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מהותנות וכינון עצמי
משנת החירות בהגותו של הרב שג"ר על רקע רעיון החירות בהגותו של הרב קוק

תקציר
בעבודה זו מוצגת ומנותחת משנת החירות של הרב שג"ר מתוך נקודת מבט המציבה את משנת
החירות של הרב קוק כרקע למשנה זו .הנחת היסוד הינה כי הבנת הגותו של הרב שג"ר ללא זיהוי
הזיקה הקיימת בינה ובין הגותו של הרב קוק לוקה בחסר .עבודה זו אפוא ,מתחקה אחר טיב
זיקה זו ,מתוך מגמה להבין את משנת החירות של הרב שג"ר כעומדת על רצף רעיוני ששורשו או
למצער אחד משורשיו נטוע בהגותו של הרב קוק .בחינת זיקה זו יש בה כדי להוות פריזמה לטיב
הזיקה הקיימת בין מכלול הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק .למעשה במהלך העבודה נבחנים
היחסים בין משנת החירות של הרב שג"ר לזו של הרב קוק משני אספקטים שונים:
א .בחינה מתודית של אופן התעצבות משנת החירות אל מול פילוסופיית החירות הכללית.
במסגרת בחינה זו מוצבת משנת החירות של הרב קוק כשייכת לשדה השיח של פילוסופיית
החירות המודרנית ואילו משנת החירות של הרב שג"ר מוצבת בשדה השיח של פילוסופיית
החירות האקזיסטנציאליסטית .עמידה על מערכת היחסים של משניות החירות של שני ההוגים
עם שדות השיח בהם הם מוצבים מלמדת על אופן התעצבותן של תפיסות החירות של השניים.
בשלב שני ,השוואה בין שתי מערכות יחסים אלו חושפת את הזיקה המתודית הקיימת בין אופן
התפתחותן של שתי משניות החירות.
ב .בחינה תוכנית של זיקת רעיון החירות של הרב שג"ר לזה של הרב קוק .במסגרת זאת מוצגות
משניות החירות של שתי ההגויות ולאחר מכן מנותח טיב הזיקה השורר בין משנת החירות של
הרב שג"ר לזו של הרב קוק.
בפרק הראשון מובאת סקירה כללית של השתלשלות רעיון החירות בפילוסופיה המודרנית
והאקזיסטנציאליסטית .סקירה זו מעלה את התמונה הבאה :מתוך מבט על רעיונות החירות של
דקארט ,שפינוזה ,רוסו ,קאנט ,פיכטה והגל עולה מכנה משותף אחד לפיו החירות הינה בבואה של
שאלת ההתאמה והשקיפות הקיימת בין מהותו הפנימית של האדם ובין אופן התנהלותו
הקיומית .אבחנה זו חרף השונויות הרבות הקיימות בין שלל ההגויות שהוזכרו מתחדדת לאור
התמונה העולה מהתבוננות ברעיונות החירות של הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים :קירקגור

א

וסארטר .הראשון מבקר את ההוגים המודרניים בהתמקדות יתר בשאלות של זהות אפריורית
ומהתעלמות מההיבט הקיומי של האדם .סארטר צועד צעד נוסף ואף מכחיש את קיומה של מהות
פנימית העומדת ביסוד הזהות של האדם .הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית אפוא ,פוסעת צעד
לעומתי אל מול הפילוסופיה המודרנית וממקדת את המבט בהיבטים הקיומיים של ההיות
האנושי .החירות ,בפילוסופיה זו ,הינה שחרור האדם מכל אבני הנגף הפוגעים בחופש רצונו ובכלל
זה גם תפיסותיו הרפלקטיביות על עצמו ועל זהותו.
בפרק ב' מוצג רעיון החירות בהגותו של הרב קוק .בפרק זה אין יומרה להוסיף נדבך משמעותי על
הקיים כבר בשדה המחקר אלא להציג את הדברים כמבוא וכרקע לקראת הצגת רעיון החירות של
הרב שג"ר .מתוך דברי הרב קוק עולה התובנה המרכזית הבאה :שאלת חירותו של האדם תלויה
בשאלת שקיפותו ואחדותו .לאמור :האדם הינו בעל מהות פנימית וקבועה מראש .ככל
שבהתנהלותו הקיומית מביא הוא את מהותו לידי ביטוי ,כך הולכת וגדלה מידת חירותו .ברם,
בכדי להגיע לתכונה אמיתית של חירות (אמת המבחן ל'מהי חירות אמיתית' נלמדת מהחירות
האלוהית שהינה אחדותית ובעלת קורלציה מלאה בין מגמותיה ובין אופן הופעתה בעולם  -כך
אליבא דהרב קוק) ,שומה על האדם לבחור באופן חופשי מכל הכרח את מה שמצוי ביסוד
אישיותו ,קרי :מהותו הפנימית .למעשה ,כך מלמד הרב קוק ,האדם בימינו הינו אך צל ורושם
לחירות האלוהית המרשימה ,ומצבו העכשווי מאותת יותר על היותו נתון בכבלי ההכרח
והדטרמיניזם מאשר על היותו בעל חופש .חזונו הגאולי של הרב ,לעומת זאת ,כולל את שחרור
האדם מכבלי ההכרח ובחירתו בעצמיותו .השוואה בין העולה מהגותו של הרב קוק ובין הקיים
בפילוסופיה המודרנית מביאה למסקנות הבאות :הרב קוק מצוי בשדה השיח המודרני באשר הוא
מניח את היות האדם מורכב ממרכיבי מהות וגילוי .בנוסף ,התפיסה השפינוזיסטית המזהה את
האדם כחלק מהטבע ומשום כך כנטול בחירה חופשית נוכחת אף היא בהגותו של הרב קוק.
מאידך ,חזונו הגאולי של הרב חורג ממה שדובר אודותיו בפילוסופיה המודרנית .בכך למעשה
עולה שהאינטראקציה בין הרב קוק ובין פילוסופיית החירות המודרנית מולידה תפיסת חירות
אשר מקבלת את הנחותיה של הפילוסופיה ,אך משתמשת בהן כדי לייצר תפיסת עולם אמונית
ואוטופית המבקשת לחרוג מהמצב האנושי הנתון.
בפרק השלישי מוצגות הגותו המוקדמת והמאוחרת של הרב שג"ר בנוגע לחירות .הגותו המוקדמת
של הרב שג"ר קרובה לתפיסתו של הרב קוק ,אם כי הרב שג"ר מציגה מבלי להזכיר את הרב קוק.
רעיון החירות המאוחר של הרב שג"ר כבר חורג מתפיסתו של הרב קוק ופונה לאפיקים
אקזיסטנציאליסטים תוך שימוש נרחב בהגותו של סארטר .לדידו של הרב שג"ר ,האדם הינו נטול

ב

מהות פנימית ובכך למעשה הוא חופשי לבחור ולעצב את 'מהותו' כרצונו .ואמנם ,כאן חש הרב
שג"ר במבוכה (הקיימת כבר בהגותו של סארטר) :אם האדם חופשי לכונן את עצמו ,ועושה זאת
ללא שום תלות במרכיב אבסולוטי ,הרי שליצירתו את עצמו אין עוגן אונטולוגי וממילא אין
משמעות .בשלב זה ,חורג הרב שג"ר מהגותו של סארטר ומחדש מושג של השראה אמונית שעל
פיה חש האדם משמעות וערך לכינונו את עצמו .אמנם השראה זו הינה רכיב של הכרח בתוך מערך
החופש אותו מרכיב הרב שג"ר ,אך בכך למעשה מציל הרב שג"ר את האדם מנפילה לתוהו
הפוסט-מודרני.
הפרק הרביעי הינו הפרק החותם את העבודה ובו מובא ניתוח תפיסתו של הרב שג"ר .בתחילה
מפורשת עובדת היעדר איזכורו של הרב קוק מהגותו המוקדמת של הרב שג"ר כביטוי למורכבות
הנולדת בתקופה זו אצל הרב שג"ר ביחס להגותו של הרב קוק .הוא אמנם לא יוצא בגלוי נגד בית
האב הרוחני שלו ,אך נשען ברעיונות שקיימים כבר בהגותו של הרב קוק ,על הוגים חסידיים.
מניתוח אופן התעצבות רעיון החירות המאוחר של הרב שג"ר והרב קוק (קרי :ניתוח ההיבט
המתודי של הזיקה בין שני ההוגים) ,עולה דמיון רב בין השניים .כמו הרב קוק ,כך גם הרב שג"ר
משתמש בעולם הפילוסופי הכללי אך לא מתוך הסכמה ל'כללי המשחק' .לאחר קבלת ההנחות
והמסקנות הפילוסופיות ,חורג הוא מהתפיסה הסארטריאנית ,ומוסיף נדבכים השאובים מעולמו
האמוני ובכך פותח אפשרות גאולית עבור האדם .נקל להבחין כי אצל שני ההוגים החריגה
מההיגיון הפילוסופי באה בד בבד עם שימוש בטרמינולוגיה ובשפה דתיים.
ניתוח הזיקה התוכנית מעלה את התמונה הבאה :כאמור ,בהגותו המאוחרת של הרב שג"ר נמצא
הלה בעמדה של אנטיתזה גלויה לרעיון החירות של הרב קוק .בהכללה ניתן לומר שאם הרב קוק
מטעים את החירות כנאמנות האדם למהותו הפנימית  -קרי' :המהות קודמת לקיום' ,הרי שהרב
שג"ר מתווה כיוון הפוך ובעקבות סארטר מלמד כי 'הקיום קודם למהות'  -וליתר דיוק :הקיום
הוא חווית האדם הבלעדית .חרף הניגוד ההגותי ,וחרף מודעותו העצמית של הרב שג"ר כמציג
אלטרנטיבה לתפיסת החירות של הרב קוק ,ניתן גם לזהות קו המתחיל בהגותו של הרב קוק
וממשיך אצל הרב שג"ר וזאת דווקא בשל התנגדותו של האחרון לתפיסתו המהותנית של הראשון.
כאמור ,חירותו של האדם ,אליבא דהרב קוק ,תלויה במידת החופשיות בה בחר מחדש במהותו
הפנימית .הרב שג"ר למעשה מהווה בהגותו מעין תחנת מעבר בה מנותק האדם מכל הקשר וזיקה
פנימית ,או אז ,חופשי הוא לבחור מחדש בעצמו .את תנועת האדם אותה מכנה הרב שג"ר ככינון
העצמי יכנה הרב קוק כשיבתו אל עצמיותו .במילים אחרות :הרב קוק מתווה מפה כוללת אך לא

ג

מספק הדרכה קיומית כיצד על האדם לצלוח את השלב בו מנותק הוא מכל הקשר וזהות .את
המשימה הזו לוקח על עצמו הרב שג"ר וקורא לחילוץ האדם מכלא החירות הסארטריאני .עם
זאת ,סוף סוף יש להדגיש כי דיוקן האדם החירותי של הרב קוק שונה מאוד מזה של הרב שג"ר.
אם הראשון מאופיין בהרמוניות ובאחדות הרי שהאחרון מאופיין בתזזיות ,ריבוי זהויות ואף מעין
סכיזופרניות .משנת החירות של הרב שג"ר ,אפוא ,מקבלת אינטרפרטציה חדשה על ידי הצבתה
בתוך המפה הכוללת אותה התווה הרב קוק .דומה כי מורכבות זיקה זו ,דהיינו ,האפשרות להציב
את משנת החירות של הרב שג"ר על רצף אחד יחד עם משנת החירות של הרב קוק ,וחרף זאת,
היות מסקנותיה של משנת החירות של הראשון שונות ואף מנוגדות מאלו של האחרון ,יש בה כדי
ללמד על מכלול הגותו של הרב שג"ר.

ד

הקדמה
לאחרונה ,נדמה כי ניתן לזהות תופעה הולכת ומתרחבת של עיסוק בהגותו של הרב שמעון גרשון
רוזנברג [להלן' :שג"ר'] .הדברים אמורים במיוחד ביחס למגזר הדתי לאומי לגווניו השונים.
העיסוק בתורתו וההיחשפות אל השפה הדתית החדשה אותה ביקש להחיל הולכות ותופסות יותר
ויותר מקום ,בד בבד עם שינויים בסדרי הלימוד דוגמת הטמעת לימודי החסידות ,סדנאות לימוד
וכדומה ,שהוא היה אחד מהגורמים המרכזיים להתהוותם .על עצמי אוכל להעיד כי לאחר שנים
רבות בהן את עיקר מאמציי הלימודיים השקעתי בהגותו של הרב קוק אותו ראיתי כמתווה הדרך
המרכזי לאדם הדתי-ציוני-מודרני ,הרי שבשנים האחרונות שבאו לאחר מותו טרם העת של הרב
שג"ר ,נחשפתי להגותו הייחודית שהיוותה עבורי רענון ועדכון לכל הוויתי הדתית.
כך ,בגישושיי הרוחניים אחר הגות הממשיכה את דרכו של הרב קוק בימינו עמדו בפניי שתי
אפשרויות .האפשרות הראשונה הינה הגות החוזרת ,מלמדת ומפרשת את הגותו של הרב קוק ,אך
ללא המשכת מפעלו הרוחני .האפשרות השנייה הינה הגות שלא זו בלבד שאינה רואה בראש
מעיינה את החזרה על דברי הרב קוק ,אלא שמתוך מתודות דומות לאלו שבהן השתמש ,הולכת
ומחדשת הגות על פני וכנגד דבריו .הרב שג"ר ,בהקשר זה ,היווה דמות אשר עונה לאפשרות
השנייה ולכן משכה אותי בשנים האחרונות לעסוק בהגותה .כאמור ,הגותו היוותה עבורי חידוש
בתפיסתי הדתית .ואמנם ,המעבר מהגותו של הרב קוק לזו של הרב שג"ר ,או יותר נכון ,ההבדלים
המשמעותיים בין שתי ההגויות  -ברמת התוכן וברמת הנחות היסוד הבסיסיות  -יצרו אצלי מתח
רוחני שהניע אותי לכתיבת עבודה זו .כוונתי אפוא בעבודה זו ,הינה לבחון את הגותו של הרב
שג"ר על רקע הגותו של הרב קוק .מעבר לחוויותיי האישיות נדמה כי ראוי יהיה לבחון את היחס
בין שתי ההגויות באשר שני ההוגים הבינו את עצמם כמחדשים חידוש בהוויה הדתית ,ובאשר
הרב שג"ר ,ראה את עצמו ,במובנים מסוימים ,כממשיכו של הראשון .בהיבטים אלו ,אעסוק
וארחיב במבוא לעבודה.
את הזיקה בין הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק בחרתי לבחון דרך הפריזמה של רעיון
החירות .מעבר למרכזיות של רעיון זה בשתי ההגויות והעובדה כי שתיהן מחדשות בנושא זה
משנה חדשה ,נדמה כי מתבקש לבחון נושא זה בשתי הגויות פורצות דרך אלו ,כיוון שרעיון זה
הוא העומד בייסודן של תכונות ההעזה ופריצת הגבולות הקיימים.
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הגותו של הרב קוק זכתה לתשומת לב מחקרית רבה .מובן אפוא ,כי אין כוונתו המרכזית של
מחקר זה להוסיף ולחדש מעבר למה שנכתב .חלקי העבודה אשר יציגו את רעיון החירות של הרב
קוק ,מהווים מצע לקראת דיון מחקרי אודות רעיון החירות של הרב שג"ר ,אשר לטענתי עומד
בזיקה מורכבת עם הגותו של הרב קוק ,זיקה אותה יש לפענח ולהבהיר .מכל מקום ,לא הסתפקתי
בהפניות ובתיאורים תמציתיים מאוד ביחס לרעיון החירות של הרב קוק .זיהוי רעיון החירות של
הרב קוק כרקע לרעיון החירות של הרב שג"ר ,מחייב ,לדעתי ,הצבה רצינית ומגובשת של האופן בו
עיצב הרב קוק את משנת החירות שלו.

תודתי נתונה לד"ר חנוך בן פזי אשר הנחה וליווה אותי במשך תהליך כתיבת העבודה ,עזר לי לגבש
באופן מסודר ומנוסח את מה שהיה מעורפל והדריך אותי בעיצוב העבודה באופן בנוי ומערכתי.
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מבוא
הרב שג"ר והרב קוק  -קווי פתיחה
ניתן לזהות שורה של קווי דמיון בין הגותו של הרב שג"ר 1לזו של הרב קוק שעל בסיסה מתבקשת
מלאכת בדיקת הזיקה בין הגות הראשון לזו של האחרון .כמו הרב קוק כך גם הרב שג"ר הינו בעל
הגות יהודית-תורנית מפותחת; מזהה ואף חווה קושי או מועקה בקרב מבקשי קרבת ה' בעולם
היהודי; 2מזהה את מקור הקושי בחיסרון או פגם ביהדות כפי שזו באה לידי מימוש בתקופתו;

3

מכיר בכך שעולם הרוח היהודי הינו בר שינוי והתפתחות מתוך התאמה לרוח הזמן; 4מבין את
עצמו כמבשר חידוש מרענן עבור עולם זה; עומד אל מול מרחבי התרבות והרוח הכללית על

1

מעט על הביוגרפיה של הרב שג"ר ושלבי ההתפתחות בהגותו יבוא בהמשך המבוא.
2
כך למשל מתבטא הרב קוק בפתיחתו של מאמר 'הדור' :המכאוב הגדול ,המדכא את הנפש ביגון נורא ואיום המצוי
בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה ,ביחוד אם הוא גם-כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה
בלבבו ,אין לתאר ולספר .נדוים ונמוגים הננו למראה דור שלם ,אבות ובנים יחדו של אומה שלמה ,המתהפך בחבליו
בענות נוראה ומצוקי שאול" (קוק אברהם ,אדר היקר ועקבי הצאן ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה.
[להלן' :אדר היקר'] ,עמ' קז) .כך מביע את הדברים הרב שג" ר בהתייחסו למצבה של הציונות הדתית" :לדעתי יש
לתפוס את הציונות הדתית כדרך תורנית מלאה ,הנוגעת בתשתיות הדתיות היסודיות ומציעה אופציה דתית שלמה,
כמו למשל החסידות ביחס להתנגדות ,ולא כתערובת או פשרה .הבעיה היא שהציונות הדתית לא תפסה את עצמה
באופן רדיקלי .גם תלמידי תלמידיו של הרב קוק זצ" ל לא האמינו באמת באפשרות ללכת בדרכו .לרב עצמו הייתה
כריזמה דתית והשראה אלוקית ,שמתוכם צמחה דרכו המהפכנית .בדור שבא אחריו חסרו תכונותיו אלו וכך נוצר
פער שכדי לחפות עליו נזקקו לגיבוי אידיאולוגי ,נוצר סרח ע ודף אידיאולוגי המוביל לניתוק מהאמונה החיה
ומהקיומיות הפשוטה .הציונות הדתית הפכה נוקשה ומנוכרת ,וכיום אין לה אמירה משמעותית לממשות
הישראלית העכשווית .לדעתי צריכה היא למצות את הנחותיה ולעשות מהלך של "תשובה" כלפי עצמה ,זה המתבקש
עתה .ברוח הזמן ,אולי נקרא לכך "פוסט-ציונות-דתית" (רוזנברג שמעון גרשון ('שג"ר' ,וכן להלן)" ,אי אפשר לאחוז
בדת בלי הגרעין המיסטי שלה" ,נהלך ברג"ש ,מבחר מאמרים ,ז' מאור (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב
שג"ר' ,תש"ע[ ,להלן' :הרב שג"ר ,נהלך ברג"ש'] ,עמ'  ,222ההדגשות שלי).
3
אביא דוגמה אחת ,מיני רבות ,להתבטאות של הרב קוק בעניין (קוק אברהם ,קבצים מכתב יד קדשו ,כרך ב',
ירושלים :הוצאת 'המכון להוצאת גנזי הראי"ה' ,תשס"ח[ .להלן' :קבצים מכי"ק ב''] ,עמ' קכד)" :האמונה נופלת,
קובלים רבים ,ואיכה לא תיפול ,כיון שאין למדים את חכמתה .כבר נשתקע הדבר מלחשוב שישנה במציאות חכמת
האמונה ,וכל דבר שאין חכמתו נלמדת בממלכת הרוח מוכרח הוא לפול ,והמניעות מללמוד חכמת האמונה גדלו
למאוד ...על ידי העדר הלימוד הוכרחה להשתרש הדעה שיש איסור וסכנה עצומה בלימודה של חכמת האמונה ,ושאין
טוב יותר לאמונה מלהניחה שוממה ,בלא עיבוד ,בלא פיתוח והפרחה .ובזה החשכה מתגברת ,המעשים מתעוותים
והדעות מיטפשות ,וכנסת ישראל נמוגה ביגונה ."...הציטוט המובא מהרב שג"ר בהערה הקודמת עונה גם לקביעה זו.
4
בשורות מפורסמות ,מלמד הרב קוק כי " :אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ,ואל
דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט ,לא יכול לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת .כי כל זמן מאיר
בתכונתו ...וכל חולשת נפש ,פחדנות ,רפיון-רוח ומוגת-לבב ,כליל יחלוף ,ורוח מעודד ...יקח את מקומו בכל הלבבות
הנגשים אל הד' בהר הקודש( ...הנ"ל ,אגרות הראי"ה חלק ב' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה[ ,להלן:
'אגרות ב''] עמ' לז ,ההדגשות שלי) .כך למשל כותב הרב שג"ר תוך ציטוט דברי הרב קוק" :בספרו 'עין איה' על מסכת
ברכות (סג ,א) על דברי הלל בברייתא שם" :ואם ראית דור שאין התורה חביבה על כנס ,שנאמר :עת לעשות לד' הפרו
תורתך" ,כותב הראי"ה [=הרב אברהם יצחק הכהן  -הרב קוק ,וכן להלן (י.מ" :]).דור שאין התורה חביבה עליו ,הוא
אות שנתקלקלו הדעות .וסיבת קלקולי הדעות בא ברוב מפני שנשתנו סדרי החיים ,וההבנה שהיתה מתלבשת
בצורה ידועה לפי ערך הדור הקודם ,שהיתה מספקת לחבב את התורה על הדור ,אינה מספקת כעת .מפני שבדור
הקודם היו מבינים מאותם הציורים שנאמרו הדברים המועילים לחיבתה של תורה את התוך הפנימי שבהם ,והיו
נמשכים על ידם לתורה ואהבתה .והדור הזה לא יבין לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית "...הרב תולה את
חוסר ההבנה הדתית בשינוי אורח החיים .השפה הדתית ,ככל שפה  -כפי שטוענים פילוסופים מודרניים רבים -
מעורה בסדר החיים ,משום היא מקבלת את מובנותה .שינוים עלול להביא לאיבוד הצופן של השפה הדתית ,ומכאן
לאובדן חיבת התורה .דוק ותמצא ,לא מדובר כאן בסתירות בין אורח חיים דתי למודרנה ,אפילו לא בקונפליקט ערכי
בין השניים ,אלא פשוט בחוסר הבנה .שינוי ההקשר משנה את המובן" (שג"ר ,כלים שבורים  -תורה וציונות-דתית
בסביבה פוסטמודרנית ,א' צוריאלי (עורך) ,אפרת :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשס"ד[ .להלן' :הרב שג"ר ,כלים
שבורים'] עמ'  ,22ההדגשות שלי).
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החידושים הטמונים בהם ועל התמורות הרדיקליות שעלולים הדיהם לעורר ביהדות; 5אינו חושש
לגעת באושיות בנין עולם הרוח היהודי ,להעניק להן פרשנות מחודשת הקשורה לרצף הרעיונות
המסורתי מחד ,אך אחוזה בעולם הרוח העכשווי מאידך; 6ולבסוף ,הרב שג"ר מבין את עצמו
כהמשכו הישיר של הרב קוק ,כאשר את הגותו של האחרון רואה הוא כבית האב הרוחני למפעלו.

7

5

"הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי ,שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי,
שהם עומדים לנס ,להיות לאורות מזהירים את דרכי החיים אל הכלל כלו .הצללים הנם הולכים תמיד בעקבות
האורות ,ולפי מה שיגדל כישרונו של אדם להבין ולהשכיל ,כן הוא גדול פחדו המדומה מפעולות המחשבה ...אמנם
הוא צריך לעולם להרחיב את גבול הדעה שלה עד אין קץ ותכלית ,בלב אמיץ ,בלא יראה בלא מגור ופחד כלל( ...קוק
אברהם" ,הפחד" ,אדר היקר ,עמ' קיט) .כך מתבטא הרב שג"ר בעניין זה" :מתוך חירות והעזה מחשבתית רבה ,ידע
הרב [קוק (י.מ ]).להעלות את ה"נצוצות" ,לזהות את המוטיבציות החיוביות שעמדו בבסיסה של פריקת העול
הציונית ,ואף להפנימן ולהפרות באמצעותן את הדתיות היהודית עצמה .אך אל לנו לשכוח שבדורו איימה חילוניותה
של הציונות ,ועוררה רגשות דחיה לא פחות מאילו שמעוררת בנו חילונית ה"פוסט העכשווית" .האם לא נוכל להמשיך
ולהשתמש בכלי הפרשנות התורנית-היסטורית והעין הטובה והמסנגרת שהרב צייד אותנו בהם? האם ה"עודפות"
המוסרית של השמאל ,שלא פעם נראית בעינינו כעיוות ...איננה ,בדיוק כמו הציוניות החילונית ,גילוי יהודי עמוק?"...
(הרב שג"ר" ,תשובה והתנתקות" ,נהלך ברג"ש ,עמ' .)112
6
כך מורה הרב קוק לתלמידי החכמים..." :ולפי רוב ההכשר ,העלוי וההתפתחות ,של כשרון השכל והצדק האנושי,
כך הולך המובן הכללי הזה [המובן של 'עבודת אלוהים' (י.מ ,]).הולך ומתעלה .ואם יזדמן איזה דור או דורות שכל
מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו ,ועל אותה החלקה ש ל המושגים האלהיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד ,אז
נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל ,והבקיעים הדתיים מתרבים בו ,פרץ על פני פרץ .ואין לו רפואה כי אם בעבודה
שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה ,מצד הזיקוק של חכמת אלהים שהיא אור העולם שבתוכה ,עד
שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנחשל ,אשר פגרו איזה דורות בהתרשלותם ,עד
שיתרוממו המושגים האלוהיים ,לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמדותית של התרבות הכללית,
שעלה עליו הדור בכללותו( "...קוק אברהם" ,עבודת אלהים" ,אדר היקר ,עמ' קמב-קמג ,ההדגשות שלי) .הרב שג"ר
בהתייחסותו לשאלת התפתחות הדת והמושגים שלה ,מזהה את עצמו כממשיך את מה שהחל הרב קוק" :חירותו
היצירתית של הרב היא שאפשרה את ראייתו את הלכי הרוח הציוניים והלאומיים בזמנו כתהליך הקשור בממד נצחי.
הרב השכיל להעלות את הניצוצות לא רק בהטמעה פנימה לתוך התורה המסורתית ,כדרך היהודים בגלות ,אלא תוך
כדי העלאתה של התורה עצמה לאור התהליכים .נראה שגם עלינו מוטלת המשימה לראות במתרחש לפנינו -
בתהליכי הפוסטמודרנה והפוסט-ציונות לגוניהם ,בחילון הגובר ובניתוק מערכי הציונות כגון ההתיישבות  -התנוצצות
של אור חדש ,המבקש לא רק הטמעה בכלים הישנים ,אלא גם בניית כלים חדשים להכלת האורות החדשים( .שג"ר,
"מדינה יהודית  -סתירה ואוטופיה" ,א' צור (עורך) ,קונטרס (תשס"ו) ,עמ'  .)12דברים מקבילים מופיעים במאמר
שנערך מכתבי הרב שג"ר על בסיס אותו חומר .ראה :שג"ר ,ביום ההוא  -דרשות ומאמרים למועדי אייר ,י' מבורך
(עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ב [להלן' :הרב שג"ר ,ביום ההוא'] ,עמ' .212
7
כך למשל מתבטא חיים וידל באחרית הדבר לספרו של הרב שג"ר 'ביום ההוא'" :הספר הזה הוא דיאלוג סוער ונוקב
בין בן לאביו ,בין תלמיד לרבו המובהק ,בין הרב שג"ר לראי"ה; דיאלוג שהוא חלק מסיפור אהבה עזה .הרב שג"ר
בא חשבון עם 'בית האב של כל תורתנו' [בהערה מופיע כי" :אלו היו דבריו אלי בסוד שיחנו הראשון" (י.מ)] עם
'המובן מאליו' של זהותו-זהותנו הדתית-לאומית הניצבת על אדני תורת הראי"ה" (הרב חיים וידל" ,אחרית דבר",
בתוך :הרב שג"ר ,ביום ההוא ,עמ'  .122ההדגשה שלי) .הרב שג"ר עצמו ,במכתב שפרסם סמוך למותו ביחס למכון
להוצאת כתביו מתבטא באופן זה'" :ו"ו החיבור' האופיינית כל-כך לציונות הדתית  -ישיבה וצבא ,ישיבה ואקדמיה,
תורה ולימודי חול ,תורה ועבודה ,איננה סינתזה חיצונית ובודאי שאינה עבודה-זרה בשיתוף כפי שיש שהטיחו כלפיה.
יש לפרשה כפי שפירש פרנץ רוזנצוייג (רוזנצווייג פרנץ ,כוכב הגאולה (תרגם :י' עמיר) ,ירושלים :הוצאת 'מוסד
ביאליק והמכון על שם ליאו בק' ,תש"ל ,עמ'  .)21את 'ו"ו החיבור' ,כאבן המונחת בגולת הכותרת של קשת אבנים -
אבן הראשה ,המחזיקה את הקשת כולה ונותנת לה את משמעותה .זהו לדעתי' ,קו היושר' [ישראל הם ישר-אל] שעליו
מרבה לדבר המהר"ל ,וניתן להשוותו לנקודה גיאומטרית שאיננה תופסת מקום ,אך נותנת לכל המבנה את צורתו
ומשמעותו .מכאן מאמצי לשלב ולכלול זרמים שונים גם אם אינם נתפסים כחלק מלימוד התורה המסורתי  -ומורה
הדרך לכך הינו הראי"ה קוק זצ"ל שלאורו אנו הולכים" (ההדגשה שלי) .לעומת כיוון זה של התבטאות נמצא גם
התבטאויות מורכבות יותר .כך למשל בעדות אישית זו של הרב שג"ר" :לאחרונה חזרתי לקרוא שוב בכתבי הראי"ה
בסוגיית המדינה ,אותם כתבים שפרנסו אותי בימי נעוריי ולמעשה היו שער הכניסה שלי לעולם הרוח היהודי.
מבחינתי הראי"ה הוא אב רוחני ,לא רק שלי אלא של הציבור הדתי כולו .אולם כעת הייתה לי חוויה חזקה של תמונה
שדהתה; כאילו נשמת הצדיק התרחקה מהעולם .הרב נשאר אבא ,אך אני ,הילד ,התבגרתי וכבר אינני חש בנוח בבית
הוריי .בעבור הילד המתבגר ,ההורים מעוררים זיכרונות עמוקים שללא ספק מעצבים אותו .הוא חי במורשתם ,אך
עם זאת ,השפה והתחושות עברו שינוי מרחיק לכת .מחד גיסא ישנה תמיד שאיפה לחזור לבית ההורים הישן והטוב,
ומאידך גיסא ישנה תחושה שכבר אי אפשר לחזור אליו( ...שג"ר ,לוחות ושברי לוחות  -הגות יהודית נוכח
הפוסטמודרניזם ,ז' מאור (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ג[ ,להלן' :הרב שג"ר ,לוחות'],
עמ'  .)122מהלך העבודה אפוא הינו ניסיון פענוח של היחס המורכב העולה מן המקורות השונים שצוטטו בהערה זו,
ודומיהם.
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הבנה עצמית זו נכונה חרף העובדה שרעיונותיו ההגותיים של הרב קוק אינם תופסים בהגותו של
הרב שג"ר מקום נרחב כפי שניתן היה לצפות.

8

בעבודה ,אפוא ,תיבחן זיקת הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק .הזיקה האפשרית בין שתי
ההגויות כורכת בחובה שני אספקטים שונים :זיקה מתודית וזיקה תוכנית .השורות הבאות
מוקדשות לציון ראשוני של שתי זיקות אלו .במהלך העבודה תלכנה ותתבררנה שתי הזיקות
ושאלת התאמתן והלימתן אל הזיקה האפשרית בין הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק.
לאור שורת קווי הדמיון בין שתי ההגויות שהוצגו בתחילת פרק זה ,ניתן יהיה לעמוד על שני
אלמנטים מתודיים בהן מקיים הרב שג"ר זיקה אל הגותו של הרב קוק:
א .ההתייחסות אל רוחות המחשבה והתרבות העכשוויות ,הניסיון להפנימן ולשנות
באמצעותן את הבנת התורה והדת.
ב .הפתיחות לנקודות רחוקות לכאורה מרוחה של התורה (לדוגמה :הכפירה באלוהים
במקרה של הרב קוק ,הפוסט-מודרניזם במקרה של הרב שג"ר) וזיהויין כמצע וכהכנה
לקראת הופעה חדשה וגבוהה יותר של היהדות.
שני אלמנטים אלו אינם נוגעים לתוכנם של הרעיונות המובעים בהגויותיהם של הרב קוק והרב
שג"ר אלא לצורה ולמתודה בהן מתגבשות ומתעצבות הגויות אלו .ואמנם אפשר והזיקה בין
הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק מתמצה באספקט זה בלבד ,אך במהלך העבודה ייעשה
ניסיון לבדוק האם בנוסף לזיקה הצורנית קיימת גם זיקה תוכנית ורעיונית 9בין הגותו של הראשון
לזו של האחרון .להלן אפשרויות הזיקה הקיימות:
א.

המשכיות .ניתן לזהות את הגותו של הרב שג"ר כהמשך ישיר וכפיתוח של זו של הרב
קוק ,כניסיון להבהירה באופן מוחשי וקיומי או כתרגומה לשדה השיח הרלוונטי לבן
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שאלת יחסו של הרב שג"ר לרב קוק טרם נידונה במחקר .אמנם ,בכמה וכמה מאמרים העוסקים בהגותו של הרב
שג" ר עולה מתוך הדברים האינטואיציה המקשרת את הגותם ,אך מחקר המבקש לבחון אינטואיציה זו עדיין לא
נכתב .ראה למשל :כהנא ברוך" ,לאן נושבת הרוח?  -מחשבה דתית עכשווית לנוכח הפוסט-מודרניזם  -סקירה
וביקורת" ,אקדמות כ'( ,תשס"ח)[ ,להלן' :כהנא ,לאן נושבת הרוח'] עמ'  ;21-23ברנדס יהודה" ,אורות בכלים
שבורים" ,עיתון הצופה ,כ"ד בכסלו תשס"ד[ ,להלן' :ברנדס ,אורות בכלים שבורים'] ,12.12.2661 ,עמ'  ;11פדיה
חביבה" ,בעל השדה והמאמץ המשיחי" ,מוסף שבת של מקור ראשון ( ,771תשע"ב) [להלן' :פדיה ,בעל השדה'];
ברקוביץ' דב" ,חידוש ברית הלמדנות :מתוך ה'לשמה' תבוא ל'לא לשמה'" ,נטועים בטאון לענייני תורה שבעל פה
י"ז( ,תשע"א)[ ,להלן' :ברקוביץ ,חידוש ברית הלמדנות'] ,עמ'  ;112שוורץ דב" ,הציונות הדתית על פרשת דרכים:
מהרחבת אופקים לפינוי ישובים" ,צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל ,ד' הכהן ומ' ליסק (עורכים) ,ירושלים:
הוצאת 'אוניברסיטת בן גוריון'[ ,2616 ,להלן' :שוורץ ,הציונות הדתית על פרשת דרכים'] עמ' .121
9
מובן כי גיבוש ההגות על ידי מתודות דומות מלמד ולו במעט על קירבה רעיונית בין שתי הזיקות .ומכל מקום,
תיתכן אפשרות של הסכמה חלקית בדבר המתודות הנכונות ליצירה ולפיתוח רעיונות מחשבתיים וחוסר הסכמה
מוחלטת בכל הנוגע לתכניהם של רעיונות אלו.
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דורנו .לפי אפשרות זו נכון יהיה למצוא רמזים לחידושים אותם ביקש הרב שג"ר להנחיל,
כבר בהגותו של הרב קוק.
ב.

ניגודיות .אפשרות אחרת תגלה כי הגותו של הרב שג"ר עומדת בסתירה או כאנטיתזה לזו
של הרב קוק ,תוך זיהוי מתחים ופערים הקיימים בהגות הראשונה וניסיון לחפות עליהם
על ידי חידוש רעיונות הנובע ממקורות שונים .לאור אפשרות זו ,הבנתו העצמית של הרב
שג"ר כממשיכו של הרב קוק תקבל פרשנות מורכבת יותר מן הרגיל.

ג.

חוסר קשר .תיתכן גם אפשרות לפיה כמעט ולא קיימת זיקה בין שתי ההגויות ,יתכן
ושדות השיח של השתיים כה שונים עד כי ניסיון למתוח קו רעיוני המקשר ביניהן יהיה
מאולץ ולא משכנע .על בסיס אפשרות זו ,הבנתו העצמית של הרב שג"ר תתרוקן
ממשמעות תוכנית ותיוותר על יסוד הדמיון הקיים בדרכם המתודית.

ד.

זיקה המורכבת מכל או מחלק מהאפשרויות המנויות .כאן תידרש עבודת מיפוי ואבחנה
ברורה אשר תברר באלו מימדים ממשיך הרב שג"ר את הרב קוק ובאלו שרוי הוא
בעולמות שלא היוו חלק מעולם ההיגיון של הרב קוק.

בחינת שאלת הזיקה בין הגות הרב שג"ר להגות הרב קוק תעובד דרך הפריזמה של אחד הרעיונות
המרכזיים לשתי ההגויות :רעיון החירות .ברור נושא זה מתוך שתי ההגויות יהווה דוגמה
והמחשה לטיב הזיקה המדוברת ואופייה .כיוון שנושא זה תופס מקום מרכזי בשתי ההגויות,
למצער מן ההיבט הפילוסופי ,בכוחו להוות פריזמה ראויה לבחינת שאלה זו .תיתכן ,כמובן,
אפשרות לפיה אופי אחר של המשכיות או ניגודיות יצוץ מבחינת נושאים אחרים (דוגמת השאלה
האפיסטמולוגית ,היחס לרע וכד') או היבטים אחרים של הגותם (ההיבט הפוליטי ,התפיסה
המשיחית וכד') .היבטים אלו ראויים למחקר נוסף ויכולים להוות עוד נדבך על גבי עבודה זו .בכדי
להיכנס לסוגיית החירות בתוך שתי ההגויות ,יוקדם פרק אשר יציג באופן מבואי ותמציתי את
הרקע הפילוסופי של רעיון החירות בהגות המודרנית .הקדמת הרקע  -ולו באופן תמציתי ביותר -
תהיה לעזר על מנת לחדד את יחסי שתי ההגויות אשר פעלו ,כפי שיתברר ,בשדות שיח שונים.
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הרב שג"ר  -ביוגרפיה וביבליוגרפיה
עקב החוסר הקיים במחקר ביוגרפי וביבליוגרפי ביחס להגותו של הרב שג"ר ,יובאו להלן דברים
תמציתיים ביחס לשני תחומים אלו 10.הרב שג"ר נולד בירושלים בשנת  1222להורים ניצולי שואה,
למד בישיבת 'נתיב מאיר' ולאחר מכן בישיבת 'כרם דיבנה' .כאברך ,לאחר נישואיו ,למד בישיבת
הכותל .במלחמת יום כיפור שימש הרב שג"ר כנהג טנק .הטנק בו נהג נפגע מפגיעה ישירה וכל
חברי הצוות מלבדו נהרגו 11.הינצלותו אל מול מות חבריו הותירה בו חותם עז ושאלות קיומיות
קשות 12.שאלות אלו משמשות ברקע שהוביל את הרב שג"ר להתוויית דרך שונה משאר חבריו
הרבנים שדגל בדרך הדתית לאומית האידיאולוגית 13.בתחילת שנות השמונים החל לשמש כר"מ
בישיבת 'הכותל' ולאחר מכן ,בשנת  1222עמד בראשות הישיבה במשך שנה אחת .בשנת 1222
הקים יחד עם הרב שטיינזלץ והרב פרומן את ישיבת 'מקור חיים' בה ניתן מקום פתוח יותר
לדעותיו החדשניות .לאחר מכן עמד בראש בית המדרש של 'המרכז לציונות דתית  -מעלה'.
התחנה הבאה בחייו הייתה ייסוד בית המדרש האקדמי 'בית מורשה' יחד עם בני איש-שלום
ושלום רוזנברג .בשנת  1222הקים יחד עם הרב יאיר דרייפוס את ישיבת 'שיח' .שם הישיבה -
'שיח'  -מלמד על מהלך רוחני שעבר המושפע מיסודות פוסט-מודרניים 14.מתקופה זו נולדו רוב
חיבוריו של הרב שג"ר ,כאשר חלקם מבטאים עמדה אקזיסטנציאליסטית החותרת לביסוס עמדת
אמת פנימית וכנה במסגרת התפיסה המסורתית ,וחלקם משקפים עמדה פוסט-מודרנית וחתרנית
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עבודה המהווה מבוא להגותו של הרב שג"ר נכתבה על ידי אביחי צור :צור אביחי ,דקונסטרוקציה דקדושה  -יחסו
של הרב שג"ר למסורת כמבוא להגותו ,עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ח,
[להלן':צור ,דקונסטרוקציה  -עבודת מוסמך'] .מאוחר יותר פרסם צור מאמר המבוסס על עבודה זו :הנ"ל,
"דקונסטרוקציה דקדושה ,מבוא להגותו של הרב שג"ר" ,אקדמות כ"א (תשס"ח) ,עמ' [ .116-112להלן' :צור,
דקונסטרוקציה'] .לאחרונה הוציאה מריים קיי פלדמן דוקטורט העוסק באופי התיאולוגיה הפוסטמודרני של הרב
שג"ר ותמר רוסFeldman Kaye Miriam, Provisional Jewish Theology in a Postmodern Age: A :
Comparative Study of Professor Tamar Ross and Harav Shagar (Shimon Gershon
Rosenberg), A thesis submitted for the degree "doctor of philosophy", University of Haifa,
[ 2012.להלן 'פלדמן קיי ,תיאולוגיה'] .מלבד מחקרים אלו ,נכתבו כמה וכמה מאמרי ביקורת על גישתו
הפוסטמודרנית של הרב שג"ר ,להלן חלקם :ברנדס יהודה" ,אורות בכלים שבורים" (לעיל הערה  ;)2כהנא,לאן נושבת
הרוח (לעיל הערה  ;)2בראל אסתר" ,על פטריארכיה וקולות נשיים :מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת
הרב שג"ר" ,אקדמות כ( ,תשס"ח) ,עמ'  ;12-21קוסמן אדמיאל" ,בקשת ה' בעידן הפוסט-מודרני ,ביקורת על שני
ספרים חדשים שיצאו לאור מתוך כתביו של הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר)" ,אקדמות כ"א (תשס"ח) ,עמ' 222-
 ;211שוורץ ,הציונות הדתית על פרשת דרכים (לעיל הערה  ;)2פוקס אילן" ,קול משלה ולימוד תורה :הרב שמעון
רוזנברג ופמיניזם תרבותי" ,עיונים בתקומת ישראל סדרת הנושא :מגדר בישראל ,מחקרים חדשים על מגדר
ביישוב ובמדינה ,מ' שילה וג' כ"ץ (עורכים) ,באר שבע :הוצאת 'אוניברסיטת בן-גוריון' ,2611 ,עמ' [ 221-222להלן:
'פוקס ,קול משלה']; ברקוביץ ,חידוש ברית הלמדנות (לעיל הערה  .2מאמר זה מופיע בכתב העת נטועים בו הובאו
מספר מאמרי ביקורת על ספרו של הרב שג"ר 'בתורתו יהגה' .רובם של המאמרים אינו נוגע לענייננו ולכן לא ראיתי
לנכון לפרט את המאמרים אחד לאחד); פדיה ,בעל השדה (לעיל הערה  ;)2בן פזי חנוך" ,הרב שג"ר והאתגר המוסרי
של הפוסטמודרניזם" אקדמות כט( ,תשע"ד) ,עמ' .122-262
11
לתיאור וחזרה על התרחשויות המלחמה בפי הרב שג"ר ראה :הרב שג"ר ,ביום ההוא ,עמ' .166-162
12
ראה למשל :שג"ר ,פניך אבקש  -דרשות שנאמרו בישיבת הכותל בשנת תשמ"ב ,מ' ורדיגר וע' פוקס (עורכים),
אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשס"ח[ ,להלן' :הרב שג"ר ,פניך אבקש'] ,עמ' .211-212
13
ראה למשל" :שיח לוחמים בעשור למלחמת יום כפור (תשמ"ד)  -לוחמים מבני הישיבות" ,שנה בשנה ,א' פיצ'נק
(עורך) ,ירושלים :הוצאת 'היכל שלמה' ,תשמ"ו .מצוטט גם אצל צור ,דקונסטרוקציה  -עבודה ,עמ' .2
14
שם ,עמ' .2

17

יותר ביחס למסורת הרגילה הדוגלת באמיתות מוחלטות .בשנת תשס"ז נפטר הרב שג"ר ממחלה,
כאשר בעיזבונותיו נותרו כתבים וקבצי מחשב רבים שטרם ראו אור.
על השפעתו של הרב שג"ר ניתן ללמוד מחוג תלמידיו ומהיקף התפשטות ספריו .בחוג תלמידיו
הקרוב מצויות דמויות העוסקות ומובילות בעולם הישיבות ,בעולם החינוך ,בעולם האקדמיה
ובעולם השירה והאמנות .בגישתו ,קרא הרב שג"ר לעיסוק נרחב ולסינרגיה בין התחומים הללו

15

וממילא אך טבעי הוא שתלמידיו השונים מצויים בתחומים אלו .גם ספריו היוצאים בשנים
האחרונות הולכים ומתקבלים ,במיוחד בעולם הדתי לאומי הליברלי וגם בקרב מי שניתן לזהותו
כחלק מתופעת החסידות החדשה (בפרפראזה לניו-אייג' .)16ראויה לציון היא גם עובדת התפשטות
היקף לימודי החסידות בעולם הישיבות הציוניות ,עובדה הנזקפת גם לפועלו ההגותי של הרב
שג"ר.

17

בכתביו יש להבחין בין מאמרים שכתב ובין ספרים שנערכו על ידי תלמידיו על פי שיעורים שנתן.
מובן כי למאמריו ישנו ערך גבוה יותר מבחינה מחקרית בהיותם כתיבתו האישית .רבים ממאמריו
המפוזרים על פני במות שונות כונסו בספר מאמרים אחד  -נהלך ברג"ש - 18המחולק לשערים
שונים .בנוסף לספר זה ,יצא לא מזמן לאור ספר המגיש את שיטתו של הרב שג"ר בלימוד גמרא -
'בתורתו יהגה' 19.ספר זה בנוי גם הוא על כתיבה שיטתית של הרב שג"ר שהיוותה בסיס לשיעורים
שניתנו בבית מורשה .ספר מאמרים נוסף שיצא לאור הוא 'זאת בריתי' .20בספר זה מכונסים
שלושה מאמרים העוסקים בשאלות הלכתיות אקטואליות דוגמת הגרות ,יחס ההלכה לחילוני
ויחסה לנישואין אזרחיים.
גם לספריו הערוכים ישנו ערך מחקרי בכך שהם מכנסים דברים שאמר לתלמידיו בעל פה.

21

מטבעם של דברים כאשר מדבר הרב לתלמידיו ולא עסוק בלנסחם באופן קפדני ,מקבלים
הרעיונות המובעים צביון משוחרר ולעיתים אף רדיקלי יותר .בין ספריו אלה ישנו הספר 'פניך

15

ביחס לעולם השירה והאמנות ראה :הרב שג"ר ,נהלך ברג"ש ,עמ'  .211-222ביחס לעיסוק במחקר ראה :הנ"ל,
בתורתו יהגה  -לימוד גמרא כבקשת אלוקים ,ז' מאור (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשס"ט,
[להלן' :הרב שג"ר ,בתורתו יהגה'] עמ'  ;261-262הנ"ל ,להאיר את הפתחים  -דרשות ומאמרים לימי החנוכה ,י'
מבורך (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ד [להלן' :הרב שג"ר ,להאיר את הפתחים'] ,עמ'
 .122-262בשאלות של חינוך ודרכי לימוד עסק הרב שג"ר לאורך כל כתביו.
16
הרב שג"ר עצמו התייחס לעיתים לתופעה זו .ראה למשל :הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ' .111-122
17
על היחס של הרב שג"ר לחסידות ,ובמיוחד לתורת ר' נחמן מברסלב ראה להלן סעיף  ,2.2וכן :צור ,דקונסטרוקציה
 עבודה ,עמ' .122-122 ,22-1218
לעיל הערה .2
19
לעיל הערה .12
20
הנ"ל ,זאת בריתי  -גרות ,חילון ,נישואין אזרחיים ,ז' מאור (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר',
תשע"ב.
21
לעיתים השתמש עורך הספר בקבצי וורד שהכין הרב לעצמו לקראת השיעור אותו התעתד להעביר.

18

אבקש' - 22כינוס של דרשות שנשא הרב בשנת תשמ"ב כאשר עמד בראשות ישיבת הכותל .דרשות
אלו מציגות באופן רהוט את הגותו המוקדמת של הרב שג"ר (כדלהלן) .מתקופתו המאוחרת יותר
(תקופת בית מורשה וישיבת שיח) יצאו הספרים הבאים' :כלים שבורים' 23ו'לוחות ושברי לוחות'

24

העוסקים בהוויה של האדם הדתי נוכח הפוסט-מודרניזם; 'שובי נפשי' 25העוסק בנושא התשובה;
'שיעורים על ליקוטי מוהר"ן' המציג את קריאתו של הרב שג"ר בספר ליקוטי מוהר"ן; 26ספרי
הדרשות לחגים השונים (ימים נוראים ,סוכות ,פסח ,פורים ,מועדי אייר וחנוכה .)27מז'אנר זה של
ספרים יבלטו בעבודה במיוחד ספר הדרשות על פסח 'זמן של חירות' העוסק בהרחבה בשאלת
החירות והספרים 'כלים שבורים' ו'לוחות ושברי לוחות' שגם בהם קיים עיסוק רחב בנושא זה.

הגות מוקדמת ומאוחרת
ניתן לסמן באופן כללי מאוד שתי תקופות בהגותו של הרב שג"ר ,כאשר את התקופה השנייה
אפשר לחלק לשתיים .את הגותו של הרב שג"ר משנות ה 26-של המאה העשרים ניתן לזהות באופן
זהיר כהגות מוקדמת .את הגותו משלהי המאה ה 26ותחילת המאה ה 21אפשר לראות כהגותו
המאוחרת והבשלה .גם בשלב השני של הגותו ניתן לזהות הבדל בין תקופה אקזיסטנציאליסטית
ובין תקופה פוסטמודרנית .ביתר פירוט :אל מול הגותו המאוחרת (והמפורסמת יותר) המתאפיינת
בערעור הנחות יסוד ,בסגנון שיח שאינו חושש מביקורת העמדות הדתיות ובהתווית כיוון חדש
עבור האדם הדתי ,הרי שהגותו המוקדמת של הרב שג"ר הינה פחות יומרנית .בהגות זו השיח הוא
בית מדרשי ,הן בסגנון של השפה והן בתכנים ,ומטרתו להעמיק ולחזק את יסודות התורה
והיהדות בקרב שומעיו .מאמרים מתקופה זו מזכירים הגות רבנית קלאסית הנצמדת למקורות,
מפרשת אותם בדרכים שונות וחותרת למסר חינוכי ומוסרי עבור קהל השומעים .אל מול זה,
הגותו המאוחרת של הרב שג"ר אינה פותחת במקורות אלא בשאלה ,בערעור או בספק המלווים
את האדם הדתי בימינו .העיסוק בנבכי זהותו והוויתו של האדם הדתי בימינו עובר דרך מקורות -
22

לעיל הערה .12
23
לעיל הערה .2
24
לעיל הערה .2
25
הנ"ל ,שובי נפשי  -חסד או חירות ,קובץ פרקי תשובה ,אפרת :הוצאת ישיבת 'שיח יצחק' ,תשס"ג[ ,להלן' :הרב
שג"ר ,שובי נפשי'].
26
הנ"ל ,שיעורים על ליקוטי מוהר"ן ,חלק א' ,נ' לדרברג (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ג,
[להלן' :הרב שג"ר ,שיעורים על ליקוטי מוהר"ן'].
27
הנ"ל ,על כפות המנעול ,דרשות לימי התשובה וליום הכיפורים ,א' ניר וא' צוריאלי (עורכים) ,אלון שבות :הוצאת
'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"א[ ,להלן' :הרב שג"ר ,על כפות המנעול']; הנ"ל ,בצל האמונה  -דרשות ומאמרים לחג
הסוכות ,י' מבורך (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"א[ ,להלן' :הרב שג"ר ,בצל האמונה'];
הנ"ל ,זמן של חירות  -דרשות לחג הפסח ,י' מבורך (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תש"ע [להלן:
'הרב שג"ר ,זמן של חירות']; הנ"ל ,פור הוא הגורל דרשות לפורים ,א' צוריאלי (עורך) ,אלון שבות :הוצאת 'מכון
כתבי הרב שג"ר' ,תשע"א[ ,להלן' :הרב שג"ר ,פור הוא הגורל']; הנ"ל ,ביום ההוא (לעיל הערה  ;)3הנ"ל ,להאיר את
הפתחים (לעיל הערה .)12
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תורניים ופילוסופיים  -אך אינו מעניק להם את המילה האחרונה והמחייבת אלא בונה על ידם
תמונה כוללת ומורכבת שלעיתים מסכימה עם קביעותיהם ולעיתים חותרת תחתיהם .כאמור,
מתקופתו המאוחרת של הרב שג"ר ישנו יבול הגותי המתאפיין בשאלות אקזיסטנציאליסטיות של
זהות ,כנות פנימית ,מודעות וניכור ,ויבול השייך לשדה השיח הפוסטמודרני העוסק בשאלות
השפה ,הרלטיביזם והחברה .תאור כללי זה של אופי הגותו של הרב שג"ר יקבל המחשה ממשית
בפרק שיעסוק באופן מפורט ברעיון החירות שיוצג הן לאור הגותו המוקדמת והן לאור הגותו
המאוחרת.

מבנה העבודה
העבודה מחולקת לארבעה פרקים על פי הפירוט הבא:
פרק א' הינו פרק מבואי אשר מציג באופן תמציתי את השתלשלותו של רעיון החירות בפילוסופיה
המודרנית .לפרק זה מספר מטרות :א .בכדי להבין אל נכון את עמדותיהם של הרב קוק והרב
שג"ר ,יש להציבן במסגרת הרקע הפילוסופי התואם .ב .על מנת להציג את הזיקה המתודית
הקיימת בין הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק יש לבחון את יחסן של שתי ההגויות אל
עולם הרעיונות הסובב אותן .ג .דומה כי ניתן יהיה לעמוד על דמיון בין המעבר מהפילוסופיה
המודרנית ובדגש על זו ההיגליאנית לפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית ,ובין המעבר מתפיסת
החירות של הרב קוק לזו של הרב שג"ר.
פרק ב' יעסוק במשנת החירות של הרב קוק .בחלקו הראשון של הפרק תוצג עמדתו של הרב קוק
כפי שזו עולה מכתביו השונים .חלקו השני של הפרק יעסוק ביחסים ובזיקות העולים מהשוואת
תפיסת החירות של הרב קוק לפילוסופיית החירות המודרנית .כאמור ,פרק זה מהווה מצע ובסיס
לקראת עיסוק נרחב יותר ברעיון החירות של הרב שג"ר.
פרק ג' יציג באופן מפורט את משנת החירות של הרב שג"ר ,הן בהגותו המוקדמת והן בהגותו
המאוחרת.
פרק ד' החותם את העבודה ינתח את משנת החירות של הרב שג"ר .במסגרת זאת תנותח משנת
החירות בהגותו המוקדמת אל מול הגותו של הרב קוק .לאחר מכן תנותחנה הזיקות העומדות בין
הגות החירות המאוחרת של הרב שג"ר ובין פילוסופיית החירות האקזיסטנציאליסטית ומשנת
החירות של הרב קוק.
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פרק א' :היקבעות עצמית או חופש קיומי
פילוסופיית החירות בהגות המודרנית האקזיסטנציאליסטית והפוסט-מודרנית
 1.1פתיחה
לדברי ישעיהו ברלין ,למעלה מ 266משמעים למושג 'חירות' הועלו על הכתב על ידי היסטוריונים
של הרעיונות 28.בדברים הבאים תוצגנה בתמציתיות רבה השתלשלויותיו המרכזיות של רעיון
החירות מראשית הפילוסופיה המודרנית ועד העידן האקזיסטנציאליסטי והפוסט-מודרני ,תוך
עמידה על התחנות אשר בהן ניתן לזהות זיקה ,ולמצער דמיון ,להגויותיהם של הרב קוק והרב
שג"ר .עם השתלשלות הדברים יתבהר המעבר החד שעוברת תפיסת החירות מהפילוסופיה
המודרנית לזו האקזיסטנציאליסטית ,מעבר שכפי שיתברר בהמשך מקבל את ביטויו גם
בהגויותיהם של הרב קוק והרב שג"ר .ככלל יש להדגיש שפרק זה והעבודה כולה ייסובו סביב
ההיבט של החירות החיובית ולא סביב ההיבט של זו השלילית .אבחנה זו מבוססת על דבריו של
ברלין אשר מזהה שני מושגים שונים של חירות .החירות השלילית עניינה הוא חופש הפעולה של
האדם ,ובכלל זה סיקול אבני הנגף המכשילים אותו מלפעול כרצונו ושאלת הגבול אותו מציבים
לחופש פעולתו .חירות זו ,כאמור ,לא תזכה לעיסוק בעבודה זו .החירות החיובית אינה מתעניינת
בחופש פעולתו של האדם אלא בחופש רצונו .לאמור :שאלתה היא עד כמה רצונו ובחירותיו של
האדם נובעות ממקור שהוא אכן חופשי ולא מגורמים פנימיים וחיצוניים המכריחים אותו
בבחירתו .כאמור ,לאורך כל העבודה היבט זה של חירות יעמוד באור הזרקורים 29.מובן כי מהלך
הסקירה שתבוא בשורות הבאות אין עניינו להיכנס להגויות הנידונות בפירוט ובהרחבה ,לכל הגות
תוקדשנה שורות ספורות של הסבר תמציתי ומבואי בסגנונו 30כאשר עיקר הדגש מושם על תהליך
השתלשלות והתפתחות מושג החירות .מטרת הדברים הינה ,כאמור ,לספק רקע כללי לאופי רעיון
החירות בהגויותיהם של הרב קוק והרב שג"ר .קשה יהיה לעמוד על החידוש שבדבריהן ללא
הצבתן בתוך ההקשר הפילוסופי הכללי .לשם עניין זה ,אפוא ,מוקדש פרק זה.

28

ברלין ישעיהו ,ארבע מסות על חירות( ,תרגם :י .שרת) ,תל אביב :הוצאת 'רשפים'[ ,1221 ,להלן' :ברלין ,שני
מושגים'] ,עמ' .121
29
אשר על כן ,אשמיט בדבריי את הדיון בהוגים מרכזיים רבים דוגמת הובס ומיל שדיוניהם בעניין החירות פחות
נוגעים לשתי ההגויות בהן אני מבקש לעסוק .להגדרת רעיון החירות השלילית ראה :שם ,עמ'  .122-122להגדרת
רעיון החירות החיובית ראה :שם ,עמ' .122-121
30
לביבליוגרפיה לטיבו של המושג חירות והמחקר שנעשה בתחום ראה :איש שלום בנימין ,הרב קוק בין רציונליזם
למיסטיקה ,תל אביב :הוצאת 'עם עובד'[ ,1226 ,להלן' :א"ש ,רציונליזם'] ,עמ'  ,222-222הערה .1
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 1.0החירות בפילוסופיה המודרנית  -סובסטנציה פנימית כמקור לחירות
 - 1.2.1שלב ראשון :בין הגוף והנפש
את השלב הראשון בפילוסופיית החירות המודרנית ניתן לזהות בהגויותיהם של דקארט ושפינוזה.
דקארט ,כידוע ,מוצא את הוודאות הראשונית בעובדת היותו עצם חושב ' -אני חושב לכן אני
נמצא' 31.על כל נמצא מעבר ל'היות-החושב' יוטל ספק ביחס למציאותו .אבחנה זו היא הבסיס
להפרדה החריפה בפילוסופיה הקרטזיאנית בין הנפש ובין הגוף .הנפש אינה תלויה בגוף ,אפיונה
נעוץ בחשיבתה .הגוף ,לעומת זאת ,יתואר במושגים הקרטזיאניים כהתפשטות טהורה 32.האדם,
אפוא ,הינו אחדות של שתי סובסטאנציות השונות באפיונן ,הנפש והגוף .כיצד יש להבין אחדות
זו? לטענתו של דקארט ,אחדות זו הינה וודאית ,שהרי חשים אנו בנפש את השינויים החלים בגוף,
אך היא נותרת סתומה ,איננו מבינים את אופן החיבור 33.קשר זה ,המקבל גם הסבר פיזיולוגי
במשנתו של דקארט 34מניח לו להסביר את ההיפעלויות של האדם .לאמור :התקשרותה של הנפש
בגוף ,מעכירה את צלילותה של הנפש על ידי ההיפעלויות הנגרמות על ידי הגוף ,ובכך מצטמצמת
חירותו של האדם .כך הבעיה האנתרופולוגית של ההפרדה בין הגוף לנפש הופכת לבעיה מוסרית.
הגוף ,המשפיע כאמור על הנפש ,פועל מתוך הכרח פיסי וביולוגי ,ואילו הנפש עצמה פועלת מתוך
התבונה .כל ערכו של האדם באשר הוא בעל חירות הרצון ובעל תבונה הוא בהכוונתם של יצרי
הגוף ,בהעמדת ערכים תבוניים כערכים הנעלים ביותר והכרת הטובות האמיתיות אשר בחיים .זו
היא ,אפוא ,תמצית החירות הקרטזיאנית .חירות האדם ,לדעת דקארט ,הינה הנכס היקר ביותר
שניתן לו להשיג .החירות אמנם לא תנחיל לו עושר וכבוד ,אך היא תעשה את האדם אדון לעצמו
ותקנה לו אושר פנימי ומושלם.

35

"החירות" כך כותב דקארט אל כריסטינה ,מלכת שבדיה" ,היא

הדבר האציל ביותר שבנו .על ידיה דומים אנו במידת מה לאלוהים ,ומשתחררים כביכול ,משלטונו
עלינו".

36

אם אצל דקארט מודגשת האבחנה בין הגוף לנפש ,הרי ששפינוזה מבקש לכונן תפיסה מוניסטית
לפיה הגוף והנפש אינם אלא שני תארים שונים של העצם האחד .מתוך אותה מגמה מוניסטית

31

דקארט רנה ,הגיונות על הפילוסופיה הראשונית( ,תרגם :י' אור) ,ירושלים :הוצאת 'מאגנס' ,תשל"ו ,עמ' .22
32
ביסוס הוודאות בעולם הגופים על ידי הקביעה כי אלוהים לא ירמה אותנו בהסבת תחושות מוטעות ,אינו מענייננו
ולכן לא נתעכב עליו.
33
ברגמן הוגו שמואל ,תולדות הפילוסופיה החדשה ,מניקולאוס קוזאנוס עד תקופת ההשכלה ,ירושלים :הוצאת
'מוסד ביאליק' ,תש"ל[ ,להלן' :ברגמן ,תולדות ,מקוזאנוס להשכלה'] ,עמ' .126
34
שם ,עמ' .121
35
שם ,עמ' .122
36
מצוטט בברגמן ,שם ,עמ' .121

22

מבקש שפינוזה לאחד את שני הניגודים הקלאסיים ,החופש וההכרח .הפירוש העממי והמופרך

37

לחופש הינו חופש הבחירה ,היינו ,היכולת השרירותית לבחור בא' ולא בב' .שפינוזה ,לעומת זאת,
רואה פעולה חופשית כפעולה הנובעת מתוך טבעו של הפועל ללא כל אניסה מן החוץ.

חופשי נקרא אותו דבר ,הקיים מתוך הכרח טבעו בלבד ,והנקבע לפעול על ידי עצמו בלבד;
ואילו הכרחי ,או מוטב לומר כפוי ,נקרא אותו דבר ,הנקבע על ידי אחר להתקיים ולפעול
בדרך קבועה ומסוימת.

38

הגדרה זו המובאת בחלק א' של הספר 'אתיקה' הדן במושג האלוהים ,נכונה ,כמובן ,רק ביחס
לאלוהים ,היש הכולל .באשר לאדם מלמד שפינוזה כי" :בהכרח כפוף האדם תמיד להיפעלויות,
נגרר אחרי הסדר הכללי של הטבע ונשמע לו" .39עמדה המאמינה ביכולתו של האדם לחרוג מן
ההכרח ולפעול מתוך חופש שרירותי יזהה שפינוזה כעמדה המבינה את האדם כ'ממלכה בתוך
ממלכה' .לאמור ,בעוד שעולם הטבע מתנהל באופן מכאניסטי על בסיס חוקים והכרח ,האדם
מובן לפי עמדה מוטעית זו כישות עצמאית השונה באופן מהותי מכל שאר מערכות הטבע בכך
שיש לאל ידו לבחור באופן שרירותי בכל הקורה אותו .מהו ,אפוא ,אידיאל החירות אותו מסמן
שפינוזה עבור האדם על רקע שלילתו את הבחירה החופשית? הווי אומר :פעילות האדם מתוך
הבנת סיבותיו .אדם הפועל מתוך 'סיבה הולמת'  -לדוגמה :מתוך תבונתו  -מגשים את חירותו
במובן של היקבעות עצמית אוטונומית .אין כאן שרירותיות של בחירה ,אלא הכרח תבוני 40.בדברי
המבוא לספר אתיקה ,משרטט יובל את דיוקנו של האדם החופשי .לדבריו ,מתוך קיבוץ כמה
מקורות בדברי שפינוזה ,דיוקן דמותו של האדם החופשי יצטייר

כאדם שהגיע לממדי שחרור מרחיקי לכת בחייו ומצא בהם משמעות ושמחה ...זהו אדם
שהבין לעומקה את זהות האל והעולם; החי ותופס את עצמו  -כאופן וכהבזק חד פעמי  -של
היש האלוהי הכולל; שמקובל עליו כי כל הדברים הכרחיים בשווה ,לרבות מה שמתרחש
בחייו ובסביבתו .הוא חווה הכרחיות זו לא כשרירותית ,אלא כביטוי למשמעות התבונית,
כלומר האלוהית ,החודרת את היקום ומעניקה משמעות גם לחייו כאדם יחיד ...תודעת
37

לשונו של יובל במבוא שכתב לספר אתיקה .ראה :יובל י" .מבוא :המהפכה הפילוסופית של שפינוזה" ,בתוך:
שפינוזה ברוך ,אתיקה( ,תרגם :י' יובל) ,תל אביב :הוצאת 'הקיבוץ המאוחד' תשס"ג[ ,להלן' :שפינוזה ,אתיקה'] ,עמ'
.22
38
שפינוזה ,אתיקה ,עמ' .23
39
הנ"ל ,תורת המידות( ,תרגם י' קלצקין) ,ירושלים :הוצאת 'מאגנס' ,תשל"ה ,ד,ד .וראה :ברגמן ,תולדות,
מקוזאנוס להשכלה ,עמ' .231
40
להסבר מקיף של נקודה זו בתפיסת החירות של שפינוזה ראהKisner Matthew, Spinoza on Human :
Feedom Reason, Autonomy and the Good Life, Cambridge: Cambridge University Press,
( 2011, pp 17-43.להלן :קיסנר ,שפינוזה).
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ההכרחיות של האדם החופשי אינה אפוא פטליזם ולא התבטלות עצמית .הוא ממשיך
להתמודד עם התנגדותן של סיבות חיצוניות ולהקרין את עצמו ורצונו על הדברים שמסביב,
בבחינת גורם טבעי נוסף המשתתף במשחק הכוחות הקוסמי וחותר להגביר את עוצמת
קיומו ופעולתו .עם זאת ,הוא מבין שהדרך להשגת מטרתו היא ההבנה עצמה ,ואותה צריך
אפוא לפתח מעל לכל ...מבחינה זו האדם החופשי הוא בעל רצון פעיל; אבל רצונו אינו
מבוטא כחופש בחירה אלא כחתירה להגברת עוצמת קיומו ופעולתו בהדרכת התבונה,
שבה ...הוא רואה את היסוד לכל מעלה טובה.

41

החירות ,אותה ניתן לזהות כחירות המטאפיסית ,היא היות האדם פועל מתוך הבנת סיבותיו ולא
מתוך אילוץ והכרח חיצוני .חירות זו התגלגלה וקיבלה ביטויים שונים בתפיסותיהם של רוסו,
קאנט ,היגל ותלמידיהם .בהגויות אלו ,על אף ההבדלים הקיימים ,החופש האמיתי אינו מוגדר על
ידי בחירה אלא על ידי היקבעות עצמית של האדם במיצוע עיקרון כללי ,המבטא את מהותו.

42

ואולם ,לצד חירות זו שפינוזה לא שולל את החירות הפוליטית במובן של הבנת האדם את עצמו
כיצור בוחר .הבנה זו לא מעידה על חירותו המטאפיסית שכן אי ידיעת האדם את הסיבה
המפעילה אותו אינה הוכחה לחירותו 43,אולם היא המאפשרת לכונן מדינה דמוקרטית וליברלית
אשר הגותו של שפינוזה מבשרת כמה מיסודותיה .כל אזרח ,כך טוען שפינוזה ,צריך שיהיה רשאי
לבטא את אמונותיו ולקדם את האינטרסים שלו כל עוד אין בכך פגיעה בשלום הכללי .העובדה כי
האמונות והאינטרסים אינם אלא תוצאותיהם של היצר והדמיון ,אין בה כדי לגרוע מחשיבותו של
עיקרון החופש הפוליטי.

44

 1.2.2שלב שני  -בין האני המוסרי לאני הניסיוני
שפינוזה ,כאמור ,התווה את דרכה של החירות המודרנית כפעילות האדם מתוך מהותו המקבלת
את ביטויה במיוחד בהיבט התבוני שלו .כיוון זה הלך והתפתח בדרכים שונות אצל הוגים שונים
וביניהם :רוסו ,קאנט ופיכטה.

41

יובל י" .מבוא :המהפכה הפילוסופית של שפינוזה" ,בתוך :שפינוזה ,אתיקה ,עמ'  .22-22ראה גם :קיסנר,
שפינוזה ,עמ' .122-212
42
יובל ,שם ,עמ'  .21עוד על היחס בין חירות ודטרמיניזם ועל תחושת החירות של הסובייקט בהגותו של שפינוזה
ראהNaess Arne, "Is Freedom consistent with Spinoza`s Determinism", Spinoza on Knowing, :
 Being and Freedom, J.G. Van Derbend (ed), The Netherlands: Van Gorcum & Comp. B.V.Assen, 1974, pp. 6-23.
43
כניסוחו של ברגמן ,שם.
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יובל ,שם .להרחבה ראה :פינס שלמה" ,על גלגולים של המונח חרות" ,עיון לג( ,תשמד)[ ,להלן' :פינס ,גלגולים של
המונח חירות'] עמ' .236-231

24

את ספרו 'האמנה החברתית' פותח רוסו במילים המפורסמות הללו' :האדם נולד חופשי ,ובכל
מקום הוא נתון בכבלים'.

45

באופן פשוט ,נראה כי רוסו מתכוון בשני חלקי המשפט לפער

כרונולוגי .לאמור :בתחילת ההיסטוריה היה האדם חופשי .כאשר התחילו תהליכי החיברות
והציוויליזציה ,נכבל הוא באזיקים .כך לדוגמה בדבריו הבאים ביחס לאדם ולמה שארע לו
בעקבות תהליכים אלו:

הוא צריך היה [במצב החברה והתרבות (י.מ - ]).כדי לזכות ביתרון  -להראות את עצמו
שונה מכפי שהוא למעשה .להיות ( )Etreולהיראות ( )Paraitreנעשו שני דברים שונים
לחלוטין; וההבדל האמור הוא מקורם של הפאר המנסה להרשים ,העורמה רודפת
התרמית ,וכל שאר המידות הרעות בנות לווייתן של אלה .מבחינה אחרת ,מאדם חופשי
ועצמאי ,כפי שהיה קודם ,הרי בשל ריבוי של צרכים חדשים ,ניתן לומר שהוא נעשה עתה
משועבד ( )asserviלכל הטבע ובעיקר לבני-מינו .הוא נעשה עתה לעבדם של אלה גם בהיותו
אדונם.

46

מתוך הדברים ניתן לחלץ שתי תובנות מרכזיות באשר לאופן בו פוגעים תהליכי הציוויליזציה
בחירותו של האדם :א .בעצם המצב החברתי יש צורך להיראות .האדם נכנס למשא ומתן לא רק
באשר ל'איך הוא' אלא גם באשר ל'איך הוא נראה' .אדם שחי בחברה עסוק כל הזמן במשחק של
תדמיות ובפער בין מה שהוא מצד עצמו ובין האופן בו הוא נערך בעיני הזולת .ב .במצב החברתי
מפתח אדם צרכים שאינם טבעיים עבורו .למשל :המלחמה על המעמד והכבוד ,שהשלכותיה היא
רדיפה אחר בית ומקצוע מכובדים ,נעשית לצורך .כאן הולך ומשתעבד האדם לכל מה שמספק לו
את אותם הצרכים החדשים שלו .רוסו אפוא דגל בשיבת האדם אל טבעו הראשוני שאינו כפוף
לאופן היראותו בעיני הזולת .ברגמן מדגיש כי למרות שימושו החוזר של רוסו באופן הדיבור
ההיסטורי ,אין כוונתו לחזרה לאיזו מציאות שנשכחה מלב האנושות .החזרה אל הטבע ,למעשה,
אינה אלא חזרה אל פנימיותו של האדם ,זו שטרם נכבלה בצורך למצוא מקום בחברה 47.בכל
אופן ,מי שניתב באופן בולט את הגותו לכיוון זה הינו עמנואל קאנט 48.בלשונו המתווכת של
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רוסו ז'אן ז'אק ,האמנה החברתית( ,תרגם :ע' בסוק) ,תל אביב :הוצאת 'רסלינג' ,2663 ,עמ' .22
46
מצוטט ומתורגם אצל :קליין יצחק ,הדיאלקטיקה של האדון והעבד ,פירוש לפרק מתוך "הפנומנולוגיה של
הרוח" של הגל ,תל אביב :הוצאת 'עם עובד' ,1222 ,עמ' .12
47
ברגמן הוגו שמואל ,תולדות הפילוסופיה החדשה ,מתקופת ההשכלה עד עמנואל קאנט ,ירושלים :הוצאת 'מוסד
ביאליק' ,תשל"ג[ ,להלן' :ברגמן ,תולדות ,קאנט'] ,עמ'  .21וראה גם :פינס ,גלגולים של המונח חירות ,עמ' .231
48
להיבטים שונים של הזיקה בין תפיסות החירות של רוסו ובין תפיסותיהם של קאנט ,פיכטה והיגל עליהן ידובר
בהמשך ראה בהרחבהJames David, Rousseau and German Idealism - Freedom, Dependence :
and Necessity, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
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ברגמן" :האדם" לדעת קאנט "נברא חופשי בידי אלוהים ,הוא קיבל כשנברא את הצו המוסרי
ובזה גם את החירות לציית לצו המוסרי הזה' .אתה יכול ,כי אתה מצווה' ...הטבע המוסרי של
האדם הוא תכליתי ,הוא תפקידו של האדם ,שליחותו .האני המוסרי הזה אבד כביכול לאדם
הניסיוני" 49.קודם הצגת תפיסתו של קאנט יש מקום לציין כי הפרדה זו ,בין האני המוסרי-
הפנימי ובין האני שכבר הזדהם בזוהמת הניסיון ,מצאה לה מושב גם בהגותו המוקדמת של
פיכטה.

50

פיכטה בכתביו מדגיש ,על גבי אבחנתו של רוסו באשר לשתי הרמות של האני,

"שהאנושות יכולה להתקרב למצב אידיאלי של האדם הטבעי רק על ידי 'דאגה ,מאמץ ועבודה".

51

פיכטה ,אפוא ,מבחין בין הראוי להיות ובין המצוי .לשאלה מניין ידע האדם את טיבו של המוסר
אשר על פיו יידון את העובדות ויעריכן יענה פיכטה כי מקורה של התשובה לשאלה זו מצוי ב'אני'.
הקושי יהיה בכך שהאדם יצטרך לטהר את ה'אני' ,לסלק ממנו כל תוספת זרה ולהגיע בדרך זו אל
צורתו הראשונית .אצל פיכטה ,אפוא ,ישנם שני מצבים .המצב הלא רצוי הוא המצב בו האני
הנסיוני אינו זהה לאני האמיתי כאשר היקבעותו לכודה בנסיבות חייו ,סביבתו ,חברתו וכיו"ב.
המצב הרצוי הוא כאשר קיימת זהות בין האני הניסיוני ובין זה הפנימי .מטרתו למעשה של האדם
היא חתירתו האינסופית (וממילא הבלתי ניתנת למיצוי) אל עבר זהות זו תוך התגברות על כל
המסיטים והמכשילים אותו מאמת חייו הפנימית 52.נשוב לקאנט :בפילוסופיה הקנטיאנית נוגע
עניין זה בשאלת האנטינומיה השלישית ,קרי ,הסתירה בין אפשרות תפיסת העולם כמתהווה גם
באופן חירותי ובין האפשרות ההפוכה לפיה כל התופעות בטבע מתהוות לפי חוקים סיבתיים.
ניתן ,לדעת קאנט ,לומר שאכן מצד האופן בו משתקף העולם לעיני האדם ,היינו ,מצד עולם
התופעות ,ישנו טור סיבתי מוחלט שאינו מותיר מקום לאלמנט של חירות .ואולם ,מצד ה'דבר
כשלעצמו' ,אפשר ובהתרחשויות השונות קיים מימד חירותי .באופן זה ניתן ביחס לסובייקט
הפועל לומר שמצד האני הניסיוני הוא פועל מתוך סיבתיות מוחלטת כתופעה אחת מיני תופעות
רבות המשפיעות אחת על רעותה ומושפעות באותה הדדיות ,אך מצד ה'דבר כשלעצמו' הסיבה
האמיתית לפעולת האדם היא האופי השכלי .למעשה ,כיוון שאין בכוח האדם להכיר אלא את
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שם ,עמ' .21-22
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על הזיקה בין הגותו המוקדמת של פיכטה בנוגע לחירות להגותו של שפינוזה ראהWood Allen. "Fichte on :
Freedom: The Spinozistic Background", Spinoza and German Idealism, E. Forster and Y.
Melamed (eds), Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 121-135.
51
שם.
52
עוד ע ל היבט זה בהגותו של פיכטה ראה :ברגמן הוגו שמואל ,הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר,
ירושלים :הוצאת 'מוסד ביאליק' ,תשל"ג[ ,להלן' :ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית'] ,עמ'  .12מעניין לראות כי גורביץ'
בספרו על הפוסטמודרניזם מוצא בהגותו של פיכטה רעיונות שהטרימו את רעיונות הפוסטמודרניזם ביחס לסובייקט.
ראה :גורביץ' דוד ,פוסטמודרניזם תרבות וספרות בסוף המאה ה ,02-תל אביב :הוצאת 'דביר'[ ,1222 ,להלן:
'גורביץ' ,פוסטמודרניזם'] ,עמ' .112
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עולם התופעות בלבד ,הוא איננו יכול להכיר את אותו אופי שכלי ,אך בכל זאת רשאי הוא להניח
את קיומו 53.רעיונות עיוניים אלו מקבלים ביטוי אצל קאנט בתבונה המעשית .החירות ,מבחינה
זו ,תהיה ההיענות המלאה של האדם לצו הקטגורי המוסרי .בהיענותו של האדם לצו הקטגורי
(אשר אופי היקבעותו מקבל פירוט אצל קאנט) ,ו'בהזדכותו' מכל גורם אחר לפעולתו מממש הוא
את החירות .החירות אינה משנה דבר בעולם החוש הניסיוני ,אך מהפכת את פנימיות המעשה .כל
זמן שהאדם משתייך לעולם הטבע ומופעל על ידי סיבות שונות ,נתון הוא לשעבודו של הטבע.
לכשיהיה סובייקט של רצייתו הפנימית ,כאשר ייענה לצו הקטגורי ,או אז יצא לחופשי .החירות,
למעשה ,היא התוכן של הצו הקטיגורי .החירות ,אם כן ,לא ניתנה לאדם ,אלא מוטלת עליו .הוא
אינו חופשי ,אלא הוא מצווה להיות חופשי.
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 1.2.1שלב שלישי  -האני הניסיוני כמימוש של הרוח המוחלט
בפילוסופיית החירות של היגל ,העיקרון השפינוזיסטי מקבל הרחבה כאשר חירותו של האדם
אינה בהיקבעותו לעצמו ,אלא במודעותו למצבו כמממש את הרוח המוחלט .את מקומה של
המהות העצמית האינדיווידואלית תופס מעתה הרוח המוחלט הכללי .לאמור :המעבר ממצב של
הוויה לתודעה ,ממצב בו הסובייקט ללא ידיעתו משמש 'כלי' בידי הרוח המוחלט לבוא לידי
מימוש ,למצב בו הוא מודע לסופיותו המשמשת בידי האינסופיות להופיע  -הוא הוא חירותו .אם
אצל פיכטה ה'אני' הטהור הוא מצב שמעבר למימוש אליו נדרש האדם לחתור כל מהלך חייו ,הרי
שאצל היגל ה'אני' כפי שהוא ,הוא הינו למעשה הביטוי לתנועת ההתקדמות של הרוח המוחלט.
למותר לציין כי חלק מהתגלותה של הרוח היא המודעות ,שלה עצמה השלכות על מצב ההוויה.
אין על האדם לקבל את עצמו כפי שהוא (כביכול גורס היגל בעמדה של פטליזם) שהרי בעצם
מודעותו לעצמו ,משתנה גם הוויתו .החירות אינה מתמצה רק במחשבה אלא מקבלת את
אותותיה במעשה .תנועת חייו של האדם נעה בין הרפלקציה המודעת להשלך שלה על הוויתו.
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ברגמן ,תולדות ,קאנט ,עמ'  .132ראה עוד על אפשרויות הפיתוח הגלומות ברעיון זה :ברגמן הוגו שמואל" ,על
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Carnois Bernard, The Coherence of Kant`s Doctrine of Freedom, trans: D. Booth, Chicago:
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Cambridge University Press, 1991, pp. 25-28; Guyer Paul, Kant`s System of Nature and
Freedom, Oxford: Clarendon Press Oxford, 2005, pp. 121-126.
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 .12-22עמ'  ;112סיגד רן ,אקסיסטנציאליזם המשך ומפנה בתולדות התרבות המערבית ,ירושלים :הוצאת 'מוסד
ביאליק' ,תשל"ה[ ,להלן' :סיגד ,אכסיסטנציאליזם'] ,עמ'  ;12-12קליין יצחק ,חירות דיאלקטית  -מחשבות אל מעבר
לדיאלקטיקה של הגל ,תל אביב :הוצאת 'רסלינג' ,2663 ,עמ' .12-32

27

 1.2.2סיכום  -העצמת האני האוניברסאלי תוך הזנחת האני הניסיוני
נקל להבחין כי לכל שיטות הפילוסופיה המודרנית שהוצגו עד כה מאפיין בולט .מחד מבקשת
הפילוסופיה  -בעקבות שאלת הוודאות האפיסטמית  -להניח את כל כובד משקל הידיעה על
האדם ,על צורת מחשבתו והכרתו .מקומם של וודאותו ,אופיו ואפילו עצם מציאותו של העולם
החיצון מוסטים הצידה ,ותודעת האדם הופכת להיות מרכז העניין .מאידך ,העיסוק ב'אני' אינו
מתיימר לפנות אל האני הפשוט ,היומיומי של כל פרט ופרט .האני אינו אלא האני האוניברסאלי,
עצם היות האדם חושב אצל דקארט ,הצו הקטגורי הנכון עבור כלל האנושות אצל קאנט ,הרוח
המוחלט המתגלם בפרטים אצל היגל וכיו"ב .מקומה של חווית האדם נעדר .בדברי ביקורתו על
הפילוסופיה מדמה אותה קירקגור בהקשר זה לאדם הבונה ארמון גדול ומרהיב ,אך הוא עצמו גר
בדיר הכלבים הסמוך .הפילוסופיה לא נוגעת במתרחש אצלו ,הוא לא הפילוסופיה שלו והיא לא
הוא.
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 1.1החירות האקזיסטנציאליסטית  -השיבה אל האני הניסיוני
 1.1.1החירות שבאקט הדילוג של הפרט
הזנחת ה'אני הניסיוני' שבפילוסופיה המודרנית בכלל וזו ההיגליאנית בפרט ,היא המסד לחשיבה
הקירקגוריאנית ,בה ניתן לזהות את ראשית האקזיסטנציאליזם .היגל ביקש לתאר את
הפילוסופיה מנקודת המבט של הרוח המוחלט .הסובייקט הפרטי ,לדעתו ,אינו אלא כלי
ההתגלמות של הרוח .קירקגור ,כתוצאה מכך ,מבקש להחזיר את כובד המשקל אל היחיד 57.את
התפתחותו של העולם  -שהיא תהליך התגלותו של הרוח המוחלט  -ראה היגל כתהליך הכרחי
בהתאם לחוקי הלוגיקה הדיאלקטית .קירקגור ,אל מול תפיסה זו ,נלחם על חירותו של היחיד,
וטוען כי המעבר מהאפשרות אל הממשות אינה הכרחית אלא עוברת דרך אקט הדילוג של הפרט,
אקט שהמאפיין המרכזי שלו הוא חירותו 58.למעשה ,מבחינה פילוסופית ,קירקגור צועד צעד אחד
אחורה ביחס לפילוסופיה ההיגליאנית .אם האחרון החל את התפלספותו ממושגי האידיאה ,הרי
שקירקגור חוזר אל הסובייקט המבין מתוך שרירותיות את האידיאות באופן מסוים ולא אחר.
קירקגור ,אפוא ,מדגיש את העובדה כי היסוד להבנת המושגים הרוחניים מתחיל מבחירתו של
56

כיוון זה של ביקורת (ובכלל זה המובאה מדברי קירקגור) מפתח ברגמן בספרו 'הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור
עד בובר' כמבוא לקראת עיסוק בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית והדיאלוגית .ראה ברגמן ,הפילוסופיה
הדיאלוגית ,עמ'  .12-12ראה גם :סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ'  .2-12שאלת זיקתו של קירקגור להיגל נידונה
בהרחבה במחקר ,לפירוט של העוסקים בנושא ראהStern Robert, Understanding Moral Obligation - :
Kant, Hegel, Kierkegaard, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 173, footnote 1.
57
וזאת ,מבלי להיסחף לקיצוניות הרומנטית .ראה ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית ,עמ' .21-22
58
ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית ,עמ'  ;112-112סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ' .16-11

28

האדם .בחירה זו ,מדגיש קירקגור ,יש בה מן השרירותיות ומן הדילוג  -מכוח חירותו האותנטית
של האדם מכריע הוא באיזה אופן מבין הוא את העולם .קירקגור יציין שלושה טיפוסים -
האסתטי ,האתי והדתי  -כאשר השניים האחרונים מכוח הכרעתם הפרטית בוחרים להשתעבד
לצו עליון .זיהוי האידיאה וההשתעבדות אליה ,אינה כורח הכופה את עצמו על היחיד כבמשנתו
של היגל ,אלא נובע בראש ובראשונה מהכרעה של הסובייקט .האמת המשמעותית עבור האדם,
אפוא ,אינה האמת האובייקטיבית (דוגמת ההיגד' :בשנת  1222התרחשה המהפכה הצרפתית')
אלא האמת הסובייקטיבית הנובעת מהכרעתו של האדם (כגון :האמונה באלוהים).

 1.1.2הקיום קודם למהות

59

60

סארטר ,בבקשתו לשחרר את האדם מכל אזיקיו הכובלים את חירותו ,שולל כל אופן של
היקבעות ראשונית .המדובר ,כמובן ,אינו באזיקים וכבלים כפשוטם אלא אזיקים הבאים לידי
מימוש בצורת האמונה באלוהים המזוהה עם ערכי האמת והנצח ,אישיות סמכותית אליה נכפף
האדם ולבסוף גם זהותו הקבועה של האדם עצמו 61.ללא היפטרות מגורמים אלה ,לא יהיה האדם
חופשי .לאחר סיקול אבני נגף אלו מעל דרכה של החירות יוכל סארטר ללמד כי:

מצויה ישות אחת אשר קיומה מקדים את מהותה; ישות הקיימת לפני שאפשר להגדירה
על-פי עיון במוׂשגּה .ישות כזו היא אדם ...למה מתכוונים אנו באומרנו שהקיום קודם
למהות? פירוש הדבר שהאדם ראשית לכל קיים ,פוגש את עצמו ,חורג אל העולם ,ומגדיר
את עצמו לאחר מכן .אם האדם לפי ההשקפה האקסיסטנציאליסטית אינו ניתן להגדרה,
הרי זה מפני שבתחילה אינו ולא כלום .הוא ייהפך למשהו לאחר מכן ,ואז הוא יהיה מה
שיעשה מעצמו.

59

ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית ,עמ'  ,22-21עמ'  ;23-22 ,21-21מרקוזה ,שיטת הגל ,עמ'  ;216-212סיגד,
אכסיסטנציאליזם ,עמ' .112-112 ,23-22
60
משפט זה שבהגותו של סארטר קיבל העצמה והוצב במרכז ,כבר מצוי בהגותו של היידיגר .את הגותו של סארטר
ביחס לחירות אפרט מעט יותר משאר ההגויות שהוצגו כאן ,כיוון שהרב שג"ר ,כפי שנראה ,נתלה רבות בהגות זו.
61
דבריי על סארטר מבוססים בין השאר על ניתוח הגותו המופיע בספרו של אליעזר מלכיאל שיצא לאחרונה לאור.
הגותו של סארטר מובאת בספר  -העוסק ,בשאלת החירות מן המבט הקומפטיביליסטי מחד והליברטני מאידך -
כמייצגת בולטת של החירות הליברטנית .בדבריו ,בחר מלכיאל מסיבות שונות לעקוב בעיקר אחר מהלך הרצאתו של
סארטר 'האכסיסטנציאליזם הוא הומניזם' חרף היות הרצאה זו פופוליסטית ופחות מדויקת ביחס לכתביו האחרים.
כיוון שכך פסעתי גם אני בעקבות הרצאה זו (ראה :מלכיאל אליעזר ,רצון ,חירות והכרח ,רמת גן :הוצאת 'אוניברסיטת בר
אילן' ,2611 ,עמ' .)21-166

29

אם אמנם הקיום קודם למהות ,הרי לעולם לא יהיה אפשר להסביר את מעשי האדם
במסגרת המסוימת והנתונה של הטבע האנושי .במילים אחרות ,אין דטרמיניזם  --האדם
הוא חופשי ,האדם הוא חירות.

62

זהות מהותית הקודמת לקיומו של האדם מהווה ,לדעת סארטר ,אבן נגף עבור חופשיותו .סארטר
שולל את קיומה של זהות זו ,ורואה בה יצירה מאוחרת (במובן הסיבתי ,כדלהלן) לקיומו של
האדם .האדם ,אם כן ,הופך את עצמו למה שהוא .כאן המקום לשאול ואף לקבול :האם תיאורו
של סארטר את ההוויה האנושית מתאר את הדברים כהוויתם? האם קולע הוא בתיאוריו
למציאות הקיום האנושי?

אין שום דבר שיהא קודם להשלך עצמי זה ,אף לא בשמי החוכמה עצמם .האדם ישיג קיום
של ממש רק כאשר יגיע למטרה שהציב לעצמו ,אך לא תמיד הרצון זהה עם השאיפה ,שכן
בדרך כלל מתכוונים אנו במושגים אלה להחלטה מודעת שהחלטנו לעתים קרובות לאחר
שכבר הפכנו להיות מה שהננו .ייתכן שברצוני להצטרף למפלגה ,לכתוב ספר או להתחתן.
אך במקרים אלה מה שקרוי בדרך-כלל [כ]גילויו של רצוני הינו ביטוי לאיזו בחירה קודמת
וספונטאנית יותר.

63

סארטר ,אפוא ,מבדיל בין שתי רמות של בחירה .הרמה השטחית של הבחירה  -בה נכלול את רצון
האדם להצטרף למפלגה ,לכתוב ספר או להתחתן  -הינה פועל יוצא של רמה בסיסית יותר של
בחירה ,בלשונו של סארטר' :בחירה קודמת וספונטאנית יותר' .מובן כי קדימותה של הבחירה
אינה קדימות זמנית ,אילולי כך ,היה האדם אסור בכבלי בחירתו המוקדמת משעה שבחר בה .את
קדימות הבחירה יש להבין כקדימות לוגית או אונטולוגית .השורות הבאות יש בהן כדי לסייע
בהבהרת הדברים:

הסיפור ידוע :מלאך ציווה על אברהם להקריב את בנו .64הציות היה בבחינת הכרח ,אם
אמנם היה זה מלאך שהופיע ואמר" :קח את בנך… והעלהו שם לעולה" .אולם במקרה זה
כל אחד מאתנו היה חוכך בדעתו – האמנם זה מלאך? ונוסף על כך – האמנם אני אברהם?
איה ההוכחות? […] אם מלאך מופיע לפני ,איה ההוכחה שהוא מלאך? ואם אני שומע

62

סארטר ז'אן פול ,האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם( ,תרגם י' גולומב) ,ירושלים :הוצאת 'כרמל'[ ,1222 ,להלן:
'סארטר ,האקסיסטנציאליזם'] ,עמ'  11ו.21
63
שם ,עמ' .12
64
למעשה ,בסיפור המקראי המצווה אינו מלאך אלא אלוהים בכבודו ובעצמו.

31

קולות ,מי יכול להוכיח לי שמקורם משמים ולא מגיהנום ,מתת-הכרתי ,או ממצב פתולוגי
כלשהו? ואיה הראיה שאמנם קולות אלה מיועדים אלי? […] לעולם לא אמצא הוכחה
כלשהי לכך; לעולם לא אמצא סימן שישכנע אותי בכך .אם אשמע קול דובר אלי ,חייב אני
תמיד להחליט בעצמי אם זהו קולו של המלאך .כאשר אני בוחר בדרך פעולה הנראית לי,
הרי שאני הוא המחליט שהיא טובה ולא רעה.

65

לאמור :אברהם מכריע לעקוד את בנו כיוון שמוכרח הוא לציית לצו אלוהים .ואולם ,בחינה
פנומנולוגית של המתרחש אצל אברהם תגלה שהכרעתו הנזכרת עומדת על הכרעה בסיסית יותר -
ההכרעה להבין את המציאות באופן זה ולא אחר .רעיונות המפתח הינם אפוא' ,רפלקציה'
ו'פרשנות' .על גבי פרשנות מסוימת של המתרחש סביב האדם ובתוכו ,הכרעתו  -במובנה השטחי -
כבר לא תהיה חופשית .אפשרותו של האדם לחרוג באופן רפלקטיבי מבעד לפרשנות הראשונה,
ולהבין מחדש את כל המתרחש סביבו היא המקנה לו את חירותו והיא המקנה לו את אפשרותו
ליצור את עצמו  -קיומו ,אפוא ,קודם למהותו ולזהותו.

66

כאן צצה נקודה משמעותית נוספת בתפיסת חירותו של סארטר' :האדם נידון לחירות' .החירות
הינה המצב האונטולוגי הקבוע בה שרוי הוא בהכרח .כיוון שחירות האדם הינה למעשה ביטולו
של כל דטרמיניזם לוגי ,פיסי או פסיכולוגי ,משמעותה היא הכרח האדם ליצור עצמו פעם אחר
פעם .בשלב זה מתגלית המועקה שבחירות ,אך מועקה זו לא מתמצית בכך .כלומר ,לא זו בלבד
שהאדם נאלץ ליצור את עצמו ,אלא שליצירתו את עצמו אין משמעות אונטולוגית .באשר יצירת
האדם את עצמו ,מקורה בשרירותיות הבחירה הפרשנית שלו ,היא לא מקבלת כל משמעות או
תוקף מעבר להיותה בחירתו שלו .במילים אחרות :החירות המוחלטת היא הבסיס היחיד
לערכים .אך החירות כבסיס לערכים היא עצמה חסרת בסיס וחסרת צידוק .הכרעה לערך אחד,
נתונה אונטולוגית לביקורת ולשינוי מכוח אותה החירות שיצרה אותה.

67

65

שם ,עמ' .12-12
66
בניסוחו של סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ' " :221-222החירות בשביל סארטר היא חירות להתכוון [במובן
ההוסרליאני (י.מ ,]).לבחון זווית-ראייה חדשה ולהתנתק מן המטען התוכני הקיים" .עוד בכיוון זה ראה :שם ,עמ'
 .222-222 ,212-212על האבסורדיות שבתפיסה זו ,עליה גם יעמוד הרב שג"ר ,ראה :שם ,עמ' .222-212
67
סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ'  .222-221 ,212-221סיגד דן שם גם בדרכי ההימלטות של האדם ממועקה זו על ידי
ההונאה העצמית.
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' 1.1מות האדם' 68הפוסט-מודרני
לאחר שבעידן המודרני הודגש מעמדו של ה'אני'  -בין ב'אני האוניברסאלי' בהגות המודרנית ,ובין
ב'אני הפרטיקולרי' בהגות האקזיסטנציאליסטית  -בא העידן הפוסט-מודרני וערער על עצם
האחיזה במושג הסובייקט כדבר העומד לעצמו 69.בדחייתו של המושג סובייקט בשיח הפוסט-
מודרני ניתן למצוא שתי מגמות עיקריות ,האחת רדיקלית והשנייה מתונה .העמדה הרדיקלית,
המכחישה מציאות של 'יש' מעבר לשפה ,לא זו בלבד שתכפור בישות אסנציאלית העומדת ביסודו
של האדם ,אלא שאף את ה'אני' הקונקרטי תזהה כאשליה שאינה קיימת מעבר לגבולות השפה.

70

לעומת עמדה זו ,קיימת עמדה פוסט-מודרנית הממשיכה ,בהקשר זה ,את ההגות
האקזיסטנציאלית בכך שהיא כופרת במהות העומדת ביסודו של ה'אני' ,אך מכירה במציאות
האונטולוגית של ה'אני' הניסיוני 71.זיקה זו בין ה'אני' האקזיסטנציאלי ובין זה הפוסט-מודרני
אין משמעותה דמיון מלא .הבדל יש בין שתי התפיסות בכך שבהגות האקזיסטנציאלית ה'אני'
מצבו ,והכרעותיו הינם נקודת המוצא .בפוסט-מודרניזם המדובר ,לעומת זאת ,האני הקונקרטי
אינו אלא קונסטרוקט ופועל יוצא של הסביבה ,התרבות וההקשר ההיסטורי הנתונים .בהגות
הפוסט-מודרנית ,עד כמה שניתן לומר עליה אמירה מכלילה ,נדמה שטיבה של החירות ,באם היא
קיימת ,יהיה במודעותו של האדם למצבו המשוסע ובפירוק הקונסטרוקטים המדומיינים עליהם
נשען הוא.

72

 1.1סיכום
במהלך הפרק נעשה ניסיון להתוות את האופן בו השתלשלה הבנת מושג החירות ובת לוויתו
'המהותנות' בין ההוגים השונים .אם בהגות המודרנית החירות הינה פועל יוצא של טיב הזיקה בין
מהותו של האדם ובין אופן קיומו ,הרי שבהגות האקזיסטנציאליסטית מופנים הזרקורים לקיומו
הפשוט של האדם תוך הסטה או התכחשות לקיומה של מהות ראשונית .בהגות הפוסט-מודרנית
מגיעה מגמה זו לידי העצמה נוספת על ידי פירוק מושג ה'אני' .מתוך רקע תמציתי זה ,תתאפשר
בחינה נכוחה של רעיונות החירות במשניותיהם של הרב קוק והרב שג"ר כהקדמה לאפיון הזיקה
68

מקורה של סיסמה זו הינה בדברי פוקו .ראהFoucault Michel, The order of things: an archaeology of the human :
 sciences, trans: A. Sheridan-Smith, New York: random house, 1994 pp. 387.לא אאריך בסקירתי על תפיסת

הסובייקט הפוסטמודרנית ,שכן אף הרב שג"ר בכתביו פחות התייחס אליה מפורשות.
69
זיוון גילי ,דת ללא אשליה נוכח עולם פוסטמודרני ,ירושלים :הוצאת 'הקיבוץ המאוחד' [ ,2662להלן' :זיוון ,דת
ללא אשליה'] ,עמ' .21
70
זיוון ,שם ,עמ'  .21גישה כזו מוצאת זיוון בעיקר בדבריו של דרידה ,אם כי גם אצל פוקו ישנם רמזים עמומים
לכיוון זה.
71
זיוון ,שם .מייצגה של תפיסה זו ,בעיני זיוון ,הינו רורטי.
72
להרחבה בנושא זה ראה :גורביץ ,פוסטמודרניזם ,עמ' .161-116
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הקיימת בין משנת האחרון לראשון .בפרק הבא ,אם כן ,יוצג רעיון החירות של הרב קוק ,אשר
מתכתב בעיקר עם רעיון החירות בלבושו המודרני.

33

פרק ב' :החירות האלוהית והאנושית
רעיון החירות בהגותו של הרב קוק
 0.1פתיחה
בפרק זה יוצג רעיון החירות בהגותו של הרב קוק .בחלקו הראשון של הפרק יוצג רעיון זה כפי
שהוא בא לידי ביטוי בהגותו של הרב קוק וכפי שרעיון זה הובן והוסבר בשדה המחקר ,בלי
התייחסות להקשרים ולזיקות אותם ניתן לזהות בין רעיון זה למצוי בפילוסופיה הכללית .בחלק
השני יבוא מערך השוואות בין משנת החירות של הרב אל פילוסופיית החירות המודרנית על בסיס
המובא בפרק א'.

 0.0רעיון החירות בהגותו של הרב קוק
 2.2.1פתיחה
בחלק זה יוצגו הקווים המרכזיים של רעיון החירות בהגותו של הרב קוק .מדובר באחת מהסוגיות
המרכזיות בהגותו שכבר פרנסה כמה וכמה מחקרים.
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בדברים הבאים ,יזכו שתי אגרות

מסוימות לעיקר תשומת הלב בשל העובדה שבהן פורס הרב קוק את משנתו ביחס לחירות באופן
מסודר וממצה .הפרשנות שתובא לאגרות הקשות מעט להבנה ,תסתמך לרוב אחר האופן בו
מסבירן בנימין איש שלום במחקרו על הרב קוק.

 2.2.2נאמנות לעצמיות
באחד ממאמריו מבקש הרב קוק להגדיר את תכונת החירות .בפתח דבריו ,דורש הרב כי הגדרה זו
תהיה הגדרה אשר ניתן יהיה "להסתגל אליה במציאות החיים ,וביחוד[ ...שתתאים (י.מ)] למצעדי
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ראה :א"ש ,רציונליזם ,עמ'  ,112-122ובעיקר עמ'  ;112-122הנ"ל" ,דת תשובה וחירות האדם במשנת הרב קוק",
יובל אורות הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,ב' איש שלום וש' רוזנברג (עורכים) ,ירושלים :הוצאת
'ספריית אלינר ההסתדרות הציונית העולמית' ,תשמ"ח ,עמ'  222-122ובעיקר בעמ'  ;162-122רוזנברג שלום,
"הראי"ה והתנין העיוור  -אורות הקודש ומשנתו של שופנהאואר" ,באורו  -עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה ,י' חמיאל (עורך) ,ירושלים :הוצאת 'ההסתדרות הציונית העולמית'[ ,1223 ,להלן:
רוזנברג ,הראי"ה והתנן העיוור'] עמ'  112-122ובעיקר בעמ'  ;123-111בן שלמה יוסף ,שירת החיים  -פרקים במשנתו
של הרב קוק ,תל אביב :הוצאת משרד הביטחון ,1222 ,עמ'  ;21-36שטרסברג-דיין שרה ,יחיד ,אומה ואנושות:
תפיסת האדם במשנותיהם של א.ד .גורדון והרב קוק ,תל אביב :הוצאת 'הקיבוץ המאוחד' ,1222 ,עמ'  ;11-12חמיאל
דניאל ,מודל אישיותי במשנת הרב קוק ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,הוגש לסינט האוניברסיטה
העברית ,תשנ"ג ,עמ'  ;232-222 ,21-22נהוראי מיכאל צבי" ,דטרמיניזם ומוסר אצל ר' חסדאי קרשקש והרב א"י
קוק" ,מחקרים בהלכה ומחשבת ישראל ,מוגשים לכבודו של הפרופ' מנחם עמנואל רקמן ,מ' בר (עורך) ,רמת גן:
הוצאת 'אוניברסיטת בר-אילן' ,תשנ"ד ,עמ'  ;222-161רוזנק אבינועם" ,אינדיבידואליזם וחברה  -חירות ונורמה,
קריאה חדשה בכתבי הראי"ה קוק" ,אקדמות י"ד( ,תשס"ד) ,עמ'  23-113ובעיקר בעמ'  ;22-113אביב"י יוסף,
"היסטוריה צורך גבוה" ,ספר היובל לרב מרדכי ברויאר ,אסופת מאמרים במדעי היהדות ,מ' בר אשר (עורך),
ירושלים :הוצאת 'אקדמון' תשנ"ב[ ,להלן :אביב"י ,הסטוריה צורך גבוה'] ,עמ'  ;232-231בן נון יואל ,המקור הכפול
של השראה וסמכות במשנת הראי"ה קוק ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,הוגש לידי סנאט
האוניברסיטה העברית ,ירושלים :תשנ"ח[ ,להלן' :בן נון ,המקור הכפול'] עמ'  ;2-12ברנדס יהודה" ,אורות האדם
בט"ו פסקאות ובשלושה מעגלים" ,אקדמות י'(,תשס"א) ,עמ' .131-132

34

חיינו החדשים שברקי חירות לאומית מתחילים להאיר עלינו בזהרם ,בחסדי צור ישראל."...
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לאמור :הגדרתה של תכונה החירות  -תכונה מופשטת העומדת כשלעצמה  -הינה הגדרה הנתונה
לביקורת המציאות .הגדרה שאינה ניתנת למימוש ,או לחילופין ,הגדרה המתעלמת או מתכחשת
למאורעות התקופה ,הינה הגדרה לקויה 75.מהי אפוא הגדרת החירות אותה מציע הרב?

ההבדל שבין העבד ובן החורין ,איננו רק הבדל מעמדי ,מה שבמקרה זה הוא
משועבד לאחר ,וזה הוא בלתי משועבד .אנו יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא
מלא חירות ,ולהיפוך ,בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד .החירות הצביונית היא
אותה הרוח הנשאה ,שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה ,להיות נאמן להעצמיות
הפנימית שלו ,להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו ,ובתכונה כזאת אפשר
לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שוים את ערכם .מה שאין כן בבעל
הרוח של העבדות ,שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית
העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא,
בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית ,במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא
טוב.

76

החירות ,בין זו הפרטית ובין זו הלאומית ,הינה הרוח הנישאה של 'נאמנות להעצמיות הפנימית
שלו' .העבדות ,לעומת זאת ,הינה מצב פנימי של האדם או האומה בו חייהם אינם תואמים את
'תכונתם הנפשית העצמית' אלא מתחשבים ביפה ובטוב בעיני האחר .בקטע זה אין ביאור לטיבה
של העצמיות ,אך מכל מקום עולה כאן בבהירות תמונה של מהות פנימית אליה נקרא האדם
להיות נאמן 77.רעיון זה מקבל הבעה בקטע המפורסם של הרב קוק ביחס לגלותו של ה'אני':

ואני בתוך הגולה ,האני הפנימי העצמי ,של היחיד ושל הציבור ,אינו מתגלה בתוכיותו רק
לפי ערך הקדושה והטהרה שלו ...חטאנו עם אבותינו ,חטא האדם הראשון ,שנתנכר
לעצמיותו ,שפנה לדעתו של נחש ,ואבד את עצמו ,ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך,
מפני שלא ידע נפשו ,מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו ,בחטא ההשתחואה לאל זר,
חטא ישראל ,זנה אחרי אלהי נכר ,את אניותו העצמית עזב ,זנח ישראל טוב .חטאה הארץ,
הכחישה את עצמיותה ,צמצמה את חילה ,הלכה אחרי מגמות ותכליתות ,לא נתנה את כל
74

קוק אברהם" ,חירותינו" ,מאמרי הראי"ה ,ירושלים :הקרן ע"ש גולדה כץ ,תשמ"ח[ ,להלן' :מאמרי הראי"ה']
עמ' .122
75
זהו ,כאמור במבוא ,מאפיין משותף להגותם של הרב קוק והרב שג"ר.
76
שם ,עמ' .122-122
77
א"ש ,רציונליזם ,עמ' .121

35

חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו ,נשאה עין מחוץ לה ,לחשוב על דבר גורלות
וקריירות .קטרגה הירח ,אבדה סיבוב פנימיותה ,שמחת חלקה ,חלמה על דבר הדרת
מלכים חיצונה ,וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד ,של הפרט ושל הכלל...

78

אדם הראשון ,עם ישראל ,הארץ והירח חטאו בהתנכרותם לעצמם' .האני האמיתי' שלהם נאבד
מהם על ידי חטא ההשתחואה לאל זר .יש ,אם כן ,בידי האדם להתכחש למהות האובייקטיבית
העומדת ביסוד חייו ולהתמסר למה שאינו הוא 79.זוהי ,לדעתו של הרב קוק ,תמציתה של הבחירה
החופשית ,קרי :היכולת לבחור בין התמסרות למהות הפנימית ובין ההתמסרות למהות זרה
וחיצונית .בצמד אגרות לתלמידו ,משה זיידל ,מבאר הרב קוק את טיבה של הבחירה החופשית
ואת יחסה לתכונת החירות .אגרות אלו קשות להבנה ,ופירוש הדברים שיובא להלן ,מסתמך
כאמור על באורו של א"ש.

 2.2.1הבחירה החופשית והאחריות המוסרית
 0.0.1.1המהות קודמת לקיום
את האיגרת הראשונה אשר מטרתה הסופית הינה לבאר את 'האופק של הכרת זכות אבות' ,פותח
הרב בשאלה מדוע 'מצד משפט הצדק אנו מקשרים תמיד את הזכות עם הבחירה' .מדוע כאשר
לאדם המוסרי מצליחים ענייניו ואילו האדם הרע כושל בהם "אנו מוצאים מחזיון זה הנאה לחוש
הצדק שבנו"? 80את שאלתו מגבה הרב בעובדת היותן של זכויות רבות אשר אינן תלויות בבחירתו
של האדם ,זכויות חיצוניות כגון עושר ,יופי וכיו"ב ,וזכויות פנימיות כגון חכמה ,יושר לב וכיו"ב.
הנה כי כן ,המציאות מלמדת שאין קשר הכרחי בין בחירה טובה ובין זכות או גורל טוב .על כך
מביא הרב את הדברים התמציתיים הבאים:

השקפתנו יכולה היא להתעלות ,לדרוש מאתנו טעמו של דבר ,מפני מה אנו מכירים את
הצדק בהטוב המתיחש לבחירה החפשית .אז אנו משיבים לה :מפני שמכירים אנו,
שהחופש הגמור ,המחולל בקרבו רצון שאין בו שום מועקה מבחוץ -,על ידו מתגלה
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קוק אברהם ,אורות הקודש חלק ג' ,ירושלים :הוצאת מוסד הרב קוק ,תשמ"ה [להלן' :אורות הקודש ג'] ,עמ' קמ
(ההדגשות שלי).
79
כך מגיעה האישיות למצב של מעין מוות .ראה א"ש ,רציונליזם ,עמ'  .112על המוות במשנתו של הרב קוק ראה:
ברגמן שמואל הוגו" ,מוות ואל-מוות במחשבתו של הרב קוק" ,הוגים ומאמינים ,תל אביב :הוצאת 'אגודת הסופרים
העברים ליד דביר ,1222 ,עמ' .161-111
80
יושם אל לב ,כי הרב נשען כאן על קריטריון אסתטי למוסר " -הנאה לחוש הצדק שבנו" .ראה א"ש ,רציונליזם ,עמ'
.122-123
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העצמות של מהות החיים ,המקבלים את התכנית של הגורל הטוב או הרע .ועל-כן רק כפי
ההתגלות העצמית ראוי שיהיה נמשך הטוב או הרע לנושא אותו בחיים.

81

דברי הרב אינם בהירים ואף נמענה של האיגרת ,זיידל ,לא הבין כיאות את הדברים .באיגרת
חוזרת קבע האחרון כי הצדק המתגלה כאשר לבוחר בטוב מגיע טוב נעוץ בכך ש"אנו מודים
בבחירה חפשית מושכל-ראשון הוא ,שאך משפט-צדק הוא ,שטוב יהיה לעושה הטוב ולרשע  -רע
כרשעתו" 82.לאמור ,הצדק שבהסבת הטוב לעושה הטוב והרע לעושה הרע הינו מושכל ראשון
בחברה האנושית .כתגובה לכך ,מלמד הרב באיגרת שנייה כי אמירה זו יכולה להתאים למוסר
חברתי ,היינו ,מוסר המקבל את נתוני המציאות כפי שהיא ועל גבה מתיימר לבנות שיטת מוסר
אשר תאפשר התנהלות תקינה של חברה .ואמנם ,כאשר מבקשים לבחון שאלה זו מנקודת מבט
אונטולוגית  -או שמא ראוי לומר :מנקודת המבט של הצדק האלוהי  -הרי שאי אפשר להסתפק
בתשובה ראשונית זו .כאן מנסח הרב שאלה פילוסופית על מנת לבאר את כוונתו :עם היות
בחירתו של האדם חופשית ,הרי שעצם מציאותו של האדם כיצור בוחר אינה חופשית .חרף היות
בחירת האדם חופשית הרי שעדיין יוכל הוא לקבול כלפי הצדק האלוהי" :את הבחירה הזאת,
שהנני נתון בה שלא בטובתי ,איני חפץ לקבל" 83.אמנם חופשי הוא האדם בבחירתו ,אך אינו
חופשי הוא מבחירתו .כיצד אפוא ,מתוך נקודת המבט של הצדק האלוהי אשר ביחס אליו מתבקש
לחפש צדק מוחלט ,נוכל להבין את הסבת הרע אל עושה הרע ,כאשר את מלוא האחריות על
הבחירה לא ניתן להטיל עליו? על כך עונה הרב כדברים הללו:

על-כן הנני מבאר ,כי הצדק הנראה לנו ביחש להטוב והרע המסתעף בבחירה
החפשית איננו כי אם הצד השטחי של החזיון ,אבל הצד הפנימי שבו הוא יותר
נעלה ,יותר עצמי ,באופן שלא תחול עליו שום שאלה מוסרית ,מפני שהוא גבוה
מן המוסר וכל ערכיו.
התשובה לשאלת הצדק האלוהי אינה מתחשבת בשאלות המוסריות שזה עתה התעוררו .תשובה
זו  -אשר בניגוד לדיון הקודם אשר התייחס לצד החיצוני של הצדק  -עוסקת בצד הפנימי של
הצדק אשר עומד מבחינה היררכית במקום גבוה מן המוסר וערכיו.
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קוק אברהם ,אגרות הראי"ה חלק א' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה[ ,להלן' :אגרות א'] ,עמ' שיט.
82
קוק אברהם ,אגרות הראי"ה חלק ב' ,ירושלים :הוצאת 'מוסדר הרב קוק' ,תשמ"ה[ ,להלן' :אגרות ב'] עמ' מ'.
83
שם.
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הצפיה האלהית עסוקה לחולל את ההויה את תכנה היותר עצמי וראוי לשם זה ,על-פי
הנקודה היותר עליונה שבו ,ע"פ המציאות היותר מלאה ומציאות מלאה היא אותה
שהתגלות המהות היא מלאה בקרבו של המצוי פנימה .ואותה ההתגלות המהותית ,בעמק
תהומה ,היא דוקא באה כפי אותה המדה שהבחירה החפשית מגלה את תכנה .וזהו העושר
של המדע האלקי ,שאומתנו נושאת את דגלו ,להודיע את החופש המוחלט שבמציאות
המוחלטת העליונה "כל אשר חפץ עשה ד' בשמים ובארץ" לא עילות ועלולים נמשכים,
כדמות האור מהשמש ,גם לא בדמות המושכלות השניות מהראשונות .מציאות גמורה אנו
מבקשים ,שבכח המוחלט שלה משאלת היא מעשרה לכל מציאות תנאית ,והמציאות
התנאית מודרכת היא לעילויה ,למרומי המציאות המוחלטת ,והעילוי הזה צומח הוא
בהתגלות העליונה של ההויה ,זה דמות-חיים של רוח בוחר חפשי" .צלם אלהים" .א"כ
עיקר האידיאל של המציאות היא המהותיות המוחלטת ,המתגלה בחופש הבחירה ,וחופש-
בחירה זה איננו מצויר כי-אם כשיש טוב ורע ,ואז הטוב הוא טוב מהותי עצמי והרע  -רע
מהותי עצמי ,והגורל הוא טוב לטובים בהחלט ורע לרעים עד כדי ההשלמה של הצביון
העצמי אשר לטוב ,שזוהי המגמה של המצאת מציאות אופית שלמה ,בנקודתה היותר
גבוהה .וזה הוא חפצי בדברי " :מפני שמכירים אנו ,שהחופש הגמור ,המחולל בקרבו רצון
שאין בן שום מועקה מבחוץ ,על ידו מתגלה העצמות של מהות החיים ,המקבלים את
התכנית של הגורל הטוב או הרע".
הדברים קשים להבנה ,אך דומה שפשרם אף קשה יותר לעיכול .לדברי הרב ,מידת הצדק האלוהי
אינה מתייחסת אל בחירתו הגלויה של האדם אלא אל המהות הרוחנית העומדת ביסוד חייו.
בלשונו של הרב ,ה'צפיה האלוהית' ,היינו ,ההשגחה אשר עסוקה בהנהגת ההוויה אל עבר
תכליתה ,מתייחסת אל 'מציאות מלאה' ,היינו ,ישות בת ממש 84,מציאות התואמת את מהותה
הפנימית .מציאות התואמת את מהותה הפנימית ,הינה כזו אשר מכוח בחירתה החופשית מוציאה
אל הפועל את העומד ביסודה .מציאות זו אשר אינה כפופה לגורמים או שיקולים חיצוניים ,הינה
מציאות שקופה ,מציאות אשר 'תוכה כברה' .מציאות אשר אינה כזו' ,מציאות תנאית' בלשון
הרב ,הינה ישות עכורה ,ישות אשר בחירתה החופשית מונחית מכוח גורמים זרים .אופק חזונה
של המציאות הוא התעלות המציאות התנאית אל עבר היותה מציאות מלאה .כלומר ,בכוח האדם
' -המציאות התנאית'  -לחתור אל מדרגת המציאות המלאה ,מציאות בה המהות משתקפת באופן
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א"ש ,רציונליזם ,עמ' .122
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ישיר בקיום ,בגילוי האנושי .בלשון הרב" :עיקר האידיאל של המציאות היא המהותיות
המוחלטת ,המתגלה בחופש הבחירה" .הווי אומר :הבחירה החופשית ,זו אשר מכוחה הופכת
מציאות למלאה ,אינה רק הבחירה הגלויה של האדם ,אלא בעיקר נקודת החופש האלוהי העומדת
ביסוד נשמתו .הראשונה הינה צל קלוש של האחרונה כאשר מטרתה הסופית של זו הראשונה היא
עילויה אל עבר מדרגת האחרונה .כך הם דברי הרב בהמשך:

ומעתה כמדומה ,שיכולים אנחנו עוד הפעם לומר ,שהננו עומדים במכון זה שהזכרתי
במכתבי הראשון ,ואנו אומרים ,שעצם המהותיות שלנו היא הבחירה החפשית הגמורה.
כלומר :העצמיות שלנו ,שהיא בתוכן הפנימי שלה ,במהלך נטיתה ברצונה החפשי,
משוחררת מכל דבר מעיק ,שהוא תמיד מתלוה עמה במציאות המעשית .אשר על-כן
המציאות של אופי-הרצון המתגלם בבחירה המעשית הגלויה היא רק צל ורושם מאותה
העצמיות המוחלטת של עומק הרצון ביסודו הגנוז ,שעיקר עולם הבחירה והחופש תלוי
עליו .ואין אותו התוכן של הבחירה הגנוזה דבר שהוא חוץ ממנו ,כי אם המיטב והעיקרי
שבהויתנו ,וההויה הזאת מתגלה היא בכל מלואה בצפיה העליונה ,שהיא משכללת את
ההויה לפי מדתה ,וקובעת גם כן תחום מצומצם מאד לבחירה הגלויה ,שגם היא לוקחת
גורל בההויה הכוללת ,אבל במדרגה ירודה מאד לגבי הגורל העליון של הבחירה הגנוזה,
הגלויה בכל עשרה רק לצפיה העליונה ,והזמן והמקום גופו  -כלל ההויה המוגבלת  -גם הוא
הנהו צל מוגבל בהשגתנו מההויה החפשית העליונה ,כמשפט הבחירה החפשית הנערכת
לעומת הבחירה הגנוזה.
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ישנן אפוא ,שתי מערכות של בחירה ,זו הכמוסה וזו הגלויה .הנהגת המציאות מתחשבת בעיקר
בבחירה הכמוסה המאופיינת בחופש גמור .משמעות החופש הינה בכך שהעולם על כל סדריו וסדר
השתלשלויותיו נוצר בחופש ולא מתוך הכרח מכל סוג שהוא (כגון הימשכות עילה מעלול) .כצל
ורושם לאותה בחירה כמוסה עומדת הבחירה הגלויה ,הבחירה החופשית היומיומית .היות
הבחירה הגלויה צל של הבחירה הכמוסה מלמד על כך שעיקר הווית האדם אינו הבחירה הגלויה
כפי שניתן היה לחשוב ,אלא דווקא זו הכמוסה.
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אגרות ב' ,עמ' מב.
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 0.0.1.0בחירה גלויה ובחירה כמוסה
עד כה ,האמור באיגרת התגובה של הרב קוק כלפי חוסר הבנתו של זיידל הובהר .עתה דומה שנקל
יהיה להבין מחדש את האמור באיגרתו הראשונית של הרב .בקטע המצוטט למעלה לימד הרב כי
האינטואיציה המזהה צדק בכך שלעושה הטוב מגיע טוב נעוצה בכך ש"החופש הגמור ,המחולל
בקרבו רצון שאין בו שום מועקה מבחוץ  -על ידו מתגלה העצמות של החיים" .לאמור :ככל
שחופשית היא ההכרעה מגורמים חיצוניים ,כן תואמת היא את מהות הסובייקט המכריע,
וממילא גורלו לטוב או לרע תואם את מהותו .לא גורל מקרי על בחירה שרירותית יש כאן ,אלא
תאום מלא בין מהות הבוחר ובין הכרעתו" .אמנם" כך ממשיך הרב" ,כשאנו באים למוד את
הבחירה החפשית ,כמו שהיא נמצאת בפועל בחיים המתגלים לפנינו ,לעולם לא נמצא אותה
במילואה .בכל תנועה חפשית נמצא המון הכרחים ,המעכבים את חופשה והסוללים לה בעל כרחה
את נתיבתה" .הבחירה החופשית הגלויה נתונה בצבתות הכרח רבים המותירים למעשה מרחב צר
מאוד של חופש .היכן אפוא ,מצוי הוא החופש המוחלט? הווי אומר :בבחירה הגנוזה" :ההשקפה
על פני הטוב האלוהי ,המוכן להיטיב במילואו השלם ,תדריכנו להכיר ,שיש במציאות חופש נעלם,
שאיננו יוצא אל הפועל כ"א [=כי אם] בחלקים קטנים מאד מכל שיעור-קומתו" .ישנן אפוא ,שתי
מדרגות של בחירה שיחס ההיררכיה ביניהן בהיר לחלוטין" :כשאנו עולים במרחבי ההויה למעלה
ממדתם של הזמן והמקום ,אנו יודעים שהצפיה העליונה חובקת את החופש הגמור ,ועל פיה
מתעצם הטוב בנושא המקבל אותו .רק החלק הקטן ,המתגלה בתור בחירה מעשית ,מתוה לפנינו
בגלוי את ארחות הטוב והרע אבל עקרו הוא למעלה מזה" 86.הבחירה הגלויה הינה רמז או מבוא
לטיבה של ההנהגה האלוהית המתחשבת בעיקרו של דבר בבחירה הכמוסה ,זו הפועלת מתוך
חופש גמור ועל כן תואמת לחלוטין את מהותה.
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 0.0.1.1האחראיות המוסרית
במקום אחר משתמש הרב באותה מערכת מושגים ומלמד כדברים הללו:

הבחירה הצפונה היא יסוד כל חק ומשפט ,והיא שמה את המערכות לפי מדרגותיהן ,מגדולי
המציאות עד קטניהם .והבחירה הגלויה ,המתגלמת בבני אדם ,שהמשפט המורגש מתראה
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אגרות א' ,עמ' שיט.
87
לאור רעיון זה מוצא הרב מנוח משאלת 'צדיק ורע לו'" :כשאנו באים לדרוש פתרון ע"ד [=על דבר] כל מערכות
הטוב והרע ,שאינן מתאימות אל הבחירה הגלויה הרי אנו מוצאים אותו בבחירה הגנוזה של הצפיה הכללית ,העומדת
ממעל לכל ההכרחים המעשיים ,אשר רק מטרה של טובה מחלטת גורמת ,שתשאר מדת-בחירה כזאת בגניזתה
ותתגלה בחיים רק בצורה של מסיבות מכריחות" (שם) .לעיתים ההנהגה המתחשבת בבחירה הכמוסה אינה תואמת
את אשר היינו מצפים ממנה לפי ההנהגה הגלויה .או אז נבין כי ישנו פער בין השתיים ,אשר רק מכורח איזו מטרה
טובה ,כרגע פער זה אינו ניתן לגישור או הבנה לפי השגתנו הנגלית.

41

על ידה ,הוא רק כנטף מן הים לגבי הבחירה הכמוסה ,שכל מערכת המשפט של כל היש
מתנהגת על ידה.

88

מערכת המשפט של כל היש 'מתנהגת על ידה' של הבחירה הכמוסה .המשפט המורגש הנראה על
ידי הבחירה הגלויה הינו רק נטף מן הים לגבי הבחירה הכמוסה .לאור זאת יש לשאול ,מהי
אחריותו המוסרית של האדם? מה תוקף ישנו לבחירותיו המוסריות באשר הן רק צל ,רושם או
נטף מהבחירה הכמוסה ,העומדת מעלה מיכולת הכרתו ומודעותו? מתוך הדברים המצוטטים
דומה כי ניתן להצביע על שתי תשובות שונות לשאלה זו:
א .הבחירה הגלויה כחלק ממערך העולם הגלוי מהווה חלק מצומצם אך בעל משמעות בתוך מערך
ההוויה הכוללת .לשון אחר :הרב קוק מלמד על שתי הנהגות המובילות ומקיימות את המציאות.
ההנהגה הכוללת אשר לעיניה נגלית הבחירה הכמוסה והיא מתחשבת בעיקר בה .לעומתה עומדת
הנהגה נמוכה יותר המתחשבת בבחירה הגלויה ,כאשר משמעותה הסופית הינה פעוטה יותר.
הכרעותיו המוסריות הנגלות של האדם משאירות רושם ואות בהנהגה המצומצמת אך לא בזו
הכללית 89.יש להדגיש :המוסר החברתי אותו מפתחת האנושות מתוחם בתוך מערכת מצומצמת
זו .לאור העובדה כי זירת ההתרחשות של הבחירה הכמוסה הינה למעלה מגבולות הזמן והמקום,
מובן כי תבניות המוסר המוכרות לאדם כבר אינן משמשות שם בכתר מלוכה.
ב .עם היות כוחה של הבחירה החופשית מצומצם וכמעט חסר משמעות ישירה על ההנהגה
הכוללת ,הרי שהיא מהווה את מוקד ההתרחשות של המציאות .כאמור ,מגמתה של המציאות
היא לרומם את 'המציאות התנאית' אל מדרגת 'מציאות שלמה' .בכוחו של האדם על ידי בחירתו
החופשית להשתחרר אט אט מכל הגורמים הכובלים אותו ,מחוץ לאישיות ואף מפנים לה,
ולהתרומם אל מדרגת השקיפות בה המהותיות המוחלטת מתגלה בחופש בחירה.
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אורות הקודש ג' ,עמ' לד.
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מתבקש אך לא מתחייב להשוות רעיון זה לרעיון שתי ההנהגות עליו מאריך הרמח"ל בספריו .לדעת הרמח"ל ישנן
שתי הנהגות ,הנהגת הייחוד והנהגת המשפט .הראשונה כללית עליונה (בטרמינולוגיה הקבלית :אריך אנפין) ,אינה
מתחשבת במעשי האדם ומובילה את המציאות אל עבר תכליתה .ההנהגה השנייה ,הנהגת המשפט היא ההנהגה
השייכת לעולם הנמוך יותר (זעיר אנפין) והיא המתנהלת לפי מערכת של שכר ועונש .ראה למשל :לוצאטו משה ,דעת
תבונות ,מהדורת פרידלנדר ,בני ברק :הוצאת 'ספרייתי' ,תשנ"ח[ ,להלן' :רמח"ל ,דעת תבונות'] סימן קע ,עמ' קצ -
קצב.
90
א"ש ,רציונליזם ,עמ'  .122ניתן אף לומר כי ההכרחים בהם כבולה האישיות ,גם הם מקורם בחופש העליון.
בחיצוניותם מתגלים הן כהכרח ולכן מסווגים כ'רע' ,אך בכוח רצונו החופשי של האדם לחשוף את מקור החופש
שבהם ובכך למתקם .הווי אומר :המציאות הגלויה ,על החופש ועל ההכרח שבה ,נובעת כולה מן החופש העליון.
מטרתה הינה זיכוך הבחירה החופשית ועילויה אל מדרגת החירות המלאה ' -מהותיות מוחלטת המתגלה בחופש
בחירה' .ראה למשל :אורות הקודש ג ,עמ' לא.
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 0.0.1.1סוד הנסירה
כאמור ,מגמתה של המציאות היא עילוי 'המציאות התנאית' אל מדרגת 'המציאות השלמה' בה
שקיפות מלאה קיימת בין המהות לאופן מימושה .ואולם ,הרב מדגיש כי על מנת לממש את
אידיאל החירות לא די בשקיפות זו .השקיפות או ההתאמה המלאה בין המהות לגילוי חייבות
להיות פועל יוצא של בחירה חופשית ' -מהותיות מוחלטת בבחירה חופשית' .משמעות הדבר היא
שהאדם החירותי הינו אדם אשר מעמדת חופש גמורה ,בה ביכולתו לבחור באלטרנטיבות שונות,
שב ובוחר בעצמיותו הפנימית .רעיון זה ,לדעת הרב ,הוא העומד ביסודו של מושג הנסירה אותו
פיתח האר"י 91בכתביו:

היכולת לעמד במעמד הפכי ומנותק מהקדושה ,רק היא תתן את האפשרות להרצון
המשוכלל לצאת מן הכח אל הפועל ,וכ"ז [=וכל זמן] שלא נתגבר כח הרצון של הטוב בעולם
כראוי ,אין יכולת ג"כ [=גם כן] להנתק ממנו ,רק בעקבא דמשיחא יבוסם העולם בכללו ,עד
שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב ,ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה,
ובחירת ההתדבקות בטוב האלהי יהיה ברצון גמור וחפשי לגמרי .כשהנסירה נגמרת ,יש
אפשרות לבנין עולם של תולדות עדי עדי עד ,ומתגלה רז זה בחוצפא דעקבא דמשיחא,
שחלק ממנו כבר יצא לאור ,ורמי הגיון כבר יכולים להציץ מאורו זיו נחומים וגבורת
עולמים .לא כאדם הראשון שנברא דו פרצופים מחוברים גב בגב ,כ"א פנים בפנים ידבר
עמנו.
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בעת העכשווית ,כך מלמד הרב ,כוחו של הרצון הטוב מספיק מיוצב כדי שתהיה אפשרות לנסירה
מוחלטת (שתולדותיה הן הכפירה באלוהים וכדומה) ,מתוך ידיעה כי סוף האדם לבחור מרצונו
החופשי לגמרי בטוב הגמור.
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ראה למשל :ויטל חיים ,עץ חיים ,חלק א' ,תל-אביב :תשל"ה ,שער מיעוט הירח פרק ב' ,עמ' ( 162-116כידוע ,ר'
חיים ויטל ערך את דברי רבו האר"י בספר עץ חיים) .עוד על הנסירה ועל האופן בו מתארה האר"י ,ראה להלן סעיף
.1.2.1
92
קוק אברהם ,שמונה קבצים כרך א' קבצים א-ג ,ירושלים :חמו"ל ,תשס"ד[ ,להלן' :קבצים א'] קובץ א' פסקה
תרמג ,עמ' קעו .ההדגשות שלי.
93
לעיון נוסף ברעיון הנסירה בהגותו של הרב קוק ראה :קבצים א' ,קובץ א' ,פסקה שכה ,עמ' ק; שם ,קובץ ב ,פסקה
רפב ,עמ' שכד; הנ"ל ,שמונה קבצים כרך ב' קבצים ד-ח ,ירושלים :חמו"ל ,תשס"ד[ ,להלן' :קבצים ב'] ,קובץ ז',
פסקה קלג ,עמ' שסג; הנ"ל ,קבצים מכתב יד קדשו ,כרך ב' ,ירושלים :הוצאת 'המכון להוצאת גנזי הראי"ה',
תשס"ח [להלן' :קבצים מכי"ק ב'] ,פנקס ג ,פסקה [ ,]12עמ' קיב; הנ"ל ,עולת ראי"ה ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב
קוק' ,תשנ"ו ,עמ' שצב; הנ"ל" ,לתקופת המעבר" ,מאמרי הראי"ה ,עמ' .22-11
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 2.2.2חירות המחשבה
בנוסף לחירות הנוגעת לרצונו של האדם שנידונה עד עתה ,ניתן לזהות גם חירות המתייחסת
לתחום החשיבה וההגות .א"ש מרחיב בכך בספרו ומגיע למסקנה כי לדעת הרב קוק "התביעה
לחירות המחשבה ...אינה בבחינת מותרות ,אלא היא כאמור תנאי לקיום אנושי" 94.ובהמשך:
"הרב קוק רואה חשיבות בכך שלא תהיה מעורבת השפעה חיצונית ביצירה הרוחנית האישית,
ובכך שתישמר היחודיות בדרכו של היחיד אל אלוהים" 95.דומה כי דברים אלו ,המבוססים היטב
בדברי הרב ,הינם נגזרת ישירה של האמור בסעיף הקודם .דרכו של האדם אל מהותיותו
המוחלטת ,מחייבת את היותו חופשי בדעותיו .כפי שהכרח מעשי יעכבהו בכבלי 'המציאות
התנאית' כך גם הכרח מחשבתי .כך מנסח זאת הרב קוק:

כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה ,אע"פ שמועיל לה הדבר מאיזה צד ,שסוף כל
סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה ,או איזה הרגשה טובה ומועילה לפעמים ,הוא עם זה מזיק
לה גם כן ,במה שהוא מערב יסוד זר במהותה .ואין העולם משתלם כ"א במעמד של שלילת
ההשפעה הזרה .ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ד' ,כי כולם
ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.
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 2.2.2מהותנות וחירות  -סיכום
לסיכום הדברים ניתן לומר כי תמציתה של החירות ,לדעת הרב קוק ,הינה פעילות הסובייקט
מתוך חופש פנימי מלא .תכונת החירות הינה זיקוקה של נפש האדם ,וביתר דיוק ,אחדותה.
שקיפותה של הבחירה החופשית עם המהות הפנימית או המהות המתגלה באופן מלא בקיום,
הינה פסגת שאיפתו של הרב  -שאיפת האחדות .לא שניות ,קרע או פילוג נמצא בנפש האדם ,אלא
שלווה ,הרמוניה ומלאות .באופן מחודד יותר :החירות בהתגלמותה השלמה הינה המצב האוטופי
בו בוחרים האדם ,האומה והאנושות מתוך חופש גמור וללא שום הכרח במהותם הפנימית.
מהותם הפנימית ,שבקודש יסודה הינה תמונת העולם בה שוררת האחדות של הקודש הכללי.
טרם בוא ההיסטוריה האנושית אל המצב האוטופי קיים קרע באדם ובעולם .מחד ,חופש מלא
שורר במהות הפנימית של הדברים ,במדרגת הבחירה הכמוסה .מאידך ,ברמה הנגלית ,בזירת

94

א"ש רציונליזם ,עמ' .122
95
שם ,עמ' .122
96
קוק אברהם ,אורות הקודש חלק א' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה[ ,להלן' :אורות הקודש א''] ,עמ'
צה .לסיוג רעיון זה ראה הערתו של א"ש :א"ש ,רציונליזם ,עמ'  ,161הערה .22
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ההתרחשות של הבחירה הגלויה ,רב ההכרח על החופש .תנועת האדם והאנושות מדור לדור הינה
זיכוך הבחירה ,השתחררות מלפיתת ההכרח ,וזיקה מחודשת אל המהות הפנימית.
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כפי שניתן להיווכח ,דמיון רב קיים בין רעיון החירות של הרב קוק ,ובין האופן בו ניגשו אליו
והסבירו אותו ההוגים המודרניים ,החל משפינוזה וכלה בהיגל .אין בכוונת הדברים לטעון כי
מקורות ההשראה לרעיון החירות של הרב קוק היו בהכרח הוגים אלו 98,אך מכל מקום קשה
להתכחש לעובדה כי הרעיון המפריד בין מהות וגילוי ,ההכרה ברכיבים של הכרח במצבו הנוכחי
של האדם וזיהוי החירות כמצב של שלמות הרמונית ושקיפות בין המהות לגילוי הינם מאפיינים
משותפים לרעיון החירות של הרב קוק ולהגויות המודרניות שהוצגו בפרק א' .הרב קוק ,אם כן,
בין אם מתוך השפעה ובין אם מתוך הגות מקורית או ממשיכה מסורת ,שותף בנושא החירות
לאופן החשיבה של הפילוסופיה המודרנית .דמיון זה יעמוד לדיון בחלק הקרוב של פרק זה.

 0.1הרב קוק ופילוסופיית החירות המודרנית
 2.1.1פתיחה
כמובא בדברי המבוא לעבודה ,הרב שג"ר מזהה את סגנון הגותו המתכתב עם ערכי הרוח הכלליים
ואף מפנים מדבריהם אל הקודש כדרך לימוד ויצירה המקיימת זיקה הדוקה עם דרכו של הרב
קוק 99.זו הינה ,למעשה ,הזיקה המתודית אשר הודגשה בדברים המובאים שם .בהקשר של רעיון
החירות של הרב קוק מלמד הרב שג"ר כדברים הללו:

זו לדעתי גם עניינה ומהותה של תורת הרב קוק ,התורה הגואלת ,תורת ארץ ישראל .היא
צמחה דווקא על רקע המחלוקת עם הציונות החילונית ומתוך התמודדות של הרב עמה .אנו
כציונים דתיים רואים בכך צמיחה של התורה ,תופעה שהזניקה את התורה כלפי מעלה,
וכעת כלולים בה ערכים שלא היו בה בהכרח באופן מסורתי .זהו בעצם מפעלו העצום של
הרב קוק .דוגמה קלאסית לכך :הרב לקח את מושג החופש ,שבדרך כלל נתפס כנוגד את
הדת (משום שהאמונה והדת התפרשו תמיד כציות ,כקבלת עול) ,ושם אותו בלב תפיסתו
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בפרק זה תומצת נושא שבעבודה ממוקדת היה דורש הרחבת יריעה רבה .לעיון נוסף בדברי הרב קוק בנושא
החירות ראה :קבצים א' ,קובץ א' פסקה תתמח ,עמ' רלד; שם ,קובץ ב' ,פסקה שמ ,עמ' שמה; שם ,קובץ ג' ,פסקה
קעט ,עמ' תטז; קבצים מכי"ק ב' ,פנקס הדפים א ,פסקה [ ,]21עמ' ס; אורות הקודש א' ,עמ' קג; אורות הקודש ג,
עמ' יט-לה; שם ,עמ' קטו-קמד; קוק אברהם ,אורות הקודש חלק ד' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תש"ן ,עמ'
תמג; הנ"ל "קריאה גדולה" ,אורות ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה[ ,להלן' :אורות'] עמ' צט-קא; הנ"ל,
"קרבת אלוהים" ,מאמרי הראי"ה ,עמ'  12-12ועוד.
98
אחד הדיונים המרכזיים בחקר הרב קוק נע סביב שאלת מקורותיו של הרב קוק ואיפיונו כפילוסוף ,מקובל,
מיסטיקאי ,פוסק וכיו"ב .לסיכום מפורט ,רחב ועדכני של דיון זה ראה :בן נון ,המקור הכפול ,עמ'  2הערה  .11עוד
בהקשר זה ראה להלן סעיף  .2.1.2על נחיצות עבודת ההשוואה בין הגותו של הרב קוק במיוחד ובין הזרמים
הפילוסופיים השונים ראה :רוזנברג ,הראי"ה והתנין העיוור ,עמ' .112
99
שם הוצג סגנון זה בשני אלמנטים מופרדים.
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הדתית .למרות המלחמה שלו עם העולם החילוני ,הוא שאב ממנו ערכים שבאופן דיאלקטי
(קרי :בשלילה נוסח הגל ,שיש בה גם דחייה ,גם אימוץ וגם העלאה) והפנים אותם לתוך
האמונה .בכך הוא הפרה והעשיר את עולם התורה.

100

השורות הבאות ,אם כן ,מוקדשות לבירורה של מובאה זו .בדיון זה תיבחן אבחנתו של הרב שג"ר
לפיה הרב קוק מנהל יחסים דיאלקטיים עם רעיונות אלו אשר כוללים דחייה ,אימוץ והעלאה.
דיון זה הינו הבסיס הראשון לבחינת המשכיות מפעלו ההגותי של הרב קוק בהגותו של הרב שג"ר.
בהמשך העבודה ,לאחר הצגת רעיון החירות של הרב שג"ר ואופן התעצבותו לאור ולעומת
פילוסופיית החירות בהגות האקזיסטנציאליסטית ,יתאפשר דיון ביחס לאופי הזיקה המתודית
הקיימת בין הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק.

 2.1.2הרב קוק  -בין פילוסוף למקובל
נקל להבחין כי בתארו את שיטת העבודה של הרב קוק כשיטה המנהלת דיאלקטיקה עם ערכי
הרוח הכללים ,נוקט הרב שג"ר עמדה במחלוקת המחקרית הנסובה סביב מקורות הגותו של הרב
קוק 101.אין הכרח לומר שהרב שג"ר דוגל בעמדתו של גולדמן אשר ראה ברב קוק פילוסוף ותו לא
כאשר הטרמינולוגיה המסורתית והקבלית שימשה אותו כעיטורים בלבד .מאידך ,הרב שג"ר לא
יזדהה כמובן עם עמדתו של אביב"י אשר לדידו הרב קוק היה למעשה מקובל כאשר שימושו
הנדיר יחסית במונחים פילוסופיים הינו שולי מבחינת מרכז כובד הגותו .על הציר הנפרס בין דעות
אלו ,נמצא הרב שג"ר ,כך מסתבר ,באחת מנקודות האמצע .אפשר ויזדהה עם גישתו של א"ש
אשר ראה בהגותו של הרב קוק הגות מקורית אשר באופן עקיף שואבת הן ממקורות הקבלה והן
ממקורות הפילוסופיה .לצורך הדיון הקרוב ,בכל אופן ,תונח ההנחה כי הרב קוק ראה את
דבריהם של הפילוסופים המרכזיים ,והגותו מקיימת זיקה של התכתבות 102עמם .הנחה זו ,מלבד
מה שהיא נצרכת על מנת לדון בזיקת הגותו של הרב שג"ר להגותו של הרב קוק לפי הבנתו של
הרב שג"ר את אופי יצירתו של הרב קוק ,עולה גם מתוך הדברים עצמם ,כפי שילך ויתברר.

 2.1.1רעיון החירות המודרני בהגותו של הרב קוק
כאמור ,ניתן למתוח שורה של קווי דמיון בין התפיסה של הפילוסופיה המודרנית את רעיון
החירות ובין רעיון החירות כפי שקיבל את ביטויו בהגותו של הרב קוק .בראש ובראשונה הדמיון
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הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' .126-121
101
כמוזכר ,סיכום מפורט ומעודכן של מחלוקת זו מצוי ב :בן נון ,המקור הכפול ,עמ'  2הערה .11
102
מטפורית כמובן.
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הינו בכך שרעיון החירות אינו נתפס כחופש פעולה ותו לא.

103

מתוך ערנות לאבני הנגף שמערים

הטבע הסיבתי-דטרמיניסטי על חירותו של האדם ,מבין הרב קוק כמו ההוגים המודרניים כי
החירות מכילה בחובה ולו איזה רכיב של הכרח .הדמיון אינו מתמצה בכך ,ומקבל ביטוי גם
בהפרדה בין מהות ובין גילוי .הנטייה לזהות את העולם כמערכה של פרטים העומדת כבבואה של
סדר קדומני-מהותני ,שייכת לתכונה המודרנית המאמינה בקיומה של אמת אותה נדרשת
האנושות לחשוף .במינוחים עדכניים ניתן לומר כי ההגות המודרנית מחפשת אחר מטא-נרטיב
שמתוכו יובן האדם כגילום או כבבואה שלו.
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באותו אופן ,הרב קוק ,שאחת מאבני היסוד של

משנתו היא ה'אחדות הכוללת' 105,יבין את חופשו של האדם כתנועה העולמית אל עבר התגלמותה
של אותה אחדות ,שהיא המהות העומדת ביסודו של הקיום.
בכדי לצאת מכלל הצהרה רופפת וכללית ביחס לדמיון הקיים בין החירות המודרנית ובין רעיון
החירות של הרב קוק ,יש מקום לפרט ,ולו באופן סכמטי ,את תוכן התכתבותו של הרב קוק עם
ההוגים המודרניים .פירוט זה יעשה על בסיס פרק המבוא אשר הציג בתמציתיות את גישותיהם
השונות של הפילוסופים המרכזיים בהגות המודרנית .למעשה ניתן להציג את תוכן התכתבותו של
הרב קוק עם ההגות המודרנית ,כאשר עם כל הוגה והוגה מקיים הרב קוק שיח מעט שונה.
 0.1.1.1הרב קוק ודקארט
דקארט הינו אחד המנסחים הראשונים של ההפרדה בין הגוף ובין הנפש .אצלו לראשונה מקבלת
הבעיה הפסיכופיסית העצמה והדגשה .בעקבות הפרדה זו ,בא השלב המתבקש הנוסף המזהה את
חירותו של האדם ביחסים המתוקנים בין הנפש והגוף .בכך כמובן מסכים הרב קוק עם דקארט.
ואמנם ,הבנת החירות הקרטזיאנית כהשלטת התבונה על כוחות הגוף אינה ממצה את רעיון
החירות של הרב קוק .תפיסתו של האחרון מורכבת יותר וכוללת בהגדרתה מרכיבים נוספים.

103

כפי שנתפסו החירות או 'חופש הבחירה' בהגויותיהם של הראשונים .ראה למשל :בן מיימון משה (רמב"ם) ,מורה
נבוכים( ,תרגם :מ' שוורץ) ,תל אביב :הוצאת 'אוניברסיטת תל אביב ההוצאה לאור'[ ,2662 ,להלן' :רמב"ם ,מורה
נבוכים'] ,מאמר ג' פרק י"ז ,עמ'  ;222הלוי יהודה ,ספר הכוזרי (תרגם :י' אבן שמואל) ,תל אביב :הוצאת 'דביר',
[ ,1222להלן' :ריה"ל ,כוזרי'] מאמר חמישי פסקה כ' ,עמ' רכא .יוצא דופן בעניין זה הוא ר' חסדאי קרשקש .בהקשר
זה ראה :נהוראי מיכאל צבי" ,דטרמיניזם ומוסר אצל ר' חסדאי קרשקש והרב א"י קוק" ,מחקרים בהלכה ומחשבת
ישראל ,מוגשים לכבודו של הפרופ' מנחם עמנואל רקמן ,מ' בר (עורך) ,רמת גן :הוצאת 'אוניברסיטת בר-אילן',
תשנ"ד ,עמ' .222-161
104
כמובן שהכללה זו ,כמו כל הכללה ,אינה חפה מחוסר דיוק .הבדל רב ,למשל ,נמצא בין שפינוזה המבין את
המציאות כהכרח לוגי ובין היגל שלדעתו אופיו של הרוח המוחלט תלוי מיניה וביה באופן התעצבותו על ידי המגלמים
אותו במציאות ,קרי ,באדם .מכל מקום ,בהעמידנו את ההגות המודרנית לעומת זו האקזיסטנציאליסטית ,מתגמדים
הניואנסים בין ההגויות המודרניות ,וכולן כאחת ראויות להכללה זו אשר הולידה את התגובה האקזיסטנציאליסטית
בשלב הראשון ,והפוסטמודרנית בשלב השני.
105
ראה :אורות הקודש ב' ,עמ' שצא-תמז.
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 0.1.1.0הרב קוק ושפינוזה
שפינוזה ,כזכור ,הבין את מושג החירות כהיפעלות מתוך הטבע העצמי .רעיון חירות זה הינו נגזרת
מחויבת מתפיסתו הפנתיאיסטית והדטרמיניסטית את העולם .כיוון שהמציאות כולה הינה
אופנים שונים של מציאות ה'יש הכולל'  -אלוהים ,הרי שכל התרחשות הינה נביעה הכרחית של
סיבתה הקדומה .האדם ,שאינו חלק נפרד מן המציאות אינו חופשי במהותו ,ואף אצלו ,חירותו
תקבל את ביטויה בשקיפות ובמעבר הישיר בין מהותו ,קרי :תבונתו ,ובין הכרעותיו .אצל הרב
קוק נמצא ניסוחים דומים .האמירה כי חירותו של האדם הינה נאמנותו לעצמיותו תואמת את
הקביעה השפינוזיסטית המזהה את החירות כהלימה בין המהות הפנימית והגילוי 106.ואמנם אם
שפינוזה דגל בדטרמיניזם ,הרי שהרב קוק  -חרף הכרתו באבני נגף רבים העומדים בפני חופש
הבחירה של האדם  -הכיר בסדק של חופש ,שעתיד ללכת ולהתרחב עד אשר מכוח חופשו הגמור
של האדם יבחר הוא במהותו הפנימית .נדמה שאבחנה זו יסודה בפער שורשי העומד בין תפיסת
החירות של שפינוזה ובין זו של הרב קוק .אם אצל שפינוזה החירות אינה אלא ההיפעלות מתוך
הטבע העצמי ,הרי שהרב קוק לא די לו בכך ,והוא דורש כי ההתאמה בין המהות לגילוי תהיה
פועל יוצא של בחירה חופשית .לפיכך נדרש הרב קוק לרעיון הנסירה (כדלעיל סעיף  .)2.2.1.2ללא
המצב המנוסר ,קרי :ללא בחירתו של האדם מחדש במהותו ,כאשר יש באפשרותו לבחור בחלופות
לגיטימיות אחרות ,לא יזכה הוא לתואר' :חירותי' .הרב קוק ,אפוא ,אינו מוותר על היסודות
הוולונטריים שבחירות ,ועל אף הסכמתו עם שפינוזה בדבר זיהוי החירות כהתאמה בין מהות
לגילוי ,מחייב כי התאמה זו תעבור דרך תחנת הבחירה החופשית במובנה הפשוט והמקובל.
תפיסה זו ,הינה כמובן נגזרת ישירה של תפיסת החופש האלוהי (הבחירה הכמוסה) המאופיין
ב'()1מהותיות מוחלטת ()2בבחירה חופשית'.
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 0.1.1.1הרב קוק ,רוסו ,קאנט ופיכטה
כמו רוסו הקורא לחלץ את האדם מכבלי 'היראותו' בחברה (לעיל  ,)1.2.2כך גם הרב קוק מבקש
לחלץ את האדם מאותם "מחנכים מלומדים" ה"מסתכלים בחיצוניות" ו"מסיחים דעה גם הם מן
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בחלקו הראשון של הפרק הוצגה שאלת אחריותו המוסרית של האדם לאור היותו צל ורושם של 'הבחירה
הכמוסה' .שאלה זו מקבלת מקום גם בהגותו של שפינוזה לאור ההבנה כי פעילותו של האדם הינה דטרמיניסטית
ביסודה .לדיון בעניין זה ראה :קיסנר ,שפינוזה ,עמ' .22-21
107
ראויה לציון העובדה כי בפרק הראשון של 'לנבוכי הדור' היחסים הפוכים .מתוך זיהויו של החופש כצלם אלוהים
של האדם ,הולך הרב קוק ומוכיח את חופשו של אלוהים! ראה :קוק אברהם ,לנבוכי הדור ,ירושלים :חמו"ל,
תשס"ט ,עמ' ג-ה.
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האני" .בדרכם הם "מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם ,והאני הולך
ומשתכח" .108לאמור :הן הרב קוק והן רוסו מכוונים להכרה כי הזהות החברתית המשועבדת
לנורמה ולקונצנזוס הכללי אינה מממשת את תכונת חירותה .התווית כיוון זו של רוסו קיבלה
כאמור בפרק א' פיתוחים שונים וגם איתם מתכתב הרב קוק.
אם התכתבותו של הרב קוק עם התפיסות השפינוזיסטית והרוסויאנית סובבת סביב הגדרתה של
תכונת החירות ,הרי היחס והזיקה למשניותיהם של קאנט ופיכטה סובבים סביב שאלת אפיונה
של המהות הפנימית .קאנט למשל ,מבקש לכונן 'אני אוניברסאלי' .לדידו ,אחד העקרונות
המעצבים של הצו הקטגורי (שהתמסרות לו הינה חירותו של האדם) הינו היותו נכון לכל אדם
ובכל מצב .זאת ועוד ,לדברי קאנט התעצבותו של הצו הקטגורי עוברת דרך נתיב אחד  -נתיב
התבונה .הרב קוק ,עם הסכמתו בכך שהאדם לא נולד חופשי ולמעשה הוא מצווה להיות חופשי
(זהו הרי הפרוייקט של האדם ושל האנושות  -ההיחשפות וההיענות למימדים האלוהיים
שבבסיסם) ,הרי שתביעתו של קאנט לאוניברסאליות של ה'אני' בוודאי לא תמצא לה מושב
בהגותו .כך למשל מתבטא הרב קוק ביחס לייחודיות האינדיווידואלית שהיא הינה הבסיס
לחירות האדם:

העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו .כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה
לבניין הנצחי העצמי של היחיד ,כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי...
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...ההשכלה הנסתרת היא מיוחדת בכל אדם בצורה מיוחדת לו ,היא מאוגדת עם העצמיות
שאינה נכפלת בשום אופן ,ואינה נמסרת בשום הגה והסברה ,יהיו לך לבדך ,וצדיק
באמונתו ,שלו דוקא ,יחיה...
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יתכן והרב קוק יסכים עם תביעתו של קאנט למוסר אוניברסאלי ,אך מכל מקום את החירות
יזהה כנאמנות לעצמיות האינדיווידואלית .מיניה וביה מובן כי העצמיות האינדיווידואלית אינה
תוצאתו הסופית של מהלך תבוני טהור באשר זה האחרון מחייב בהכרח מסקנות אוניברסאליות.
החירות אם כן אצל הרב קוק ,חורגת ממימד התבונה של האדם ומקיימת אינטראקציה עם שלל
מרכיבי הנפש והזהות  -כל זאת בניגוד לקאנט.
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אורות הקודש ג' ,עמ' קמ וראה לעיל .2.2
109
אורות הקודש ג' ,עמ' קלט.
110
אורות הקודש א' ,עמ' צט.
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בהקשר זה ,ק יים דמיון רב יותר בין הגותו של הרב קוק ובין זו של פיכטה .אכן ,כמו פיכטה
המלמד כי מטרתו של האדם הינה חתירתו האינסופית אל זהותו הפנימית תוך טיהור ה'אני'
והתגברות על המונעים והמסיטים השונים כך גם הרב קוק בקטע מפורסם למדי:

את האופי העצמי אי אפשר לשום אדם לדעת ,אפילו של עצמו ,וקל וחומר של זולתו ,לא של
יחיד ,וקל וחומר של אומה .אנו הולכים סביב להמרכז של הידיעה ,עסוקים אנו בהשערות
ובאומדנות ,לכוין על פי המעשים הגלוים ,שגם נסתרים ברובם ממנו ,וביחוד סיבותיהם
המסובכות ,ועל פי תעודות כאלו מדברים אנו על דבר אופי מיוחד ונשמה מובדלה.
מוכרחים אנו להחליט ,שידיעתנו בזה תלויה היא על בלימה ,והמשפט לאלהים הוא.

111

זאת ועוד :קאנט ,כזכור כופר במציאותו של חופש ב'עולם התופעות' .הרב קוק ,עם קבלתו את
התבנית הבסיסית של הפער בין הפנומנה לנואמה 112,סובר כי גם בעולם התופעות קיים חופש ולו
מזערי שבכוחו להתרחב עוד ועוד .עניין זה חוזר למה שהוצג בסעיף הקודם בעניין הנסירה.
 0.1.1.1הרב קוק והיגל
היגל ,כמדומה ,הינו בעל ההגות המודרנית המזכירה ביותר את מכלול הגותו של הרב קוק.
תפיסתו ההיסטוריוציסטית וזיהוי היחסים בין הרוח המוחלט ובין היחיד ,עומדים בזיקה הדוקה
עם מה שהתפתח מאוחר יותר בהגותו של הרב קוק 113.איזה דמיון שורה בין תפיסות החירות של
שני הוגים אלו? מחד ,הבנתו של היגל את הסובייקט ככלי שרת ביד התגלותו של הרוח המוחלט,
תואמת במידת מה את תפיסתו של הרב קוק .כאמור ,לדידו של הרב קוק עיקר מהותו של האדם
'נקבעת' עבורו על ידי ה'בחירה הכמוסה' העסוקה תדיר בהובלת האדם והעולם אל תכליתם.
החופש המתגלה באדם ברובד הקיומי הינו מצומצם ביותר ומהווה חיקוי דל ועלוב אל מול
המתרחש ביסודי נשמתו ,אשר מטיבה ,כלולה באחדות הכוללת המקבילה בהקשר זה לרוח
המוחלט ההיגליאני .עורמת התבונה עליה דן היגל ,שמכוחה חש האדם בחופש בחירתו ,למרות
שמצד האמת הוא מובל בבחירתו ,מזכירה את גישתו של הרב קוק הדנה בשתי השגחות שונות.
ברם ,אם אצל היגל מצבו של האדם ככלי ביד הרוח המוחלט ומיצוי חירותו בהיותו מודע
לבחירותיו וביחסי הרפלקציה וההשלך שבהוויתו  -הינם מצבו הקבוע של האדם שאינו עתיד
להשתנות ,הרי שהרב קוק רואה בחזונו את גאולת חופש האדם .לאמור :למצב העכשווי בו חופש

111

אורות הקודש ג' ,עמ' קיט.
112
תוך הדגשה כי 'לא אל קאנט נשוב' (אגרות א' ,עמ' מח) .ראה גם :רוזנברג ,הראי"ה והתנין העיוור ,עמ' .126-111
113
על כך ראה למשל :ש"ץ אופנהיימר רבקה" ,אוטופיה ומשיחיות בתורת הרב קוק" ,כיוונים ( ,1תשל"ט) ,עמ' .12
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האדם מצומצם ,וההשגחה הכללית פחות מתחשבת במעשיו ,בהחלט יש זיקה לתפיסת היחס בין
הרוח המוחלט והיחיד של היגל .ואולם ,מצד חזונו העתידי של הרב בדבר התעלות האדם
ממדרגתו כבעל 'מציאות תנאית' אל עבר מדרגתו כבעל 'מציאות שלמה' ,נפתח פער החורג ממה
שהיגל דן עליו .אפשרותם של האדם והאנושות ,לשוב ולבחור מתוך חופש גמור במהותם ,ולחתור
אל מצב של שקיפות ,הרמוניה ומלאות מתוך זרימה פנימית של מהותם הפנימית ,הינה אוטופיה
גאולית המבשרת את התגברותו של החופש האנושי על בעלי העמדה הסקפטית ביחס לחירות
האדם.

 0.1הרב קוק ופילוסופיית החירות המודרנית  -סיכום
בניסיון לאפיין באופן כולל את זיקתו של רעיון החירות של הרב קוק אל ההגות המודרנית ,דומה
כי ניתן יהיה לעמוד על מאפיין מובהק אחד :בעוד שאת נקודות הדמיון בין ההגויות המודרניות
ובין הגותו של הרב קוק נוכל למצוא ביחס למצבו העכשווי של האדם ,הרי שחזונו האוטופי של
הרב  -הנשען ,כפי הנראה ,על אמונתו הדתית  -מהווה חריגה מכל מה שדובר אודותיו בהגות
המודרנית (למעט פיכטה המדבר על חזון עתידי).

לשחרר את האדם ,על ידי התעלותו ,על ידי התפתחותו ,בגילוי כל כשרונותיו הפנימיים,
זאת היא מגמתנו .שפנימיות הדברים היא המגמה האלהית שבהויה ,מגמת עריגת הכמיסה
של האדם.
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שורות אלו ,מכוונות למעשה לפסע הנוסף אותו פוסע הרב קוק בהגותו מעבר למה שמצוי
בפילוסופיית החירות המודרנית .כזכור ,הרב שג"ר מזהה בהגותו של הרב קוק הגות הנפגשת עם
ערכי הרוח הכללים אך לא נשארת עימם ביחסים של משא ומתן גרידא אלא מפנימה אותם אל
הקודש ומעלה באמצעותם את הבנת התורה והדת .בהקשר של רעיון החירות ,בולט האופן בו הרב
קוק שותף לשיג ולשיח הפילוסופי סביב רעיון החירות .הוא מקבל את הנחות היסוד של
הפילוסופים השונים ,משתמש בחלק מטענותיהם ודוחה את האחרות ובכך מפנים מהן ביצירתו
הדתית תוך פסיעת פסע נוסף .אם בהגות המודרנית החירות שרויה בתווך שבין המהות הפנימית
ובין אופני גילוייה ,הרי שהרב קוק משתמש בנוסחאות פילוסופיות אלו ,מטמיע אותן בהגותו
הדתית ובכך למעשה מרחיבה .המושג הדתי-מסורתי של גאולה כיציאה מכבלי השעבוד לחירות
מקבל אצל הרב קוק תרגום של השתחררות מכל אותן אבני נגף שנחשפו בידיהם של הפילוסופים.

114

אורות הקודש א' ,עמ' צז.
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בכנות ובנוקבות מקבל הרב קוק את מסקנותיה העיקריות של פילוסופיית החירות המודרנית ,אך
קבלה זו מהווה מבוא לקראת ההיבט הדתי-אמוני המבשר את השחרור והיציאה אל החופש
המוחלט של האדם כ'מציאות מלאה' .היחלצותו של האדם מהדטרמיניזם הסיבתי עליו עמד
שפינוזה ,התקשרותו של האדם אל זהות אינדיווידואלית ולא אוניברסאלית-תבונית בה דגל
קאנט והשתחררותו מעורמת התבונה של הרוח המוחלט ההיגליאני תוך הזדהות עם מהותו
הפנימית ,כולן כאחת כרוכות בבשורתו הגאולית של הרב הרואה בעיני רוחו את התעלות חופשו
של האדם לחופש האלוהי.
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פרק ג' :כינון העצמיות
רעיון החירות בהגותו של הרב שג"ר
 1.1פתיחה
בדברים הבאים תוצג גישתו של הרב שג"ר לנושא החירות .כיוון שנושא זה טרם נחקר ,יפורטו
הדברים תוך הבאת מובאות ,על מנת להציג באופן מדויק את הדרך בה הבין ופיתח הרב שג"ר את
רעיון החירות .בשלב הראשון יוצג רעיון החירות בהגותו המוקדמת של הרב שג"ר 115ולאחר מכן
תבוא מערכה ארוכה יותר שתציג את רעיון החירות על בסיס הגותו המאוחרת .יש להדגיש :פרק
זה מטרתו להגיש את רעיון החירות של הרב שג"ר כפי שהוא ללא ניתוח ומחקר ביחס לזיקות
העומדות בין ההגות המוקדמת למאוחרת ,בין הגותו של הרב שג"ר לפילוסופיית החירות
האקזיסטנציאליסטית או בין הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק .ניתוחן של הזיקות הללו
יקבל את ביטויו בפרק הבא.

116

 1.0עצמיות ואותנטיות  -החירות בהגותו המוקדמת של הרב שג"ר
ביטוי מסודר וממצה לאופן בו התייחס הרב שג"ר לרעיון החירות בשנות הגותו המוקדמת ניתן
למצוא במאמר 'יציאת מצרים אצל ר' צדוק הכהן מלובלין :שיעור על חירות ,עצמיות ואמונה'
המופיע בספר דרשותיו על חג הפסח.

117

נקודת הפתיחה של החירות במאמר זה היא הקביעה

הבאה כפירוש לדברי ר' צדוק הכהן כי" :לא תוכל לעבוד באמת את הקב"ה אלא אם כן תעמוד
אישית מולו ,תשאל את השאלות הקונקרטיות שלך מתוך האמת האישית שלך .אמונה זו לא
יכולה להסתמך על מה שלמדת מאחרים ,או על מה שניתן לך במסורת".

118

הרב שג"ר ,אפוא,

מזהה בדבריו של ר' צדוק עיקרון של אינדיווידואליות ואמונה אישית בעבודת ה' .האדם עובד את
ה' ממקומו הנפשי האישי ולא מתוך הכתבות חיצוניות של אמיתות כלליות .לכן ,כך מתווה הרב

115

לעיל במבוא הוצגו קווים כללים המייחדים את הגותו המוקדמת לעומת זו המאוחרת.
116
ההכרעה המתודולוגית להציג את תפיסת החירות של הרב שג"ר באופן נקי ,לאמור :בלי להיכנס להשוואות
ולזיקות שונות אשר עלולות להתעורר תוך כדי העלאת הדברים ,מקורה בשתי סיבות :א .כיוון שרעיון החירות של
הרב שג"ר טרם נחקר ,יש להציגו מתוך מכלול כתביו באופן בהיר ומערכתי .ב .כיוון שבכתיבתו מודע הרב שג"ר
להגויות מהן הוא מושפע ,הרי שהגויות אלו המופיעות תוך הצגת תפיסתו של הרב שג"ר ,מהוות חלק אינהרנטי
מגישתו שלו .כניסה למערך השוואתי בין הגותו של הרב שג" ר להגויות אחרות תמסמס את עובדת היות הגותו של
הרב שג"ר ,הגות המודעת להקשריה ולמושפעותה .עובדה זו תקבל ביטוי בפרק הבא ,כאשר יידון טיב הזיקה
המתודית בין תפיסת החירות של הרב שג"ר לזו של הרב קוק.
117
הרב שג"ר" ,יציאת מצרים אצל ר' צדוק הכהן מלובלין; שיעור על חירות ,עצמיות ואמונה" ,זמן של חירות ,עמ'
 .122-122מאמר זה עובד מתוך שיחה שניתנה כפי הנראה בשנת תשמ"ז בישיבת שפ"ע בה לימד יחד עם מנחם פרומן
ועדין שטיינזלץ.
118
שם ,עמ' .126
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שג"ר" ,אדם אינו יכול להשתדל בכיוון שהוא אינו שייך אליו .הדברים שמאירים לך את הוויתך
ומחיים את נפשך כאשר אתה נפגש עמם ,הם השייכים לך".

119

תחת תת הכותרת" :היציאה

ממצרים :מציאת מקומי הרוחני" ,מלמד הרב שג"ר כי יציאת מצרים המזוהה כמומנט היציאה
לחירות מתפרש כשחרור מתפיסת החירות המוחלטת (לפיה אדם יכול וצריך לעשות ככל העולה
על רוחו ללא שום מניעה) .החירות האמיתית הינה דווקא היענותו של האדם להכוונה האלוהית
שיצקה בו אישיות מסוימת התואמת עולמות רוחניים ונפשיים מסוימים .הניסיון להשתחרר
מאותה הכוונה אלוהית ולחיות לאור חירות רדיקאלית הינה "העדר החירות הקשה ביותר".
החירות ,אם כן ,הינה "פעילות על פי שורש הנשמה".

121

120

לסיכום ,הרב שג"ר קורא את האדם

לגשש אחר מאפייני זהותו האישית הרומזים על מהותו הפנימית או 'שורשו הרוחני' .חירותו של
האדם תבוא לידי ביטוי בפעילות התואמת את אותה היררכיה פנימית לפיה ישנה הכוונה אלוהית
המעניקה לכל אדם מהות פנימית מסוימת הגוזרת בעקבותיה עבודה מסוג מסוים .במאמר זה
ניתן מקום של כבוד לתפיסה מהותנית המניחה עצמיות בעלת אופי הנתונה מראש לאדם.
בתפיסת החירות המאוחרת של הרב שג"ר ,שהצגתה תבוא כעת ,מתערערת תפיסה זו ,ובמקומה
מגיחה גישה חדשה לרעיון החירות.

 1.1מהותנות? החירות בהגותו המאוחרת של הרב שג"ר
 1.1.1שלילת עצמיות נתונה
בולטת תנועת המטוטלת בה שרוי הרב שג"ר בין רצונו להניח עצמיות או מהות הנתונה מראש,
ובין שכנועו הפנימי בדבר העדרה ,או למצער ,חוסר היכולת להנכיחה .במאמר משנת תשנ"ב,

122

עוסק הרב שג"ר בסיפור של ר' נחמן מברסלב 123ומתוכו דן בסוגיית העצמיות .בכדי לאפשר הבנה
מלאה של ניתוחו של הרב שג"ר את הסיפור ,יוצגו להלן קווי הסיפור הכלליים.
חלק ראשון :ר' נחמן מספר על עני שמצא מרגלית בעלת ערך רב .כיוון שבמקום מגוריו לא יכול
היה להמיר את המרגלית בכסף רצה לעלות על ספינה המפליגה אל לונדון עיר המלוכה .כרטיס
הכניסה שלו לספינה ,באשר היה חסר ממון ,היה המרגלית אותה הציג בפני רב החובל .ואכן הלה,
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שם ,עמ' .122
120
שם ,עמ' .121
121
שם ,עמ' .122
122
הרב שג"ר" ,עצמיות(?) :עיון באחד מסיפורי ר' נחמן מברסלב" ,נהלך ברג"ש ,עמ'  .112-123מאמר זה נכתב
כחמש שנים לאחר שניתנה השיחה אודות תפיסת החירות של ר' צדוק.
123
ראה :חזן אברהם ,כוכבי אור ,ירושלים :חמו"ל ,תשמ"ד ,עמ' ריז-ריט.
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למראה המרגלית ,הניח שהעני העומד לפניו הינו עשיר מכובד ,הכניס אותו לספינה ואירחו בכבוד
רב.
חלק שני :במהלך ההפלגה נזרקה המרגלית בטעות לים .העני ,בכדי שרב החובל לא יתנכל לו,
המשיך להעמיד פנים שדברים כתקנם .רב החובל ,שהיה ברשותו מטען רב של תבואה ,רצה
להיעזר בעני על מנת למוכרו במקום אליו היו מועדות פניהם בלי שייחשד בכך שהוא גנב מאוצר
המלך .לשם כך העביר את הבעלות על כל המטען לידי העני ,כדי שהאחרון ימכור עבורו את
החיטה ויקבל תמורת זה טובת הנאה.
חלק שלישי :כשעגנה הספינה בחוף ,נפטר רב החובל והסחורה העצומה ,שערכה היה רב מערך
המרגלית ,נותרה בבעלות העני .כך מסתיים הסיפור" :וסיים רבינו ז"ל ,שהדימענט [=המרגלית]
לא היה שלו ,והא ראיה שנאבד ממנו .התבואה היה שלו ,והא ראיה שנשאר אצלו .און וואס ער
איז קעקומען צו זיין דאך איז נאר וויל ער הט זיך האלטין [וכל מה שהגיע לעניינו ,הוא רק כי
החזיק מעמד] וכו'"
סיפור זה ,כך לפי הבנתו של הרב שג"ר ,הינו אנטיתזה למחשבה הדתית המזהה חתירה אל
העצמיות עם דתיות .בתחילת הדברים מעמת הרב שג"ר בין התפיסה הסארטריאנית השוללת
עצמיות ובין זו של הרב קוק וקירקגור ,אשר לדעת הרב שג"ר ,מזהים את התנועה אל העצמיות
כתנועה דתית .אם סארטר ,מתוך כפירתו באלוהים כמהות מוחלטת ,יטען כי "האדם הוא ישות
חסרת מהות" הרי שבהגותו הדתית של הרב קוק נמצא" :את ה' אלוהינו ...נבקש ...את האני שלנו
נבקש" .כך גם אצל קירקגור אשר "האני (שלו  -כלומר של קירקגור) בהיותו הוא עצמו ,וברצונו
להיות הוא עצמו ,מעוגן באופן ברור באלוקים" 124.זוהי אפוא השאלה העולה לדיון :האם טיבה
של התנועה הדתית ,באשר דתית היא ,לחתור אל העצמיות ,לחשוף אותה ולהוציאה לפועל 125או
שמא תיתכנה אפשרויות אחרות של יצירת זהות וכינונה שלא מתוך איזושהי עצמיות קדומנית.
האם גם אפשרויות אלו תוכלנה להיחשב כתנועה דתית?

126

124

סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ' .162
125
בדבריו ,מזכיר הרב שג"ר גם את ספר התניא לר' שניאור זלמן מלאדי ,מייסד חסידות חב"ד ,שעיקר עיסוקו הוא
התהום הפעורה בתוך נפשו של הבינוני בין מהותו הפנימית ובין גילוייה החיצוניים ,ואפשרויות הגישור הקיימות .עוד
על הקשר זה בספר התניא ועל מקומה של הגות זו בתוך המכלול החסידי ראה :ש"ץ-אופנהיימר רבקה" ,אנטי
ספיריטואליזם בחסידות" ,מולד כ( ,תשכ"ג) ,עמ' .211-222
126
כבר עתה נציין כי הזיהוי הבלעדי' :חתירה אל העצמיות=תנועה דתית' מעט מוזר .אמנם כך סבר הרב קוק ,אך
זהו חידוש שלו .בהגויות רבות אחת ההנחות הבסיסיות היא שההתנתקות מה'אני' והחתירה אל רצון ה' ,היא היא
עבודת ה' האמיתית .מכל מקום ,ניתן להבין כי הגויות המשתמשות במערכת מושגים כזו ,מאמינות כי בסופו של דבר
ה'אני' האמיתי הוא החתירה אל רצון ה' ,ואילו ה'אני' ממנו מנסים אנו להתחמק ,הינו זה השייך לעולם השקר
והפירוד .דוגמה לדבר ראה :לוצאטו ,משה ,מסילת ישרים ,ירושלים :הוצאת 'אשכול'( ,ללא שנת הוצאה) ,עמ' יב,
משל בת המלך והעירוני .גם ספר התניא המוזכר בהערה הקודמת ,מהווה דוגמה להגות כזו .הרב קוק ,לעומת הגויות
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הרב שג"ר מזהה בסיפור זה שני רבדים של פרשנות .הרובד הפרשני הראשון ,אותו ניתן לזהות
כ'פרשנות האורתודוקסית-ברסלבית' ,יבין את הסיפור כסיפור של התחזקות בביטחון בהשגחה.
ישנה כאן התרחשות של השגחה הפועלת במידה כנגד מידה .בעד ההתחזקות באמונה  -שבאה
לידי ביטוי בכך שהעני המשיך להעמיד פנים שהוא עשיר גדול  -זיכתה אותו ההשגחה בסופו של
הסיפור בעושר גדול .כך יובן משפט הסיום" :וכל מה שהגיע לעניינו הוא רק כי החזיק מעמד" .על
פי פרשנות זו תודגשנה התכונות הברסלביות של שמחה ,התחזקות ,התגברות על היאוש וכו'.

127

הרובד הפרשני השני הוא רובד אירוני .הוא מאשר את הפרשנות הראשונה תוך כדי שלילתה:

אין ספק שר' נחמן ביקש פירוש כזה [=הפרשנות הראשונה (י.מ)] ,וציפה שכך יתפרש
הסיפור .כל זה כ"חומר" לאירוניה וכשלב לפרספקטיבה גבוהה יותר ,השוללת ומאשרת את
הפירוש הזה בו זמנית".

128

קשה לקבל את הפרשנות המזהה את היצמדותו של העני לזהותו כעשיר כתנועה של מסירות נפש
על ערך מוחלט המזכה אותו בתגובתה האוהדת של ההשגחה .סוף סוף ,לא מדובר כאן ב"אחיזה
מטאפיסית" של העני בפנימיות ,הלה נדחק אל הקיר ומתוך אילוץ וחשש לחייו נאחז בזהותו
הבדויה ,זהות הנעדרת כל מימד משמעותי .הרב שג"ר מבקש אפוא לחלץ את הסיפור מהמסר
הדתי הפשטני לפיו המקריות המתגלגלת במציאות אינה אלא פעולת ההשגחה .מאידך ,הרב שג"ר
אינו מוכן ליפול שבי בידי פרשנות "ביהייביוריסטית-חילונית" המניחה את כובד משקלו של
המסר על הרעיון לפיו התנהגותו החיצונית של העני היא העקרונית ,וטוענת כי הפנימיות אינה
רלוונטית והרי לך שבסופו של דבר מכוח ההצגה החיצונית זכה העני בתבואה .הפרשנות האירונית
הבנויה על גבי הפרשנות הראשונה אך מודעת גם למוגבלותה מצליחה ליצור מסר עדין הנע בין שני
קטבים אלו .מדובר אפוא על מסר דיאלקטי אשר שני קטביו  -הדתי והחילוני  -מזינים זה את

אלו ,מורה כי באופן מעשי נדרש האדם להיות קשוב לעצמו ולחתור אחר ייחודו האישי .הרב שג"ר ,בהקשר רחב זה,
חופש אחר אפשרות דתית חדשה לפיה השיח של ה'אני' האמיתי וה'אני' המדומיין כבר אינו רלוונטי ,באשר כל רעיון
ה'אני הפנימי' נמוג.
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הרב שג"ר ,שם ,עמ' .122-121
128
שם .האירוניה באופן בו מבינה הרב שג"ר  -היינו ,אישור הדבר תוך כדי שלילתו מתוך הבנת מוגבלותו וייחסיותו -
מופיעה לפרקים בהגותו .במקום אחר ,בהתייחסו לאווירה חמורת הסבר המלווה את הימים הנוראים ,מנסח הרב
שג"ר את הדברים באופן זה" :לאירוניה תפקיד חיובי .היא איננה ציניות .הציניות לועגת לתופעה ומציגה אותה
כפתטית .אך האירוניה היא אותה דקות התופסת את הדבר הן מפנים והן מבחוץ בו-זמנית .בכך היא מודעת הן
לרצינותה של התופעה ,מחד ,והן לסופיותה ויחסיותה ,מאידך .האירוניה באה להדגיש את העובדה שאפשר גם
אחרת ,וגם גישות אחרות תופסות את עצמן כמוחלטות .רפלקסיה זו שבאירוניה מפיחה מימד של רוחניות בתפיסה
המוגשמת .היא לא מאפשרת את מוחלטותו של הביטוי הספציפי ,בכך שחושפת היא אותו אל מוגבלותו .ביחס
למעשה הדתי ,הרי זה צעד חשוב מאין כמוהו ,כיון שמעשה זה אמור לחבר את האדם עם ריבונו של עולם ,עם
האינסוף .קיים פרדוקס בעצם הנסיון לתפוס את הענין האלוקי בכלים מוגבלים  -מעשים ,מילים ,וכו' .הללו מעוררים
מועקה אצל המאמין המעמיק .האירוניה מחלצת אותו ממועקה זו .היא מוסיפה מימד של קלילות למעשה הדתי
ובכך מרחינה אותו ,לא מאפשרת לו להתקבע ולתפוס את עצמו כמוחלט ,ובכך למעשה דווקא מאפשרת אותו" (הנ"ל,
על כפות המנעול ,עמ'  .)23עוד על האירוניה  -תוך קישורה לתפיסת האירוניה הקירקגוריאנית  -ראה :הנ"ל ,שובי
נפשי ,עמ'  ,22הערה .22
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זה.
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לדידו של הרב שג"ר ,הסיפור מקפל בתוכו את "הקוהרנטיות שבין המקריות ,ההשגחה

ויצירתו של האדם (ודווקא זו הלא-פנימית ,המוחצנת) ,או בין ניכור והצגה ,לבין "שלו",
עצמיות".
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לאמור :הסיפור מלמד על התאמה מפתיעה משהו ,בין המתרחש מחוץ לאדם -

ההשגחה\המקריות\ההצגה החיצונית שלו  -ובין עצמיותו הפנימית .במילים אחרות ,עצמיותו
אינה אלא תוצר או בבואה של שלוש הראשונות .למותר לציין כי מסר כזה יהיה קשה לעיכול עבור
הקורא הדתי ,ואמנם הרב שג"ר ממשיך ומפתח את הדברים .המפתח להבנת ההתאמה הנזכרת
נמצא ,לדעת הרב שג"ר ,בחלק השני של הסיפור .העני איבד את מרגליתו ,זהותו הושלכה ממנו
והלאה ,מה יעשה כעת?

מה מציע המספר לעני חסר העצמיות?  -לעשות את עצמו ,תרתי משמע" .על כן עשה עצמו
שמח כאילו לא ידע ...והוא עשה את עצמו שמח עד שלא הכיר בו (הקפיטן) שום שינוי".
לנהוג "כאילו"? "לעשות את עצמו" שמח? מה התועלת בכך?
...בתובנה זו נמצא המפתח של הסיפור .יש לו לאדם עצמיות דווקא משום שאין לו עצמיות.
העצמיות שאפשר לאחוז בה איננה עצמיות .האדם זוכה בעצמיותו רק מכוח התגברותו על
עצמו ,והתגברות זו איננה אלא ויתור על העצמיות ,היא הנכונות ל"עשות את עצמו".
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הפרשנות הביהייביוריסטית תאמר שהסיפור מלמד אותנו שמה שחשוב זו ההתנהגות החיצונית
של העני ,הפנימיות וחוסר הכנות שלו אינן משמעותיות .הפרשנות הדתית תדגיש את ההשגחה
הנפלאה שבאה כתוצאה מביטחונו של העני .לעומתן ,הרב שג"ר ילמד שההתנהגות החיצונית
גרידא אינה מספקת ,ישנו צורך בתנאי מקדים :ההתגברות .התגברותו של האדם על עצמו
והמאמץ הכרוך בכך היא זו המחוללת את המפנה בסיפור .וויתורו של האדם על עצמיות נוקשה
ויציבה ,והירתמותו לאפשרות שמציעה בפניו המציאות היא התנועה הדתית המתבקשת מהאדם.
לפנינו ,אם כן ,זהות של ההשגחה עם המקריות הבאה כתוצאה מהיפתחותו של האדם אל
המציאות על עושר ההזדמנויות והאפשרויות שהיא מציעה .האדם נקרא ,אפוא ,להרפות
מההבנות הבסיסיות שלו לגבי עצמו וזהותו ,להתגבר עליהן ולאפשר לעצמו להיפתח למה שמציעה
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כיצד מתיישבים הם זה עם זה? כאן מגייס הרב שג"ר את תורה ס"ד של ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן (נחמן (ר'),
ליקוטי מוהר"ן ,ירושלים :הוצאת 'קרן ישראל אודסר'( ,ללא שנת הוצאה)[ ,להלן' :ליקוטי מוהר"ן'] עמ'  .)122ר'
נחמן מלמד שם כי ישנן קושיות שמקורן בחלל הפנוי (שבו האינסוף שורה מחד ומצמצם עצמו מאידך) שביחס אליהן
בוחר הצדיק את דרך הפעולה של השתיקה .ראה על כך להלן סעיף  2.2ובהערה  .122עוד על רעיון זה בהגותו של הרב
שג"ר ראה :הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ'  .12-26ראה גם :צור א .דקונסטרוקציה דקדושה  -עבודת מוסמך ,עמ'
 ;12-12צור א .דקונסטרוקציה דקדושה ,עמ'  ;122-122פלדמן קיי ,תיאולוגיה ,עמ' .23-162
130
הרב שג"ר ,נהלך ברג"ש ,עמ' .122
131
שם ,עמ' .123, 122
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לו המציאות .על ידי כך יכונן וייצר את עצמו מחדש פעם אחר פעם כאשר זהו המפתח לאפשרות
ההתחדשות התמידית" .תובנה זו" כך מסיים הרב שג"ר" ,שאפשר למצוא לה מקבילות רבות
בהגות האקזיסטנציאליסטית ,היא תנועה הפוכה מהתנועה הדתית הרגילה .בסיפור קושר ר' נחמן
את התנועה הדתית של התגברות האני עם התנועה הקיומית של ההתגברות על האני ,והופכן
לתורתו של הצדיק".
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בפתח הדברים הופיעה השאלה באשר לטיב התנועה הדתית .הרב שג"ר

מסכם ואומר שאת התנועה הדתית של חתירה אל העצמיות 133יש להמיר או למצער להבין כתנועה
של התגברות על עצמיות נתונה .במובן מסוים דווקא 'ביטול האני' האופייני לחסידות משמש כר
נוח עבור הרב שג"ר לתפיסה של כינון עצמיות ויצירתה מתוך גמישות והיענות למה שמציעה
המציאות.
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 1.1.2בין חשיפת זהות ליצירתה
במקום אחר ,בשלב מאוחר יותר של הגותו 135,חוזר הרב שג"ר ומנגיד בין תפיסת החירות של הרב
קוק ובין זו של סארטר .תוך כדי הדברים מצטט הרב שג"ר דברים אלו של סארטר:

הוא לא היה עוד אלא שק פחם בין שקי פחם אחרים ,על קרקעיתה של משאית .מילא ,אז
יבוא קץ לדבר ,אומר לה הערב שאני נושא אותה לאשה .האוטובוס הילדותי ועצום המידות
נשא אותו ,סובבו ימינה ,סובבו שמאלה ,טלטל אותו ,חבט אותו ,האירועים חבטו אותו
במשענת הספסל ,בשמשה ,תאוצת חייו נענעה אותו ,חשב' :חיי שוב אינם שייכים לי ,חיי
אינם עוד אלא גורל' ...יישא אותה ,לא יישא אותה' :לא ענייני עוד ,עניין של זריקת
132

שם ,עמ'  .123היבט נוסף ל'התגברות על האני' ראה :הנ"ל ,פור הוא הגורל ,עמ'  .12-12במקום אחר מתאר הרב
שג"ר את דמותו של ר' נחמן כדמות הצדיק חסר העצמיות שממציא את עצמו" :ר' נחמן הוא אחד הבודדים שנענה
לאתגר הכפירה עד תומו והצליח לכונן אמונה מהלא-כלום ,ועצמיות מחוסר העצמיות ,סובייקט שהמציא את עצמו.
חי הוא כמו הצדיק ב"תיקוני הזוהר" ואיש היער בסיפור שלו ,במגדל הפורח באוויר ,ללא עוגנים כל שהם .מעמיד
הוא במרכז את עצמו ,מיטלטל בין תודעת גדלות המעמידה אותו במרכז העולם ...לבין האמירות שעכשיו אין לו
דיבורים ושהוא שכח את הכל ,והפחדים המתגלים בחלומותיו שמא יעזבו אותו כולם( "...דברים שנמצאו בעזבונו של
הרב ,מצוטט בדברי הפתיחה של הרב דרייפוס לספר נהלך ברג"ש .ראה :הרב שג"ר ,נהלך ברג"ש ,עמ' טז).
133
על סכנותיה של תפיסת העצמיות של הרב קוק שבטבעה הינה מהותנית עומד הרב שג"ר בדברים הללו" :אליבא
דהרב קוק ,האידיאה (או המשמעות) הינה מהות קבועה המיוצגת באופנים שונים .הנחות היסוד של תפיסה זו הינן:
א .הפרדה בין יצוג לפעולה  -לפיכך התוכן המיוצג אינו תלוי באופן פעולת הייצוג הוא ניתן לפירוש במנותק ממנה .ב.
בדומה לתורת התארים ,יש להיגדים המתוארים מושא הוראה הסמוי מן העין ,נעדר לעולם ,שהיעדרו מוקצן עד כדי
כך  ,שהוא מחייב ויתור על כל יומרה לתארו בהיגדים אמיתיים ...כאן נעוץ ההבדל המשמעותי בין הרב קוק
לפוסטמודרניזם :התפיסה האקסיסטנציאליסטית של הרב היא אופן של פניה עצמית ,היא מלאות .הדתיות הינה
גודש רוחני' ,ישות של קודש'  -כדבריו באחד המקומות ,המשתדלת ל'תקשר' ולהתחבר בכל זאת עם מציאות של חול,
מציאות מודרנית שחסרה את המלאות הדתית .לעומת זאת ,הקריאה הפוסטמודרנית הינה קריאה ריקה ,אך דוקא
היא מסוגלת לכונן חיברות ממשית ,משום שהמהות הפנימית הקיימת-בשביל-עצמה יוצרת בידוד חברתי .שימוש
לרעה נעשה בתפיסת הראי"ה ,כשהמהות מתיימרת לדעת מראש את מה שהיא אמורה להיות .או אז היא מכתיבה
את עצמה לעצמה ,ובכך מידרדרת מחופש קיומי  -שהראי"ה כל כך החשיבו עד שראה בו את צלם אלוקים שניתן
לאדם  -לאידיאולוגיה כפייתית" (הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ'  ,12-13,ההדגשות שלי) .על אופן הפנייה לזולת ועל
השוני הקיים בו בין התפיסה מהותנית לזו השוללת מהות ראה :הרב שג"ר" ,אז נדברו יראי ה' :גאולת הדיבור
וחירות השיח" ,זמן של חירות ,עמ' .122-123
134
להתייחסות נוספת למאמר זה של הרב שג"ר ראה :קוסמן א" .בקשת ה' בעידן הפוסטמודרני ,ביקורת על שני
ספרים חדשים שיצאו לאור מתוך כתביו של הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר)" ,אקדמות ,גיליון כ"א ,תשס"ח ,עמ'
.222-223
135
הרב שג"ר ,זמן של חירות ,עמ'  .131-132לדברי העורך ,עיקרם של הדברים ,מקורו בדרשה משנת תשס"ו.
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מטבע' ...הוא חופשי ,חופשי כלפי הכול ,חופשי ליהפך לבהמה או למכונה ,חופשי להסכים,
חופשי לסרב ,חופשי לפסוח על שני הסעיפים :לשאת אותה לאישה ,לזנוח ...הוא רשאי
לעשות ככל העולה על רוחו ...הטוב והרע לא יהיו קיימים עבורו אלא אם כן ימציאם.
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יושם אל לב כי בדברי הניתוח של הרב שג"ר לתיאורו של סארטר ,כיוון שמטרת הדברים היא
הצגת מצוקת הקיום החילונית-מערבית ,הגישה אינה אוהדת ואמפאטית ,אלא ביקורתית.
בהמשך הדברים יחזור הרב שג"ר לסארטר ,וכלשונו ,יפנים אותו אל הקדושה .בתיאור המצוטט,
אם כן ,מזהה הרב שני צירים עיקריים :הראשון ,כפי שכבר הוצג ,שלילת עצמיות או זהות טבעית
פנימית" :אין ל'שק הפחם' שם ,אף לא סיפור חיים מהותי להזדהות עמו ,ואף לא אמונה הכמוסה
וטבועה בעצם נשמתו להתנחם בה" 137.חייו של האדם הסארטריאני מטלטלים אותו לכאן ולכאן,
ועם תנועה זו גם משתנות זהויותיו .בציר השני ,וכאן מצוי החידוש על גבי המאמר הנידון לעיל,
מדגיש הרב את האופן בו מובנת החירות לדעת סארטר .אם בשלב הראשון נשללת העצמיות
הנתונה מראש ,הרי שעתה תישלל גם האמת החיצונית-אובייקטיבית:

הערכים בעולם זה אינם מוחלטים אלא יחסיים ...לפי הפוסטמודרניזם הם אפילו
קונסטרוקטים חברתיים ותו לא .לכן אין דבר האומר לאדם מה לעשות או באיזו זהות
לבחור ,ובעצם זה גם לא משנה מה יעשה ומי יהיה .לא אמת פנימית וגם לא אמת חיצונית,
חלל גמור שבתוכו מחויב האדם לבחור בחירות שלמעשה הינן חסרות משמעות ' -האדם
נידון לחירות' ,ובלשונו של סיגד' :138האדם של סארטר הוא לא-כלום חסר מוצא'

139

עמדה זו ,לפי הצבתו של הרב שג"ר ,עומדת כאנטיתזה לעמדתו של הרב קוק .החירות של הרב
קוק ,כך מלמד הרב שג"ר" ,היא השיבה אל הזהות העצמית ,אל הטבע הפנימי של האדם והעם".
אם אצל סארטר האדם יוצר את זהותו מתוך שרירותיות ,הרי שלדעת הרב קוק ישנה אמת
זהותית הנתונה מראש לאדם ,אין לו חופש ליצור אותה או למצער להשתחרר ממנה .לא אנרכיה
או מרחב אינסופי של זהויות ,אלא הכרח של זהות  -זו החירות של הרב קוק .ואולם ,אם במאמר
הקודם ביקר הרב שג"ר תפיסה זו וחיפש לה אלטרנטיבה הרי שכאן הדברים מוצגים באור אוהד
יותר .הרב שג"ר ממשיך ומלמד שחירותו של הרב קוק  -עם היותה כפופה להכרח של זהות  -אינה
נעדרת חופש בחירה .לדבריו ,אותו חופש של יצירת זהויות שאליו נידונו סארטר והעולם
136

סארטר ז'אן פול ,גיל התבונה( ,תרגמה :י' סנד) תל אביב :הוצאת 'ספריית הפועלים והקיבוץ המאוחד' ,תשמ"ה,
עמ' .212-212
137
הרב שג"ר ,שם ,עמ' .132
138
סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ' .222
139
הרב שג"ר ,שם ,עמ' .132-132
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הפוסטמודרני ,יהיה עבור הרב קוק שיאה של עבודה דתית קדושה ,דהיינו ,התמסרות וכריתת
ברית עם חירותו ,קרי :עצמיותו .לאמור :אם החופש המוחלט של סארטר הינו ,ככלות הכול ,חסר
משמעות אונטולוגית ,הרי שאצל הרב קוק ישנו טבע קבוע מראש (וזו מבחינה טרמינולוגית
הוראתה של המילה 'חירות') ,אך טבע זה הוא נקודת המוצא שממנה נפתחות האפשרויות כולן.
הבחירה בעצמיות וכריתת הברית (דהיינו' :החופש') חייבות להיעשות מתוך חופשיות מוחלטת
שאם לא כן הן חסרות משמעות .כאן הרב שג"ר מפתיע ומציין כי "יש כאן בעצם הפנמה של
החופש הפוסטמודרני :אני חופשי לבחור  -אך ללא ההתפרקות האנרכית והריקנות של ההוויה.
הבחירה תהיה בעצמיות שלי" 140.באופן סכמטי ניתן להסביר זאת כך :ישנן שתי רמות במציאות.
ברמה הגבוהה ,זו של החירות (מה שהרב קוק כינה 'הבחירה הכמוסה') ישנה עצמיות הנתונה
מראש .ואולם ברמה הנמוכה ,הנגלית ,זו של החופש (ובלשון הרב קוק 'הבחירה הגלויה') ,האדם
שב ובוחר בעצמיותו .כפי שהודגש לעיל בפרק השני ,רק בחירה חופשית לגמרי באותה מהות נתונה
תחשב כהופעה שלמה של החירות ' -מהותיות מוחלטת המתגלה בחופש הבחירה' .הרב שג"ר
מלמד כי הרמה הנמוכה בתפיסת החירות של הרב קוק מקבילה לחופש הפוסט-מודרני 141הכופר
בכל אילוץ באשר הוא .הרמה הגבוהה ,היא המצילה את אותו החופש מהידרדרותו אל תהום
הריקניות וחוסר המשמעות שבחופש הראשון .האדם בבחירותיו אינו צף בין ערכים יחסיים אלא
מכוון עצמו אל מול האמת הנצחית של חייו ומהותו  -חירותו העליונה .ישנו ,אם כן ,רכיב שאינו
חופשי באדם ,אך דווקא רכיב זה הוא המאפשר את חופשו המוחלט של האדם.
הרב שג"ר לא מסתפק בכך ושב אל גישתו הקיצונית של סארטר דרך תיווכו של ר' נחמן .מתורה
קטועה ולא ברורה של ר' נחמן 142מסיק הרב שג"ר כי פורים המזוהה עם החופש מהווה הקדמה
לפסח המזוהה עם החירות .הווי אומר :שלא כמו אצל הרב קוק שהציב את החירות הפנימית
כקודמת לחופש שיבוא בעקבותיה ויחשוף אותה ,כאן הרב שג"ר מציב את החופש בעמדה
הקודמת אונטולוגית לחירות  -חופש פורימי אנרכי המכונן את החירות של פסח .מדברי ר' נחמן,
מזקק הרב שג"ר את הרעיון כי החופש האנרכי נטול כל הנחות היסוד הנתונות הוא אשר בכוחו
לכונן את החירות ,קרי ,את הטבע הפנימי של האדם" :זהו מסלול של יצירה שאיננה נשענת על

140

שם ,עמ' .132
141
לשם הדיוק נציין כי חופש זה תואם יותר את התפיסה הסארטריאנית שבמובנים רבים הטרימה את הגישה
הפוסטמודרנית והובילה אליו .לאורך הדברים הרב שג"ר מזהה בין חופש זה ובין החופש הפוסטמודרני ,ואף אנו נלך
בעקבותיו בעניין זה ,חרף חוסר הדיוק שבדבר.
142
ליקוטי מוהר"ן ,תניינא ,תורה עד ,עמ'  .32על האופן בו מפרש הרב שג"ר את דברי ר' נחמן אלו ובכלל ראה להלן
סעיף .2.2
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העובדות ,אלא מכוננת אותן .בכך מופנם אל תוך הקדושה גם החופש הסארטרי".

143

אלו דברי

החתימה של הרב שג"ר בעניין זה:

אם כן ,ישנה הדרך של 'להיות מה שאתה'; וישנה דרך רדיקלית יותר :היכולת ליצור מחדש
את החירות שלך ,את ה'אני' שלך .ואולי זו כוונתו של ר' נחמן במשפט הסתום המופיע
בסוף תורה זו' :כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח ,ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת
מצרים .ועכשיו .'...היום ההתחלות הן מפורים.

144

מורגשת אם כן נטייתו של הרב שג"ר לכיוון הסרטריאני-נחמני בד בבד עם קבלתו את ההבנה של
הרב קוק 145.בהשאלה ניתן לומר כי את תנועת המטוטלת בין הנחת עצמיות נתונה ובין שלילתה
של זו ,מסיים הרב שג"ר ביתרון קל לטובתו של סארטר.

 1.1.1טיהור החופש
כיוון דומה של מהלך הרצאת הדברים ניתן למצוא בניתוחו של הרב שג"ר את גישת הרמב"ם
לחופש.

146

בתחילה עומד הרב שג"ר על התפיסה הקלאסית לחירות כפי שהגדירה שפינוזה -

פעילות מתוך הטבע העצמי ,היינו ,התבונה .החירות לאור זה ,תבוא לידי ביטוי במודעות ובהבנת
הסיבות .עם גישה זו מתקשה הרב שג"ר להזדהות כיוון שסוף סוף ההבנה מעצם היותה
רציונאלית לא יכולה לפעול כנגד עצמה ,היא אינה יכולה לנתב דרכה באופן לא הגיוני ושרירותי
ומוכרחת היא לפעול באופן תבוני ,אם כן ,היא חסרת חירות.

147

ממשיך הרב שג"ר וטוען כי גם

המרת ההגדרה לטבע העצמי מתבונה לאמת הקיומית ,לא תהיה חפה מקושיה זו .החירות במקרה
זה תהיה האמת האותנטית ,אך שוב תתנהל בחירתו של האדם בצל של הכתבה והכרח .לאחר
שתי אפשרויות אלו לחירות מציג הרב שג"ר את החופש העכשווי תוצר הפוסט-מודרנה היונק
מגישתו של סארטר .מעתה החופש אינו לבחור או להיות נאמן לאמת השכלית או הקיומית אלא
לכונן אותה ,כך יוצא האדם מכלא ההכרח וההכתבה שיוצרת זהותו שלו .ואולם ,כך ימשיך הרב
שג"ר ,אם החופש הקלאסי הינו אפשרות הנתונה בידי האדם ,הרי שאצל סארטר הופך החופש

143

הרב שג"ר ,שם ,עמ' .132
144
שם .במקום אחר מציג הרב שג"ר את שתי אפשרויות החירות  -חשיפת מה שקיים מכבר לעומת כינון עצמיות
מחדש מתוך הכרעה  -ודן בדעתו של הרב סולוביצ'יק בעניין .ראה :הרב שג"ר ,שובי נפשי ,עמ' .22-166
145
במקום אחר דן הרב שג"ר ביחסי אב ובן בהקשר של הנחלת מסורת .שם מזהה הרב שג"ר את החירות כפי
שביארה הרב קוק ' -נאמנות לעצמיות'  -ורואה בדמות האב כזו המאפשרת את חירותו של הבן בכך שהיא מקנה לו
את המסורת והרוח המעצבות את אישיותו ועצמיותו .ראה :הרב שג"ר ,זמן של חירות ,עמ' .122-122
146
הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ'  ;26-22הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' ( ,21-162במהלך השורות הבאות יעקבו ציוני
העמודים אחר ההופעה הראשונה של המאמר בספר 'כלים שבורים') .מקור הדברים הוא הרצאה שניתנה בשנת
תשס"ג.
147
מובן כי הבנתם השונה של שפינוזה והרב שג"ר את מושג החופש ,היא המקור לקושי זה.

61

לגורל ממנו אין להתחמק .בחופש הקלאסי כלוא היה האדם בסורגי זהותו ,בחופש הסארטריאני
כלוא הוא בסורגי חופשו .מוכרח הוא ליצור זהות ,כאשר יצירה זו הינה חסרת משמעות ,וכפי
שכבר הוצג לעיל .בדבריו כאן משלב הרב שג"ר אלמנט שטרם דובר עליו  -הסתירה בין חופש
וקודש .ברגיל מוצגת סתירה זו כסתירה בין רצון האדם לעשות ככל העולה על רוחו לעומת הצו
ההטרונומי המחייב אותו לפעול בדרכים מסוימות .בדברי הרב שג"ר ,ולאור הזדקקותו לחופש
הפוסט-מודרני ,מקבלת הסתירה פנים חדשות .לא ניגוד בין טרנסצנדנטי מצווה לאוטונומי
המבקש להיחלץ מהציווי החיצוני ,אלא סתירה בין עצם הקדושה המעניקה משמעותיות וישות
לקיום ,ובין עולם צף ,אוורירי וחסר משמעות .עולם של זיקוקים צבעוניים וריגושים זולים
הדועכים עד מהרה.
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בשלב זה מגייס הרב שג"ר את הרמב"ם אשר לטענתו יוצר נוסחה המשלבת בין הקודש -
הטרנסצנדנטי המוחלט  -ובין החופש האנושי ,נוסחה אותה מבקש גם הרב שג"ר לאמץ .לדעת
הרמב"ם האדם הינו בעל בחירה חופשית מוחלטת ,ביכולתו לבחור בטוב כמו גם ברע .מהו יסוד
רצונו החופשי של האדם? הווי אומר :החפץ האלוהי " -כך חפץ ,כלומר חפצו הקודם מעולם...
שהאדם יהיה בעל יכולת לכל מה שהוא רוצה או בוחר ממה שבגדר יכולתו" 149.על גבי רעיון זה
טוען הרב שג"ר שהחירות האנושית נעוצה ברצון האלוקי ,וככזו הינה שוות ערך לו! כיצד מקבל
הדבר את ביטויו?

מחד  -כך מלמד הרמב"ם  -האדם מייצר את העולם הבא שלו ,את נצחיותו הזהה עם
האמת ,הוא מפיק אותה מהעולם .היא לא נתונה מראש ,איננה נמצאת בגרעין ,עלינו לייצר
אותה .מאידך ,אין פירושה של הפקה זו שהאדם מכונן את האמת .העולם מוכשר ומכוון
לכך שניתן להפיק ממנו את הנצח ואת האמת ,המזוהה עם הא-לוה יתברך ,אלמלא כן ,לא
יכול היה האדם להפיקו .נצח זה נמצא עוד לפני שהאדם הפיק אותו ,אך לאדם ניתנה
היכולת להפוך את עצמו לחלק מאותו נצח.

150

הנה כי כן ,בדומה לשתי הרמות אותן מצא ברב קוק ,חוזר הרב שג"ר ומציין שתי רמות .הרמה
הנצחית ,האבסולוטית והנתונה מראש והרמה האנושית הבוחרת והמכוננת את עצמה .בכוחו של
האדם ליצור את העולם הבא שלו על ידי השכלתו את המושכלות הנצחיות  -אין הדבר תלוי אלא
בו ובחופשיותו .ואולם ,האמיתות הנצחיות כשלעצמן ,באשר נצחיות הן ,קודמות לאדם .המהות,
148

הרב שג"ר ,שם.
149
רמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק ג' ,פרק י"ז ,עמ' .222
150
הרב שג"ר ,שם ,עמ' .22
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אפוא ,קודמת לקיום ,האובייקט קודם לסובייקט .לדברי הרב שג"ר ,שתי תגליות מלהיבות את
הרמב"ם :מציאות האמת על אי גשמיותה ,ומציאות החירות על אי גשמיותה .כשם שהאמת אינה
גשמית ,שכן גשמיותה תורה על סופיותה ויחסיותה ,כך גם החירות  -זו האלוקית וזו האנושית -
הינה אינסופית .סופיותה של האחרונה ,שתקבל את ביטויה בהכתבה מלמעלה ובניכור ,תהפוך גם
את האמת לכזו  -מוכתבת ומנוכרת .מציאות בה נבנית האמת ,לא מתוך חירות מלאה אלא מתוך
גורמים חיצוניים ומנוכרים ,תשרת מגמה הפוכה לפרוייקט טיהור הא-לוהות מכל גשמיות של
הרמב"ם .אחדות השכל האלוהי והמשכיל האנושי ,כורכת בחובה ,אפוא ,את אחדותם של החופש
האלוהי והאנושי .הדברים אינם בהירים דיים ,והרב שג"ר ממשיך ומפרטם.
איזה היבט חדש מוצא הרב שג"ר ברמב"ם ,מדוע הוא נזקק לנוסחה אותה הציב בפתח הדברים?
רצונו של הרב שג"ר הוא לקשור את החירות הפוסט-מודרנית עם חטאו של אדם הראשון ,כפי
שזה הובן על ידי הרמב"ם 151.חירות האדם הייתה האידיאל שלו ,אך עד מהרה הפכה לו לרועץ.
האדם רוצה להיות אלוהים ,הוא חפץ בעצמאות שמחירה מרד באלוהי .בחטאו  -הנובע מרצונו
לדעת טוב ורע  -נקרע הוא מן ההוויה ,נוצר הפער התהומי בין הסובייקט לאובייקט .שוב אין הוא
שרוי בזירת האמת והשקר המוחלטים ,בבחירותיו נע הוא בעיקר בין הטוב והרע היחסיים (בלשון
הרמב"ם' :המפורסמות')" .מיצוי חטא החירות" ,כך טוען הרב שג"ר" ,הוא החופש
הפוסטמודרני" .אידיאל החירות שרבים מסרו את נפשם למענו במהלך ההיסטוריה "הפך לכלאו
של הנידון לחירות שאיבד את ישותו ,פירותיו של עץ הדעת הבשילו בלא-כלום הפוסטמודרני".
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מהי הצעתו של הרב שג"ר? החופש המיסטי! כזכור ,חופשו של האדם ,לדעת הרמב"ם ,נעוץ בחופש
האלוקי .כיצד מבין הרב שג"ר את משמעות הדבר? תפיסה פוסט-מודרנית מבקשת להגיע
למוחלטות בעולם של שניות .בשלב השני היא מתאכזבת שהוודאות אינה בטווח השגת ידה ולכן
הצעד הבא שהיא פוסעת הוא וויתור על משמעות .החופש המיסטי מכיר ברכיב מסוים שאינו נתון
בידו ולא יכול להיות מיוצר על ידו  -ההשראה האמונית .חופש המכיל רכיב זה ,חופש המאמין
בהשראה האלוקית ,בעובדת היות רצונו שלו נעוץ ברצון האלוקי הופך את קערת הפוסט-
מודרניזם על פיה ומסוגל מחד לייצר אמיתות (=חופש פוסט-מודרני) ,אך מאידך לתקף אותן
בקודש (=השראת האמונה) .כזכור ,הרב שג"ר העלה את מצוקת הניגוד שבין הקודש ,במובן של
המשמעות שמקבלים הדברים במציאות ,ובין החופש במובן הפוסט-מודרני המתכחש לכל

151

רמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק א ,פרק ב' ,עמ' .12-12
152
הרב שג"ר ,שם ,עמ' .21
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משמעות שכזו .על ידי הכנסת הרכיב המיסטי ,פוסע הרב שג"ר מעבר למבוכה הפוסט-מודרנית
וקורא את האדם לתפוס את האמת שהוא מכונן כאמת של קודש .מהרמב"ם שואב ,אפוא ,הרב
שג"ר שלושה רעיונות מרכזיים :א .חופש האדם נעוץ בחופש האלוהי .ב .חטא החירות הוא חטא
הקרע בין הסובייקט לאובייקט .ג .טיהורה של החירות הוא תנאי לאי גשמותה של האמת.
שילובם של שלושת הרעיונות ותרגומם לשפתו של הרב שג"ר מניבים את התוצר הבא :החופש
המוחלט (במובנו הפוסט-מודרני השולל כל הכתבה והכרח) הוא החופש הטהור מכל גשמיות.
חופש זה אינו נופל לתוהו הפוסט-מודרני מצד אמונתו המיסטית בכך שהוא נעוץ בחופש האלוהי.
האמונה בנעיצותו של החופש האנושי בזה האלוהי הינה למעשה ההכרה במשמעות הקיימת במה
שמכונן האדם על ידי החופש שלו .באמונה זו מתפוגג הקרע בין האדם להוויה ,והאדם בחופשו
מכונן ומייצר את האמת ,אמת שהינה אינסופית מכוח חירותו האינסופית ,אך גם אינסופית מכוח
התאמתה אל האמת האלוהית ,שגם היא הינה ,כמובן ,אינסופית ובלתי גשמית .התנאי ,אם כן,
לאינסופיותה של האמת הוא החירות מכל שיעבוד והכתבה בהגעה אליה.
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 1.1החופש להאמין  -חירות האמונה בהגותו המאוחרת של הרב שג"ר
במקום אחר משתמש הרב שג"ר ברעיון החירות על מנת להמחיש את החוויה של האדם החופשי
מכל משמעות והיקבעות ראשונית המבקש אמונה באלוהים .הצגת דבריו  -התואמים את אופן
החירות אותו פיתח הרב שג"ר מדבריהם של ר' נחמן ,סארטר והרמב"ם  -תהיה לעזר לקראת
הפרק בו תושווינה תפיסות החירות של הרב קוק והרב שג"ר.

 1.2.1נסירת הפרצופים
רעיון הנסירה ,שהוזכר כבר בפרק הקודם ,משמש את הרב שג"ר על מנת להבהיר תהליך נפשי
אותו עובר האדם ממצב של תלות וכורח אל מצב של אמונה הבנויה על אדני החופש .לפי האר"י,
תחילת בריאתם של הזכר והנקבה הייתה בבחינת אחור באחור  -כלומר ,חיבור כפוי בו אין קשר
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בסוף הדברים מפתיע מחדש הרב שג"ר ומציב את עמדתו של הרמב"ם אל מול עמדתו של הרב קוק .כיוון שדבריו
שם עמומים ולא זוכים להרחבה ובאור ,הבאתי אותם בהערה :בניגוד להצבה הקודמת בה הוצבה גישתו של הרב קוק
מול גישתו ר' נחמן ,ובה ר' נחמן ייצג את העמדה הרדיקלית יותר לפיה האדם מכונן את האמת שלו ,בנידון דידן
דווקא הרב קוק מוסבר על ידי הרב שג"ר כבעל העמדה הרדיקלית יותר .אם הרמב"ם זיהה את צלם אלוהים כתבונה
(כ'שכל הנקנה' בלשונו) ,הרי שהרב קוק ראה בחופש את צלם האלוהים .הרב שג"ר מבחין בתוך דברי הרב קוק בין
החירות ובין החופש כאשר הראשונה מזוהה עם ספירת הבינה ואילו האחרונה מזוהה עם ספירת הכתר הגבוהה ממנה
(ראה :אביב"י ,היסטוריה צורך גבוה ,עמ'  .)232חופש האדם ,אפוא ,קשור לספירת הכתר ,ספירת האין שממנה
ובתיווכה נברא היש .חופש האדם ,לאור זאת ,הוא יכולת היצירה יש מאין ,יכולת כינון האמת שלא מתוך עמדה
קדומנית קבועה מראש .בחתימת דבריו של הרב שג"ר קובע הוא כי לשתי הגישות  -זו של הרמב"ם המבינה את
החירות כדרך היחידה לכינון אמת שאינה מוגשמת ,וזו של הרב קוק המבינה את החירות כיכולת הבריאה והכינון יש
מאין  -יש רלוונטיות רבה כיום ,אם כי זו של הרב קוק הינה זו המתקדמת יותר ,ובלשונו" :אך לאדם העכשווי ניתן
כנראה צלם גבוה יותר ,מעולם ה'אין' ,צלם החופש הפוסטמודרני והאינסופיות האלוקית" ,והייתם כאלוהים" (הרב
שג"ר ,כלים שבורים ,עמ' .)22

63

של פנים אל פנים בין הזכר לנקבה.
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בנוסף ,במצב זה הנקבה נמוכה מהגבר ומגיעה עד גובה

חזהו .את בחינת הכפייה והכורח שבחיבור זה מבין הרב שג"ר כיחסי ניכור בין הזכר והנקבה.
לאמור :התקשרותם של השניים לא נובעת מרצון והזדהות ,הזיקה נוצרת מתוך פחד מאיום
הניתוק .בשלב הבא חלה נסירה ,הזכר נסוג והנקבה נותרת לבדה .עתה עליה לבנות ולכונן את
עצמיותה ללא תלות וכפיפות לגורם חיצוני .על בסיס פירושו של רמח"ל 155,מבין הרב שג"ר את
הנסירה כמערכת היחסים שבין הבורא והנברא .בשלב הנסירה משתחרר האדם מתלותו
האינפנטילית בבורא ,מעתה חופשי הוא באופן רדיקלי לכונן את עצמו .רק מכוח זה יוכל לצעוד
הוא אל עבר השלב השלישי של יחסי פנים בפנים עם הבורא .כיצד משרטט הרב שג"ר את דמותו
של האדם המתוודע אל חופשו המוחלט ואל ניתוקם של כבלי שיעבודו מכל הכרח? גם פה ,חוזר
הרב שג"ר אל ההגות האקזיסטנציאליסטית כפי שהיא מקבלת את ביטויה בסיפורו של אלבר
קאמי' :הדבר' .156דמותו של הרופא בסיפור זה 157,מהווה בעיני הרב שג"ר ,המחשה לאדם ששתי
הכרות נוקבות משמשות בו בערבוביא :חירותו והמודעות לסופיותו ולנואלות מלחמתו באי הצדק
שבמציאות:

הרופא מגלם כאן דמות מרשימה בהיענותה החד משמעית למצוקה :אמירת הנני! גם בלי
גיבוי ,ואף בלי הצורך לגבותה בנימוק או בהוכחה כלשהם .מסירות זו נובעת מכך שהרופא
'מוחה על תנאי החיים שניתנו לו כאדם' .הוא נלחם את מלחמת הצדק שלו ,מתוך חירות
גמורה ,אף שהוא מודע לחוסר התוחלת המהותי שבדבר ...על כך הוא משלם מחיר כבד:
יש בו המרי ,הנחישות לדבוק במה שהוא ולא לוותר ,אך כל זאת מתוך בדידות; כמו העולם
שנפרד מעם האלוקים ב'נסירה' ,אף הוא נעזב לבדידותו ,וחוויה של כשלון מתמיד' ,תבוסה
שאין לה סוף' ,אופפת אותו.
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ביטויים אלו מהדהדים את גישתו של סארטר  -האדם נידון לחירות ,חירות שמכוחה נאלץ הוא
ליצור את עצמו ,כאשר יצירה זו חפה מכל משמעות מטאפיסית או אונטולוגית .הרופא נוטל את
חירותו לידיו  -מתוך עצמאותו מורד הוא בטבע המציאות  -וחרף מודעותו לתבוסתו הצפויה,
עומד הוא בהרואיות מרשימה ונלחם את מלחמתו כנגד אי הצדק שבמציאות .במה שונה החוויה
154

רעיון הנסירה מהווה משל ליחסים רבים :פרצופי זעיר אנפין ונוקבא (הקב"ה והשכינה)\הקב"ה ועם
ישראל\הבורא והנברא\האדם ואשתו וכו' .למקורו של רעיון הנסירה בהאר"י ראה לעיל הערה .21
155
רמח"ל ,דעת תבונות ,פסקה יח עמ' ד-ה.
156
קאמי אלבר ,הדבר( ,תרגם :י' רטוש) ,תל אביב :הוצאת 'עם עובד'.1222 ,
157
הסיפור מספר את המתרחש בעיר בצרפת שבאה עליה מגפת דבר .הרופא ,חרף הסיכון שבדבר ,נשאר בעיר על מנת
לטפל בחולים.
158
הרב שג"ר ,בצל האמונה ,עמ' ( 12ההדגשות שלי) .ביטוי מיוחד לתפיסת חירות זו מצוי באופן בו מסביר הרב שג"ר
את התמדתו של האדמו"ר מקלויזנבורג בקיום מצוות במהלך השואה .ראה :הרב שג"ר ,ביום ההוא ,עמ' .21
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של האדם מבקש האמונה מהטראגיות שבדמותו של הרופא? האם עמדתו של המאמין שונה בגין
אמונתו בכך שהמציאות תשתנה? מובן כי במצב הנסירה (בה אין ערובה או תיקוף לכל אמת או
רעיון מסוים) לא יוכל מבקש האמונה להסתפק באמונה זו ,הוא יראה בה 'הונאה עצמית' .ומכל
מקום ,הרב שג"ר מוצא פתח מילוט מהטראגיות של האדם שנידון לחירות:

...בסיפור היהודי קורה היפוך .ההיפוך הזה מתרחש באמונה! זהו הרגע שבו ההכרה נפתחת
לאפשרות של החופש שלה עצמה; חופש שאיננו רק החירות למרוד ,אלא גם החופש
להאמין ,החופש מהצורך בהוכחה להכרה שחיינו אינם חיי שווא .אלו הם למעשה הביטחון
והאמונה של 'הודו לה' כי טוב' ,ומהו הטוב?  -טוב לחסות בה' מבטח באדם; האמונה
בטוב ,גם אם אין לה גיבוי במציאות ,נובעת מתוך ההכרה המפוכחת שהטוב באמת נמצא
בהכרעתו של האדם לבטוח באלוקים .זו הכרעה החפה מהאשליה ש'יהיה טוב' ,והיהודי
הנוקט אותה אינו מתכחש בהכרח לפיכחונו ,אלא מאפס את תלותו בו.
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אם בשלב הראשון של התוודעות האדם לחירותו ,נוקט הוא ביוזמה המאופיינת במרי ובעמידה
לעומתית ,הרי שהרב שג"ר מוצא בהתוודעות זו פתח לאפשרות אחרת ,האפשרות להאמין.
במילים אחרות ,בעולם בו האמונה מותקפת מכל החזיתות ,ההיסטוריות ,הפיסיקליות
והפסיכולוגיות ,החופש  -במובן הרדיקלי המנתק את האדם מכל תלות  -הוא הפתח לאמונה.
הטוב אותו מחפש המאמין שאינו חופשי ,מצוי לדעתו במרחב המציאות .ממילא ,כאשר ינסה
לאושש את אמונתו ייתקל בהתקפות הנזכרות המזהות את דתיותו כדת בעלת אשליות .או אז
תתלווה אל הוויתו האמונית תחושת מועקה של חוסר חופש .האדם החופשי ,המכיר בכך
שעצמיותו אינה אלא תוצר של בחירתו ,אינו מתרגש מהמזהים את האמונה כאשליה ,כיוון
שוודאותו באמונתו לא תלויה במשתנים המציאותיים 160,אלא בעצם הכרעתו.
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159

הרב שג"ר ,בצל האמונה ,עמ' .26
160
כך למשל מתבטא הרב שג"ר בראיונו עם יאיר שלג (שלג י .פסקי הסירוב? זו תגובה גלותית ,עיתון הארץ,
" :)11.1.2662הפוסטמודרניזם משחרר אותנו מהחוקיות המכאנית של המציאות האנושית ,והמיסטיקה גם רואה
בחוקיות האנושית הזאת מגבלה שיש להשתחרר ממנה .מצד שני ,החירות הפוסטמודרנית הופכת בעצמה לרועץ ,מה
שסארטר מכנה 'כלא החירות' ,כשהיא גורמת לניהיליזם .כאן באה החירות המיסטית ומעניקה משמעות גם בעולם
פוסטמודרני ,כאשר האמונה ,במצב כזה ,משוחררת מהמועקה הרגילה שחוסמת בני אדם מלהגיע לאמונה ,מועקת
חוסר החופש שמזוהה עם הדת" .במקום אחר כותב הרב שג"ר ( - TS20Aקובץ וורד מעיזבונות הרב)" :ישנו רצף בין
השניים ,האכס' [=האקזיסטנציאליסטי ,וכן להלן (י.מ ]).והמיסטי .אפשר לומר שהדרך החסידית למיסטי הינה
האכס' ,אך גם שהפתרון למועקה האכס' הינה המיסטי .דוגמא למעברים כאלו נוכל למצוא אצל הוגים שונים מבני
ברית ושלא מב"ב [=מבני ברית (י.מ .]).הרצף פשוט ,ההיגיון הפנימי של שיט ה המעמידה את ההויה על הקיום
ומקדימה אותה למהות ,מביאה בכך שאותו קיום לא רק שאיננו רציונלי ,אלא שהוא הופך להיות חסר משמעות
חיצונית ,ושהדרך לממשות הינה מתוכו עצמו ,וכאן אנו מתקרבים ל'יוניו-המיסטי' המפורסם .הקיום יהפוך
להתרחשות עצמית פנימית".
161
האמונה אצל הרב שג"ר לא תיוותר כחוויה סובייקטיבית אישית ותו לא .השלב השלישי של תהליך הנסירה הוא
חווית ההתגלות אשר בה חש האדם את קרני האהבה האלוהית ( לרעיונות אלו ישנה זיקה ברורה להגותו של
רוזנצוויג ,כפי שאכן מודגש בדברי הרב שג"ר) .ישנן אפשרויות התפתחות נוספות דוגמת זיהוי האמונה אצל האחר
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 1.2.2כינון ברית
בשלב זה עולה אחד הרעיונות המרכזיים בהגותו של הרב שג"ר ' -הברית' .את החוויה האמונית
לכל הופעותיה (עצם האמונה ,קיום המצוות ולימוד תורה) מבין הרב שג"ר כנאמנות לברית
שנכרתת בין האדם ובין אלוהיו .דא עקא ,שבניגוד למקובל כי בריתו של היהודי עם אלוהיו
עומדת על אדני השתייכותו לעם הסגולה ,מעמד הר סיני וכיו"ב ,הרי שאצל הרב שג"ר" :הצעד
הראשון בתהליך [המביא לסולידריות של קהילת המאמינים (י.מ)] הוא אמונתי שלי  -יכולתי
להאמין בהיותי מאמין ,ולהאמין באמונתי"
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כיצד מתאפשרת אמונתו של האדם (ובכלל זה

אמונתו בעצם כך שהוא מאמין)? הווי אומר ,כריתת ברית:

הקב"ה לא הוציא אותנו ממצרים כדי שנהיה עבדיו ,אלא עבודת הקב"ה עצמה היא
היציאה לחירות ,משום שהיא עבדות שאיננה אמורה לנבוע מכפייה חיצונית .עבדות לקב"ה
מתוך קבלת עול מלכות שמים הנה העבדות היחידה שהיא למעשה חירות .רעיון זה עומד
בניגוד לתפיסה שאנו מורגלים בה ,שהחירות היא תנאי לברית ולקבלת עול מלכות שמים;
ההיפך הוא הנכון .בתורה אנו מוצאים את דברי עם ישראל 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע'
(שמות כ"ד,ז) ,קבלת עול שקודמת לחירות ,משום שבלי קבלת עול ,שהיא יצירת טבע
עצמי ,לא תיתכן חירות! קבלת עול היא ברית ויצירת זהות היוצרת טבע ,ורק מתוכה
החירות אפשרית ,בכך הברית נעשית תנאי לחירות.

ויצירת שותפות אמונית .כך ממשיך הרב שג"ר את הקטע המצוטט בהערה הקודמת (..." :)TS20Aהמעניין אצל ר"נ
[=ר' נחמן ,וכן להלן (י.מ ]).הינו שילוב נוסף .בניגוד להוגי דעות כמו בובר ,וסרטר הרואה ניגוד בין מיסטי ואף אכס'
לסוציאלי חברותי" ,הזולת הוא הגיהנום" הרי אצל ר" נ היכולת להתקשר לזולת עוברת דרך המיסטי .הניכור הינו
תוצאה של חוסר יכולת להגיע לקשר בר משמעות ,וזה נמצא בתחום המיסטי" .עוד על רעיון זה תוך פיתוחו בהקשר
של החוויה האמונית ראה למשל :הרב שג"ר ,בצל האמונה ,עמ'  ;31-21 ,21-22הנ"ל ,פור הוא הגורל ,עמ'  162ועוד.
כלפי אמונה שמקום מושבה הוא הסובייקט בלבד ,ובמוצהר יוצרת חיץ בינה ובין המציאות מתבטא הרב שג"ר באופן
זה (אמונתי - 1קובץ וורד מעיזבונות הרב .ההוספות בסוגריים מרובעות וההדגשות שלי (לפרסום קטע זה בשינויי
עריכה ראה :הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' " :))211-211תמונת העולם שלנו היא זו המדעית .אך הבעיה העיקרית איננה
בעצם תמונת עולם זו ,אלא בתשתיתה הסמויה .זו ספוגת ערכים ,שונים וסותרים לדת ,כמו האמונה בחוקיות
הסותרת את האמונה בהשגחה פרטית ,וא"א [=ואי אפשר] להציגה כתמונת עולם נייטרלית שאין לה יחס להשקפת
עולם דתית .היא אף מכוננת חווית קיום אחרת מזו הדתית .זאת ועוד ,הבעיה של היום איננה רק של מדעי הטבע אלא
בעיקר [של] מדעי החברה ו[ה]רוח .היסטוריה ,סוציולוגיה פסיכולוגיה וכו' .הללו חושפים את המניעים ,מצביעים על
ההתניות ,מתארים את ההתפת חות ומספרים סיפור היסטורי שונה מזו שהמסורת מתארת .ביטוי מרשים לעמדה
המקבלת ללא עוררין תמונה [זו] נתן פרופ' ליבוביץ' [ה]מנוח .גישתו דואליסטית חריפה ,ואמונתו בעולם המתנהל לפי
חוקי הטבע המתוארים במדע עזה לא פחות מאמונתו הדתית .לכן האמונה היהודית ,דוגמת הערכים כולם ,הינה
הכרעה האנושית .היא לא מלמדת דבר על העולם ה'חיצוני' ,ואין לה רלוונטיות ל'עולם התופעות' ,שייכת היא
לממלכת החירות ,ואת מובנה היא מקבלת מאורח החיים ההלכתי שהיהודי מקבל על עצמו .המרד של האדם
ונטילת חירותו לידיו ,האוטונומיה האנושית שצררה את האמונה ,הפכה אצלו למקור האמונה ,החירות להכריע
לאמונה ,ואולי אפילו לייצר אותה .עמדה מרשימה ללא ספק ,משום שהיא מקבלת עליה עול מלכות שמים לשם
שמים מתוך ויתור על תועלת והבטחה כל שהיא שהדת נוהגת להעניק .אך מחירה כבד מנשוא ,המחיר של פיצול
העולם ושל חוסר היכולת ל'הוריד את האמונה ארצה' .אולי הביטוי המרשים ביותר להירואיות הטרגית של המאמין
המודרני" .בהמשך הדברים ינסה הרב שג"ר לנסח אפשרות אמונית שאינה מבוססת על פיצול שני העולמות .לא אכנס
לנושא זה מעבר לנזכר ,כיוון שניתוח זה יחרוג ממסגרת העבודה .לניתוח מפורט של תפיסת הרב שג"ר בנושא
אפשרות האמונה שאינה כורכת בחובה פיצול עולמות ראה :צור ,דקונסטרוקציה דקדושה  -עבודת מוסמך ,עמ' 2-
 ;21הנ"ל ,דקונסטרוקציה דקדושה.112-113 ,
162
הרב שג"ר ,בצל האמונה ,עמ' .22
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יש לתת את הדעת למהלך המחשבתי שעורך כאן הרב שג"ר .בשלב הראשון יוצר האדם את זהותו
 זהותו כאדם מאמין הכפוף לברית עם ה'  -ובשלב השני תופיע החירות שהיא הנאמנות לאותהיצירה ראשונית .במילים אחרות ,הרב שג"ר מערבב כאן את שתי תפיסות החירות אחריהן עוקב
פרק זה :החירות כיצירת זהות ,והחירות כנאמנות לעצמיות פנימית .אם את האחרונה ראה הרב
שג"ר כמלווה במועקה תדירית ,שהרי סוף סוף האדם אינו חופשי מזהותו הנתונה ,הרי שכאן
מציע הרב שג"ר  -לאור החירות הרדיקלית אותה שואב הוא מההגות הסארטריאנית  -פתרון לפיו
אף הזהות הקדומנית והנתונה ,אינה אלא יצירה של האדם עצמו! הסינתזה בין שתי ההגויות
'מצילה' את חירות האדם מנפילה לשני המדרונות האורבים לכל אחת מאפשרויות החירות:

"הסיבה לדבר ברורה :חירות כפי שהגדירוה כמה מחשובי ההוגים היהודים וכמה
מהפילוסופים הגדולים ,היא פעילות לפי טבע עצמי  -להיות מה שאני באמת .אך הבעיה
כאן היא ,שחירות זו מחייבת 'אני' וטבע עצמי שמכוחם האדם פועל .ואכן ההגות
הפוסטמודרנית רואה את האדם כנטול 'אני' ,ולפיכך החירות שלה היא למעשה שעבוד,
היות שהיא אינה מכירה בזהות עצמית ואף לא באפשרות ליצירת זהות יציבה שכזאת.
חירות זו היא חסרת משמעות ,והאדם ,כפי שאמר סארטר' ,נידון' בה לחירות של יצירה
סיזיפית של זהויות בדויות.
החירות הקלאסית של נאמנות לטבע עצמי נתונה לביקורת הפוסט-מודרנית השוללת את קיומה
של עצמיות נתונה .החירות הפוסט-מודרנית עצמה מובילה אל עבר ה'לא כלום' של יצירה סיזיפית
של זהויות בדויות.

לכן יש צורך בברית ובקבלת עול מקדימות כדי לכונן עצמיות ו'אני' מובהק .ברית זו היא
הגאולה של יציאת מצרים ,שהיא כאמור חזרה לאחדות מתוך הסבל של חוסר הזהות,
הטבע וה'אני' .הברית היא יצירה של זהות עצמית וטבע ,היות שמשמעותה היא 'עזיבה
מוחלטת' ,החלטה המפקיעה את הדבר ממשא ומתן .זו לא רק החלטה על הדבר ,אלא
החלטה לא להעלותו שוב לדיון; הפיכתו לאקסיומה ולמובן מאליו שאינני שואל עליו .בכך
נפתח האדם לאפשרות ליצור טבע ולאפשרות לחירות של פעילות על פי טבע שכעת הוא
פנימי אצלו.
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הרב שג"ר ,זמן של חירות ,עמ' ( 122-123ההדגשות שלי) .מקור הדברים הוא בקבצים שכתב הרב בשנת תשס"ד.
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בסופו של חשבון ,בקשתו של הרב שג"ר הינה לחלץ את האדם משעבוד החירות .אקט הברית,
'העזיבה המוחלטת' של ההחלטה לגבי אותו אקט ,היא המצילה אותו מהידרדרותו לתוהו הפוסט-
מודרני (או הסארטריאני) .כאן כמובן חורג הרב מעמדתו של סארטר ,וליתר דיוק ,הוא מעלה את
הגותו אל הקדושה .בנקודה זו מתגלה שהמוטיבציה של הרב אינה להתאים את אורח החיים
האמוני לביקורת האקזיסטנציאליסטית והפוסטמודרנית ,פנייתו אל הגות זו נועדה בראש
ובראשונה לחדש או לשדרג את הוויתו האמונית של האדם .עניין זה ישוב למרכז הדיון בפרק
הבא.
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 1.1סיכום
במהלך הפרק הוצגה גישתו של הרב שג"ר בסוגיית החירות .מתוך הגותו המוקדמת של הרב שג"ר
עלתה תפיסת חירות אסנציאלית הקוראת את האדם להיות נאמן לעצמיותו ומהותו .בהגותו
המאוחרת מערער הרב שג"ר תפיסה זו ומבקש לבנות תפיסת חירות שאינה מניחה מהות נתונה.
המעבר לחירות כזו  -אותה מצא בהגותו של סארטר  -עורר בעיה קיומית אחרת :זהותו של
האדם ,לפי גישה זו ,מאבדת את המשמעות אותה מחפש האדם הדתי .כמענה לבעיה זו מעלה הרב
שג"ר את רעיון כינון הברית ויצירת הזהות מתוך החופש המיסטי וההשראה האמונית לפיהם
חירותו של האדם נעוצה בחירות האלוהית.
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באופן דומה מתבטא הרב ביחס לברית שבין אדם לאשתו (שג"ר ודרייפוס י .רעים האהובים דרשות חתונה ,י'
מבורך וא' ניר (עורכים) ,תל אביב :הוצאת ישיבת 'שיח יצחק' ו'ידיעות אחרונות' ,תשע"א ,עמ'  .22ההדגשה במקור):
"זהו בדיוק סוד הברית והרז שלה ,אמירת 'נעשה ונשמע' .כריתת ברית הינה אקט מוחלט ,מכונן ובלתי מותנה.
האקסיומה שממנה הכל מתחיל .הברית מביאה ל'שמיעה' ,ואיננה תוצר שלה .היא נקודת מוצא שאינה ניתנת
לשפיטה .אחרי כל הרגשות והמחשבות באה ההחלטה .החלטה שהיא איננה המשך רצוף של השלבים הראשונים
והיא בלתי תלויה בהם ,היא-היא כריתת הברית .זהו סודה של הברית ,שהיא הכתר של 'נעשה ונשמע' .יהודי מתחיל
כיהודי בכריתת ברית ,רק לאחר מכן ,משנוצרה ברית וזהות עצמית ,הוא עשוי לשמוע .זו התשתית של הברית
היהודית וגם של ברית המשפחה ,הברית שבין איש ואשה .ההחלטה ללכת ביחד ,לעשות ולשמוע ,היא ההחלטה לקבל
את הזולת קבלה שלמה ,לחבור אליו וללכת יחד" .עוד על אפשרות הברית בין איש לאשתו בעידן הפוסטמודרני ,ראה:
הרב שג"ר" ,אהבה רומנטיקה וברית" ,נהלך ברג"ש ,עמ'  .222-223על הברית בין האדם לאלוהיו המקבלת את
מימושה בלימוד תורה ראה :הנ"ל ,בתורתו יהגה ,עמ'  .22-12ראה גם :ברקוביץ ,חידוש ברית הלמדנות ,עמ' 111-
.121
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פרק ד' :מהותנות וכינון עצמי
הזיקה בין משנת החירות של הרב שג"ר למשנת החירות של הרב קוק
 1.1פתיחה
במהלך העבודה עד כה הוצגו גישות וכיוונים שונים בנוגע לרעיון החירות .פרק זה אוסף את
הכיוונים השונים ומנתח את הזיקות השונות העולות מתוך שלל ההגויות ובדגש על זו של הרב
שג"ר והרב קוק .בתחילה תידון משנת החירות המוקדמת של הרב שג"ר וזיקתה לתפיסת החירות
של הרב קוק .לאחר מכן יבוא עיסוק נרחב בתפיסת החירות המאוחרת של הרב שג"ר .עיסוק זה
יתמקד הן בהיבט המתודי והן בהיבט התוכני של משנת החירות ,תוך התבוננות וניתוח של
הזיקות הקיימות בין משנה זו ובין משנת החירות של הרב קוק .בחלקו השלישי והחותם של
הפרק יידונו טיב היחסים הקיימים בהגותו של הרב שג"ר עם הגותו של ר' נחמן מברסלב
בהשוואה לזיקה שעלתה במהלך הדברים עם הגותו של הרב קוק.

 1.0ניצני בשורה חדשה  -החירות בהגותו המוקדמת של הרב שג"ר וזיקתה אל תפיסת
החירות בהגותו של הרב קוק
ראויה לציון העובדה כי במאמר של הרב שג"ר הדן בנושא החירות שמו של הרב קוק אינו עולה.
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לכאורה כיוון שמדובר במאמר הבא להגיש את תפיסת החירות של ר' צדוק אין בעובדה הנזכרת
כדי לעורר שאלה .הרב שג"ר באותה התרחשות העביר שיחה לתלמידים בנוגע לחג הפסח ומצא
לנכון ללמד קטעים בכתבי ר' צדוק המחברים באופן יפה לדעתו בין החירות של מצרים ובין חירות
האדם בימינו .אולם למעשה ,הקורא את הדברים מתוך היכרות עם רעיון החירות של הרב קוק
אינו יכול שלא לתת את דעתו לדמיון הקיים בין האופן בו מפרש הרב שג"ר את ר' צדוק הכהן ובין
מה שלימד הרב קוק כהבנה הנכונה של רעיון החירות .דומה כי ההעדפה הכביכול מובנת מאליה
וחפה מכל שאלה של הרב שג"ר את הגשת רעיון החירות דרך ר' צדוק מלמדת על כיוונים חדשים
בהגותו .רעיון החירות של הרב קוק במובנו הבסיסי של 'נאמנות לעצמיות הפנימית' הינו מן
המפורסמים שברעיונותיו .הצגת רעיון החירות דרך ר' צדוק ללא איזכור ולו מינימלי וצדדי ליחס
הקיים בין גישה זו לגישת הרב קוק רומזת על תהליכים שעוברים באותה תקופה על הרב שג"ר.
רב השייך לזרם הדתי-לאומי-אידיאולוגי הקלאסי היה פותח את שיעורו בראש ובראשונה בגישתו
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למעט אזכור בודד ,שולי ולא רלוונטי לסוגיה .ראה :הרב שג"ר ,זמן של חירות ,עמ' .122
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של הרב קוק
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ורק לאחר מכן ,אם ימצא לנכון ,יפתח אפיקים חדשים ושונים .שיחה שלמה

המתמקדת אך ורק בהגות חסידית ללא אזכור שמו והגותו של הרב קוק וזאת חרף הקרבה הרבה
שבין שני הרעיונות מהווה חידוש בשדה השיח הישיבתי של אותה תקופה .עיסוקו של הרב שג"ר
בחסידות יזכה להתייחסות בהמשך הפרק ,אך בשלב זה ,ניתן לסמן מספר עקרונות העולים
ממאמרו המוקדם של הרב שג"ר ביחס לחירות לאור האמור עד עתה:
א .מצד תוכן הדברים ,הרב שג"ר מציג עמדה יהודית קלאסית ,אם כי מעט חדשנית .הקריאה
וההכוונה לעבודת ה' אינדיווידואלית של כל אדם ואדם אינה מן המקובלות בכל העולם היהודי,
אך סוף סוף ,בעולם הישיבות הציוניות למצער ,קריאה זו מקובלת ,במיוחד בעקבות רעיון החירות
של הרב קוק.
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ב .גם מצד אופן הצגת הדברים ,הרב שג"ר עדיין שייך לשדה שיח רבני-קלאסי .כתביו של ר' צדוק
הכהן מהווים מקור ,כאשר מטרת השיעור היא לתווך בין שפתו ומושגיו ובין עולמם של
השומעים.
ג .ביחס להגותו המאוחרת בנושא החירות ,תפיסתו של הרב שג"ר במאמר זה הינה בראשיתית.
בשלב יותר מאוחר יבקר הרב שג"ר תפיסות אסנציאליות המניחות מהות קדומנית ובעקבות זאת
יפתח תפיסת חירות חדשה .ביקורת זו נכונה בראש ובראשונה ביחס לתפיסת החירות בהגותו
המוקדמת.
ד .כאמור ,דמיון רב קיים בין תפיסת החירות במאמר המדובר ובין תפיסת החירות של הרב קוק.
דווקא דמיון זה והעדר אזכורו במהלך המאמר מלמד על תהליך שעובר הרב שג"ר ביחס להגותו
של הרב קוק .בשלב הראשון של התהליך (קרי :בהגותו המוקדמת) בוחר הרב שג"ר שלא לתת
מקום להגותו של הרב קוק ולא להזכירו גם אם תפיסתו שלו קרובה לתפיסתו של הרב קוק.
הפנייה אל החסידות (כדלהלן) רומזת על רצון להשתחרר מקיבעון העולם הדתי-לאומי בהגותו של
הרב קוק ,כפי שמלמד הרב שג"ר במקומות שונים .בשלב מאוחר יותר ,כפי שבא לידי ביטוי
בהגותו המאוחרת ,יציג הרב שג"ר את עמדתו של הרב קוק וזאת על מנת להתעמת איתה בהמשך
הדברים ולהציג תפיסה חלופית.
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נזכיר :הרב שג"ר מעיד על עצמו כי 'אותם כתבים (כתבי הרב קוק ביחס למדינה (י.מ)) ...פרנסו אותי בימי נעוריי
ולמעשה היו שער הכניסה שלי לעולם הרוח היהודי .מבחינתי הראי"ה הוא אב רוחני ,לא רק שלי אלא של הציבור
הדתי כולו( ...הרב שג"ר ,לוחות ושברי לוחות ,עמ'  .)122הדברים נאמרים ביחס לכתבי הרב קוק העוסקים בסוגיות
הגאולה והמדינה אך דומה שיחסו של הרב שג"ר לרב קוק כאב רוחני נכון גם ביחס למכלול הגותו.
167
עוד על האופן בו מתקבל רעיון החירות של הרב קוק בעולם הישיבות הציוניות להלן סעיף .2.2.2.1
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ה .כאמור ,הרב שג"ר נותן מקום רחב לעולם החסידות ובעניין זה הוא בין החלוצים בעולם
הציוני-דתי יחד עם מספר דמויות נוספות.
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סיכומו של דבר ,מבחינת תוכן הדברים ואופן הגשתם ,הרב שג"ר בשנות הגותו המוקדמת שייך
לשדה השיח הרבני-הקלאסי .ניתן אמנם לשמוע ניצנים של חדשנות בקריאה לעבודת ה'
אינדיווידואלית אך מדובר עדיין בקריאות המצויות גם בקרב הוגים אחרים (ובראש ובראשונה -
הרב קוק) .מצד היחס בין מאמר זה לרב קוק ,הקרבה הרעיונית ,אי אזכורה והפנייה אל תורות
חסידיות מלמדות על תהליכים הקורמים עור וגידים בהגותו של הרב שג"ר ,תהליכים שאת
פירותיהם מקבלים לומדי תורתו בהגותו המאוחרת.

 1.1אינטראקציה והפנמה  -הזיקה המתודית בין הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק
 2.1.1פתיחה
כמובא בדברי המבוא לעבודה ניתן לעמוד מתוך דברי הרב שג"ר על שני אלמנטים מתודיים בהן
מבקש הרב שג"ר לקיים זיקה עם הגותו של הרב קוק:
א .ההתייחסות אל רוחות המחשבה והתרבות העכשוויות ,הניסיון להפנימן ולשנות
באמצעותן את הבנת התורה והדת.
ב .הפתיחות לנקודות רחוקות לכאורה מרוחה של התורה (לדוגמה :הכפירה באלוהים
במקרה של הרב קוק ,הפוסט-מודרניזם במקרה של הרב שג"ר) וזיהויין כמצע וכהכנה
לקראת הופעה חדשה וגבוהה יותר של היהדות.
בחלקו השני של פרק ב' הוצג ופורט האופן בו אלמנטים אלו מקבלים ביטוי בהגותו של הרב קוק.
הרב קוק ברעיון החירות שלו מתייחס אל תפיסות החירות המודרניות ואף מפנים אותן אל תוך
הגותו (אלמנט א') .בהפנמה זו אשר כוללת בחובה גם ביטול כמעט מוחלט של חופש הבחירה של
האדם מקיים הרב קוק את האלמנט השני .הפנמתו של רעיון זה ,הרחוק לכאורה מהאופן בו
הובנה דרך כלל היהדות,
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מאפשרת לרב קוק לייצר את רעיון החירות החדש המבשר את

השתחררות האדם והאנושות מכבלי השעבוד של ההיות כ'מציאות תנאית' ועלייתם אל מדרגת
ה'מציאות המלאה'.
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כמוזכר ,המאמר המדובר ניתן בשנת תשמ"ז בישיבת שפ"ע שבראשה עמדו יחד עם הרב שג"ר ,הרבנים פרומן
ושטיינזלץ .גם הם ,כידוע ,דרבנו ודחפו לעיסוק בתורת החסידות.
169
ראה לעיל הערה .132
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ואכן ,מתוך הבנה זו של מפעלו הרוחני-הגותי של הרב קוק ,מלמד הרב שג"ר שזו צריכה להיות
דרכו של הציוני-דתי בכל הקשור ליחסו לערכי הרוח והתרבות הכלליים:

לדעתי ,הסגירות אינה אפשרית בעבורנו; לטוב ולמוטב אנחנו אזרחי כמה תרבויות וחיים
ביותר מעולם ערכים אחד ...אני סבור כי בדומה למה שלימדו הראשונים ,מקור כל
החוכמות היה בישראל ,אלא שהללו אבדו במשך הזמן ועלינו לשוב ולהחזירן למקומן
ולהעלות את הניצוצות שבהן ...170לכן אני מצדד בהעמקה בערכי הרוח הכלליים ,אך לא
בנוסח 'תורה עם דרך ארץ' ,אלא דווקא בנוסח הראי"ה ,הרואה בהעמקה זו עצמה ערך
דתי ,כשהמטרה היא שהדתיות עצמה תתעלה לגובה רב יותר ,בעזרת הניצוצות מן המערב
ומן המזרח.
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בדרכו של הרב קוק מבקש לפסוע גם הרב שג"ר .השורות הקרובות ,אם כן ,מוקדשות לאפיון דרך
התעצבותה של משנת החירות בהגותו של הרב שג"ר ,לאור ולעומת הגות החירות
האקזיסטנציאליסטית עמה עמד בשיח ,תוך מעקב אחר יומרתו של הרב שג"ר להמשיך את מפעלו
של הרב קוק.

 2.1.2התעצבות רעיון החירות בהגותו של הרב שג"ר לאור תפיסת החירות האקזיסטנציאליסטית
ביחס לאופן התעצבותה של משנת החירות בהגותו של הרב שג"ר ,ובהשוואה לאופן בו התעצבה
משנה זו בהגותו של הרב קוק ,דומה כי ניתן לקבוע את הקביעה הבאה :אם יחסיו של הרב קוק
עם ההגות הכללית קשים לפענוח ובכך גם מפרנסים מחקרים רבים הדנים בשאלה זו ,אצל הרב
שג"ר הדברים שקופים ומפורשים .בהגותו על החירות מצטט האחרון במיוחד את הפילוסוף
הצרפתי סארטר ,מציב את טענותיו כאנטיתזה לתפיסת החירות של הרב קוק ומייצר על ידה
תפיסה חדשה של חירות .כדרכו של הרב קוק כך גם הרב שג"ר מאמץ את סארטר לא על מנת
להישאר בו כנקודת היעד האחרונה .סארטר מהווה עבורו נקודת ציון או מקפצה אל עבר נקודת
יעד של קיומיות דתית חדשה .סארטר בהגותו כולא את האדם בכלא החירות .הרב שג"ר מקבל
נקודת מוצא זו ומכוח הצדדים הדתיים שבהגותו ,פורץ את גבולות הפילוסופיה ,מניח הנחה דתית
בדבר השראה אמונית השורה על האדם ומבשר לאחרון על אפשרות 'החופש להאמין' (לעיל סעיף
 .)1.1חווית האדם טרום 'הרב שג"רית' נתונה במועקה של חוסר חופש הנובעת מההתקפות
ההיסטוריות ,הפיסיקאליות והפסיכולוגיות על עצם האמונה .בהפנמתו של הרב שג"ר את הגותו
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ראה למשל :ריה"ל ,כוזרי ,מאמר ב' סעיף סו ,עמ' פה.
171
הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' .112
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של סארטר מייתר הוא את האדם הדתי מהצורך לחפש צידוק או אישור חיצוני למעשיו ובכך
למעשה משחרר אותו מהתקפות אלו .אולם ,האדם במצב הסארטריאני הינו 'לא כלום חסר
מוצא',
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לכן אפוא ,פוסע הרב שג"ר פסיעה נוספת החורגת ממה שמתירה הפילוסופיה

הסארטריאנית ומחדש את רעיון ההשראה האמונית (המכילה בתוכה רכיב של הכרח) שמאפשר
מחדש את אפשרות האמונה .סוף דבר  -הרב שג"ר הולך בדרכו המתודית של הרב קוק  -פירוש
מחדש של מושגי הדת והמסורת תוך שימוש לא מחייב ברעיונות שונים השאובים מעולם הרוח
הכללי .הוא מאמץ את גישתו לחירות של סארטר (אלמנט א') ,וחרף היותה סותרת את הדת,
רואה בה שלב הכרחי המאפשר את חירותו הדתית של האדם ואת חופשו המיסטי (אלמנט ב').
הנה כי כן ,יומרתו של הרב שג"ר להמשיך את דרכו המתודית של הרב קוק מגיעה לידי מימוש
ברעיון החירות שלו .בדברים הבאים תתחדד אבחנה זו מתוך השוואת דרכו של הרב שג"ר לדרכם
של הוגים אחרים אשר מקיימים שיג ושיח בהגותם עם הפילוסופיה הכללית.

' 2.1.1דת ללא אשליה' ,הרב קוק והרב שג"ר
ספרה של גילי זיוון 173ביחס לארבעה הוגים אותם זיהתה כמתמודדים  -מי פחות ומי יותר  -עם
הפוסטמודרניזם יש בו כדי לשמש אבן בוחן עבור סגנון ההגות המאפיין את הרב קוק והרב שג"ר.
הנהרת הפער הקיים בין שני סגנונות אלו תמחיש ביתר שאת את זיקתו של הרב שג"ר דווקא
לאופי פועלו המחשבתי של הרב קוק .בספרה ,מציגה זיוון את הגותם של ארבעה הוגים :הרב
סולוביצ'יק ,ליבוביץ' ,גולדמן והרטמן ,כאשר לטענתה במיוחד השלושה האחרונים פיתחו הגות
שנענית להגות הפוסט-מודרנית ומאפשרת חיי אמונה במסגרת הגות זו .בחלק הראשון של ספרה
מסכמת זיוון מערכה של היגדים פוסט-מודרניים שניתן לומר עליהם כי הם מוסכמים על רוב
ההגויות הפוסט-מודרניות (על כל החיסרון שיש בהכללה מעין זו) .לאחר מכן עוברת זיוון על
מספר הסוגיות העולות לאור אותם היגדים ובודקת כיצד הגויותיהם של ההוגים הנזכרים
מסתדרות עם ההיגדים שמנתה .כך למשל ריקון העולם ממשמעותו המטאפיסית מהווה קושי
גדול עבור הגות דתית הנשענת על מסורת הרוויה בהיגדים ובאמונות מטאפיסיות .זיוון תצטט
בהקשר זה את ליבוביץ' הטוען כי הן מבחינה תיאולוגית (האל טרנסצנדנטי ולפיכך לא ניתן לומר
עליו דבר) והן מבחינה אפיסטמולוגית (בכוח האדם ,לדעת ליבוביץ' ,להכיר רק את המתרחש
בתחום האמפירי) אין ביכולת האדם לעסוק באל ,ברצונו וכו' .דיונים מטאפיסיים אפוא ,חורגים
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סיגד ,אכסיסטנציאליזם ,עמ' .222
173
זיוון ,דת ללא אשליה (לעיל הערה .)32
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מגבולות היכולת האנושית וממילא הם חסרי משמעות.

174

גולדמן ,לדבריה ,ממשיך קו זה

בהתוותו תפיסה של דת שאינה אשלייתית .דת כזו ,לדעת גולדמן ,לא תוכל להסתמך על ראיות
מתחום הפיסיקה או ההיסטוריה למציאות האל או לנכונותה של הדת ,בגין הקונטינגנטיות של
ההכרה האנושית (קרי :אי יכולתה להיחלץ מהמעגל ההרמנויטי ,)175הסתמכות על ראיות כאלו
תצמצם את האל לתחומים של זמן ומקום.

176

על זו הדרך עוברת זיוון על מערכת ההיגדים

הפוסט-מודרניים ומציגה כיצד ארבעת ההוגים  -כל אחד בדרכו  -מסתדרים עם מערכת זו.
האמונה ,לדעת הוגים אלו (למעט הרטמן שמעט יוצא דופן בכך) מבוססת על הבחירה וההכרעה
האנושית בלבד.
מהו אפוא היחס בין הרב שג"ר ובין הגויות אלו?

177

דומה כי את ההבדל ניתן יהיה לזהות כבר

ברמה הטרמינולוגית .בעוד שההוגים הנזכרים 'מסתדרים' עם הרעיונות הפוסט-מודרניים ,הרי
שהרב שג"ר ,כדברי זיוון עצמה ,מאמץ כמה מן ההנחות הפוסט-מודרניות 178.לאמור :הגויותיהם
של ארבעת ההוגים מציגות תפיסת דת שלא תעבור את הקווים האדומים שתורות ההכרה
והפרשנות הפוסט-מודרניות מתירות .הרב שג"ר לעומת זאת לא מתיימר 'להסתדר' או 'ליישר קו'
עם ההגות הפוסט-מודרנית .כלפי לייא ,הוא רואה בה מצע לאפשרות של התגלות רוחנית גבוהה
יותר:

אין לנו מחויבות 'מדעית' לקריאה נאמנה למקור של ההגות המערבית או המזרחית .להיפך,
עלינו לקרוא את המקורות בעיניים יהודיות ,באותה דרך בה קרא הראי"ה את הפילוסופים
שהוא מביא; בכך יקבלו האורות כלים חדשים ,ומפגש זה ישנה הן את האור החיצוני והן
את הכלי הפנימי.
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במילים אחרות :כפי שהרב קוק רואה בכפירה באלוהים ובפילוסופיות השונות 'ניצוצות' שעל ידי
הפנמתם אל הקודש ,הקודש עצמו יתעלה ויקבל פנים חדשות ,כך הרב שג"ר מתוך העמדה
המסורתית-אורתודוקסית פונה אל העולם האקזיסטנציאליסטי והפוסט-מודרני ומוצא בו
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שם ,עמ' .162-162
175
על מושג זה ראה להלן הערה .266
176
שם ,עמ' .162-162
177
אגב ,זיוון ,מלבד הערת שוליים אחת בה מציגה היא את הספר כלים שבורים כניסיון אמיץ אך לא שיטתי
להתמודד עם משבר הציונות הדתית תוך כדי אימוץ כמה מן ההנחות הפוסטמודרניות (שם ,עמ'  ,111הערה  )2אינה
מתייחסת כלל לרב שג"ר.
178
ראה בהערה הקודמת.
179
הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' .112
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אפשרויות חדשות שעל י דן יוכל לכונן תפיסה דתית בעלת פנים חדשות המשוחררת מכמה
מהמועקות המלוות את הוויתו של האדם הדתי.
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 1.1בין המיסטי לקיומי  -הזיקה התוכנית בין רעיון החירות של הרב שג"ר לרעיון
החירות של הרב קוק
 2.2.1פתיחה
בחלק זה של הפרק ייבחן רעיון החירות ואופן התממשותו בהגותו של הרב שג"ר ,לאורה של הדרך
בה הובן רעיון זה בהגותו של הרב קוק .כזכור ,במבוא לעבודה הוצגו ארבע אפשרויות שונות
לאופי הזיקה הקיימת בין הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק :המשכיות ,ניגוד ,חוסר זיקה או
זיקה הכלולה מהאפשרויות הקודמות .בדברים הבאים אפוא תיבחן שאלת הזיקה התוכנית ביחס
לסוגיית החירות.

 2.2.2החירות  -בין הרב קוק לרב שג"ר
על מנת לאבחן נכוחה את מערכת הזיקות הקיימת בין שתי ההגויות ביחס לרעיון החירות ,יש
לעמוד תחילה באופן מפורט על נקודות השוני בין שתיהן .בכדי לערוך השוואה זו ,יפוצלו הדברים
לשני סעיפים .בתחילה יידונו ההבדלים הקיימים בין ההגויות מבחינת הרקע הכללי וזירות
הרעיונות בהן פועלות ההגויות .בשלב השני יידונו באופן מפורט יותר ההבדלים התוכניים
הקיימים בין רעיון החירות של הרב קוק ובין רעיון החירות בהגותו של הרב שג"ר.
 1.1.0.1הרקע הכללי
נקל להבחין כי זירות הרעיונות בהן פועלות שתי ההגויות שונות .השוני ,בהקשר זה ,אינו מתמצה
בשפה ,באופן ההתבטאות או בתכנים ,השוני מתחיל בראש ובראשונה מלוגיקה פנימית שונה,
קרי :לוגיקה מודרנית לעומת לוגיקה אקזיסטנציאליסטית .כפי שהוצג לעיל ,גם מבלי לקבוע
יתדות בשאלת מקורות ההשראה של הרב קוק ,קשה להתעלם מהעובדה כי אופן התייחסותם של
ההוגים המודרניים ושל הרב קוק לסוגיית החירות קרוב ועומד ביחסים של משא ומתן .הרב
שג"ר ,לעומת זאת ,פועל בזירת הרעיונות האקזיסטנציאליסטית והפוסט-מודרנית .בהקשר של
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עוד על היחס בין מחקרה של זיוון לרב שג"ר :צור ,דקונסטרוקציה דקדושה  -עבודת מוסמך ,עמ'  ,31הערה .113
דברים אלו מתקשרים לשאלה אחרת המתעוררת ביחס להגותו של הרב שג"ר ,האם הרב שג"ר אקזיסטנציאליסט,
פוסטמודרניסט ,מיסטיקן וכד'? צור בעבודתו סיכם את הדעות המחקריות השונות בעניין זה ,ואף הביע את דעתו
השוללת כל ניסיון הגדרה שכזה ביחס לרב שג"ר .ראה :שם ,עמ'  ;22-22הנ"ל ,דקונסטרוקציה דקדושה ,עמ' 113-
 .112ברוך כהנא ,במאמרו 'לאן נושבת הרוח' ,נוטה לכיוון שהוצג בגוף הטקסט (תוך הצבעה על ייחסו של הרב שג"ר
לרב קוק) ,אם כי מעט מהסס בכך .ראה :כהנא ,לאן נושבת הרוח ,עמ'  .21-23באופן מעט שונה ,גם אילן פוקס
במאמרו על הרב שג"ר ,מנסח רעיון דומה ,ראה :פוקס ,קול משלה ,עמ' .222-222
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החירות ,עיקר שיגו ושיחו של הרב שג"ר מתנהל אל מול הוגים אקזיסטנציאליסטים דוגמת
סארטר וקאמי .כאמור בפרק א' ,עיקר המפנה של הגות זו לעומת ההגות המודרנית ,הוא הפנייה
מחדש אל מושג הסובייקט ,והקדמת הבנת מושג זה ,להבנתם של מושגי הרוח הכוללים .משלו של
קירקגור בדבר הארמון אותו בנתה הפילוסופיה המודרנית בעיסוקה ב'אני' תוך השארת האדם
הממשי בדיר הכלבים הסמוך (לעיל סעיף  )1.2.2מקביל למשלו של הרב שג"ר על ה'קורקבן
הקדוש':

השתתפתי בסימפוזיון עם אחד מתלמידי תלמידיו של הראי"ה ,המשמש כראש ישיבה,
ונבהלתי מהאמירות הרדיקליות שלו ביחס לחופש .הייתי בטוח שהנה ,בעקבות דבריו
החבר'ה אורזים את המזוודות ונוסעים להודו .אך מתברר ,שכמו בבדיחה על בחור הישיבה
שנכנס לבית המטבחיים ואמר בפליאה' :זהו הקורקבן הקדוש של הגמרא?!' ,משום שלא
האמין שהקורקבן הוא איבר ממשי בבהמה  -כך גם לגבי 'החופש הקדוש' :אין לו ולא כלום
עם החופש שאליו עורגים תלמידיו של אותו ראש ישיבה .כך הופך גם החופש שעליו דיבר
הראי"ה לאידיאולוגיה ,מכיוון שהפער המופרז בין הרעיון לקיום ,פער שלא היה קיים אצל
הראי"ה ,הפך לבלתי נסבל אצל הנוער של היום המושרש בתרבות החילונית .המחנכים
המעלים על נס את החופש הזה מניחים מראש לאן הוא צריך להוביל ,ולכן הוא איננו יכול
להוביל לחירות של ממש ,הפותחת באמת אפשרויות שונות ממה שמקובל בעולם הדתי.
לשון אחרת :החופש שרוב תלמידי הראי"ה בדורנו מדברים עליו הנו חופש אידיאולוגי
מדומה ,כוזב .אין כאן נגיעה בממשות של החופש ,ולא חירות ממשית ,שאינה מניחה מראש
מה יהיו תוצאותיה .ממילא 'חופש' זה הוא דכאני וטוטליטרי הרבה יותר מהתביעה
מסורתית לצייתנות ולקבלת עול מלכות שמים ,משום שהוא תובע ומכתיב את ההנחות
ה'נכונות' למקום פנימי יותר מאשר קבלת העול.
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רעיון החירות של הרב קוק ,כך לטענתו של הרב שג"ר ,התקבל אצל תלמידי תלמידיו באופן
מנותק מחווית החיים הממשית של האדם .למרבה האירוניה ,דווקא רעיון זה שביקש לרווח את
חופשו של האדם ,כולא וחוסם אותו בשל 'ההנחות הנכונות' הנתונות מראש .בעבר רכיב הכניעה
והצייתנות בדת היה מופנה כלפי התנהגותו המעשית של האדם .כעת ,כאשר נלמד ומונחל רעיון
החירות של הרב קוק  -המניח מהות פנימית הקודמת לקיום  -חדר רכיב ההכרח וחוסר החופש
אל פנימיות האדם .לאמור :האדם הדתי ,לא זו בלבד שהוא צייתן וכנוע במעשיו ,מעתה הוא גם
181

הרב שג"ר ,לוחות ,עמ' .121-122
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מתייחס אל פנימיותו כאל דבר נתון ומקובע לאור האידיאולוגיה החיצונית המוכתבת לו .אם אצל
הרב קוק הייתה ,כפי הנראה ,הלימה בין רצונו הפנימי ובין מעשיו החיצוניים ,הרי שלנוער של
היום הנתון בעולמות מגוונים ושונים ,רעיון החירות של הרב קוק אינו אלא עוד הכתבת
אידיאולוגיה מופשטת וחסרת ממשות .משל הארמון המיוחס כלפי ה'אני' המודרני ,מתאים לאור
דברי הרב שג"ר גם כלפי תפיסות ה'אני' והחירות של הרב קוק ,לפי האופן בו מקבלים הם את
ביטויים אצל תלמידי תלמידיו.
בביקורת זו של הרב שג"ר ,מתקשר הוא למעשה לשדה שיח הגותי השולל את מושגי הרוח
הכוללים במובנם המוחלט ,ובכלל זה גם את מהותו הנתונה של האדם .מבחינת הלוגיקה של
הגותו ,משמעות הדבר היא כי היגיון המחשבה יתחיל מהקיום של הסובייקט .בזירת רעיונות
שכזו ,שוב לא יוכל הרב שג"ר לעסוק ברעיון החירות מתוך מבט המניח מהות קדומנית הנתונה
מראש .אם כן ,בניגוד לרב קוק שנקודת המוצא של הגותו היא מהות הקודמת לסובייקט ,הרי
שאצל הרב שג"ר ,נקודת הפתיחה היא הקיומיות של הסובייקט .הנה כי כן ,את הביקורת אותה
הטיח קירקגור ביחס להגות ההיגליאנית ואת המפנה שערך בעקבותיה ,מפנים בהגותו הרב שג"ר
ביחס להגותו של הרב קוק.
 1.1.0.0המהות קודמת לקיום או הקיום קודם למהות
הודגשו ,אם כן ,זירות הרעיונות או שדות השיח השונים בהם פועלות שתי ההגויות .מתוך אבחנה
זו ניתן כעת להדגיש מספר הבדלים תוכניים הקיימים בין שתי ההגויות ביחס לרעיון החירות.
א .כבר ברמת הנוסחה לחירות בולט ניגוד גמור בין שתי התפיסות .את הסיסמה 'נאמנות
לעצמיות פנימית' של הרב קוק אפשר להמיר בנוסחה' :מהות הקודמת לקיום' .האדם בקיומו
חירותי כל עוד הוא נאמן למהותו העצמית .הרב שג"ר ,בניגוד גמור לכך מזדהה עם הסיסמה
הסארטריאנית לפיה 'הקיום קודם למהות' .זהו ניגוד חריף הנובע מהבדל שדות השיח של שתי
ההגויות .עבור הרב שג"ר ,חירות נוסח החירות של הרב קוק אינה חופשית ,היא מלווה במועקה
תמידית של דרישה וחתירה להיות נאמן לאיזו נקודה פנימית .ואמנם ,מבחינה קיומית שתי
ההגויות תדרושנה מהאדם אותנטיות וכנות פנימית על מנת לממש את חירותו .אלא שאם
התודעה של האדם ההולך בדרכו של הרב קוק תהיה תודעה של חשיפה ,גילוי והוצאה לאור ,הרי
שאצל הרב שג"ר התודעה תתאפיין בכינון ויצירה .המשמעות של הבדל זה  -שיכול להיראות
במבט ראשוני כהבדל טרמינולוגי בלבד  -תתברר בהמשך הדברים.
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ב .הבדל נוסף הקיים בין שני רעיונות החירות הוא היחס בין הממשי והמיסטי .באופן סכמטי ניתן
לומר כי הרב קוק מתחיל את המחשבה מהמיסטי ומשם מחפש גילוי בממשי .הרב שג"ר ,לעומת
זאת ,מתחיל מהממשי ומשם מחפש את הדרך או את הפתח אל המיסטי .ביתר פירוט :הרב קוק
מזהה את החירות המלאה אליה קורא הוא את האדם לחתור דווקא במימד האלוהי ,קרי:
'הבחירה הכמוסה' .במימד זה ,קיימת לדידו' ,מציאות מלאה' בה המהות הבסיסית תואמת
לחלוטין את אופני הגילוי שלה .ברובד של ה'בחירה הגלויה' לעומת זאת ,היינו ,זו של הקיום
האנושי ,המציאות אינה אלא 'מציאות תנאית' .ברובד זה של מציאות רב ההכרח על החופש,
כאשר אותו סדק חופש שנותר אינו אלא רושם דהוי של החופש האלוהי המוחלט .הפרוייקט
האנושי מעתה ,יהיה להידמות לאותה חירות מיסטית .ביטוי נוסף לכך שהרב קוק מתחיל
מהמיסטי הוא עצם הרעיון לפיו חירותו של האדם הינה נאמנותו לעצמיותו הפנימית ,כאשר
האחרונה הינה סובסטנציה מיסטית .הרב שג"ר לעומת זאת פוסע בדרך ההופכית .תחילתו של
המהלך הוא בממשות הכובלת של כלא החירות הסארטריאני ,קרי :המימד הקיומי .במימד זה
שבנקל יכול להידרדר לתוהו של חוסר משמעות ,טמונה ,לטענתו של הרב שג"ר ,האפשרות לחרוג
אל המיסטי .אופיו של המיסטי המתגלה על האדם לדעת הרב שג"ר לא זכה לאריכות רבה בפרק
ג' כיוון שנושא זה היה דורש חריגה ארוכה מנושא החירות .בכל אופן מהדברים שהוצגו עלה כי
החירות הרדיקלית טומנת בחובה את אפשרות האמונה ,כאשר זו מהווה פתיח ,לדעת הרב שג"ר,
להתגלות אלוהית.
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המיסטי בהקשר זה מקבל פנים אחרות מהמיסטי שבתורתו של הרב קוק,

אך מכל מקום מטרתו של הרב שג"ר היא החתירה אל מה שמעבר לרציונאלי\אנושי\סופי.
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ג .על גבי כל הדברים הללו ,אחת מנקודות ההבדל המשמעותיות ביותר ,שהיא כמדומה גם
המפתח להבנת הזיקה בין שני רעיונות החירות  -היא העובדה כי אצל הרב קוק החירות הינה
היעד ואילו אצל הרב שג"ר החירות מהווה את נקודת הפתיחה .לאמור :אצל הרב קוק ,החירות,
או ליתר דיוק ,החופש האנושי הינו מוגבל ומותקף מכיוונים שונים .מגמתה של האנושות ,כאמור,
היא לחתור אל אותה שלמות בה המהות מתגלמת באופן מלא בקיום .אצל הרב שג"ר ,החירות
הינה נקודת הפתיחה ' -האדם נידון לחירות'  -ואילו מגמתו של האדם היא להשתחרר מצבתות
ה'לא כלום' בהן יכולה חירותו להציבו ,ולהיפתח אל החופש המיסטי ,החופש להאמין.
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ראה לעיל הערות  136ו.131
183
על ההבדל בין המיסטי של הרב קוק לזה של הרב שג"ר ראה דברי הרב שג"ר עצמו :הרב שג"ר ,כלים שבורים,
עמ' .112
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 2.2.1התפתחותו של רעיון החירות של הרב קוק בהגותו של הרב שג"ר
לאחר הצבת ההבדלים בין שני רעיונות החירות ,יוצג היבט המבטא את האופן בו רעיון החירות
של הרב שג"ר אינו אלא פיתוח והעצמה של רעיון החירות של הרב קוק .לאחר מכן יוצג היבט
שונה שימחיש את השוני המשמעותי הקיים בין שני רעיונות החירות ,חרף כל מה שיבוא כעת.
למעשה ,לא זו בלבד שרעיון החירות של הרב שג"ר הינו תגובה המתעוררת כתוצאה מרעיון
החירות של הרב קוק

184

אלא שהוא מהווה תחנה נוספת ומתקדמת במה שביקש הרב קוק

כששרטט את הדרך החותרת אל חירות האדם .יש לתת את הדעת לכך שאת שלושת דיוניו
המרכזיים בנושא החירות ,פותח הרב שג"ר בהצגת עמדתו של הרב קוק.

185

מתוך הצגת עמדתו

ועל ידי הצבת הקשיים הקיומיים המתעוררים נוכח רעיון חירות זה ,מגייס הרב שג"ר את ההגות
הסארטריאנית על מנת לכונן חופש חופשי באמת .מבחינת סגנון הכתיבה ואופיה ,מובן אפוא,
שהצבת רעיון החירות החדש עומד כאנטיתזה לרעיון החירות של הרב קוק .ואולם ,התבוננות
לעומקו של רעיון החירות של הרב קוק ,תגלה שעמדת החופש הסארטריאנית הינה שלב הכרחי על
מנת לכונן את אידיאל החירות .לא ניתן לדעת אם הרב קוק שיער לעצמו שתולדות הרעיונות
יתגלגלו אל עבר חירות רדיקלית שכזו .מכל מקום ,דומה כי חירות זו היא המהווה את שיא
התפתחותו של חופש האדם שרק מכוח הרדיקליות שבו ,בכוחו לכונן את מדרגת החירות ,קרי:
'מהותיות מוחלטת בבחירה חופשית' .במילים אחרות ,נקודת הפתיחה של הרב שג"ר ' -האדם
נידון לחירות'  -מהווה את נקודת השיא של הנסירה אליה יכול האדם להגיע לפי הגותו של הרב
קוק .כאן ,כאשר האדם עומד עמידה עצמאית לגמרי ,מנותק מכל הקשר וחופשי לבחור באופציה
אחת מיני אופציות לגיטימיות רבות אחרות ,בחירתו המחודשת בעצמו תהווה את מימוש אידיאל
החירות של הרב קוק .כל עוד האדם אינו חופשי ,כל עוד בחירתו נגועה בגורמי הכרח רבים,
החירות המיוחלת לא תבוא לידי מימוש .ואכן ,הגותו של סארטר מביאה את האדם לנקודה בה
הישענותו על גורמים שונים בעיצוב זהותו תתפרש בעיני עצמו כהונאה עצמית .בנקודה זו ,בחירתו
של האדם במהותו הפנימית תביא את החירות לידי מימוש .אלא שכאן נפסקת הגותו של הרב
קוק ,לאמור :הרב קוק אינו יורד לקונקרטיות של חווית האדם שאיבד את זהותו ,שננסר מכל מה
שקשר אותו לזהותו הפנימית .מענה לפער זה יכול האדם למצוא ברעיון החירות של הרב שג"ר.

184

כפי שהגותו של קירקגור הינה תגובה להגותו של היגל.
185
כפי שדיונים אלה הוצגו לעיל בפרק ג' .בדיון המופיע בכלים שבורים (סעיף  )1.1.1לא מוזכר שמו של הרב קוק
בתחילת הדברים ,אך בפרסום החדש של הדברים בספר 'לוחות ושברי לוחות' מציב הרב שג"ר את דעתו של הרב קוק
כאנטיתזה למה שמביא הוא בהמשך .שני הדיונים האחרים ,היינו ,הדיון העוסק בשאלת העצמיות (סעיף )1.1.1
והדיון המופיע בספר 'זמן של חירות' (סעיף  )1.1.2פותחים בהצגת עמדתו של הרב קוק מתוך כוונה להציע עמדה
אחרת.
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ניתן להבין את דבריו כביקורת על מופשטות היתר שבדברי הרב קוק המעיקה על הוויתו האמונית
של האדם ,ואין בכוונת הדברים לכפור באפשרות שזו גם הייתה מודעותו העצמית .ואולם ,במבט
נוסף מתגלה שלמעשה הרב שג"ר מתחיל היכן שהרב קוק סיים .הרב קוק הצביע על המטרה -
בחירה מחודשת במהות הפנימית ,אך לא פרט כיצד האדם החופשי שב ובוחר מחדש במהותו .הרב
שג"ר מתאר את חווית האדם הכלוא בחירותו הגמורה המאיימת להטביעו בלא כלום הפוסט-
מודרני ,זו נקודת הפתיחה שלו .מכאן שוקד הרב שג"ר על אפשרותו של האדם להיחלץ מחירות
זו ,להעלותה לקדושה ,ומכוחה לכונן מחדש את עצמיותו .הרב שג"ר לא אומר וגם לא חושב
שהעצמיות אותה יצר האדם (על ידי כריתת הברית) תואמת איזו מהות פנימית סובסטנציאלית
כיוון שהוא אכן כופר במציאותה .אילולי כך ,כריתת הברית המחודשת שוב לא הייתה חופשייה.
אולם למעשה ,כריתת הברית ויצירת העצמיות החדשה יכולה בהחלט להתאים לציפייה לה ציפה
הרב קוק מהאדם המבקש את חירותו (במובן של אידיאל החירות) מתוך חופשו המוחלט
והרדיקלי .סוף דבר ,תהליך החירות אותו מלמד הרב קוק מכיל מקום קיומי ,או למצער שלב,
אותו לא ניתן לצלוח ללא החירות הרדיקלית דוגמת זו הסארטריאנית .רעיון החירות של הרב
שג"ר עוסק במקום קיומי זה ,ומתוך קבלתו ככן ואמיתי (דהיינו ,שכפירתו במוחלט אינה איזה
שקר או תאווה כפי שהגות דתית קלאסית הייתה מתייחסת אליו) ,הוא מכונן מתוכו ומכוחו את
אפשרות האמונה .הרב שג"ר אפוא ,במתכוון או שלא במתכוון ,מקרב את רעיון החירות של הרב
קוק לידי מימוש .השלב הבא ,זה שלא קיים אצל הרב שג"ר וגם לא אצל הרב קוק ,הינו האופן בו
מתוודע האדם לכך שהברית שכרת וזהותו העצמית החדשה תואמות את מהותו הקדומנית.

186

התרשים המופיע בעמוד הבא מציג כיצד חרף ההבדלים הרבים בין תפיסות החירות של הרב קוק
והרב שג"ר ,תפיסות אלו מהוות למעשה שני מסלולים מקוטעים אשר יחד יוצרים תמונה שלמה:

186

ואמנם ,גם רמז לכך נוכל למצוא בהגותו של הרב שג"ר .אחד מתיאורי ההתגלות הבאה בעקבות התוודעותו של
האדם לחופש שלו להאמין ,הוא התוודעות האדם לכך שה' מקבל אותו כפי שהוא .משמעות הדבר היא שקיימת
קורלציה בין מצבו האותנטי של האדם ובין רצון ה' שיכול להיות מובן ,מתוך מבט של הרב קוק ,כמהות הפנימית.
ראה :הרב שג"ר ,בצל האמונה ,עמ' .21-21

81

הרב שג"ר

הרב קוק
הבחירה הכמוסה

האדם כמציאות מלאה\החופש להאמין

המיסטי
הקיומי

מצב הנסירה \ כלא החירות

ההבדלים בין רעיון החירות של הרב קוק לרעיון החירות של הרב שג"ר באים לידי ביטוי בתרשים
זה :א .החירות אצל הרב קוק אפשרית לאור הנחת מהות מיסטית בעוד אצל הרב שג"ר לא קיימת
הנחה כזו .ב .בהמשך להבדל א' ,הרב קוק מתחיל במיסטי ומסיים בקיומי ,בעוד הרב שג"ר פוסע
בדרך ההפוכה .ג .אצל הרב קוק החירות היא יעד בעוד שאצל הרב שג"ר היא נקודת הפתיחה.
כאמור ,הבדלים אלו הם המאפשרים את עובדת היות רעיון החירות של הרב שג"ר המשכו המעשי
של הרעיון החירות של הרב קוק .הגותו הפרטנית של הרב קוק מסתיימת בשלב הנסירה שהוא
למעשה נקודת הפתיחה של הגותו של הרב שג"ר  -כלא החירות .הרב קוק מתווה יעד המשך
מנקודה זו אך ,כאמור ,אינו מבאר באופן מפורט כיצד על האדם להיחלץ מהנסירה .את הפרוייקט
לעסוק בשאלה זו לוקח על עצמו הרב שג"ר שמבקש להתוות כיוון עבור האדם ממצב כלא החירות
לאפשרות של החופש המיסטי  -החופש להאמין.

 2.2.2ה'אני' של ה'אחדות הכוללת' מול ה'אני' של ה'חלל הפנוי'

187

בשורות האחרונות הוסבר כיצד רעיון החירות של הרב שג"ר ,עם היותו מוצג כאנטיתזה לזה של
הרב קוק ,ממשיך אותו למעשה בכך שנותן ביטוי והנהרה קונקרטיים לאזורים שהיו לא מבוררים
דיים בהגותו של הרב קוק .ואולם ,אין בכוונת הדברים לטשטש את ההבדלים העומדים בין שתי
תפיסות החירות .להדגשת ההבדל הקיומי בין האדם החירותי של הרב קוק לזה של הרב שג"ר
מוקדשות השורות הבאות .לעיל נאמר שחרף העובדה שעל תכונות החירות של שתי ההגויות ניתן
למנות את האותנטיות והכנות הפנימית ,מכל מקום הבדל יש בין השתיים ,באשר האדם החירותי
של הרב קוק מבין את עצמו כחושף ומוציא לאור את הקיים בו מכבר ,ואילו האדם החירותי של
187

ה רעיון המובא להלן התחדד אצלי בעקבות דברים ששמעתי מישי מבורך ,תלמידו של הרב שג"ר ואחד מעורכי
כתביו .על כך תודתי נתונה לו.

81

הרב שג"ר מבין את עצמו כיוצר ומכונן מחדש את עצמיותו .יש מקום לפרט מעט יותר קביעה זו
ולהציג כיצד מקבלת היא את ביטויה .כאמור בדברי הסיכום לפרק ב' ,תפיסת החירות של הרב
קוק מביאה את האדם למצב בו הקרע והשניות הקיימים בנפשו מתפוגגים ובכך מגיע הוא לידי
שלווה והרמוניה פנימית .כיוון שביסודו של האדם עומדת אחדות נשמתית ,ממילא היענות לה על
ידי מימושה תיצור חווית קיום של אחדות פנימית .לאדם החירותי של הרב שג"ר ,לעומת זאת,
לא קיימת ערובה לכך שהוא יגיע לידי שלווה פנימית והרמונית .אדרבה ,כיוון שזהותו אינה יונקת
מאחדות פנימית אלא דווקא ממקום של ריק ,מסתבר מאוד שהתפתחותו של האדם תביא אותו
למקום בו זהותו תכיל מרכיבים שונים ואף סותרים .כך למשל מתבטא הרב שג"ר בהקשר מעט
שונה ,אם כי יונק מאותן הנחות היסוד עליהן בנויה סוגיית החירות:

188

ברוח המציאות ,ובהלימה לתורת הפלא של משיח ,כעת ניתן לדעתי לתאר את הנפש
הציונית-דתית כנפש שאינה חיה בעולם אחד ,אלא בכמה עולמות סותרים שספק אם הם
ניתנים לשילוב .אולם ,בניגוד למגמה החרדית של 'שני עולמות' המבקשת הפרדה מוחלטת
בין העולמות השונים ,היא מנהלת ביניהם מערכת יחסים סבוכה ולא דווקא דיאלוגית,
ולעתים אף סכיזופרנית  -כביכול הנפש הציונית דתית מקיימת אי-היתכנות לוגית; לא
ההרמוניה והאחדות הכוללת של הראי"ה עולות ממנה ,אלא דווקא הקצוות והניגודים
שאינם משתלבים זה בזה .אולם דווקא בשל אופייה זה ,בשל העדר ההרמוניה וההתאמה
שבנפש זו ,יכולה להתגלות תורה ניסית ,מקורית ,הצומחת מתוך הריבוי ,מתוך הפרדוקס
הסבוך של הקיום הציוני דתי .נראה שהגיעה זמנה של תורה זו לצמוח ,תורה שתשמיע לנו
ניגון חדש.

189

הנה כי כן ,אם ה'אני' של הרב קוק מאופיין בהרמוניה ,הרי שה'אני' של הרב שג"ר מאופיין
ב'מערכת יחסים סבוכה ולא דווקא דיאלוגית ,ולעיתים אף סכיזופרנית' .כאמור ,אצל הרב קוק
מבוסס ה'אני' על אדני האחדות הכוללת והמהות האחדותית שלו .בהשאלה ניתן לומר שה'אני'
של הרב שג"ר הפוסע בדרכו של ר' נחמן ,עומד על אדני ה'חלל הפנוי' 190.החלל הפנוי הוא מקורם
של הקושיות עליהן אין תשובה ,הוא המקום שממנו תיתכן מציאות של 'אי-היתכנות לוגית' ,והוא
כנראה המקום ממנו יכולה לצוץ האפשרות המיסטית בעולם שאיבד את אמונתו בה .כך אפוא,

188

במקור זה דן הרב שג"ר בתורת ארץ ישראל של הרב קוק לעומת זו של ר' נחמן .אם הראשונה מאופיינת לדעתו
בהרמוניה ובשלווה הרי שהשנייה מאופיינת בנס ,בפלא ובחריגה מהחוקיות .על בסיסה מבקש לכונן הרב שג"ר
תפיסה חדשה של תורה עבור האדם הציוני-דתי בעקבות הנסיבות השונות של העת האחרונה.
189
הרב שג"ר ,ביום ההוא ,עמ'  .131ראה גם :הנ"ל ,לוחות ,עמ' .261 ,123
190
ראה :ליקוטי מוהר"ן ,תורה ס"ד .וכן בהערות .122 ,122
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הקונקרטיזציה של מהלכו המופשט של הרב קוק ,מביאה לשינויים משמעותיים ברמה הקיומית.
כינון עצמיות ממקום של ריק אליו מכוון הרב קוק ,לא יתאפיין בהרמוניה ובמלאות הפנימית
אליה ציפה.
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 2.2.2סיכום ביניים
מתוך ארבע אפשרויות הזיקה שהוצגו במבוא לעבודה (המשכיות ,ניגוד ,חוסר קשר וזיקה
מורכבת) ,דומה כי האפשרות הרביעית ,היינו ,המורכבת מכמה אפשרויות אחרות ,היא זו אשר
תשקף נכוחה את היחס בין שני רעיונות החירות.
מחד ,מצד שדה השיח ,וגם מצד האופן בו מוצגים הדברים ,הגותו של הרב שג"ר ביחס לרעיון
החירות בהחלט עונה לאפשרות הזיקה השנייה ,קרי :ניגודיות ואנטיתזה .הרב שג"ר ,כאמור,
פותח בהצגת עמדתו של הרב קוק ,ומתוך קשיים שהוא מערים עליה ,פונה הוא לאפשרות חדשה
של הבנה .מובן אפוא ,כי מודעותו העצמית של הרב שג"ר הינה חידוש הגותי על גבי ומתוך ניגוד
למה שעולה אצל הרב קוק .כמוזכר ,בהקשר זה ניתן לזהות דמיון בין האופן בו מתייחסת הגותו
של קירקגור להגותו של היגל ,ובין האופן בו מתייחסת הגותו של הרב שג"ר לזו של הרב קוק .גם
מבחינת התוצאה הסופית ,היינו ,דיוקנו של האדם החירותי לפי שתי ההגויות ,הוראה לעיל השוני
הרב המפריד בין השתיים.
מאידך ,העובדה כי הרב שג"ר מבקש להתמודד עם הקשיים העולים מתוך הגותו של הרב קוק,
מאותתת לכך שהוא רואה בה מצע להגותו שלו .באופן זה תפיסת החירות של הרב שג"ר הולכת
ומתעצבת ככזו המחלצת את הגותו של הרב קוק מהקשיים אותם הוא מערים עליה .זיהוי ההגות
של הרב קוק כמצע ,וניסיונו לגשר על פערים ,הופכים במובן מסוים את הרב שג"ר לממשיך דרכו
של הרב קוק .אמנם ,הוא אינו נמנה על חוג תלמידי תלמידיו וממשיכי דרכו המובהקים ,אך כפי
שהוא עצמו מבקר אותם ,החזרה על דבריו של הרב קוק ,והקפאת תהליך התפתחות התורה
חותרת נגד כל מפעלו של האחרון.

192

דווקא הוא ,בכך שהוא מחפש את הפערים בהגותו וחותר

אחר אפשרויות חדשות של הוויה דתית ,מהווה את המשך דרכו .סוף סוף ,רעיון החירות של הרב
שג"ר מהווה העצמה ופיתוח של רעיון החירות של הרב קוק ,באופן שאפילו האחרון עצמו לא יכול

191

שוורץ במאמרו (שוורץ ,הציונות הדתית על פרשת דרכים ,עמ'  ,)121מציין אף הוא שוני זה בין הגותו של הרב קוק
להגותו של הרב שג"ר .את הבנת המצב הסכיזופרני (דיאלקטי בלשונו של שוורץ) כערך וכעמדת נפש מבוקשת ,יונק
הרב שג"ר ,כך לפי שוורץ ,מהגותו של הרב סולובייצ'יק.
192
ראה לעיל הערה  ,1וכן :הרב שג"ר כלים שבורים ,עמ' .112
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היה לשער .עמדת האדם הכלוא בכלא החירות ,היא העמדה אשר מכוחה ניתן יהיה לכונן את
אידיאל החירות של הרב קוק.
סיכומו של דבר ,את הזיקה התוכנית בין רעיון החירות של הרב שג"ר לרעיון החירות של הרב קוק
ניתן לנסח במשפטים הבאים :הרב שג"ר מוצא בעמדתו של הרב קוק מופשטות יתר ואי הלימה
אל המציאות הממשית והקיומית של האדם .בשלב השני הוא מוריד את רעיון החירות של הרב
קוק אל רובד קיומי יותר ובכך מבהיר את הצדדים העמומים (בעטיה של מופשטות היתר) בהגותו
של הרב קוק .הצגת עמדתו של הרב שג"ר אפוא כהמשך לעמדתו של הרב קוק אפשרית תוך קבלת
העובדה שקונקרטיזציה של רעיון מופשט והורדתו אל ההיבט הקיומי מלווה בשינויים הנוגעים גם
לרעיון הכללי.
ניסוח זה מוביל לאבחנה נוספת :ניתן לומר שמה שעשתה החסידות לקבלת האר"י עושה הרב
שג"ר לרב קוק .ההגות החסידית התעצבה באופן כזה שהמושגים המופשטים בקבלת האר"י
(שעסקו במיוחד בהיבטים התיאוסופיים של האלוהות) תורגמו למושגים פסיכולוגיים
וקיומיים 193.את אותו האופן של התעצבות ההגות ניתן כאמור לזהות בזיקה שבין רעיון החירות
של הרב שג"ר לרעיון החירות של הרב קוק .עובדה זו מעניינת במיוחד לאור עיסוקו התדיר והלא
שגרתי של הרב שג"ר בהגויות החסידיות ,ובמיוחד באלו של ר' נחמן מברסלב 194ור' שניאור זלמן
מלאדי ,מייסד חב"ד.

195

לעניין זה מוקדשות השורות הבאות.

 1.1הרב שג"ר ,בין ר' נחמן לרב קוק
בשלוש נקודות לאורך הגותו המאוחרת על רעיון החירות מצטט הרב שג"ר את דברי ר' נחמן
ועושה בהם שימוש כדי לפתח את דבריו.

196

193

ראה למשל :יעקבסון יורם ,מקבלת האר"י עד לחסידות ,תל אביב :הוצאת 'משרד הביטחון' ,1222 ,עמ' .22-22
194
ביחסו של הרב שג"ר לתורתו של ר' נחמן עסק באופן נרחב צור בעבודתו .ראה :צור ,דקונסטרוקציה דקדושה -
עבודת מוסמך ,עמ'  ,22-12הנ"ל ,דקונסטרוקציה דקדושה עמ'  .122-122את יחסו של הרב שג"ר לרב קוק לא מצא
לנכון צור להדגיש (למעט הערת שוליים העוסקת בכך ,וקביעה הקושרת בין ר' נחמן ,הרב קוק והרב שג"ר ביחסי
שלושתם לרוחות התקופה .ראה :הנ"ל ,דקונסטרוקציה דקדושה  -עבודת מוסמך ,עמ'  ,12הערה  ;22שם ,עמ' ;23
הנ"ל ,דקונסטרוקציה דקדושה ,עמ'  ,)112תקוותי היא שבעבודתי זו מילאתי במעט את החסר.
195
ראה בעניין זה גם דברי הרב דרייפוס המקשר את הגותו של הרב שג"ר בתקופתו האקזיסטנציאליסטית לר' נחמן,
ואילו את הגותו בתקופה הפוסטמודרנית לאדמו"ר הזקן ,ר' שניאור זלמן מלאדי :דרייפוס י" .הקדמה ודברי זכרון",
בתוך :הרב שג"ר ,נהלך ברג"ש ,עמ' יח.
196
כאמור ,מלבד ר' נחמן ,גם ר' שניאור זלמד מלאדי מקבל מקום רחב בהגותו של הרב שג"ר .בנושא החירות ,מכל
מקום ,ר' נחמן הוא הדמות החסידית המככבת .כתביו והגותו של ר' נחמן פרנסו מספר מחקרים ,להלן המקיפים
והמרכזיים שבהם :צייטלין הלל ,ר' נחמן מברסלב חייו ותורתו ,ורשה :דפוס 'הצפירה' ,תר"ע; וויס יוסף ,מחקרים
בחסידות ברסלב ,ירושלים :הוצאת 'מוסד ביאליק' ,תשל"ה [להלן' :וויס ,מחקרים']; פייקאז' מנדל ,חסידות ברסלב
פרקים בחיי מחוללה בכתביה ובספיחיה ,ירושלים :הוצאת 'מוסד ביאליק' ,ירושלים[ 1222 ,להלן' :פייקאז',
חסידות ברסלב']; גרין אברהם ,בעל הייסורים פרשת חייו של ר' נחמן מברסלב ,תל אביב :הוצאת 'עם עובד'1223 ,
[להלן' :גרין ,בעל היסורים']; מרק צבי ,מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב ,תל אביב :הוצאת 'עם עובד',
תשס"ד[ ,להלן' :מרק ,מיסטיקה ושגעון'].
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א .מאמרו על העצמיות מבוסס כולו על סיפורו של ר' נחמן 'מעשה ממרגלית'.
ב .תוך כדי באור מעשה זה ,מעלה הרב שג"ר שתי אפשרויות להבין את אופן הינצלותו של העני,
האפשרות הדתית הרואה בכל הסיפור השגחה עליונה והאפשרות החילונית-ביהייביוריסטית
הגורסת כי כיוון שהתבואה נשארה בידי העני ,בכך היא נעשתה לשלו .שתי הפרשנויות ,כך מלמד
הרב שג"ר ,נכונות ,והאופן לגשר בין שתיהן מבלי לשקוע באחד מהקטבים הוא יסוד השתיקה אל
מול אחדות ההפכים הנלמדת בתורתו המפורסמת של ר' נחמן ,תורה סד בליקוטי מוהר"ן קמא.

197

ג .במאמרו על החירות בו עימת את תפיסת החירות של הרב קוק עם תפיסתו של סארטר ,מבקש
הרב שג" ר לאמץ את דבריו של סארטר אל חיק היהדות בעזרת תורה קטועה ולא ברורה של ר'
נחמן .זו לשונה:

אחר פורים קורין פרשת פרה ,שהיא הכנה לפסח .כי פרשת פרה קורין ,כדי שיהיו נזהרין
לטהר מטמאת מת ,כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח .ובתחלה הוא בחינת פור ,כי פורים על
שם הפור ,ואחר כך נעשה פר"ה ,כי גם פורים הוא בודאי הלוך ודרך לפסח .וזהו בחינת:
'שפתותיו שושנים נטפות מור עבר'' .שפתותיו' זה בחינת פסח ,פה סח' .שושנה היא אסתר.
'נוטפות מור עובר' זה בחינת מרדכי מר דרור ,לשון חירות ,בחינת חרות של פסח .ועל כן
צרוף של פורים מרומז בפסח ,בפסוק "שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש
האביב ,כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם" .ממצרים ולא יראו פני ריקם  -ראשי
תיבות פורים ,כי פורים הוא דרך לפסח ,שיהיו יכולים להיות נזהרין מחמץ( :ופסק העניין
ולא גילה יותר) .כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת
מצרים .ועכשיו( ,ולא סיים).

198

המסר המרכזי המובן העולה מתורה זו הוא הקשר המיוחד בין חג הפורים ובין חג הפסח .הרב
שג"ר כמוסבר בפרק ג' ,מלמד כי מדברי ר' נחמן אלו עולה שפורים מזוהה עם החופש (זאת למרות
העובדה שאין לכך כל אזכור בדברי ר' נחמן) ואילו פסח מזוהה עם החירות (המתפרשת כהבנתו

197

כמוזכר לעיל הערה  .122בתורה זו מעלה ר' נחמן את הקונפליקט הבא :מחד בכדי לברוא את העולם צמצמה
האלוהות את עצמה בכדי לאפשר חלל פנוי בו תיתכן אפשרות של עולם בעל גבולות שאינו אינסופי .מאידך אין דבר
שיכול להתקיים ללא הנוכחות המחייה של האלוהות ,כך שמצד האמת גם בחלל הפנוי שורה האלוהות .סתירה זו היא
המקור לקושיות שעליהן אין תשובה ובהן לא צריך להתעסק אלא צדיק גדול כבחינת משה .הדרך הראשונה להתמודד
עם קושיות אלו היא השתיקה" :אלו הקושיות והמבוכות שבאים מחלל הפנוי ,שאין שם דבור ולא שכל כנ"ל ,על כן
הם בבחינת שתיקה ,וצריך רק להאמין ולשתוק שם ,ועל כן אסור ולכנוס ולעיין בדברי האפיקורסית והמבכות אלו,
כי אם צדיק שהוא בחינת משה .כי משה הוא בחינת שתיקה( "...ליקוטי מוהר"ן ,עמ'  ,122תורה סד ,סעיף ג) .ראה
עוד :וויס ,מחקרים ,עמ'  ;122 -122מרק ,מיסטיקה ושגעון ,עמ' .222-226
198
ליקוטי מוהר"ן תנינא ,עמ'  ,32תורה עד .הדברים המובאים בסוגריים הינם דברי ר' נתן ,תלמידו של ר' נחמן
ועורך הספר.
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של הרב קוק .לכך יש רמז בדברים" :מר דרור ,לשון חירות ,בחינת חרות של פסח") .לאמור:
פורים קודם לפסח ,החופש אותו מזהה הרב שג"ר כחופש הסארטריאני ,היינו ,יכולת האדם לכונן
את עצמיותו ,הוא ההקדמה של פורים לפסח בו באה לידי מימוש מעלת החירות .את המשפט
האחרון והקטוע מציע הרב שג"ר לסיים כך :בתחילה היו כל ההתחלות מפסח ...והיום ההתחלות
הן מפורים .החופש הסארטריאני מקבל אפוא את הבכורה בעקבות פרשנות לדברי ר' נחמן.
בנקודה השלישית שהובאה בפירוט מה ,קשה להתכחש לכך כי פרשנותו של הרב שג"ר לדברי ר'
נחמן חורגת מכל גדר של פרשנות סבירה .ניתן להבינם יותר כדרשנות על הדברים של ר' נחמן .אין
בידי הקורא כלים כדי לדעת למה התכוון ר' נחמן בתורה זו והאם דבריו מכוונים לכיוון אותו
מזהה הרב שג"ר .למעשה קביעה זו נכונה גם ביחס לשני הצמתים האחרים בהם עושה שימוש
הרב שג"ר בדבריו של ר' נחמן .פרשנותו של הרב שג"ר לסיפור 'מעשה ממרגלית' הינה פרשנות
אירונית כפי שהוא עצמו טוען .זו פרשנות מורכבת המכילה שתי רמות של הבנה כאשר זו המדלגת
בין שתי רמות אלו היא המדויקת לפי דעתו של הרב שג"ר.
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במקרה זה ,דבריו של הרב שג"ר

קרובים יותר למושג 'פרשנות' מאשר ל'דרשנות' אך גם כאן ,במסגרת המעגל ההרמנויטי
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מובן

כי הרב שג"ר מביא הרבה מאופקיו .גם באשר לנקודה השנייה שהיא הינה אחת הנקודות
המרכזיות במכלול הגותו של הרב שג"ר 201ניתן לומר שהכף הנעה בין דרשנות ופרשנות נוטה יותר
לצד הדרשנות .הרב שג"ר אפוא משתמש בשפה החסידית והאסוציאטיבית של ר' נחמן ומתרגם
אותה לשפה קיומית של בן התפיסה הפוסט-מודרנית .האם ביחס לכתביו של הרב קוק נוהג הרב
שג"ר באותה המידה? נדמה כי התשובה לכך שלילית .את הגותו של הרב קוק בנושא החירות
מפרש הרב שג"ר באופן המבקש לכוון עד כמה שניתן לכוונת המחבר .כזכור ,את מאמריו ביחס
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למעשה הרב שג" ר מזהה בסיפור זה רובד של פרשנות אקזוטרית אותו הוא מייחס להבנה הברסלבית הפשוטה
ורובד פרשני איזוטרי (ואירוני) אותו הוא מייחס להבנתו שלו לסיפור .את שתי רמות ההבנה האפשריות,
האקסזוטרית והאיזוטרית מייחס הרב שג"ר לר' נחמן עצמו..." :רבי נחמן הוא גם 'ברסלבר' .תמימותם של חסידי
ברסלב ,תפיסת האמונה ולימוד התורה שלהם ,מקורן בהנחיותיו ובעצותיו של רבי נחמן והם מבטאים צד שהיה קיים
גם בו .ובכל זאת ,ברסלב היא יצירה של רבי נתן תלמידו לא פחות משהיא יצירה של רבי נחמן עצמו ואצל רבי נחמן –
שלא כאצל חסידיו  -התמימות אוצרת בתוכה את השיברון .היסודות שקסמו לי ושריתקו אותי ,אינם נוכחים אצלם.
גם התמימות שלו ,בהעדר הרקע האפל שלה ,קבלה גוון שונה על ידי תלמידו .רבי נחמן היה מודע היטב לפער שבינו
לבין חסידיו ,ולא עוד אלא שהוא טיפח את הפער הזה"( .הרב שג"ר" ,לא מאמין באיחוי קרעים" ,מוסף שבת של
העיתון מקור ראשון ,סוכות ,תש"ע) .עוד על הפער שבין מודעותו של ר' נחמן ובין מה שהעביר והנחיל לחסידיו ראה:
הרב שג"ר ,להאיר את הפתחים ,עמ'  .262-211גם במחקר משנתו האיזוטרית והאקזוטרית של ר' נחמן זכתה
לעיסוק ,ראה :וויס ,מחקרים ,עמ'  ;121-122גרין א .בעל הייסורים ,עמ'  ;212פייקאז' ,חסידות ברסלב ,עמ' .16-13
יושם אל לב ,כי בדבריהם שם ,בניגוד לדברי הרב שג"ר ,מייחסים וויס ,גרין ופייקאז' את מגמות הגילוי והכיסוי אף
לחסידי ברסלב ולא רק לר' נחמן עצמו.
200
להנהרת מושג זה אצטט מהסברו של הלברטל" :מרטין היידגר ובעקבותיו האנס גאדמר טוענים שהאפשרות
להבין טקסט במונחים של מחברו היא אשליה .הקורא נתון במעגל הרמנויטי שאין ממנו מוצא ,והוא מבין את
הטקסט מתוך מונחיו שלו ...גישה זו רואה בפרשנות פעולה של יצירה הנובעת ממפגש האופקים בין המחבר לקורא,
יותר מאשר פעולת חשיפה של משמעות נתונה" (הלברטל משה ,מהפכות פרשניות בהתהוותן ערכים כשיקולים
פרשניים במדרשי הלכה ,ירושלים :הוצאת 'מאגנס' ,תשנ"ז ,עמ' .)26
201
ראה למשל :הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ'  12-26ובמקומות רבים נוספים .עמדו על כך צור ופלדמן :צור,
דקונסטרוקציה  -עבודת מוסמך ,עמ'  ;12-12פלדמן קיי ,תיאולוגיה ,עמ' .23-162
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לחירות פותח הרב שג"ר בגישתו של הרב קוק על מנת להציג את דרכו החלופית ,תוך כדי דיוק
מרבי במילותיו .כך למשל" :הראי"ה מלמד אחרת (מסארטר (י.מ )).החירות היא השיבה אל
הזהות העצמית ,אל הטבע הפנימי של האדם והעם ...הרב קוק מלמד בכמה מקומות שלאדם יש
עצמיות וזהות הקבועות בו בהכרח ,ואין לו חופשיות ביצירתן ,או חופש להשתחרר מהן ...הראי"ה
רואה את החירות כיכולת לפעול מתוך 'האמת הקיומית' של האדם ,לפי מה שהוא" 202.הדברים
מדוייקים ומכוונים לפרשנות המקובלת לדברי הרב קוק .החופשיות שבפרשנות אותה מרשה
לעצמו הרב שג"ר ביחס לכתבי ר' נחמן ביחס לחירות ,אינה מצויה אפוא ביחס לדבריו של הרב
קוק .מסתבר כי הסיבה לכך היא אופי הכתיבה של שני ההוגים .אם ר' נחמן מתבטא באופן
אסוציאטיבי ,רומז ומכסה ,הרי ששפתו של הרב קוק לרוב הינה בהירה ומנוסחת באופן מסודר
(זאת למרות שימושו בשפה גבוהה ופיוטית) .אולם ,הבדל זה הוא הבדל ראשוני בלבד .נדמה כי
ההבדל המרכזי בין שתי הכתיבות חוזר לנקודת השוני שבפער בין המופשט לקיומי .אצל הרב
קוק ,חש הרב שג"ר אי נוחות ואף זרות בשל מופשטות היתר של הדברים .ביקורתו של הרב שג"ר
על תלמידי הרב קוק היא שהם לקחו את הנוסחאות המיסטיות אותן הגיש להם הרב קוק ואיבנו
אותן לידי דוגמות קשוחות.

203

הרב שג"ר עצמו ,מוצא מזור לבעיה זו בתורת החסידות בכלל

ובתורתו של ר' נחמן בפרט ששמה את הדגש על המימד הקיומי של האדם 204.כיוון שכך יכולתו של
הרב שג"ר לתרגם את דברי ר' נחמן לשפתו של בן שלהי המאה ה 26ותחילת המאה ה 21אפשרית
יותר .נוסחאות והתווית דרך מופשטת לא ניתן לפרש באופן החורג מפשטי דברי הכותב כפי
שעושה הרב שג"ר לכתבי ר' נחמן .האפשרות לפרש את ר' נחמן באופן כה רחוק ולא מחייב נעוצה
באופי הקיומי של דברי ר' נחמן עצמו .הגות שעניינה הוא  -תרגום מושגי הקבלה המופשטים
למימד הקיומי הדורשת ממילא השתתפות קיומית של הקורא עם הנאמר  -כמו זו של ר' נחמן,
מזמינה את הקורא לפרש בה כפי הוויתו שלו ובניתוק מה מכוונת הכותב המקורית (אם ניתן בכלל
לחתור אליה) .זו כנראה גם הסיבה לכך שר' נחמן זוכה לעדנה מחודשת דווקא בעידן הפוסט-
מודרני .קשת הפרשנויות הניתנת לו מהפרשנות הברסלבית הקלאסית המשך ברב שג"ר וכלה
למשל בספרו של דב אלבוים ,205מלמדת על אופי הכתיבה הקיומי המזמין לפרשנות רחבה ולא

202

הרב שג"ר ,זמן של חירות ,עמ' .132
203
הרב שג"ר ,כלים שבורים ,עמ' .112
204
על היות משנתו של ר' נחמן אקזיסטנציאליסטית באופייה ראה :גרין א .בעל הייסורים ,עמ' .112
205
כך לדוגמה מתבטא הוא במהלך ספרו " :אני הולך אל רבי נחמן דווקא משום שהוא מהמעטים שבגדולי הדורות
בעם היהודי שהעזו לשאול שאלות מסוג השאלות שמטרידות אותי כל-כך וגם לדון בהן לעומקן דיון כה ממצה ...אבל
רק על רבי נחמן אני סומך תמיד שלא יסתפק בהרצאה תיאולוגית ופילוסופית המנותקת מן החיים .תורותיו ,דרושיו,
סיפורי המעשיות שלו ,מזוקקים תמיד מתוך חייו האישיים בלא כחל ובלא שרק" (אלבוים דב ,מסע בחלל הפנוי ,תל
אביב :הוצאת 'עם עובד' ,2662 ,עמ' .)21
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מחייבת .רבים ושונים אם כן ,יכולים להסתופף תחת צלו של ר' נחמן 206.כך מתבטא הרב שג"ר
ביחס למתודולוגיה הפרשנות בה הוא נוקט כאשר לומד הוא את כתבי ר' נחמן:

אכן ניתן לראות את מלאכת התרגום בנקל בעמדתו של רבי נחמן :הוא הרי בוחר לספר
סיפורים ואינו מסתפק בדרשות תורניות בפני חסידיו .בנוסף לכך ,הוא משתמש במושגים
קבליים ונותן להם תרגום במתכונת של פרשנות חסידית נפשית ולעיתים קיומית .נכון
שהמרחק בין התחומים אצלו קטן יותר מאשר אצלנו ,אך גם הוא לקח את הנוסחאות
הקבליות והביא אותן לעולמו ולעולמם של חסידיו .עם זאת ,מבחינתנו כיום ,תורתו של
רבי נחמן איננה בהכרח תרגום של תורת הקבלה ,אלא היא עצמה הפכה להיות עבורנו
ללשון הקודש המצריכה תרגום ,כך שהתרגום הפך להיות מקור ,ואנו נזקקים ללשון
תרגום נוספת בכדי להבין את דבריו במתכונת שיהיו בה עוצמה וחיוניות .אמנם ,כנאמר
לעיל ,השימוש בתרגום עלול להרוס את לשון הקודש ולהורידה מטה ,וללא ספק ישנם
דברים שהולכים לאיבוד בתרגום .לכן אני חושב שנדרשת אינטראקציה בין שתי השפות,
בין שפת הקודש לבין שפת התרגום .לדוגמא :מי שמדבר רק בלשון הקודש ,יש בכך קדושה
חזקה ועוצמה גדולה ,כמו שיעורו של הרב קעניג מחסידי ברסלב על סיפורי מעשיות בשבת
בבוקר; הרב קעניג מלמד את סיפוריו של רבי נחמן בדבקות ובקדושה בשפה ברסלבית
פנימית .מסיבה זו ,זהו אמנם שיעור שיש בו חן והוא נוגע בלב שומעיו ,אך עם זאת כשאני
שומע אותו ,יש לי תחושה שחסר הממד המוחצן ,שמעניק ללימוד ברק ועניין .דומה שבלי
הממד של שפת עכו"ם ,שפה חיצונית לקודש ,לשון הקודש עלולה לגלוש לאפרוריות .רבי
נחמן עצמו נמצא בתוך עמדה של תרגום ,ומכאן הלהט שבדבריו והברק הטמון באישיותו
ובדרשותיו; שיעור בהגותו של של הרב קעניג ,לעומת זאת ,משמר את 'לשון הקודש'; הוא
נאמן לתורת רבו (ובעבורו היא כמובן 'לשון הקודש') ,אבל מצד שני אינו נמצא במקום שבו
רבי נחמן עצמו היה מצוי ,והוא המקום של התרגום .בתרגום אנו אמנם מאבדים משהו,
אך גם מרוויחים.

207

הרב שג"ר אפוא נאמן לדרך העבודה של ר' נחמן ,מתרגם את כתביו של האחרון ומנגיש אותם
באופן המכיל רכיבים רבים של אישיותו ולבטיו עבור השומעים והקוראים.

206

אולי לכך כיוון ר' נחמן בדבריו" :אמר לאחד אני אעשה מכם כיתות כיתות" (ר' נחמן ,חיי מוהר"ן ,הוצאת 'קרן ר'
ישראל אודסר' ,ירושלים( ,לא נזכרת שנת הוצאה) ,עמ' שסז ,סעיף כט)
207
הרב שג"ר ,שיעורים על ליקוטי מוהר"ן ,עמ' ( 122ההדגשות שלי).
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לעיל נכתב כי הצגת עמדתו של הרב שג"ר בנוגע לסוגיית החירות כהמשך לעמדתו של הרב קוק
אפשרית תוך קבלת העובדה שקונקרטיזציה של רעיון מופשט והורדתו אל ההיבט הקיומי מלווה
בשינויים הנוגעים גם לרעיון הכללי .מה בין קביעה זו המזהה את משנת החירות של הרב שג"ר
כתרגום קיומי למשנת החירות המופשטת של הרב קוק ,ובין הבנת הרב שג"ר את עצמו כמתרגם
לשפה הקיומיות את דברי של ר' נחמן? נדמה שכאן מושלמת התמונה של אופי הזיקה של הרב
שג"ר אל רעיון החירות של הרב קוק .אצל הרב קוק פוגש הרב שג"ר מופשטות וחוסר הלימה אל
המציאות הקיומית .לכן תגובתו אל רעיון זה הוא אנטיתזה והערמת קשיים .החלופה אותה מציע
הרב שג"ר תוך אימוצם של דברי סארטר על ידי פרשנות\דרשנות של דברי ר' נחמן הינה למעשה
תרגום קיומי לשני ההוגים  -הן הרב קוק והן ר' נחמן .את ר' נחמן מתרגם הרב שג"ר לשפה
הקיומית מתוך הזדהות עם מפעלו של הראשון שתירגם אף הוא את שפת הקבלה לשפה הנפשית
והקיומית .את רעיון החירות של הרב קוק מביא הרב שג"ר לידי חידוד ועיצוב דרך הדיאלקטיקה
(יש שיאמרו ההיגליאנית ,ובכל אופן האופיינית לרב קוק עצמו )208המביאה להשלמת התהליך דרך
ההתנגדות והצעת תזה חלופית.

209

לאור זה מובן מדוע לאורך כתביו של הרב שג"ר מצויים

ציטוטים רבים של דברי ר' נחמן עימם מזדהה הוא ואותם מבקש הוא להנגיש באופן ישיר לקורא
בין ימינו .הגותו של הרב קוק תופסת פחות מקום בהגותו של הרב שג"ר ולעיתים רבות (וכך
בדברי הרב שג"ר על החירות) מופיעה היא כהבנה ראשונה אליה מתנגד הרב שג"ר ומציע הצעה
חלופית .כאמור ,דווקא רעיון החירות של הרב שג"ר הנולד מתוך התנגדותו לרעיון החירות של
הרב קוק מהווה פיתוח והעצמה למה שכיוון הרב קוק עצמו.

 1.3סיכום
פרק זה סגר למעשה את המעגלים שנפתחו במהלך העבודה :הזיקה בין משנת החירות המוקדמת
של הרב שג"ר לזו המאוחרת ולמשנת החירות של הרב קוק; הזיקה בין תפיסת החירות של הרב
שג"ר לחירות האקזיסטנציאליסטית כפי שזו קיבלה את ביטויה בהגותו של סארטר; הזיקה בין
הגותו המאוחרת של הרב שג"ר בנוגע לחירות להגותו של הרב קוק בסוגיה זו.
העיסוק בהגותו המוקדמת של הרב שג"ר העלה את הקביעה כי הרב שג"ר עבר תהליך של
התנכרות והתרחקות מהגותו של הרב קוק .בשלבים הראשונים תהליך זה בא לידי ביטוי באי
208

ראה :רוזנק אבינועם ,סדקים  -על אחדות ההפכים ,הפוליטי ותלמידי הרב קוק ,תל אביב :הוצאת 'רסלינג',
 ,2611עמ' .22-22
209
ביתר דיוק :הצעתו של הרב שג"ר לחירות היא הינה האנטיתזה לתזת החירות של הרב קוק .ההצעה הפרשנית
שהוצעה בעבודה זו על דברי הרב שג"ר כממשיכים למעשה את דברי הרב קוק ,היא התזה השלישית  -הסינתזה,
הכוללת את מרכיבי שתי ההצעות הראשונות.

89

אזכורו של הרב קוק .בשלבים המאוחרים יותר ,הרב שג"ר מציב עמדה לעומתית לתפיסתו של
הרב קוק.
ניתוח הזיקה בין תפיסת החירות של הרב שג"ר למשנת החירות האקזיסטנציאליסטית הבליט
את יומרתו של הרב שג"ר להמשיך בדרכו של הרב קוק בכל הנוגע לרענון ופיתוח התפיסה הדתית
על ידי יצירת אינטראקציה מפרה דווקא עם כיוונים הרחוקים לכאורה מעולמה השגרתי של
היהדות.
שאלת הזיקה התוכנית בין משנת החירות של הרב שג"ר לזו של הרב קוק קיבלה תשובה מורכבת.
מחד ,האמירות של שני ההוגים שונות ואף סותרות ובנוסף גם התוצרים (קרי :דיוקן האדם
החירותי של כל הגות והגות) מנוגדים .מאידך ,כפי שהתבאר באריכות ,דווקא השוני בין שתי
התפיסות מאפשר את היותן שתי תחנות במסלול רב שלבי של שחרור האדם מכבלי ההכרח
ורכישתו את תכונת החירות .העיסוק בסוגיה זו הביא גם לעיסוק ביחסו של הרב שג"ר אל ר' נחמן
לעומת יחסו אל הרב קוק .במהלך הדברים הוצג כיצד הרב שג"ר מתרגם את שתי ההגויות הללו
לשפה קיומית ועכשווית ,כאשר ביחס ר' נחמן הדבר נעשה לרוב מתוך תודעה עצמית של הזדהות,
וביחס לרב קוק ,למצער בעיסוק ברעיון החירות ,מתוך התנגדות.
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סיכום
בדברי ההקדמה לעבודה כתבתי שעבורי ,המעבר מהגותו של הרב קוק להגותו של הרב שג"ר היה
מעבר בעל פנים כפולות .מחד ,דווקא בהגותו של הרב שג"ר חשתי אינטואיטיבית את האלמנטים
הקיימים בהגותו של הרב קוק שבגינם נמשכתי להגותו .מאידך ,המעבר מהגות להגות לווה במתח
רוחני שנולד כתוצאה מהשינויים הקיימים כבר בהנחות היסוד בין שתי ההגויות .מהלך העבודה
היה עבורי בירור ומחקר רפלקטיבי לאותן תחושות אינטואיטיביות.
כך ,בשאלת המתודולוגיה של הרב שג"ר ,התברר שבסוגיית החירות האחרון נוקט בדרכו של הרב
קוק בכל הנוגע לשאלת היחס לרוחות המחשבה והתרבות העכשוויות .כפי שהרב קוק בנה את
תפיסת החירות שלו לאור ועל גבי תפיסות החירות המודרניות ,כך הרב שג"ר פוסע באותה הדרך
ביחס לתפיסות החירות האקזיסטנציאליסטיות .בהגותו של הרב שג"ר ,כמו בהגותו של הרב קוק,
רעיון החירות עובר רענון והתפתחות מכוח האינטראקציה הבלתי נמנעת לדעתם של שני הוגים
אלו ,עם תפיסות החירות של עולם הרוח הכללי .זיקה זו ,יש בה כדי להסביר את החיבור
האינטואיטיבי שאני ואחרים עשו.
מהמתודולוגיה לתוכן .משנת החירות של הרב שג"ר עומדת ביחסים מורכבים עם משנת החירות
של הרב קוק .במבט ראשוני ,מצד הסיסמאות הכלליות תפיסתו של הרב שג"ר מקיימת זיקה של
אנטיתזה וניגוד לתפיסתו של הרב קוק .מבט שני ומעמיק יותר (לדעתי) מגלה שהרב שג"ר בעצם
אי מוכנותו לקבל את תפיסתו של הרב קוק כהוויתה ובהתוותו כיוון חדש עבור האדם הדתי
המחפש את תכונת החירות ,ממשיך למעשה את התנועה אליה קרא הרב קוק מבלי לפרטה .מובן
כי התוצרים של שתי ההגויות שונים ,אך למעשה שני התוצרים הינם שתי תחנות על דרך אחת
אותה עובר האדם חפץ הגאולה האישית  -הן לפי גישתו של הרב קוק והן לפי גישתו של הרב
שג"ר.
לסיכום ,עצם התחושה שישנו כאן 'מעבר' מהגות להגות מתברר בעבודה .שדה השיח ,הנחות
היסוד ,אופי ההגות הקיומי והשפה של הרב שג"ר ,כל אלו יוצרים אצל החש ביתיות בהגותו ,קושי
גדול לחזור ולהרגיש ביתיות בהגותו של הרב קוק אשר במהותה מציעה לכל אותם האלמנטים
כיוונים אחרים .טענתי אפוא היא שאכן קיים רצף הגותי בין הגותו של הרב קוק להגותו של הרב
שג"ר ,אך בבחינת מה ישנה תחנה באותו רצף של מטמורפוזה אותה קשה מאוד להשיב לאחור.
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העבודה עסקה בהיבט אחד בלבד של שתי ההגויות  -משנת החירות .האם בבחינת סוגיות אחרות
תעלה תמונה שונה? דומני כי מבט על הסוגיות המרכזיות המשותפות לשתי ההגויות תעלה תשובה
שלילית 210.מובן ,על כל פנים ,כי בכדי לטעון טענה זו ,נדרש מחקר מקיף אף בסוגיות אלו.

210

למשל :סוגיית הגאולה הלאומית והיחס למדינה (ראה :הרב שג"ר ,ביום ההוא ,עמ' 222- ,121 ,121 ,112 ,122
 ;211-212 ,221הנ"ל ,לוחות ,עמ'  ;)126-121או שאלת ההכרה ,הוודאות והאמת (ראה :הנ"ל ,כלים שבורים ,עמ' ;22
הנ"ל ,לוחות ,עמ'  . )32-33שתי אלו סוגיות מרכזיות לשתי ההגויות כאשר בשתיהן הרב שג"ר מעלה תזה שונה מזו של
הרב קוק ,אך למעשה גם בהן ניתן לדעתי לראות את אותם מרכיבים המאפיינים את הזיקה בין משנת החירות של
הרב שג"ר לזו של הרב קוק.
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'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ד.
הנ"ל ,לוחות ושברי לוחות  -הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם ,ז' מאור (עורך) ,אלון שבות :הוצאת
'מכון כתבי הרב שג"ר' ,תשע"ג.
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שג"ר' ,תשע"ג.
הנ"ל ,TS20A ,קובץ וורד מעיזבונות הרב.

כתבי הרב קוק
קוק ,אברהם יצחק (הרב) ,אגרות הראי"ה חלק א' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק',
תשמ"ה.
הנ"ל ,אגרות הראי"ה חלק ב' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה.
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הנ"ל ,אדר היקר ועקבי הצאן ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה.
הנ"ל ,אורות הקודש חלק א' ,ירושלים :הוצאת 'מוסד הרב קוק' ,תשמ"ה.
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הנ"ל ,שמונה קבצים כרך ב' קבצים ד-ח ,ירושלים :חמו"ל ,תשס"ד.
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Abstract
Essentialism and Self Creation
Rav Shagar’s Concept of Freedom as based on Rav Kook’s Teachings
This paper presents and analyzes Rav Shagar’s teachings of freedom from a
perspective to which Rav Kook’s idea of liberty is a backdrop. The premise is that it
is insufficient to understand Rav Shagar’s thinking without identifying the connection
that exists between it and that of Rav Kook. This paper, therefore, investigates the
extent to which Rav Shagar’s concept of freedom incorporates ideas whose origins lie
in Rav Kook’s teachings. The examination of this similarity constitutes a prism of the
level of association existing between the entirety of Rav Shagar’s teachings and that
of Rav Kook. The relationship between Rav Shagar’s idea of freedom and that of Rav
Kook are analyzed over the course of this paper from two different aspects:
1. A methodological examination of the manner in which the approach to freedom
was formulated by the two thinkers as opposed to the general philosophy of freedom.
Within the framework of this analysis, Rav Kook’s teachings on freedom are placed
within the discourse of modern philosophical liberty whereas Rav Shagar’s concept of
freedom is situated within the discourse of existential philosophical autonomy.
Focusing on the relationship between these two teachings on freedom together with
their respective discourses indicates the way in which the outlook on liberty of the
two was developed. At a second stage, a comparison between these two relationships
reveals the methodological parallels that exist in the manner in which both theories
developed.

I

2. A content-based examination of the connection between Rav Shagar’s idea of
freedom and that of Rav Kook. The two approaches to liberty are presented within
this framework, after which the extent of the link existing between Rav Shagar’s view
on freedom and that of Rav Kook is examined.
In the first chapter, a synopsis of the development of the idea of freedom in modern
and existentialist philosophy is brought. This overview presents the following picture:
while examining Descartes, Spinoza, Rousseau, Kant, Fichte and Hegel’s ideas on
freedom, one commonality arises according to which liberty is a reflection of the
question of compatibility and transparency existing between man’s inner essence and
his existential behavior. This discernment, despite the differences between the
thinking of the various aforementioned philosophers, becomes clearer when
examining the ideas on freedom of the Existentialist philosophers, Kierkegaard and
Sartre. The former makes a critique of the modern thinkers by sharpening his focus on
questions of identity a priori and by ignoring the existential aspect of man. The latter
takes it a step further and denies the existence of an inner essence that is a part of the
foundation of man’s identity. Existentialism thus operates contrary to modern
philosophy and focuses on the existential aspects of human existence. Freedom
according to this philosophy means releasing man from any stumbling blocks that
may harm his free will including his reflective perceptions on himself and his identity.
In the second chapter, the idea of freedom in Rav Kook’s teachings is presented.
There is no presumption to add to that which already exists in the field of research,
but to portray the matter as a background to Rav Shagar’s idea of freedom. A central
insight that can be learned from Rav Kook’s words is that man’s freedom depends on
the extent of his transparency and unity. To wit: the measure of man’s liberty
increases as he expresses his predetermined inner essence through his existential
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behavior. However, in order to achieve the true quality of freedom, he must choose
freely that which is located in the foundation of his personality, i.e., his inner essence.
Rav Kook’s definition of true freedom is derived from its Heavenly counterpart that is
unified and fully correlates between its purposes and the way in which it appears in
the world. In contrast, according to Rav Kook, modern man’s freedom of choice is
merely a poor imitation of Divine freedom, since he is bound by necessity and
determinism.
The Rav’s vision of redemption, on the other hand, contains the additional dimension
of releasing man from the chains of necessity and enabling him to choose his identity.
A comparison between what can be understood from Rav Kook’s teachings and that
which exists in modern philosophy leads to the following conclusions: Rav Kook is
situated in the field of modern discourse as he assumes that man’s existence is
comprised of components of essence and revelation. In contrast, the Spinozan outlook
that recognizes man as part of nature and therefore lacking free choice is present in
Rav Kook’s teachings. On the other hand, the Rav’s vision of redemption diverges
from that of modern philosophy. Thus, the interaction between Rav Kook and modern
philosophical freedom produces an outlook that accepts the premises of philosophy
but utilizes them in order to create a faith-based utopian worldview which deviates
from the given human condition.
In the third chapter, Rav Shagar’s teachings regarding freedom are presented. Rav
Shagar’s early philosophy closely resembles that of Rav Kook even though Rav
Shagar does not cite him. Rav Shagar’s later idea of freedom clearly deviates from
Rav Kook’s viewpoint and turns to existential channels while making extensive use of
Sartre’s philosophy. According to Rav Shagar, man lacks inner essence and is thereby
free to choose and design his “essence” as he wishes. And indeed, Rav Shagar feels
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confusion at this point (that already exists in Sartre’s approach); if man is free to
create himself, and does so without any dependence on an absolute component, his
self-formation lacks an ontological anchor and is therefore meaningless. At this stage,
Rav Shagar diverges from Sartre’s viewpoint and introduces a concept of faith-based
inspiration according to which man feels his existence has purpose and worth. Even
though this inspiration is a component of necessity within the outline of freedom
composed by Rav Shagar, he is in fact saving man from falling into the abyss of postmodernity.
The fourth and final chapter analyzes Rav Shagar’s philosophical outlook. The fact
that Rav Kook’s name is omitted from Rav Shagar’s earlier approach is interpreted as
an expression of the tension that Rav Shagar developed in that period of time
regarding Rav Kook’s teachings. He does not openly deny his spiritual house of
origin, but relies heavily on ideas mentioned in Rav Kook’s teachings regarding
Chassidic thinkers.
An examination of the ways in which Rav Shagar’s later idea of freedom and that of
Rav Kook were formed (i.e., an analysis of the methodological aspect of the
correlation between the two thinkers) brings to light similarities between the two. Rav
Shagar, like Rav Kook, makes use of the general philosophical world but does not
agree to the “rules of the game”. After accepting the philosophical hypotheses and
conclusions of the Sartrean outlook, he deviates and incorporates concepts taken from
his faith-based world, thereby enabling man to have a redemptive possibility. It is
clear that with both thinkers, divergence from philosophical logic is coincident with
the use of religious terminology and language.
An analysis of the content-related connection suggests the following picture: As
stated, Rav Shagar’s later teachings place him in an openly antithetical stance towards
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Rav Kook’s idea of freedom. Thus, it is possible to say that if Rav Kook emphasizes
freedom as man’s faithfulness to his inner essence, i.e., “essence predates existence”,
Rav Shagar, following Sartre, teaches the converse, that “existence predates essence”
and, to be exact, existence is man’s exclusive experience. Regardless of the opposing
ideas, and despite Rav Shagar’s self-awareness as presenting an alternative to Rav
Kook’s outlook on freedom, it is possible to identify a line of reasoning that begins
with Rav Kook’s teachings and continues in the philosophy of Rav Shagar, due to the
latter’s objection to the former’s view on essentialism. As previously stated, man’s
freedom according to Rav Kook depends on the amount of liberty with which he
chooses anew his inner essence. In effect, Rav Shagar, in his teachings, constitutes a
type of transitory stage in which man is isolated from any inner context and affinity;
only then is he free to choose himself anew. Man’s movement that Rav Shagar terms
“self-creation” is called by Rav Kook a return to selfhood. In other words, Rav Kook
delineates a comprehensive map but does not provide existential guidance to explain
how man can succeed in progressing beyond the level in which he is disconnected
from context and identity. Rav Shagar takes this task upon himself and calls for the
extrication of man from the jail of Sartrean freedom. Nonetheless, it should be
emphasized that Rav Kook’s portrait of a free man is very different from that of Rav
Shagar. If the former is characterized by harmony and unity, the latter is characterized
by franticness, a multiplicity of identities and even a kind of schizophrenia. Rav
Shagar’s worldview on freedom, therefore, receives new interpretation by placing it
within the comprehensive map that Rav Kook had delineated. In the same manner, the
complexity involved in the possibility of positioning Rav Shagar’s concept of
freedom on a continuum with Rav Kook’s view, even though the conclusions of the
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former oppose those of the latter, sheds light on the entirety of Rav Shagar’s
teachings.
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