
והיסטוריה אבולוציה

 שבין הרציפות והדגשת קוק, הרב של הוויטאליסטית העולם תפיסת
ם דרגות ת החיי מוכו ת הנ  בה יש הרוחני, ולעולמו לאדם עד והגבוהו

שפעתן מסימני  ובפילוסופיה, במדע אבולועיוניסטיות תורות של ה
ת אך בזמנו. מאוד שנתפרסמו חו ת תפ ה  מרכזי מקום תופסת בכלל ה

ת הרב, בשיטת תחו תפ הה  של החומרי הגילוי אלא אינה הביולוגית ו
ת תהליך שתלמו ה ה ת לקראת כולה ההווי שלמו ת. ה הי  זאת, עם האלו

 כדגם רק לא האבולוציה, תורת מיסודות כמה מקבל קוק שהרב ברור
שקפה ביולוגי תי כתיאור אלא מטאפיסית, לה ת, עולם של אמי  התופעו

ת לו שיש ההיסטורי. בתחום גם חשובות תוצאו
ת ״תורת :גדולה בהעזה הרב מתבטא זה בנושא חו ת תפ ה ת ה  ההולכ

א בעת, העולם את וכובשת מה הי  יותר הקבלה של עולם לרזי מתאי
ת מכל ת האחרות״. הפילוסופיות התורו שו האבולו תורת בין ההתנג
ה ציה ת והאמונ א התורה, דברי או הדתי ת הי שו מה התנג  תפיסה ;מדו

 שהוסקו הכפירה מסקנות את לבטל כדי בה יש האבולוציה של נכונה
 כל שבו שחר, חסרת מאבק זירת אלא אינו העולם שלפיהן ממנה,
ת, של ״ההכרה גבר: דאלים תחו תפ  הולכת ונגמרת, הולכת כשהיא הה

א והמוסריים, המדעיים בחיים יפה ונקלטת  יוצאת מתבכרת, כשהי
הי, האור מרומי אל האדם רוח את מעלה היא בוסריותה, מידי  האלו

ת בקרבו מקלטת מה א ת המג ת אלוהים״. דעת של הפנימי שמעו  המ
ת ״המוסרית״ א ה בעצם מגולמת האבולוציה של הז מ מג  שבה, ה

 זו ומגמה יותר, ומשוכללים חדשים מינים יצירת לקראת המכוונת
שרדות מאבק כמו ההרסניים, הגילויים אף על מתקיימת והמלח־ ההי
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ם מות, מימושה. במהלך המופיעי
ם ידיעת ת השולטים החומריים החוקי  חוקי )כמו בהתפתחו

 תיארו׳ החיים״. ״חידת קורא קוק שהרב מה את פותרת אינה התורשה(
 אין האבולוציה, של במהלכה הפועלים הפיסיקאליים־כימיים המנגנונים

 תהליך בכלל שקיים העובדה שהרי מציאותה. עצם את להסביר כדי בו
ם מורכבים מאורגנים, נעשים גופים שבו אבולוציה,  יותר, ומפותחי

 החומרי ביקום השולטים אחרים טבע חוקי עם אחד בקנה עולה אינה
 של מזה הפוך כיוון ביקום רואה למשל, האנטרופיה, עקרון כולו.

ת תחו תפ ת כי החיים, ה ם שאינם וסידור ארגון יש בהתפתחו  פוחתי
ת בניגוד בהתמדה, גוברים אלא והולכים,  לעיקרון ובניגוד להסתברו

 אותר נזכיר בן־זמננו)שעוד חשוב ביולוג 1התרמודינמיקה. של השני
את בהתגברות ראה דה־שארדן, טייאר להלן( ך האנטרופיה על הז  א

הי ״החיזיון בעולם״. האלו
ת האבולוציה תורת אך ך מהלך את מתארת רק המדעי חו ת פ ת ה  ה

א אין חוקיה; ואת  שאלת על לענות מתיימרת אינה ואף מסוגלת הי
ם חורגים אנו כאן ומהותה. מקורה שבת אל מדעי־הטבע מתחו  המח

ת ת בו יש כולו הזה שהתהליך הקובעת, המטאפיסי  המכוונת תכלי
 סדו׳ מניחה תכליתית, טלאולוגית, כמערכת היקום תפיסת אותו.

 את מסבירה אינה היא ;הטבע במדע המוצג הסדר מן הפוך מהותי
 את להבין מבקשת אלא יותר, והפשוט הנמוך ידי על והמורכב הגבוה

 האורגאניים החיים ואת האורגאניים, החיים מתוך הדומם החומר
שקפה של היסודי הטיעון הרוח. מתוך  הוזן אריסטו, מימי כזו, ה

ת יכולים אינם שהחיים תהוו  בו טמונים הם אין אם החומר, מן לה
ם היו לא והחיים ;בכוח  היו אלמלא הרוחנית, לרמה ומגיעים מתפתחי

 קודק הדומם הזמנים סדר מבחינת אם גם מלכתחילה. אליה ״שואפים״
תי הסדר מבחינת הרי לאורגאני, ת המהו  רק והיא קודמת, התכלי

חר מתגלה א באשר יותר, מאו ת כיוון את הקובעת הי חו ת תפ ה  של ה
ם את כמובן, דוחה, אינה זו השקפה הזה. הזמנים סדר  החומריים החוקי

ת הכרחי תנאי או מצע רק בהם רואה אבל והמכאניים, להתהוו

 חלקי של הייחוד והמעטת הסדר, מידת של הפחתה משמעותה האנטרופיה .1
 באנטרופיוז חלקיה. בין ההבדלים של גמורה היעלמות עד פיסיקאלית מערכת
ת בניגוד בחלל, ו״מתפזר״ הולך כולו היקום  שבמהלכו; הביולוגית להתפתחו

,17 ,עם ליבוביץ של הנ״ל ספרו עיין ומתייהדים. ההולכים חדשים מינים מופיעים
 המתמיד בקיומם ״החיים ויגנר: הביולוג דברי (63 ׳עמ וראה)שם ו.25 — 114 ,33

אפס״. היא מציאותו של שההסתברות ביותר מוזר מצב הם
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ת :האורגאניזם מציאות חו ת תפ ה ם לפועל, יוצאת ה ם והחיי  מתחילי
ת להם״. מוכנים גידול ותנאי חיים ״שתנאי ובזמן במקום להתגלו

 בנקודת ראשיתם אליהם, מגיעים שהחיים הרוחניים השיאים כל
חלה ת ה מוכה ה  גבורה אדירי וחוכמה, יופי כלילי ״החיים ביותר: הנ

 כי והיגיק, אומר של ביטוי שם יש שכבר במקום לא מתחילים והופעה,
ת הדחף אבל ממחשבים״. אם תלמו ש א בהוויה, המוטבע לה  הו

ת המעלה ת הצורות א מוכו ם הנ שבי  של דקיק ״ומשטף האלה, מהמח
חל חיים ת הו א והרי החיים, או מתעלה עולה ומתרחב, עולה הו  ו

תא הראשונים, על מוסיפם חדשים, נכסים תמיד לו קונה במסלולו, מ
ם רגנים וההוד״. האון רבת לחטיבה יחד ה
שתקפת כך ת מ תלמו ש ת בעל כתהליך ההוויה, של הה שמעו  מ

ה במהלך מטאפיסית צי ת שהיא — האבולו שו ת. בעולם התרח  התופעו
ה מ א ת ה ת ה א  והוא שבהם השווה הצד על להתבסס יכולה ביניהם הז

ת מגמת — חו ת תפ ה  ומשוכל־ מסובכות צורות אל פשוטות מצורות ה
ת שלבי כל מכוונים אכן אם יותר. לות חו ת תפ ה  תכלית על־ידי ה

 בעל במבנה ערוכים אלא בזמן, עוקבים רק הם אין הרי פנימית,
ת שמעו ת ״חילוף :אחד כיוון ובעל מ א סובב במעגל לא הצורו  לבדו, הו

 כשלעצמו האמפירי הנתון לעליותיו״. קץ שאין עולה, בקו גם אם כי
ת ראייה כמובן, מחייב, אינו תי  בו יש אם־כי 2האבולוציה, של תכלי

 ״וכל :שביקום הנסתר לקצב להקשיב שיודע מי לכל אחיזה נקודת
ת הוא פוגש הקודש, לרוח מקשיב כל נאמן, משורר כל פנימי, חודר  א

ם שכן וכל לאדם, וחומר וקל בעליותיו, היש כל  ונשמותיהם, ללאומי
ת ועל ם וכמה כמה אח שלמים״. לעולמי

ת חו ת תפ ת יכולת אל אותם הובילה בטבע החיים ה הרוח הפעילו
ת אך נית, ת תכלי חו ת תפ ה  יכולת בעלי חדשים מינים ליצור רק אינה ה

ה זו מבחינה יותר. טובים חיים ליצירת אלא יותר, גדולה צי  האבולו
ת מגלה ת א ת מהו שו ת הממ שתלמו  זהו, העליון״. ״הטוב לקראת בה

 ברגסון, של הוויטאליזם לבין הרב תורת בין ההבדל שראינו, כפי
ובה למדע מטאפיסיקה בין היחס בתפיסת ביניהם הקירבה למרות
שיבותה ערכת ת ח הניגוד גם כאן האבולוציה. תורת של המטאפיסי

 המינים״: ״מוצא ספרו סיום לקראת עצמו, דארווין דברי את להזכיר כדאי אבל .2
 קיימת יצור, כל של ובטובתו לטובתו אלא פועל אינו הטבעי שהבירור ״מאחר

 הם אלה השלמות״. לקראת להתקדם והנפשית הגופנית המציאות בכל נטייה
שתמע שאינו ערכי מטען בעלי מונחים  תורה שהיא האבולוציה, מתורת כלל מ
לחלוטין. א־ערכית מדעית
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ת לפרשנות הגמור ת)הפילוסופי  שניתנה והסוציולוגית( הנטוראליסטי
האבולו כי ואחרים. הקל, ספנסר, של בדארוויניזם האבולוציה לתורת

 במלחמת החזק הישרדות על רק מלמדת אינה קוק, הרב לפי ציה,
 של רדוקציה בהכרח בה ואין — החי ובעולם בהיסטוריה — הקיום
שי המוסר ושל האדם  יכולה זה מקור ידיעת הגנטי. למקורם האנו

ת דבר על ״הרעיון :מנוגדים בכיוונים האדם על להשפיע חו ת תפ ה  של ה
א המצוי, וכל ההוויה ת מוריד הו ם רוח א  וסם חיים סם ומעלהו, האד

ת  מהלך על המבט בנקודת תלוי הכול בקרבו״. שקועים ביחד מוו
ת :האבולוציה חסו תו שלבי אל ההתיי תחו תפ  עלולה בעבר הנמוכים ה

 הממד בו שחסר הטבע עולם של החוקיות את האדם בחיי להשליט
ת אבל המוסרי, תכלו תה עבר אל ההס ת של תכלי חו ת תפ ה  תגלה ה

ת לאדם תו א ת: המוסרית מהו תי ת של ״ההשקפה האמי חו ת תפ ה  ה
ממת היא להעתיד ביחס מעלה מרו  וממילא מוסרי... לגובה האדם את ו
א הולך ת רעיון הו חו ת תפ ה ת ולעודד דרכיו ליישר עליו ופועל ה  א

קת כזאת בראייה המוסריים״. חושיו  מתוך אף האדם מוסריות מתחז
ת לבו אל ישים ״כי השפל, עברו זכירת ת א שפלו  העבר, של הנוראה ה
שחתו ויחוש ת שב תה לפול יוכל דרכיו א ת באו שפלו שכה, ה ת הח ח  ת
ה והחברתיים, הפרטיים ומעשיו דרכיו תיקון ידי על אשר  אורה הנ

ת ומאירה ההולכת גדולה לפניו״. נכונה סוף אין של בהתעלו
ת תהליך תעלו  כוח של גילוי שהוא משום אינסופי, הוא הזה הה

הי הרצון  של כזו תפיסה המוחלט. הטוב אל השואף כוח שביקום, האלו
ת מקנה האבולוציה שמעו  לאופי בניגוד מגמתה, לעצם אופטימית מ

ת דארוויניסטים: פילוסופים כמה לה שנתנו הפסימי  ״ההתפתחו
ת ת, של במסלול ההולכ א התעלו ת נותנת הי מי היסוד א  האופטי
 מתפתח שהכול שרואים בשעה להתייאש, אפשר איך כי בעולם.

 למינים רק לא תקווה טמונה האבולוציה של בחובה ומתעלה?״
ש מטרתה שהרי שבו, הפרטים כל על כולו ליקום אלא מסוימים,  לממ

במלואו. הטוב את
ת חו ת תפ ה מת אינה ה א מסתיי שי, במין אפו א אלא האנו  תימשך הי

תו ת ״מהלך יותר: גבוהים לשלבים באמצעו תלמו ש שתכל־ הה  והה
ת אל — הגמורה ״החירות לקראת בכללותו שואף לות״ תלמו ש  ה

ם רוח שלטון תו זה עליון בשלב היקום״. ועל עצמו על האד תחו תפ  בה
ם יגיע ת האד חו שגים הנוכחי. במצבו ישוערו שלא יצירה לכו  ההי

 הטבע, על באמצעותם להשפיע ויכולתו בזמננו האדם של המדעיים
ברצונו האדם ״רוח שבו הרחוק, לעתיד ראשונים סימנים אלא אינם
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ה יותר הרבה גבורתו בהוד יתגלה מ  J בפעולותיו כה עד שהתגלה מ

| הטכניות״.
ת של האחרונה המטרה ואולם, חו ת תפ ה  5 שמעבר באופק מוצבת ה

ת לרוח שי ת הסופית: האנו שלמתו הרוח שכלול של ״ההתארגנו  i וה
ת ותשיג תרדוף עד ועדי הדרך בחצי לעמוד תוכל לא הקיצונה  } א

שתרעת הדרך מטרתה״. ת בפני המ חו ת תפ  ; אינסופית, היא האדם ה
ם באשר חד גבולי, הבלתי למקורו ״לשוב משתוקק האד א ת ה  ין באלו־ ל
ם כי הות״. שי, לטבעו מעבר לחרוג רוצה האד שי)״האנו  אנושי האנו
ת ניטשה( כדברי מדי״, שתתף עד נברא״, של לגבול ״ממעל ולהתעלו  שי

שפע בפעולת הי ה ת במדרגת ״ויהיה האלו שלמו  | בניסוחו בורא״, של ה
קוק. הרב של הנועז

 מעין כעל באבולוציה הבא בשלב האדם על לחשוב אולי אפשר
 ׳ לו ומעבר הקצרים״, הבשר ״חושי שמעל תפיסה כושר בעל עליון, אדם

 I רעיו־ וכמה כמה שבתורתו דה־שארדן, טייאר של בלשונו ״על־אדם״,
ם נות א הדומי ם שני 3קוק. הרב של לאלה להפלי  ־; הרחוקים הללו, ההוגי

ת רעיון של במרכזיותו קרובים תרבותם, ברקע מזה זה כל־כך תפ ה ה
סי ובפירוש בתורתם חות  ? קוק הרב כמו לאבולוציה. שלהם המטאפי

אות דה־שארדן גם רואה כן ת כולה, במצי  { תהליך והרוחנית, החומרי
תו יסוד על אלא להבינו שאין רצוף, תכליתי  f אלוהים, של מציאו
תו כמקורו ת: וכתכלי אח חה ידי על רק ״כי כ ת תוכל זו הנ חו ת תפ ה  ■[ ה

 I מניע, כוח בחינת אלוהים את כשנניח קבועה... מסגרת בתוך להתקדם
ת״. של הראש יחד, גם ו^רב מוקד נקודת  ■ שהתב־ ומאחר 4ההתפתחו

ת של הפנימית לית חו ת תפ ה ת היא ה תהוו  להניח יש הרי התודעה, ה
 ״כל דה־שארדן: אומר המוקדמים. בשלביה גם בכוח כלולה הייתה שזו

א פנים, איזה לו יש חומר א ורב ההולך והסיבוך תודעה, מעין שהו  [ מבי
ת לגלות מסוגלים איננו אנו ויותר. יותר מסובכות תודעה דרגות לידי  א

ת התודעה א  1■ גבוהה, סיבוך דרגת לידי הגיע שהחומר לאחר אלא הז
תו אולם א דבר של לאמי לה קיימת הי ( בכול״. מתחי

ת של כזאת תפיסה לפי שמעו  1 של תפישתו גם שהיא האבולוציה, מ
ת המניע הכוח הרי קוק, הרב ת החיים א שתכלל לעלו I יכול אינו ולה

\ --------------- 3
i הוגו הצביע קוק והרב הזה הקאתולי והפילוסוף הפליאונתולוג בין הקירבה על .3

ת״ ורעיון דה־שארדן ״טייאר מאמרו ראה — ברגמן  {: ״אנשים בספר ההתפתחו
י ודרכים״.

.4 ו 8 עם׳ שם המובאים דה־שארדן טייאר דברי .4
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ם במכאניזמים כאמור, להיות, ם בלבד החומריי  אלא בהם, הפועלי
ת של העליון במקורה חו ת תפ ה  עליון כוח שיש הוא ״מובן כולה: ה
חל שכבר להעלותה, בה הרוצה  לפני במקורה בהיותה מאז הו

ת ירידתה״. א מופעלת ההתפתחו  משני הבא ״זיכרון״ על־ידי אפו
ת ה״עבר״ מן הכיוונים: חו ד ומן שלה הנ  אחד, מצד לה. הנכון העתי

 — הקדום״ החיסרון ״מסיבת — מלמטה קדימה נדחפת ההוויה
ת תי תח ת; של התחלתה מ מו תל ש ה  החיים״ ״שפעת האחר, הצד מן ה

שכת ת על־ידי מלמעלה על אל נמ שלמו ת, ה הי א האלו  מקורה שהי
א ״זוכרת כאחת: חפצה ומחוז ת זו שפעה הי  הראשון, אורה א

ת רואים אנו שוב 5וזיווה״. חוסנה לימי לשוב היא משתוקקת תפ ה ה ש
שובה של הקוסמית התנועה מגילויי אחד אלא אינה הטבעית חות  הת

א למעלה מלמטה המורגשת ״וההתפתחות —  צעדי של החיזיון הו
בה שו ה מחייב תשובה של כזה תהליך אבל כולו״. המצוי של הת  שתהי

א אשר טראנסצנדנטית ישות ת אליה. לשוב שואף הו תכלי  האימאנג־ ה
ה אינה באבולוציה טית צ תמ א אלא עצמה, בה מ  מעבר אל מכוונת הי

ת, וכל ההוויה״ תנועת ״כל כמו ^ לעצמה ה גם כן התפתחו  האבולוצי
שת א אף אשר האדיר״, ״החפץ הקוסמי, הרצון מכוח מתרח  שואף הו

שתאבא המציאות... מקור אל ״לשוב עמה יחד 6דמלכא״. בגופא לא
א כאן דיועו במסגרת  קוק, הרב של האדם תורת על לדבר נספיק ל

 ההיסטוריה אל לזיקתה ובייחוד שלו, ההיסטוריה לפילוסופיית ונעבור
 מתורתו מסיק קוק שהרב דברינו בראשית אמרנו החדש. בזמן היהודית

ת סי ת; מסקנות המטאפי א אקטואליו  ״התנועות את פיה על מסביר הו
ת העכשוויות״ ה הינו קוק שהרב גם אמרנו ישראל. בתולדו  הדתי ההוג

מאה היחיד שלב שלנו, ב  תנועת של חיובית תפיסה בתורתו המ
ה ת התחיי מי  ודיא־ שיטתי הסבר גם כוללת והיא בארץ־ישראל, הלאו

ת תופעת ושל החילוני אופייה של לקטי  זה הסבר גם בכללה. החילוניו
ת התורה מן נובע סי ת המטאפי הרב. של הכללי

ר. פרק לעיל והשווה .5
 המטרה (.419 עם׳ שם קוק״)ברגמן והרב טייאר הישועי הרב ״נפגשים כאן גם .6

עיין אומגה״. ״נקודת טייאר בפי מכונה אליה תגיע שהאבולוציה האחרונה,
P. Teilhard de Chardin, The Phenomenon Of Man, London, 1959 pp.

א זו ״נקודה״ ואם .259—264, 268—272, 307—309  זו תורה עצמו, אלוהים הי
 לאסור לכנסייה שגרמה והיא בפאנאנתיאיזם( לפחות, )או, בפאנתיאיזם חשודה

 דה טייאר של תורתו דיבואה, מ, טייאר)עיין של הפילוסופיים כתביו פרסום את
 אם־כי, הכנסייה להוראת ציית טייאר תשכ״ט(. אב פתחים, והערכתה, שארדן
הנצרות. רוח את באמת מבטא כזה ״פאנתיאיזם״ לדעתו,
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א להיסטוריוסופיה המטאפיסיקה בין הזיקה  הרב אצל עקרונית הי
ת מקשרת היקום של האורגאנית״ ״ההבנה כי קוק,  ן החבר־ ״התנועות א

 זה בעניין והרוח. הטבע שבעולם החיים״ רבות ״התנועות עם תיות״
שפע שה קוק הרב אולי הו א גם אשר הס, ממ ת משווה הו ת א או  המצי

ת ההיסטורית ת והחברתי או  הבדל ״שאין ואומר האורגאנית, למצי
ם בין מוחלט הבדל שאין כשם ביניהם, מוחלט תחו  ! ובין האורגאני ה
ם ת הרציפות 7הקוסמי״. התחו א  קוק, הרב שיטת מתוך מתחייבת הז

תו שהרי א קוסמי, רצון או ת המגלגל היסודי ״הכוח שהו  תנועת כל א
ת ההוויה, חו ת תפ ה  ! הפנימי היסוד הוא־הוא המשוכללת... והמכונה ה

תיהם לאדם, אשר התרבותי הגלגל את המניע  ולגוייהם״. למפלגו
f קוק הרב אצל ויעלה יחזור ישראל עם של ההיסטוריה בתפיסת

ח אותו ת מ  גם בדיוננו. פעמים כמה שראינו והחיים, הרוח בין ה
 ״תורת בעלי של לזו המנוגדת עמדה הרב מציג שלו, בהיסטוריוסופיה

שבה התעודה״ ת במח שכבר היהודי שה)  הרואים לעיל( הזכרנום החד
ת סתירה בארצו, ישראל של הטבעיים החיים לחידוש בניסיון  למהו

ת ת להבין יש זה בהקשר בלבד. הרוח כדת היהדו  הרב ששם הדגש א
ם אותו המקרב דגש הוויטאליסטית, תורתו על קוק  מוזר באורח לעתי

קלצקין. ויעקב ברדיצ׳בסקי כמו אנשים של לרעיונותיהם
ם היסודות שה בעת פילוסופיית־ההיסטוריה של הכלליי מושפ החד

 היגל. של ההיסטוריוסופיה מן אחרת, או זו בדרך רבה, במידה עים
שהו הכיר קוק שהרב ייתכן  מרעיונותיו שלמד ומסתבר היגל, מכתבי מ

 היגל הזמן״. נבוכי ״מורה קרוכמל( נחמן )רבי רנ״ק של ספרו דרך גם
ת ראה ת ההיסטוריה א שי ת כולה האנו אה של כהתפרסו האלו האידי
ת שלמה הי ם ה א שבהם שהמפורסם דיאלקטיים, בתהליכי השי הו

ת במקצת( פשטנית )בדרך נסביר סינתיזה. אנטיתיזה, תיזה, לוש:  א
 היסטורי אירוע או מצב כל :בהיסטוריה זה לוגי עיקרון של פעולתו

א צאה שכנגד. תגובה בהכרח המעוררת ״תיזה״ הו ת מן כתו שו  ההתנג
את  בדרך נוספת. לתגובה תיזה שוב והיא סינתיזה, חדש, מצב נוצר הז

ש אל בשלבים ומתקרבת ההיסטוריה, מתקדמת זו  האידיאה של המימו
ת שלמה התבוני בהיסטו שלב לכל יש זה דיאלקטי במהלך בעולמנו. ה

ת משמר אך לו, המיוחד חיובי תפקיד ריה  ומעלה שבו החיובי היסוד א
ת שלוש יותר. גבוהה חדשה, לרמה אותו שמעויו  ביטול, של האלה המ

ם והעלאה, שימור ת במלה מתבטאי ח )בעבריתaufheben בגרמנית: א

ו. סו עם׳ תשמ״ג, ירושלים הציונית, הספרייה הוצאת וירושלים, רומי הס, מ. .7
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ש אולי אפשר שתמ תו ״סילוק׳/ במונח לה שמעו  וגם לבטל גם שמ
להעלות(.
ך בקידום אה. מימוש לקראת ההיסטורי התהלי  ״הרוח שהיא האידי

חלטת׳/ ה חוקיות פועלת המו האלו התבונה ״עורמת היגל אצל המכונ
ה לרעיון הראשוני שהמקור לומר אפשר הית״.  ונקרא בתנ״ך נמצא הז

״/ ״עצת שם ת כלומר ה ת התכני הי  והיא ההיסטוריה, את מנהיגה האלו
ם מתבצעת ת בדרכים לפעמי  ״רבות — בני־אדם לכוונות המנוגדו
שבות א ה׳ ועצת איש, בלב מח  התבונה״ ״עורמת היגל אצל תקום״. הי

ת שלפיו העיקרון היא ש תממ המקד אנשים על־ידי בעולם האידיאה מ
תה מים ש כביכול, אלוהים, כוונה. ובלי ידיעה בלי או שתמ  בהם מ

שמת ם מתוך שפועלים בהיסטוריה אנשים יש מטרותיו. להג  דחפי
 שאינן סיבות מיני כל מתוך אישיות, אמביציות מתוך אמוציונאליים,

שמת בתודעתם כלל קשורות צאת אבל אידיאה, איזו בהג  פעולתם תו
שה מה למע תאי מה מ ת הרציונאלית למג  ההיסטוריה של הכללי

ת שו  נפוליאון הגדול, אלכסנדר את לדוגמה מזכיר היגל כולה. והממ
ת ששינו אחרים ואישים ם ההיסטוריה, פני א  הפוך בכיוון לעתי

שלהם. מכוונתם
 בפילוסופיית־ היהודי בגלגולם מופיעים האלה הרעיונות

ת, ששיטתו כיוון אך קוק, הרב ההיסטוריה-של  אינה שראינו, כפי הכללי
 לומר יותר נכון הרי וולונטאריסטית, אלא היגל, של כמו רציונאליסטית

הי הרצון ״עורמת״ שאצלו  ובהיסטוריה ביקום הפועלת היא האלו
שית א יחד; גם האנו  עצת־גויים כשהן בין העלילות, ״בכל חבויה הי
שבות ת שהן ובין אדם, ומח  הרב וטבע״. הוויה חוקי בכל מתגלמו

ם היסטוריים אירועים על היגל, כמו מדבר,  שונות, בצורות ״המתראי
ם מהירוס״, וגם מבניין ומחול, מקודש  שהיא ה״׳ ״עצת על־ידי המכווני

ם כל של הכרתם מחוג למעלה ״למעלה  עצמם, והעובדים הפועלי
ת״. מטרותיהם מכל יותר הרבה וגבוה  הרב בלשון זוהי המצומצמו

 בה יראה לא סודה את שיודע מי אשר ההיסטוריה״, של ״האירוניה
שמת הכרחי אמצעי אלא מרה״, ״אירוניה ת להג תכלי  ההיסטורית ה
הכללית.

שוואה כאן לעסוק נוכל לא  נציין אך קוק, והרב היגל תורות בין בה
ת הרב רואה להיגל שבניגוד רק ת א או ת המצי  וההיסטורית הטבעי

ת כמערכת ת אח ח ת פ ת מ תה לפי ה  ״התנועות — ויטאלית חוקיות או
ת ת עם אמיץ בקשר קשורות החברתיו עו ההיסטו רבות־החיים״. התנו

א ריה אך הביולוגי, הטבע מן יותר גבוהה במדרגה אורגאנית ישות הי
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 ישות הוא האורגאני שהטבע שראינו, כפי לומר, אפשר מידה באותה
ת ״היסטורית״ א צ מ תפת נמוכה. במדרגה עדיין הנ שו חד להם מ ת ה ה

ת שות ההתקדמו ת, ו ם בתהליכי וכמו המתמד  גם כן בטבע החיי
הו והבניין, ההרס יחד פועלים ההיסטורי הבניין ״בתהלוכות  התו

 לבנות, על־מנת ״היא קיים מצב של וסתירה שלילה כל והתיקון״.
ש והבניין לכתוב, על־מנת והמחיקה ש והכתב החד  בשיגובו יעלה החד

ונחרב״. שהולך הישן על
ת ת החוקיו ת הדיאלקטי א ת חובקת הז תרב של והירידה העלייה א

ת הרוח בתולדות שלמות. ויות שי א האנו ת הי תבטא הפילו בשיטות מ
ת סופיות שונו ת וכן ה ת שכל השונות בדתו ח  ואפילו מהן, א

שה מסוים תפקיד לה יש ביותר, הפרימיטיבית המו הרוח של במימו
ת חלטת. ח ת הצורות א שובו ת״ ״האידיאה מתגלה שבהן הח  האלוהי

 הלאומית״, ״האידיאה היא — קוק הרב אצל והן היגל אצל הן —
שמת  עם כל של תולדותיו גם השונים. בעמים בהיסטוריה המתג

ת הלו תה לפי מתנ ת שתרם אחרי חוקיות: או אה תרומתו א  לאידי
חדת, בדרכו האוניברסלית א המיו ל הו  בימת מעל ויורד להתנוון מתחי

ת להמשיך כדי יספיק לא והחברתי הפיסי קיומו עצם ההיסטוריה.  א
הלאו מגיעה רוחנית, מבחינה עצמה את שמיצתה לאחר מציאותו.

שה. הזיקנה ל״מעמד מיות ח והחול  משך איזה עוד ישמש המכאני הכו
ת לדחוף זמן ה א ם לשד אבל הקיבוצית, המכונ  ילך ורפה, ילך החיי

ה באבוד ויחסר. ת העליי ת הכלל ממילא יאבד ערכה, את הרוחני  א
 מהערך יותר ראש ישאו הפרטיות ותביעותיו היחיד צורכי צביונו,

 ייאוש ועמה לב, שרירות כדי עד ויתרחב הלוך ילך וגבולם ההרמוני,
ת החברה ובמציאות. בחיים ובחילה מי  צר משעול באה כאשר הלאו

ש לה תמצא זה,  המיוסדות שונות שיטות ידי על רפואה איזה לה להחי
 יחגרו אלה כל נחת, בהם שאין חומריים גירדים של רעועים בסיסים על

ח, ואת הלב את לפרנס כוחם שארית ת המו  מן להקים בהתאמצו
מה לשווא, אבל החברה לחיי גם טכני מוסד איזה הללו השברים  מאו

שאנה לא בעמלן״. תי
 ישראל אולם ראשון, בית בתקופת ישראל עם על גם עבר זה תהליך

ת מן חורג אה החוקיו ם של לכליונו המבי ך; בסוף הע  לאחר בי התהלי
ל הניוון תקופת  הוא היהודי העם ואכן, בתולדותיו. חדש שלב מתחי
מי בקיומו שהמשיך היחיד  הגשמי, בסיסו לו שאבד לאחר גם הלאו
ם ושאר הטריטוריאלי הריכוז  שאו־ והסוציאליים, החומריים הנתוני

א ההיסטוריה, בימת מעל אחרים עמים הוריד בדנם השפיע אף והו
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שפעה ת על גדולה ה שו א העניין ״זה כולה: האנו  מוסכם כלל שהו
מה בתולדה ת מוכרחה שאו ם כל שהרי העולם, מן ולעבור למו  העמי

 מימי קיים עם איזה יש ואם העולם. מן ובטלו שעברו כמעט העתיקים
 כראוי נתפתח לא גם פיזורים, של סיבות עליו עברו לא קדומים,
ת אבל העולם. על מחוגו להשפיע  במידה ואיתן ופועל, חי עם להיו

מישראל״. חוץ בעולם נראה לא זה משברים, במה לנצח כדי עד מוצקה
הה עובדה  ישראל עם של שרוחו קוק, הרב לדעת מעידה, זו תמו

שמה, לא שעדיין אידיאה מייצגת ת״ ״האידיאה והיא־היא הוג  האלוהי
אפת בולה שההיסטוריה  אוניברסלי ייעוד נתמלא לא עוד כל אליה. שו

א זה, תו גם תתבטל ל או באמצ רק כי העם, של הפרטיקולארית מצי
ש עותה תממ אה ת די ת האי א  דבר איזה להגיד ״התחלנו בעולם: הז
ם ובאוזני עצמנו לבין בינינו גדול,  הננו עדיין. גמרנוהו ולא כולו, הע

א ולהפסיק נאומנו, באמצע עומדים  במת מעל לרדת נוכל. ולא נרצה ל
ם רק אפשר ההיסטוריה ת גמר אשר לע  אשר רוחני לחיזיון החל, אשר א

 היגליאני עיקרון זהו עולם״. לאור עמו הכמוס כל את כבר הוציא
 היה לא כמובן, עצמו, היגל ישראל. בעם מיוחדת בדרן המיושם

לו. מסכים
 הוא ישראל; עם בתולדות מפנה חל המודרנית בתקופה והנה,

 הדתי הבסיס מן ומתרחק הולך ורובו שלו, ייחודו את לאבד מתחיל
תו שקיים א עתה. עד או מה מצטרף הו ת למג  הסקולארי־ של הכללי
ת החילון, זציה, ת המאפיינ בכן המודרני, העולם א  ייחודו גם מטשטש ו

ת של בסכנה נתון והוא הלאומי, ללו ם כמו גמורה התבו ם העמי  האחרי
ת תפיסתו לפי ואולם מארצם. שגלו  זה מצב קוק, הרב של הדיאלקטי

א מייאש, שלכאורה דווקא  החיובי במפנה מכריע שלב שיהווה הו
ת ישראל עם את שיקרב שמ ייעודו. להג
ת לעזיבוז^הדת הסבר יש הרב שלדעת ראינו כבר  שנתנ־ המסורתי

חת בגלל בייחוד האחרונים, בדורות וונה ת בענייני הלימוד הזנ  אמונו
אה זו הזנחה ודעות. ת הבי שכח ם מושג לה תי אלוהי  ולסילוף האמי
ם ואלוהים. האדם בין היחס  שאין תקיף, כוח בתור ״רק נתפס אלוהי

שתעבד הוא והכרח ממנו, להימלט א אליו״. לה  בנפש מצטייר הו
ת איזו של תכונה ״המציירים בדמיונות או  מטושטשת, בדויה, מצי
ת שמבהלת מדכאת בה, מאמין כל א ת ו א רוחו״. א א ייפלא ל  שבני אפו

ם הם אבותיהם. בדת מורדים שבהם, הטובים ודווקא דורנו,  מוצאי
ם שנראה מה לפניהם ם כרגש רק לה שבה, בלא ואפל עמו  כן ועל מח

ת שוללים הם ה א מרה״. ומנפש לב ״מכאב בכללה, האמונ



 של הרוחני מצבה על שלילית תגובה רק אינה בדורנו הכפירה אבל
א היהדות, צאה אל ם השינויים של תו שו העמוקי המו בעידן שהתרח

 שגרמו חדשות הכרות איתם הביאו אלה שינויים כולו. בעולם דרני
 בהכרה שחלו כאלה שינויים שלושה מציין הרב הישנות. להריסת

שית שבה בתחום נתרחש הראשון השינוי החדש. בזמן האנו  המח
ת פריצת עקב החברתית, מו ת של החו  והפצת הסגורות החברו
שכלה א בהמון, הה ת תפיסת לקראת מוביל והו שו  כחברה כולה האנו

ת ההכרה אחת.  מפני הן ישראל, מעם בייחוד בעבר נמנעה זו באחדו
ת מפני והן שסבל הרדיפות  שהבדילו המעשיים החיים של ההליכו

שקפת ישראל עם הסתגר רבות שנים במשך העמים. כל לבין בינו  בה
מצמת, עולם  הרוחני עולמו וגם מחוגו״, למעלה מעולם הציץ ״לא מצו
 התרחבה ועמו האחרונים, בדורות ונשתנה שהלך מצב זה מוגבל. היה

ת ההכרה גם  ההמון של אלא בלבד, בודדים משכילים של לא החברתי
א זה, בתהליך כולו.  משנת־ :לקלקול פתח נפתח במהותו, חיובי שהו

שכלה, ונתרחבה הבורות מעטה  עלייה גרמה ונתעלה, הלך והכלל הה
ת לירידת זו ת הסמכו א אין שוב ;כולה הדתי  של צמאונו את מרווה הי

א שבדבר הטוב אך ופחד. אימה עליו מטילה אינה ואף העם, המון  הו
 הדור רוחני. בין חומרי בין כלשהו, פחד מתוך עוד ייקבע לא חייו שאופי

 מיראה לאלוהיו לשוב יוכל לא ירצה אם גם קוק, הרב אומר הזה,
בלבד.

א החברתי השינוי תהליך  דווקא כך משום אך הפיך, בלתי אפוא הו
ה הדור מעולם. היה שלא כפי בו הכמוס הכוח גדול הה מלא הז  כמי

אה תורה בעזרת להתרומם צא אינו ואם ורגש״, דעה חיים, ״אור מל  מו
תה א במסורת, או ש הו תה מחפ ת: בתורות או  היוצא כזה, ״דור אחרו
 בעיקר ]הכוונה דעתו לפי נשגבות שהן מטרות בשביל נפש, בעוז להורג

ם ת יוכל לא בזמנו[ הסוציאליסטים למהפכני  אם אפילו שפל, להיו
א רוחו מוטעות. לגמרי הן המטרות  בכל לחפוץ ומוכרח חפץ נשגב, הו

א מקום גדולים״. דברים לשמוע פונה שהו
א המודרני בזמן השני העיקרי השינוי שבה חידוש הו הקוסמו המח

סה החברתי. השינוי עם בבד בד שהתחולל לוגית,  •הגיאוצנטרית התפי
מה תאי שג ואילו הסביבה״, צמצום של הקטנות ״לאותה היטב ה  המו

ש סה את רק לא הרחיב היקום של החד ת התפי  העולם על המדעי
א ״מוכרח אלא המוחשי, ם בין בהתרחבו לחדש, הו  צורה רבים, המוני

א אף פגעה זו, רוחנית מהפכה הרוחני.״ העולם על חדשה  באמונה הי
מה ההרחבה אבל המסורתית. ת של העצו החומרי העולם תמונ
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מה הי באור לאמונה יותר מתאי  בהירה ״בהשקפה :בתוכו השוכן האלו
ש הקודש אור ת ידי על יותר הרבה הוא מתפל שקפו ת הה שו  החד

ההוד שהגודל עולם, של בערכו מה אינסופית, בצורה בו מתראה ו  מ
ש ת בצורה שהתפל  הבריאה תפיסת של המתערה הקדמונה הקוסמי
הקדמונים״. הפילוסופים של הגולמית

שכלה שנפרצה, הסגורה החברה  ואי־הסיפוק בהמון שהתרחבה הה
שוטה באמונה ח לתורת מודעת, אינה שעדיין לדרישה יביאו הפ א ה

שיחא דעקבתא ״החוצפא הקודש: חכמת של דות  מפני באה דמ
ה את לתבוע כדי עד כבר הוכשר שהעולם ם הפרטים כל איך ההבנ  ה
 יכול הכללי הגודל עם מקושר בלתי פרט ואין הכלל, עם מקושרים

ת הרב כותב לכן הדעת״. את להניח  בלבד זו שלא מאגרותיו, באח
ת מתיירא שאינו א אלא הכפירה, מהתקפו המג כי עליהן, שמח שהו

ת ת האלה, מו ה כל וסותרות מזיקות הנראו  מקרבות באמת ודת, אמונ
ת ת העולם א ת ״כל ישראל: לאמונ ת הבחירו שכלו ת אינן המו חסו  מתיי
תו אם כי מצא הדמיוני, הצד לאו  האמונה, לרגשי בטבע מקושר הנ

ה הדמיוני והצד ת מוכרח הז  וחזקים, ברורים ומושגים ואובד. כלה להיו
מצא יוכלו לא מטעה, דמיון מכל נקיים ת עומק פי על אם כי להי  התכני

ת של ת האחדו הי הצרופה״. האלו
 החיים אורחות עזיבת כאב את מאוד כאב קוק שהרב לומר צריך אין

ת תפיסתו בשל אך הדור. של הדתיים  ״שהגיע סימן בה ראה הדיאלקטי
ה הזמן ת שהתחיי מי  בפועל ישועה קרן וצמיחת לבוא, מוכרחת הלאו

אולה תקופת כי להיגלות״. מוכרחת ת שתבער ״שלילה מחייבת הג  א
א מה כל ם, בהמושגים כהה שהו  הדבר שנורא אןדיעל־פי האלוהיי

ת אמת, ענייני שכמה לראות ם וחוקים, ומצוות טובות מידו  הולכי
לה אור אין השלילה... זרם על־ידי לכאורה ונעקרים ונשטפים או  הג

ת כל שיהרסו מה על־ידי אם כי הפועל אל יוצא  אפילו הרעים, היסודו
והקודש״. הטוב את מחזיקים שהם אותם

שה בעת שחל החשוב השלישי השינוי א החד תה הו שטו  של התפ
ה תורת שבה ״מהלך — האבולוצי ת של המח חו ת תפ ה  שנתפרסמה ה

שמ תורה זוהי גם החדשים״. הטבע לימודי לרגל השדרות בכל שמ
ת הרוחנית עותה מה מעבר הרבה חורגת הכללי  וכבר המדעי, לתחו
ת ראינו ת בתורתו מקומה א ת חוק קוק. הרב של הכללי חו ת פ ת ה  ה
ש בזמן הללו השינויים וכל החברתי, ובעולם בהיסטוריה גם שולט  החד

 עוד מסוגלת אינה האמונה״, של הגסה ״הצורה שבו למצב הובילו
ת לקלוט כולו הכלל כבר מוכן מעמד.עתה להחזיק ת א מ הקודש, חכ
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 בלבד: סגולה יחידי אלא בו לעמוד יכלו לא שבעבר הנסתר, תורת
ת ״האמיתיות היו ת האלו  לכל שווים שהם לדברים ונעשות הן הולכו

ה גם להסביר עוד אפשר שאי עד נפש, שים פשוטה אמונ  י בינוניים, לאנ
ת הרחבת פי על כי־אם צע ! עולם״. של ברומו עומדים שהם עליון, רזי ה

א לכך סימן ה הדור של סירובו הו ת ״להרוות הז  ! בתוכן צמאונו״ א
 , בפועל רב, לו יש שבכוח ״דור זהו ביותר. הרחבה להכרה מוביל שאינו

א בו שיש מה כל כלום״. לא הה, הצמא, הו  i הבלתי התביעה הכמי
ת מודעת מ א שלמה, ל ת ואילו ה או  מתבטא הגלויה ההיסטורית במצי
מא צ ה ה ש חילונית, בצורה הז  : ואולם לאמת. תחליפים אחרי בחיפו
ת מ א שף תוכל לא שוב ה  ; אלא לא־דיאלקטית, ישירה, בדרך להיח

ת ת החומריות באמצעו  י מתקנים אין הרוחניות ״את — דווקא החיצוני
ת הגשמיות״. במילוי אם כי בדורנו קו ת בהתחז  : החיצונית החומריו

א טמון והחילונית א אך חיובי, יסוד אפו  ־! בראייתה אלא נתפס אינו הו
 הרוחניות ירידת של הדיאלקטיקה מובנת שבה תורת־הנסתר, של

א בעצמה זו ״ירידה — בדורנו א־הי תו זה העלייה״. הי  ׳ שהגה רעיון או
ת בתורתו הרב סי הי האור :המטאפי א במקום ביותר מתגלה האלו  שהו

 מן גמור. וחול גשמי חשוך, שנראה במה כלומר דווקא, ביותר נסתר
ת העיונית התורה א  לכת מרחיקות מעשיות מסקנות קוק הרב הסיק הז

בזמננו. המצב על


