â¯Âהראי"ה קוק ,˙Â¯Â‡ ,ירושלי תשכ"ג.
‡ = ‰"È‡¯‰ ˙Â¯Âהראי"ה קוק ,‰"È‡¯‰ ˙Â¯Â‡ ,ירושלי תש"ל.
‡ = ‰¯Â˙‰ ˙Â¯Âהראי"ה קוק,‰˙Î¯„‰Â ‰„ÂÓÏ ,‰¯Â˙‰ Í¯Ú ÏÚ ÌÈ˜¯Ù ‚"È - ‰¯Â˙‰ ˙Â¯Â‡ ,
ירושלי תשל"ג.
‡ = ‰·Â˘˙‰ ˙Â¯Âהראי"ה קוק ,‰·Â˘˙‰ ˙Â¯Â‡ ,מרכז שפירא תשל"ט.
 = ÂÈ¯„Áר' שריד )עור(˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ·¯‰ È·˙ÎÓ ÌÈË˜ÂÏÓ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˜¯Ù - ÂÈ¯„Á ,
) ,Ï"ˆÊחמ"ד( ,תשנ"ח.
 = ‰"È‡¯ È¯Ó‡Óהראי"ה קוק ,‰"È‡¯‰ È¯Ó‡Ó ,ירושלי תשמ"ד.
 = ¯Â˘ ¯·„Óהראי"ה קוק ,˙Â˘¯„ - ¯Â˘ ¯·„Ó ,ירושלי תשנ"ט.
 = ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓהראי"ה קוק ,‰È‡¯‰ ˙Â„ÓÂ ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓ ,ירושלי תשל"א.
 = Â¯È˘ ·È˘˜˙ È˘Ùב' אופ ,מ' הראל ור' שריד )עורכי(·¯‰ - ÌÈ¯È˘ - Â¯È˘ ·È˘˜˙ È˘Ù ,
‡·¯) ,˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰חמ"ד( תשנ"ט.
 = ‰"È‡¯ ˙ÏÂÚהראי"ה קוק ‰"È‡¯ ˙ÏÂÚ ,אב ,ירושלי תשמ"ג.
 = ‰È‡ ÔÈÚהראי"ה קוק :·˜ÚÈ ÔÈÚ·˘ Ï"ÊÁ ˙Â„‚‡ ÏÚ – ‰È‡ ÔÈÚ ,כר ראשו )ברכות פרקי אה(
– ירושלי תשמ"ז; כר שני )ברכות פרק ו – סדר זרעי(  ירושלי תש"; כר שלישי
)שבת פרקי אב( – ירושלי תשנ"ד; כר רביעי )שבת פרקי גיד( – ירושלי תש"ס.
 = ‡"ËÚהראי"ה קוק ,ערפלי טוהר ,יפו תרע"ד )לא נשלמה הדפסתו(.
 = ·"ËÚהראי"ה קוק ,ערפלי טוהר ,ירושלי תשמ"ג.
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 = ‚È Ò˜Ùהראי"ה קוק ,‚"È Ò˜Ù – Ï"ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ '¯ ·¯‰ È·˙Î ,ירושלי תשס"ד.
 = ‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ùהראי"ה קוק ‰"È‡¯‰ ÈÒ˜Ù ,א ,ירושלי תשס"ח.
˜ = ˜"ÈÓהראי"ה קוק] Â˘„˜ „È ·˙ÎÓ ÌÈˆ·˜ ,א[ ,ירושלי תשס"ו.
˜ = · ˜"ÈÓהראי"ה קוק ,· Â˘„˜ „È ·˙ÎÓ ÌÈˆ·˜ ,ירושלי תשס"ח.
¯‡˘  = ÔÈÏÈÓהראי"ה קוק ,ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,ירושלי תשס"ג.
˘·˙  = ı¯‡‰הראי"ה קוק ,ı¯‡‰ ˙·˘ ,ירושלי תשנ"ג.
˘˜"‡ = הראי"ה קוק ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ˘ ,אג ,ירושלי תשנ"ט.
˘˜"· = הראי"ה קוק ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ˘ ,אב ,ירושלי תשס"ד.

Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ‰"È‡¯‰ È„ÈÓÏ˙ È·˙Î
‡· = ÌÂ¯Ê ,¯Èש"ח אבינר' ,זרו! אבל לא?' ‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÚÓ ,שסו )כי תבוא תשס"ח( ,עמ' .24 ,4
‡ = Ï‡¯˘È· ‰¯Â˙ ¯Âה' כה )עור(' ,מר הראי"ה קוק זצ"ל ,אורות הקודש ,אור תורה בישראל,
חלק מיוחד – פרקי אורות שנלקטו ע"י מר הרב הנזיר רבנו דוד כה זצוק"ל' ,בתו :מ'
אריאלי )עור(ÔÚ¯ ‰ÓÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ÌÈÈ¯Â˙ ÌÈ¯Ó‡Ó ÛÒÂ‡ – ˙·˘ Ï˘ ‰Ó˘ ,
 ,Ï"˜ÂˆÊחברו תשנ"ט.183133 ,
‡ = ‰"È‡¯‰ ˙Â¯ˆÂמ"י צוריאל )עור(È·˙ÎÏ ÌÈ¯Â‡È·Â ˙ÂÁ˙ÙÓ ,ÌÈ¯Ó‡Ó Ë˜Ï - ‰"È‡¯‰ ˙Â¯ˆÂ‡ ,
 ,˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ô¯Óראשו לציו תשס"ב.
‡ = ÂÒ¯‰˙ Ïש"י כה ' ,אל תהרסו אל הקודש' ,‰ÙÂˆ‰ ,י"ד בשבט תש"ס.
· = ‰"È‡¯‰ ‚ÂÁ ÈÏ‚ÚÓח' ליפשי )עור(Ï"ˆÊ ˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ˙˘ÓÓ ÌÈ˜¯Ù - ‰"È‡¯‰ ‚ÂÁ ÈÏ‚ÚÓ· ,
 „·¯ ,‰"È‡¯‰ ‚ÂÁ· ‡È¯ËÂ ‡Ï˜˘‰Ó ˙È˙·˘ÁÓ‰ Â˙Î¯ÚÓÂ ˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ÏÚ ÌÈירושליתש"ו )א כי בתו החוברת נדפס תש"ה(.
·˘„ = ‰"È‡¯‰ ‰מ"צ נריה ,‰"È‡¯‰ ‰„˘· ,כפר הרואה תשמ"ז.
 = ÒÁÈ ,¯ÈÊ‰ר"ד כה' ,יחס משנת הרב לבני האר' ,בתו :מ' אריאלי )עור(– ˙·˘ Ï˘ ‰Ó˘ ,
‡ ,Ï"˜ÂˆÊ ÔÚ¯ ‰ÓÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ÌÈÈ¯Â˙ ÌÈ¯Ó‡Ó ÛÒÂחברו תשנ"ט ,עמ' 192
.195
 = ¯ÈÊ‰ ˙ÎÒÓמ"צ נריה ,Ï"ˆÊ Ô‰Î‰ „Â„ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï – ¯ÈÊ‰ ˙ÎÒÓ ,כפר הרואה תשל"ג.
 = ¯ÈÊ‰ ˙˘Óה' כה וי' כה )עורכי(¯ÈÊ Ô¯Ó Ï˘ ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙Â Â˙˘Ó È¯˜Ú – ¯ÈÊ‰ ˙˘Ó ,
‡-Â· ˙‡Ó ˙ÂÂ¯ÎÊ È˜¯ÙÂ ˙Â‡Â·Ó ÌÚ) ÂÈÓÂÈ ÍÂ˙Ó – ‡"ÚÈÊ Ô‰Î „Â„ ·¯‰ ˘Â„˜‰ ÌÈ˜Ï
 ,(‰ÙÈÁ „"·‡¯Â È˘‡¯‰ ·¯‰ ,‡"ËÈÏ˘ Ô‰Î ·Â˘È-¯‡˘ ·¯‰ – Â„ÈÁÈירושלי תשס"ה.
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 = ·¯‰ ˙˘Óמ"צ נריה )עור(,Â˙‡¯ÈÂ Â˙„Â·Ú ,Â˙¯Â˙ ,ÌÈ‰ÂÏ‡ ˙Ú„· ‰·˘ÁÓ È˜¯Ù - ·¯‰ ˙˘Ó ,
Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ô¯Ó Ï˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯ÙÒÓ ˙Â¯Â‡ ÈËÂ˜Ï ,Â˘„˜ ˙Ó„‡ ÏÚ Â˙ÏÂ‚Ò ÌÚ ˙ÈÈÁ˙Â
 ,Ï"˜ÂˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈירושלי תרצ"ו.
 = ·¯‰ Ô¯Ó ˙˘Óר"ד כה' ,משנת מר הרב זצ"ל )שיחה ע אנשי העתונות ,תשרי ה'תשכ"א(',
 ÌÂ˜Ó‰ È·‡Óח )תשנ"ד( ,עמ' ] .4338שווה בתוכנו ל˘ ˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙ËÈבתוספת הערות[.
 = ÂÈÁ‡ ¯ÈÊהרב דוד כה' ,תפארת חייו' ,נזיר אחיו )דברי תורה ,מחקר הגות והערכה .זיכרו לנזיר
האלוהי מר הרב דוד כה ]הרב הנזיר[ זצ"ל( ,כר א ,ירושלי תשל"ז.
 = Âˆ¯‡Â ÌÚש"ח אבינר ,‰ˆ¯‡· ‰ÓÂ‡‰ ˙ÈÈÁ˙ – Âˆ¯‡Â ÌÚ ,ירושלי תשנ"ט.
˜ = ÍÈÙÂˆ ÏÂי' טולדנו )עור(„Â„ È·¯ ·¯‰ Ô¯Ó ÌÈ‰Ï‡ ¯ÈÊ È·˙ÎÓ ÔÓÂÈ ÈÚË˜Â ˙Â¯‚‡ – ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜ ,
,Ï"ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È·¯ ·¯‰ Ô¯Ó Ï‡¯˘È Ï˘ Ô·¯ – Â·¯Â Â¯ÂÓ Ï‡ Í"ˆÊ Ô‰Î
ירושלי תשל"ג.
˘ = ˙Â¯Â‡ ÏÚ È"ˆ¯‰ ˙ÂÁÈש"ח אבינר )עור(·¯‰ Ô¯ÓÏ ˙Â¯Â‡ ¯ÙÒ ÏÚ ‰„Â‰È È·ˆ ·¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ,
‡·¯ ,˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰ירושלי תשס"ו
˘ = ˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙ËÈר"ד כה' ,שיטתו של הרב קוק – ראיו לעיתונות'103 ÌÈ‰Î È¯ÂËÈÚ ,
)תשכ"ג( ,עמ' ] .107שווה בתוכנו ל[.·¯‰ Ô¯Ó ˙˘Ó
˘ = ÌÈÙ˙Â˘ ‰˘ÂÏש"י כה ,ÌÈÙ˙Â˘ ‰˘ÂÏ˘ ,ירושלי תשמ"ח.
˘· = ‰"È‡¯‰ ÈÁח' ליפשי ,‰"È‡¯‰ ÈÁ·˘ ,ירושלי תשל"ט.
· = ‰‚¯„Ó‰ ¯˙Òבסתר המדרגה ,דברי מתו משנת נזיר אלוקי – הרב דוד כה זצ"ל –
ומבואות לשיטתו] ,חסר ש העור[ ,ירושלי תשמ"ה.

ÌÈ¯˜ÁÓ
‡· = ‰È¯ÂËÒÈ‰ ,È"·Èי' אביב"י' ,היסטוריה צור גבוה' ,בתו :מ' בר אשר )עור( ,ספר היובל לרב
מרדכי ברויאר ,ירושלי תשנ"ב ,עמ' .771709
‡· = ¯Â˜Ó ,È"·Èי' אביב"י' ,מקור האורות )'שמונה קבצי' מאת הרב אברה יצחק הכה קוק,
ירושלי תשנ"ט ,ג' כרכי(' ,צהר א )תש"ס( ,עמ' .11193
‡·¯ = ‰"È‡¯‰ ,Èי' אבנרי' ,הראי"ה קוק ומגעיו ע אנשי העלייה השנייה בשני תרס"דתרע"ד',
·˘· ‰ÈÁ˙‰ ÈÏÈא )תשמ"ג( ,עמ' .8059
‡J. B. Agus, `Abraham Isaac Kuk`, in: S. Noveck (ed.), Great Jewish = Ì‰¯·‡ ,ÒÂ‚ÈÈ
.thinkers of the twentieth century, Washington 1963, pp. 88-93
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 תלפיות ג,'( 'איש המסתורי )לזכרו של הגרא"י קוק זצ"ל, = י"ב אייגוסÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˘È‡ ,ÒÂ‚ÈÈ‡
.578528 ' עמ,()תש"ח
J. B. Agus, High Priest of Rebirth, The Life, Times, and Thought = ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ,ÒÂ‚ÈÈ‡
J. B. Agus, Banner of : הוצאה שנייה של.of Abraham Isaac Kuk, New York, 1972
Jerusalem - The Life, Times, and Thought of Abraham Isaac Kuk, the late Chief
.Rabbi of Palestine, New York, 1946
 'בי הרב קוק לשפינוזה וגיתה  יסודות מודרניי,˜ = ב' איש שלוÂ˜ ·¯‰ ÔÈ· ,ÌÂÏ˘ ˘È‡
¯ÙÒ - ÌÈ·¯ ˙ÂÏÂ˜ ,( ר' אליאור וי' ד )עורכי: בתו,'ומסורתיי בהגותו של הרב קוק
, ירושלי תשנ"ו,(¯ ב )מחקרי ירושלי במחשבת ישראל יגÓÈÈ‰ÙÂ‡-ı"˘ ‰˜·¯Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰
.556525 'עמ
. תל אביב תש"נ, הרב קוק בי רציונליז למיסטיקה,˜ = ב' איש שלוÂ˜ ·¯‰ ,ÌÂÏ˘ ˘È‡
.221213 ' עמ,[ אקדמות יט ]תשס"ז,' 'הפנקסי הנעלמי, = א' אברמוביÌÈÒ˜Ù‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡
 המונופול והצנזורה – הרצי"ה קוק ועריכת כתבי, 'השליחות,˙ = א' אברמוביÂÁÈÏ˘‰ ,ıÈ·ÂÓ¯·‡
.152121 ' עמ,( )תשס"ז60  דעת,'הראי"ה
.161135 ' עמ,( )תש"ס157156  עלו שבות,' 'פרסו הקבצי, = א' אברמוביÌÂÒ¯Ù ,ıÈ·ÂÓ¯·‡
I. Epstein, `Avraham Yithak Hacohen Kook`, in: L. Jung (ed.), = Ì‰¯·‡ ,ÔÈÈË˘Ù‡
.Guardians of our Heritage, Nrw York 1958, pp. 485-509
G.Aran, `The Father, the Son, and the Holy Land: The Spiritual

= ·‡‰ ,Ô¯‡

Authorities of Jewish-Zionist Fundamentalism in Israel`, in: S. Appleby (ed.),
Spokesmen for the Despised - Fundamentalist Leaders of the Middle East,
.Chicago & London 1997, pp. 294 -327
, חיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,˙ÈÂÈˆ ˙„Ï ˙È˙„ ˙ÂÂÈˆÓ ,˙ = ג' ארÂÂÈˆÓ ,Ô¯‡
.האוניברסיטה העברית תשמ"ז
G.Aran, `Jewish Zionist Fundamentalism: The Bloc of the Faithful = ÌÊÈÏËÓ„ÂÙ ,Ô¯‡
in Israel (Gush Emunim)`, in: M. Marty & S. Appleby (eds.), Fundamentalisms
.Observed, Chicago & London 1991, pp. 265-344
.8573 ' עמ,( )תשנ"א27 ˙Ú„ ,' 'ספר ראש מילי לראי"ה קוק, = א' ארנדÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,„¯‡
' עמ,( קי )תשנ"בÈÈÒ ,' 'עוד על ספר 'ראש מילי' לראי"ה קוק, = א' ארנדÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ÏÚ „ÂÚ ,„¯‡
.קצקצב
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‡˘ = ˘ÂÓÈ˘ ,ÈÊÎי"ל אשכנזי' ,שימוש במושגי קבליי במשנתו של הרב קוק' ,בתו :ב' איש
שלו ,ש' רוזנברג )עורכי( ,יובל אורות ,ירושלי תשמ"ה ,עמ' .128123
·‡¯ = Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,Èי"ב באריÌ‰¯·‡ ·¯‰ Ï˘ Â··Ï ÁÈ˘Â ÂÁÂ¯ ˙Â‚‰ :‰˘Â„˜· Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ,
 ,Ï"ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈירושלי תשמ"ט.
·‡¯˙„ÁÂÈÓ ‰Ù˜˘‰ ÍÂ˙ ‰ÎÏ‰‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ˘ ˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ·¯‰ È¯·„· ¯˜ÁÓ = ¯˜ÁÓ ,È
 ,˙È˙Â¯ÙÒ ˙Â‡¯ ˙„Â˜Óחיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,ניו יורק .1968
·B.Z. Bokser, `Introduction`, in: A.I. Kook, The Lights of Penitence, = ˙ÂÓ„˜‰ ,¯Ò˜Â
The Moral Principles, Lights of Holiness, Essays, Letters and Poems,
Translation and Introduction by Ben Zion Bokser, Preface by Jakob Agus and
.Rivka Schatz, New York 1978, pp. 1-33, `A Note on the Text`, pp. 189-191
· = ÂÈÒÁÈ ,ÈËÈי' ביטי' ,יחסיו של הראי"ה קוק ע אנשי העלייה השנייה :היבטי היסטוריי
ורעיוניי' ,מי מדליו ) 16תשס"ה( ,עמ' .314295
· = ÔÈ· ,ÈËÈי' ביטיÏ˘ ˙È¯ÒÂÓ‰ Â˙Â‚‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï „ÂÒÈ ÈÂÂ˜ - "˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ"Ï "ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓ" ÔÈ· ,
 ,˜Â˜ ‰"È‡¯‰עבודת גמר ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי תשנ"ט.
· = ‰"È‡¯‰ ,¯ÏÈא' בילר' ,הראי"ה קוק והיגל' ,עלו שבות בוגרי ז )תשנ"ה( ,עמ' .175133
· = ˙ÈÈÙˆ· ,¯ÙÏא' בלפר" ' ,בצפיית הישועה השלמה" :ציונות ,חילוניות ומשיחיות בתורות
הרבני קוק ,האב והב' ÔÏÈ‡-¯· ,כחכט )תשס"א( ,עמ' .294269
· = ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ,Èˆ¯‡ Ôח' ב ארצי ,'˜ÒÂÙÎ ‰"È‡¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„ :‰ÎÏ‰ ˙˜ÈÒÙÂ ‰È‚ÂÏÂ‡„È‡' ,בתו:
ע' ברהול )עור( ,È„Â‰È‰ ˜ÂÁ‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈÓÂÁ˙-ÔÈ· ÌÈÂÈÚ - ‰ÎÏ‰‰ Ï‡ ÚÒÓ ,תל אביב
תשס"ג ,עמ' .195177
· = ‰"È‡¯‰ ,Èˆ¯‡ Ôח' ב ארצי,˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ· ÌÈÈ˘„Á ˙Â„ÂÒÈ :˜ÒÂÙÎ ˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ,
 ,È˙Â‚‰‰ ÂÓÏÂÚÏ Ì˙˜ÈÊÂחיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלי תשס"ד.
· = ¯Â˜Ó‰ ,ÔÂ-Ôי' ב –נו ,˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ˙˘Ó· ˙ÂÎÓÒÂ ‰‡¯˘‰ Ï˘ ÏÂÙÎ‰ ¯Â˜Ó‰ ,חיבור לש
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי תשס"ח.
· = ˙ÂÈÓÂ‡Ï ,ÔÂ-Ôי' בנו ' ,'Ï‡¯˘È ˙ÒÎÂ ˙ÂÈ˘Â‡Â ˙ÂÈÓÂ‡Ïבתו :ב' איש שלו ,ש' רוזנברג
)עורכי( ,יובל אורות ,ירושלי תשמ"ה ,עמ' .169208
· = '‰ ˙‡Ó ,ÔÂ-Ôי' בנו' ,מאת ה' מתו הנשמה :השראת רוח הקודש עלפי הראי"ה קוק –
חזיונות מקוריי ועריכת' ,בתו :ב' איש שלו )עור( ,בדרכי שלו – עיוני בהגות
יהודית מוגשי לשלו רוזנברג ,ירושלי תשס"ז ,עמ' .376353
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· = ˘„Â˜ ,‰ÓÏ˘ Ôי' ב שלמה' ,קודש וחול במשנת הרב קוק' ,בתו :ר' אליאור וי' ד )עורכי(,
˜ ¯ÓÈÈ‰ÙÂ‡-ı"˘ ‰˜·¯Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÙÒ - ÌÈ·¯ ˙ÂÏÂב )מחקרי ירושלי במחשבת ישראל יג(,
ירושלי תשנ"ו ,עמ' .524495
· = ÌÈÈÁ‰ ˙¯È˘ ,‰ÓÏ˘ Ôי' ב שלמה" ,שירת החיי"  פרקי במשנתו של הרב קוק ,תל אביב
תשמ"ט.
· = ˙ÂÓÏ˘ ,‰ÓÏ˘ Ôי' ב שלמה' ,שלמות והשתלמות בתורת האלוהות של הרב קוק' ,עיו לג
)תשמ"ד( ,עמ' .309289
·¯‚ = ˙Â˘¯Ù‰ ,ÔÓש"ה ברגמ' ,הפרשנות של כתבי הרב' ÌÈÈÁÓ ,מט )תש"כ( ,עמ' .149148
·¯‚ = ˙¯Â˙ ,ÔÓש"ה ברגמ' ,תורת ההתפתחות במשנתו של הרב קוק' ,אנשי ודרכי ,ירושלי
תשכ"ז ,עמ' .358350
·¯„ = ˙Â¯Â‡ ,Òי' ברנדס' ,אורות האד' ,אקדמות י )תשס"א( ,עמ' .184159
‚‡¯· = ‰"È‡¯‰ ,י' גארב' ,הראי"ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי?' ,דעת ) 54תשס"ד( ,עמ'
.9669
‚‡¯·Y. Garb, `Rabbi Kook: Working Out as Divine Work`, in: G. Eisen, = ˜Â˜ ·¯‰ ,
H. Kaufman and M. Lämmer (eds.), Sport and physical education in Jewish
.history, Netanya 2003, pp. 2-14
‚‡¯· 'È ,È„ÈÁÈ ,גארב ,ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ ˙Ï·˜· ÌÈÂÈÚ - "ÌÈ¯„ÚÏ ÂÈ‰È ˙ÂÏÂ‚Ò‰ È„ÈÁÈ" ,ירושלי
תשס"ה.
‚‡¯·= ˙Â¯Â˜Ó ,

Y. Garb, `Rabbi Kook and His Sources: From Kabbalistic

Historiosophy to National Mysticism`, in: M.shron (ed.), Studies in Modern
Religions and Religious Movements and the Babi-Baha'I, Leiden 2004, pp. 77.96
‚‡¯· = ‰‡Â· ,י' גארב' ,נבואה ,הלכה ואנטינומיז על פי "שמונה קבצי" לראי"ה קוק' ,בתו :ז'
גריס ,ח' קרייסל וב' הוס )עורכי(,˙È„Â‰È ˙Â·¯˙·Â Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓ· ÌÈÂÈÚ - ÏË ÚÙ˘ ,
 ,˜Ê ‰Î¯·Ï ÌÈ˘‚ÂÓבאר שבע תשס"ד ,עמ' .277267
‚‡¯· = ˙„Â·Ú ,י' גארב ,עבודת הגו כעבודת הקודש) 24 ˙ÂÚ„ ,תשס"ה( ,עמ' .2522
‚‡¯· = ,‰˙ÈÈÁ˙ ,י' גארב" ' ,תחייתה המובנת של המיסטיקה בימינו" :חדשנות מול שמרנות
בהגותו של יוס אחיטוב' ,בתו :א' שגיא ונ' איל )עורכי(- ‰¯ÚÒ‰ ÔÈÚ· ˙È„Â‰È ˙Â·¯˙ ,
 .·ÂËÈÁ‡ ÛÒÂÈÏ ‰˘ ÌÈÚ·˘ ˙‡ÏÓÏ Ï·ÂÈ ¯ÙÒעי צורי תשס"ב ,עמ' .199172
‚ = ˙ÂÓÂ‡ ,ÏËÂנ' גוטל' ,אומנות ואמנות בעריכת הרצ"יה קוק את כתבי הראי"ה קוק :עריכת
המבוא ל'שבת האר' – מקרה מבח' ,תרבי ע ]תשס"א[ ,עמ' .625601
168

‚ = ÌÈ˘„Á ,ÏËÂנ' גוטל,˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ ˙È˙Â‚‰-˙È˙ÎÏ‰‰ Â˙˘Ó È·È˙· ,ÌÈ˘È Ì‚ ÌÈ˘„Á ,
ירושלי תשס"ה.
‚ = ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ,ÏËÂנ' גוטל' ,פרוטוקול ’האגודה להוצאת כתבי הרב קוק’ :מסמ' ,בתו :י"א
מובושובי )עור(‰˘Ó ·¯‰ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó·Â ‰¯Â˙· ÌÈ¯˜ÁÓÂ ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ ,
 ÈÈÒ) Ï"ˆÊ Ô‚Â·Ïˆ˜ ÈÂÏ‰ ÌÈÈÁקכוקכז( ,ירושלי תשס"א ,עמ' שמשנג.
‚ = ÌÈÏÂ˜È˘ ,ÏËÂנ' גוטל ,שיקולי הלכתיי ומטא הלכתיי בפסיקתו של הרב קוק ,חיבור לש
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית תשס"א.
‚ = Â˙˜ÈÊ ,ÔÓ„ÏÂא' גולדמ' ,זיקתו של הרב קוק למחשבה האירופית' ,בתו :ב' איש שלו ,ש'
רוזנברג )עורכי( ,יובל אורות ,ירושלי תשמ"ה ,עמ' .122115
‚ = ˙Â˘·‚˙‰ ,ÔÓ„ÏÂא' גולדמ' ,התגבשות השקפותיו המרכזיות של הרב קוק  הכתבי מהשני
תרס"ותרס"ט' ,בר איל כבכג )ספר משה שוור( ,רמת ג תשמ"ח ,עמ' .12087
‚ = ˙ÂÂÈˆ ,ÔÓ„ÏÂא' גולדמ' ,ציונות חילונית תעודת ישראל ותכלית התורה' ,דעת ) 22תשמ"ג(,
עמ' .126103
‚J. I. Gellman, `Poetry of Spirituality`, in: L.J. Kaplan and D. Shatz (eds.), = ‰¯È˘ ,ÔÓÏ
Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish Spirituality, New York 1995, pp. 88.119
‚¯·¯ = ˙ÎÙ‰Ó ,ר' גרבר ,˜Â˜ ‰"È‡¯‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ÂÎ¯„ - ‰¯‡‰‰ ˙ÎÙ‰Ó ,ירושלי תשס"ה.
‚¯·¯ = ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ,ר' גרבר ,˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ˙˘Ó· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÈÁ˙‰ ÔÂÊÁ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ,חיבור לש
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית תשנ"ב.
„ = ‰Ú·¯‡ ,ÔÂÒÈי' דיסו' ,ארבעה מוטיבי ב"אורות הקודש" כבסיס לעריכה חדשה' ,דעת 24
)תש"נ( ,עמ' .8641
 = Â˙˘Ó ,ÔÂ¯Èצ' ירו ,משנתו של הרב קוק ,ירושלי תשל"ד.
 = ˘„Â˜ ,ÔÂ¯Èצ' ירו' ,קודש וחול במשנתו של הרב קוק' „ÏÂÓ ,ה )תשלג( ,עמ' .168155
 = ˙Â„ÏÂ˙Ï ,Ô‰Îה' כה 'לתולדות האורות' ,בתו :הראי"ה קוק ,אורות ,בית אל תשס"ד ,עמ' שעב
שפד )סקירה זו על תולדות הספר אורות פורסמה ללא ש מחבר מפורש ,אבל יש לשער
שהיא נכתבה על ידי הראל כה שער את המהדורה החדשה הזו של אורות(.
 = ÔÂ˘Ó˘ È·¯ ,ıÎי' כ"' ,רבי שמשו רפאל הירש ,המימי ומשמאיל' ,בתו :מ' ברויאר )עור(,
תורה ע דר אר; התנועה ,אישיה ,רעיונותיה ,רמת ג תשמ"ז ,עמ' .3113
S. Carmy, `Dialectic, doubters, and a self-erasing letter : Rav Kook = ‰˜ÈË˜Ï‡È„ ,ÈÓ¯Î
and the ethics of belief`, in: L.J. Kaplan and D. Shatz (eds.), Rabbi Abraham
.Isaac Kook and Jewish Spirituality, New York 1995, pp. 205-236
169

 = ‰ÎÏ‰ ,ÊÂÏא' לוז' ,הלכה ואגדה במשנתו של הרב קוק'AJS Review, VOL XI No. 1 ,
) ,(1986עמ' אכג.
 = ˘„Â˜ ,ıÈ˘ÙÈÏח' ליפשי' ,קודש וחול במשנתו של הראי"ה קוק' ‰ÏÂ‚‰ ˙ÂˆÂÙ˙· ,ז ) 3תשכו(,
עמ' .123106
 = ˙Â¯Â‡ ,¯È‡Óי' מאיר' ' ,אורות' ו'כלי' :בחינה מחודשת של 'חוג' הראי"ה ועורכי כתביו' ,קבלה
יג )תשס"ה( ,עמ' .247163
 = Ô˙˜Â˘˙ ,¯È‡Óי' מאיר" ' ,תשוקת של נשמות אל השכינה" :בירור מסכת הקשרי בי הראי"ה
קוק להלל צייטלי ויוס חיי ברנר' ,בתו :י' עמיר )עור(¯ÊÚÈÏ‡Ï Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ - ÁÂ¯‰ Í¯„ ,
˘· (ËÈ Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓ· ÌÈÏ˘Â¯È È¯˜ÁÓ) „Èב ,ירושלי תשס"ה ,עמ' .818771
 = ˙Â„Á‡ ,ıÈÂÓמ' מוני ,אחדות הניגודי – בי הרב אי"ה קוק לפרופ' ש"ה ברגמ ,עבודת גמר,
אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשס"ג.
 = „ÂÒÈ‰ ,ıÈÂÓמ' מוני' ,היסוד הלוגי לאחדות הניגודי של הרב קוק' ,עלו שבות 144143
)תשנ"ה( ,עמ' .143112
 = ˙ÂÈÓˆÚ ,ıÈÂÓמ' מוני' ,עצמיות וצניעות' ,בתו :ע' סד וא' שוורצבוי )עורכי(¯Â‡ ˙Â˙Î ,
 · ,˙ÂÚÈˆ‰ ˙È‚ÂÒ· ÈÂÓ‡ ¯Â¯Èירושלי תש"ס ,עמ' .370 345 = ¯Â„‰ ,È˜Ò¯ÈÓש"ק מירסקי' ,הדור בראי הראי"ה קוק זצ"ל' ,אור המזרח טו ב )תשכ"ו( ,עמ' 104
.105
‡ = ÔÈÏÈÓ ˘‡¯ ,¯Âב' נאור' ,ראש מילי – מקורות והערות' ,בתו :י' רפאל )עור(,‰"È‡¯ ÔÂ¯ÎÊ ,
ירושלי תשמ"ו ,עמ' סטעו.
‡B. Naor, `Introduction: The Historical Backdrop to Orot`, in: A. I. = ‰Ó„˜‰ ,¯Â
.Kook, Orot, B. Naor (trans.), Northvale 1993, pp 9-64
 = ˙Â¯Ú‰ ,È‡¯Â‰מ"צ נהוראי' ,הערות לדרכו של הרב קוק בפסיקה' ıÈ·¯˙ ,נט )תש"נ( ,עמ' 481
.505
 = ˙Â¯Â‡ ,Ï‚Òח' סגל' ,אורות מאופל') 113 ‰„Â˜ ,תשמ"ז( ,עמ' .2716
 = ÌÈÎ¯Ú‰ ¯ÙÒי' הכה ואחרי )עורכי( ,Á"·Ë‡-Û"Ï‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙Î¯ÚÓ – „"·Á ÌÈÎ¯Ú‰ ¯ÙÒ ,ניו
יורק תשמ"ח.
 = ¯ÙÒ ,ÔÂ‚Úש"י עגנו ,¯ÂÙÈÒÂ ¯ÙÂÒ ¯ÙÒ ,ירושליתל אביב תשל"ח.
 = ˙¯È˜Ò ,ÌËÈÚא' עיט' ,סקירת כתבי ההגות של הראי"ה' ¯‰ˆ ,יח )תשס"ד( ,עמ' .3819
 = ˙ÂˆÂˆÈ ,ÍÂÏ‡Ùמ' פאלו" ' ,ניצוצות שאי בה ממש" ,יחסו ההגותי וההלכתי של הראי"ה קוק
לחילוני ולחילו :קריאה רבשכבתית' ,בתו :רבקה הורבי ואחרי )עורכי(ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒ ,
170

' עמ, ירושלי תשס"ה,‰Ú˘‰ ˙ÂÏ‡˘·Â ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó· ÌÈ¯Ó‡Ó ;Ï"Ê ˜ÏÙ ·‡Ê ¯ÂÒÙÂ¯ÙÏ
.12189
M. fox, 'Rav Kook: Neither Philosopher nor Kabbalist', in: L.J. = ˜Â˜ ·¯‰ ,Ò˜ÂÙ
Kaplan and D. Shatz (eds.), Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish Spirituality,
.New York 1995, pp. 78-87
L. Fine, `Rav Abraham Isaac Kook and the Jewish mystical = Ì‰¯·‡ È·¯ ,ÔÈÈÙ
tradition`, in: L.J. Kaplan and D. Shatz (eds.), Rabbi Abraham Isaac Kook and
.Jewish Spirituality, New York 1995, pp. 23-40
,' 'התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק,˙ = מ' פכטרÈ˙˘˙‰ ,¯ËÎÙ
.10069 ' עמ,( )תשס"א47 ˙Ú„
,Ê"ˆ¯˙-Á"Ú¯˙ Ï‡¯˘È-ı¯‡· ˙ÈÂÈˆ ‡Ï‰ ‰ÈÒ˜Â„ÂË¯Â‡‰ – ˙„Â ‰¯·Á , = מ' פרידמ‰¯·Á ,ÔÓ„È¯Ù
.ירושלי תשל"ח
 ח"י: בתו,' 'עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה קוק בהלכה,˙ = מ' קלייÂÂ¯˜Ú ,ÔÈÈÏ˜
ÈÎ¯„·Â Ï"ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ï˘ Â˙˘Ó· ÌÈÂÈÚ - Â¯Â‡· ,(חמיאל )עור
.166153 ' עמ, ירושלי תשמ"ו,‰˙‡¯Â‰
L. J. Kaplan, `Rav Kook and the Jewish philosophical tradition`, in: L. = ˜Â˜ ·¯‰ ,ÔÏÙ˜
J. Kaplan and D. Shatz (eds.), Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish
.Spirituality, New York 1995, pp. 41-77
ÌÊÈÏ˜È„¯Â ˙ÂÂÈˆ ,˙ÂÈÁÈ˘Ó - ÌÈ„Â‰È‰ ˙È„ÓÂ ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ , = א' רביצקי‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ,È˜ˆÈ·¯
. ת"א תשנ"ג,Ï‡¯˘È· È˙„
 ש' רוזנברג, ב' איש שלו: בתו,' מבוא להגותו של הרא"יה,‡ = ש' רוזנברגÂ·Ó ,‚¯·ÊÂ¯
.10527 ' עמ, ירושלי תשמ"ה,˙Â¯Â‡ Ï·ÂÈ ,()עורכי
 קריאה חדשה בכתבי:  חירות ונורמה, 'אינדיבידואליז וחברה, = א' רוזנקÌÊÈÏ‡Â„È·È„È‡ ,˜ÊÂ¯
.11689 ' עמ,(˙ יד )תשס"דÂÓ„˜‡ ,'הראי"ה קוק
,' הירושלמי ו"תורת ארישראל" הנבואית במשנת הראי"ה קוק, 'הבבלי, = א' רוזנקÈÏ··‰ ,˜ÊÂ¯
' עמ, ירושלי תשס"ה,ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ˙È„Â‰È‰ ˙Â‚‰· Ï‡¯˘È-ı¯‡ ,( א' רביצקי )עור:בתו
.7026

,˜Â˜ ‰"È‡¯‰ ˙˘Ó· ‰ÎÏ‰‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ - ˙È‡Â·‰ ‰ÎÏ‰‰ , = א' רוזנק‰ÎÏ‰‰ ,˜ÊÂ¯
.ירושלי תשס"ז
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¯ = ‰„‚‡ ,‰ÎÏ‰ ,˜ÊÂא' רוזנק' ,הלכה ,אגדה ונבואה בתורת ארישראל לאור ’אחדות ההפכי’
במשנת הראי"ה קוק' ,בתו :א' שגיא וד' שוור )עורכי( ˙È˙„ ˙ÂÂÈˆ ˙Â˘ ‰‡Ó ,א ,רמת
ג תשס"ג ,עמ' .285261
¯ = ˙È‡Â·‰ ‰ÎÏ‰‰ ,˜ÊÂא' רוזנק' ,ההלכה הנבואית והמציאות בפסיקתו של הרב קוק'ıÈ·¯˙ ,
סט )תש"ס( ,עמ' .618591
¯ = ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,˜ÊÂא' רוזנק,˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ï˘ Â˙˘Ó· ‰ÎÏ‰‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ,
 ,‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ ¯ÂË˜Â„ ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Â·ÈÁהאוניברסיטה העברית ,ירושלי תשנ"ח.
¯ = ·¯‰ ,˜ÊÂא' רוזנק ,˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ·¯‰ ,ירושלי תשס"ז.
¯ = ÍÂÈÁ ,˜ÊÂא' רוזנק' ,חינו ומטאהלכה במשנת הרב קוק') 46 ˙Ú„ ,תשס"א( ,עמ' .12399
¯ = „ÁÙÓ ÈÓ ,˜ÊÂא' רוזנק' ,מי מפחד מקבצי גנוזי של האב קוק?' ıÈ·¯˙ ,סט )תש"ס( ,עמ'
.291257
¯ = ˙ÂÂÈˆ ,˜ÊÂא' רוזנק' ,ציונות דתית בי הרב קוק לתלמידיו :מהצהרת בלפור ועד להתנתקות',
 ,(2008) 5756 ‰ÙÓעמ' .4236
¯ = ‡ ‚˘ÂÓ ,ÒÂת' רוס' ,מושג האלוהות של הרב קוק' א) 8 ˙Ú„ ,תשמ"ב( ,עמ' .128109
¯ = · ‚˘ÂÓ ,ÒÂת' רוס' ,מושג האלוהות של הרב קוק' ב) 9 ˙Ú„ ,תשמ"ב( ,עמ' .7039
¯ = ÒÂ˙ÈÓ ,ÒÂת' רוס' ,מיתוס ,סטרקטורה ומציאות בכתבי הרב קוק' ,בתו :ח' פדיה )עורכת(,
) „ Ú·˘ ¯‡· Ï˘‡ ,˙Â„‰È· ÒÂ˙ÈÓ‰תשנ"ו( ,עמ' .262239
¯ = ‰"È‡¯‰ ,ÒÂת' רוס' ,הראי"ה קוק ופוסטמודרניז' ˙ÂÓ„˜‡ ,י )תשס"א( ,עמ'  .224185גרסה
קודמת של מאמר זה התפרסמה באנגליתT. Ross, 'The cognitive velue of religios :
truth statements: Rabbi A.I. Kook and postmodernism', , in: Y. Elman and J.S.
Gurock (ed), Hazon Nahum - Studies in Jeuwish Low, Thought and History,
Preesented to Dr. Norman Lamm on the Occasion of his Seventieth Birthday,
.New York 1997, pp.479-529
¯ = ˙ËÈ˘ ,Ï‡Ùש' רפאל' ,שיטת הרב בהלכה' ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ ,כזכט )תשמ"ותשמ"ח( ,עמ' לב
לח.
˘· = ÂÏ ÔÈ‡ ,Ëא"י שבט" ' ,אי לנו לירא מביקורת" )על הלימוד המדעי של הרב הנזיר ויחסו של
הרב קוק(' ¯‰ˆ ,לא )תשס"ח( ,עמ' .11499
˘· = ˙ÓÎÁ ,Ëא"י שבט" ' ,חכמת ישראל בקדושתה" – חזונו של הרב קוק ללימוד ביקורתי מדעי
אמיתי' ˙Â¯Â‡ ÈÏÏË ,יג )תשס"ז( ,עמ' .340309
˘· = ÌÈÁ·Ó ,Ëא"י שבט' ,מבחני מעשיי המבטאי את אהדת הרב קוק ללימוד תורה
ביקורתימדעי' ˙Â¯Â‡ ÈÏÏË ,יד )תשס"ח( ,עמ' .271243
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˘· = ‰‡Â· ,„ÈÈא' שבייד' ,נבואה מתחדשת לעת ראשית גאולה') 38 ˙Ú„ ,תשנ"ז( ,עמ' .10683
˘· = ÌÈ‡È· ,„ÈÈא' שבייד‰‡Ó‰ Ï˘ ˙È„Â‰È‰ ˙Â‚‰· ÌÈ‡È·Â ‰‡Â· - ˙Â˘Â‡ÏÂ ÌÓÚÏ ÌÈ‡È· ,
 ,ÌÈ¯˘Ú‰ירושלי תשנ"ט.
˘ = ‰ÎÈ¯Ú ,ı¯ÂÂד' שוור' ,עריכה מול יצירה )עוד על עריכת "אורות הקודש" לרב קוק('24 ˙Ú„ ,
)תש"נ( ,עמ' .9287
˘ = ˙Â¯Â‡ ,ı¯ÂÂד' שוור' ,אורות הקודש  חיבור משות' ÈÈÒ ,קז )תשנ"א( ,עמ' סטפב.
˘= ‰ÂÓ‡ ,ı¯ÂÂד' שוור ,אמונה על פרשת דרכי ,תל אביב .1996
˘ = ı¯‡ ,ı¯ÂÂד' שוור ,ÔÂÈÓ„‰Â ˙Â˘ÓÓ‰ ı¯‡ ,תל אביב תשנ"ז.
˘ = ¯‚˙‡ ,ı¯ÂÂד' שוור ,˜Â˜ ·¯‰ ‚ÂÁ· ¯·˘ÓÂ ¯‚˙‡ ,תל אביב תשס"א.
˘ = ÌÈÎ¯„ ,ı¯ÂÂד' שוור' ,דרכי בחקר הציונות הדתית' ,בתו :נ' איל )עור(ÁÈ˘ Â„ :‰·ÂË ÔÈÚ ,
 ,(ÔÏÈ‡ ‰·ÂËÏ ÌÈ˘ 'Ú ˙‡ÏÓÏ Ï·ÂÈ ¯ÙÒ) Ï‡¯˘È ˙Â·¯˙· ÒÂÓÏÂÙÂתל אביב תשנ"ט ,עמ'
.581564
˘ = Ì‡‰ ,ı¯ÂÂד' שוור' ,הא נית לכתוב את תולדות ההגות היהודית?'38 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó ,
)תשנ"ח( ,עמ' .141129
˘ = ˙ÂÂÈˆ‰ ,ı¯ÂÂד' שוור ,˙ÂÈÁÈ˘ÓÏ ÔÂÈ‚È‰ ÔÈ· ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ,תל אביב תשנ"ט.
˘ = ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ,ıÏÊÈÈËע' שטיינזל' ,הבעייתיות ב"אורות הקודש" ' ,בתו :י' רפאל )עור(,
 ,‰"È‡¯‰ירושלי תשכ"ו ,עמ' קבקה.
˘ = ˜Â˜ ·¯‰ ,¯ÈÙא' שפיר' ,הרב קוק ויחסו לפעילות גופנית ולספורט' ,הגיגי גבעה ד )תשנו( ,עמ'
.157147
˘ = ‰ÈÙÂËÂ‡ ,ıר' ש"' ,אוטופיה ומשיחיות בתורת הרב קוק' ,(1978) 1 ÌÈÂÂÈÎ ,עמ' .2715
˘D. Shatz, 'The integration of Tora and culture; it`s scope and limits in = ‰Èˆ¯‚ËÈ‡ ,ı
 the thought of rav Kook', in: Y. Elman and J.S. Gurock (ed), Hazon NahumStudies in Jeuwish Low, Thought and History, Preesented to Dr. Norman
Lamm on the Occasion of his Seventieth Birthday, New York 1997, pp. 529.556
˘ = ˙È˘‡¯ ,ıר' ש"' ,ראשית המסע נגד הרב קוק' „ÏÂÓ ,ל' )תשל"ד( ,עמ' .262251
˘¯ = Ë¯ÂË˜Â„ ,ÂÏס' שרלו ,צדיק יסוד עול – השליחות הסודית והחוויה המיסטית של הרב קוק,
חיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשס"ד.
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˘¯ = ˙Â·‚˘‰ ,ÂÏס' שרלו" ' ,הנשגבות מבקשות למו מילי" – יומני אישיי של מיסטיקני
יהודי במאה העשרי') 63 ˙Ú„ ,תשס"ח( ,עמ' .130103
˘¯ = ˙ÙÈÏÁ ,ÂÏי' שרלו' ,חליפת מכתבי בעניי הענווה והחידוש בי הרב קוק לרב דוד כה'ÔÂÈÚ ,
מו )תשנ"ח( ,עמ' .450441
˘¯ = ˜È„ˆ ,ÂÏס' שרלו' ,צדיק יסוד עול – שליחותו המיסטית של הרב קוק' ,דעת ) 49תשס"ב(,
עמ' .13699
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