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""...‰Ê‰ ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÙÒ‰ ‰‰Â

˙Â‚‰Â ˙ÂÈ˙„-˙ÂÈÂÈˆ ˙Â·˘ÁÓ :„È˜ËÈÂ ‰˘Ó Ì‰¯·‡ ·¯‰
ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘ÈÏ˘· ˙ÂÎÂÙ‰˙‰ ÁÎÂÏ ˙ÈÎÂÈÁ
הרב משה ויטקינד הי"ד לא זכה לפרסו הראוי לו; זוהי הנחת היסוד של
כותב שורות אלו ,הבא לגעת – נגיעה קלה בלבד – במשנתו המעניינת.
השלכותיה מרובות :יש בה כדי לעורר עניי בקרב חוקרי ההגות הדתית
בעיקר בהקשר הציונידתי; יש בה כדי ללמד על החיי היהודיי בליטא
החל משלה התקופה הצארית ועד לחורב האחרו ,מה שעשוי לעניי את
ההיסטוריוני; וחבויי בה יסודות מרתקי של מחשבה חינוכית מאתגרת
העומדת על מעמדו של הדרש כמחנ .במאמר זה ניסינו לגעת בכל אלו
כדי להציג במעי הצגה ראשונית את הדמות ומשנתה .ומאחר שהצהרנו על
"נגיעה" בלבד אי לנו אלא לצפות לממשיכי – להמש המחקר על
האישיות המרתקת הזו וליישומו בהגות ובחינו.

¯ÙÒÏ ÔÒÂÈÎÂ ˙Â˘¯„ ÏÚ

"והנה הספק הראשו הזה "...הוא הפתיח לשורה הראשונה בדרשה
הראשונה של "תועפות רא" הראשו ,פתיח המביע לדעתי בצורה
מוצלחת ביותר את רוח הסדרה כולה .עוד נחזור ל"ספק הראשו" –
למהותו ולדרכי ההתמודדות עמו.
מ הספק הראשו נולד חומר כתוב רבהיק; מדובר בארבעה ספרי
שכתב הרב אברה משה ויטקינד הנושאי את הכותרת "תועפות רא".
הראשו יצא לאור בוורשה בשנת תרע"ג ) ,(1913השני בקובנה שבליטא
בשנת תרפ"ד ) ,(1924השלישי בפיעטרקוב שבפולי בשנת תרפ"ח ),(1928
והרביעי בקייד שבליטא בשנת תרצ"ג ) .(1933כול מבוססי על דרשות
בעלפה שנשא הרב בפני קהילתו ,ועיקר דברי אגדה )בספר הרביעי הרכיב
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ההלכתי בולט בהרבה( ,המותאמות בדר כלל לשבתות מיוחדות
ולאירועי מיוחדי .שיטתו בעיבוד דברי אגדה של חז"ל והתאמת
למציאות המתחדשת ראויה לדיו נפרד ,וברצות ה' הוא ייעשה בהזדמנות
אחרת; כא נתמקד בעיקר בדר שבה מבי הרב ויטקינד את המהלכי
ההיסטוריי הגדולי שהתחוללו בשליש הראשו של המאה העשרי ,החל
מ השני שלפני פרו מלחמת העול הראשונה בעת שלוט האימפריה
הצארית ברוסיה ,ועד להתבססות המשטר הסובייטי ולעליית הנאציז
בראשית שנות השלושי.
אכ ,עמדת הדרש הניצב בפני קהלו מאפשרת – יש שיאמרו :מחייבת
– התייחסות לתמורות העולות ע חילופי העתי ,והרב ויטקינד ,כמוהו
כדרשני רבי שליוו את עמנו בעתותיו הסוערות ,מודע היטב לעצ
התפקיד ,לפוטנציאל הפרשניאקטואלי הגלו בו ול"כלי העבודה" של
הדרש .הנה ,בספר השלישי הוא מוחה על כ ש:
] [...התחילו לזלזל בהרבה בכבודה של 'הבמה העברית' היא במת ארו הקודש,
מפני 'במות זרות' האומרות לכבוש את 'הרחוב היהודי' כמו במות התיאטרו
ההולכות ומתרבות בכל מקו ] [...במת בית המדרש זו הקדושה והמקודשת ,על
אחת כמה וכמה שאנו צריכי להשתדל להכי את כל החומר בעד המכהני פאר
1
בהיכלי הקודש בכל תפוצות ישראל הנאמני לה' ].[...

דומה בעינינו כי ההשוואה בי הדרשנות לתיאטרו דווקא איננה מקרית,
שכ יש מ הדמיו המהותי בי השחק לדרש הניצב על במתו ומביע את
דברו במישרי לקהלו ,תו שימוש מרבי בקול ובשפת הגו .הרב ויטקינד
נח ג ביכולת ניסוח מיוחדת הגולשת לאאחת אל הפיוטי )הוא שלח ידו
בעט משוררי ומרבה להתייחס לשיריו( .במישרי ובעקיפי הוא משווה
את הטקסט הדרשני ליצירת הפייט .להבנת האפקטיביות של סגנו זה
אליבא דויטקינד נית דעתנו לקטע הבא שבו הוא מתאר נמלצות את לשונו
של הדרש:
] [...והוא שהחכ עומד ודורש מעל במת ארו הקודש לפני הקהל הגדול
ובדברי מלאי תוכ עמוק וטהור הוא מתאמ לשפו אור ונהרה על דרכי בני
אד המפותלי ובאש קודש הלקוחה ג מעובדות הממשית של החיי

1

אברה משה ויטקינד ,ספר תועפות רא ,פיעטרקוב תרפ"ח ,עמ' ז.
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היומיומיי ושופע עליה שפע חיי ואור כל כ נעי שאי אפשר עוד לעמוד
2
בפניה ].[...

יחד ע זאת ,לא רק בדרשות שבעלפה עסקינ; ה"תוצר הסופי" הוא
ספר! הרב חזר שוב ושוב על קביעתו כי הספרי הנדוני אינ בגדר
אסופות של דרשות גרידא .בהקדמות לספרי שייסקרו להל הוא מרבה
להתייחס לכ ,וכבר בהקדמה הראשונה הוא מבאר את מלאכת העיבוד
למכלול היוצר אמירה מצטברת [...]" :ולפיכ הרוצה לעמוד על תכונת
המאמרי והדרשות האלה אל ימהר להוציא משפט בפרק אחד או במאמר
אחד ,כי כל המאמרי משתלשלי מזה לזה כחוליות המשתלשלות
בשלשלת שכל אחד היא הקדמה לחברתה ,וא בחיבור הדברי כול יש
אשר נבי את ערכ של כל אחת ואחת בפני עצמ ] 3."[...אכ ,מ"חומרי
הגל" של הדרשות הבודדות המקוריות הוא בונה "מאמרי" המחולקי
בשיטתיות ל"פרקי" ,ויחד ע ההקדמות נארגי ליחידה מצטברת של
ספר שהעניי ההיסטורי מהווה בה חוט מקשר חשוב מעי כמוהו .בהקשר
זה יש מ העניי לציי כותרות שניתנו למאמרי הקוראות למודעות
4
ל"נוכחות" ההיסטוריה בחיי ומכוונות לפרשנותה )חלק יוזכרו להל(.
מכיוו ששיטת העריכה והעיבוד זהה בכל הספרי ,הרב עושה מאמ
גדול לשוות אופי מיוחד לכל ספר ,וזה בולט במיוחד בספר השלישי משו
שהראשו והשני הרחוקי זה מזה מרחק זמ של אחתעשרה שני שוני
מהותית בכל הקשור לנסיבות הכתיבה )הראשו נכתב תחת עול השלטו
הצארי והשני בליטא העצמאית; להל( .על הספר השלישי ,שבא לעול
2
3
4

ש ,עמ' ה.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' ה.
בחלק הראשו ,הכותרות הקשורות לעבר ולעתיד אינ רבות" :ביו ההוא) "...ש,
עמ' סז(; "הגאולה העתידה" )ש ,עמ' ע( .בחלק השני יש כבר התייחסות רבה
לזמ  מאירועי העבר המקראי לעתיד" :מזכרונות הירד" )הנ"ל ,ספר תועפות
רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' כט(; "פסח לעתיד" )ש ,עמ' מז(; "חזו הנקמות" )ש,
עמ' מח(; "גבעת הערלות" )ש ,עמ' ס(; "החלוצי הראשוני" )ש ,עמ' סג(;
"הגברי האובדי" )עמ' סח(" .בי ההווה והעתיד" )עמ' עג(" .עידות לאי סו"
)עמ' פ( "בסביבות הירד" )ש ,עמ' ג(;"עתיקות מני קד" )ש ,עמ' פד(;
"מחני ופנואל" )ש ,עמ' פו(; "גר ארנ" )ש ,עמ' קיט(; "שבטי ישראל
לדגליה" )ש ,עמ' קמח( "דייתיקאות עתיקות" )ש ,עמ' קמט(; "בהר המוריה"
)ש ,עמ' קמד(.
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במציאות היסטורית דומה למדיי לקודמו ,כתב" :והנה המחבר הבא 'בספר
אחר ספר' ,עליו להשתחרר מהשפעתו העצמית של ספריו הקודמי ,כל
ספר צרי להיות קובע ברכה בפני עצמה ,כל ספר צרי להיות בעל תוכ
חדש נקי מכל ההשפעות הקודמות ,מדברי שכבר נאמרו בספריו הקודמי
5
]."[...
כאמור ,הוא כותב כדרש וכמשורר ,ויחד ע זאת כפדגוג המגלה
מודעות ליכולותיו ותפקידו של הקורא:
] [...כי למה לי לכנוס ]=להיכנס[ לרשות שאינה שלי לפקוד על הקוראהדורש
כ וכ דרוש ,כ וכ ערוכי ה הדברי ,בה בשעה שכל אלה תלוי ביחוד
בטעמו הוא אדרבה יסדר לו כל אחד את החומר כפי שיורה לו רוחו הוא ,כפי
טעמו וטבעו אחרת לא יצליח; צירו הבנתנו והערכתנו העצמית נחו תמיד
6
בכל דבר ].[...

לפי שעה נסתפק בסקירה חטופה זו שעיקר תפקידה לנסות ולאפיי את
דרכי השימוש של המחבר בז'אנר; ובדבריי על הז'אנר הממוקד במפורש
בהבעת פרשנות היסטורית ,איני יכול שלא לחשו את תחושתי כי ז'אנר זה
שבו כה בולט המתח שבי הדרשה החולפת לבי הכינוס ,הוא בעצ
ההוכחה לנצחיות הדברי! 7ואי זה רק ההבדל הידוע בי דיבור לכתיבה
ובי שמיעה לקריאה; במקרה זה חש כמדומה הקורא כיצד נכנסת הדרשה
הזמנית הכפופה לאיזה "הסכ" רופ ,אינטימי ,בי הדרש לבי קהלו
החדפעמי ,דרשה הנוגעת ברגשותיו ובמצוקותיו בנקודת זמ מיוחדת,
למשמעת המסגרתית של ספר שעומד לקריאה ,פרשנות ומחקר .לדעתי,
אחת החוויות החשובות בקריאת ספרו של ויטקינד היא זיהוי המעבר –
חמקמק ככל שיהיה – בי הפונקציות הפסיכולוגיות של הדרשה למהותה
הנבואית הנוגעת בנצח.

5
6
7

הנ"ל ,ספר תועפות רא ,פיעטרקוב תרפ"ח ,עמ' ז.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' ו.
תפיסת הספר כמכלול בעל לכידות משמעותית עומדת מאחורי המתודולוגיה של
עיו זה ,עיו שלא בחר בדר הניתוח של הדרשה הבודדת ,אלא בזיהוי רעיונות
החוצי את פרקיו השוני.
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הפרטי הבסיסיי על אודות קורותיו של הרב אברה משה ויטקינד
ידועי היטב ,א לא הרבה מעבר לכ .הוא נולד בשנת תרמ"ב )(1882
לאביו הרב ר' חיי אהר ויטקינד ,רב חשוב וידוע בעיירה אמדור שבליטא,
שנפטר בה בשנת תרע"ו ) .(1916אחד מאחיו ,ר' הלל ויטקינד ,עלה לאר
בשנת תרפ"ח ) .(1928הרב אברה משה ויטקינד היה חני ישיבות
מאלטש ונובהורדוק ,ונסמ להוראה על ידי הגאו בעל "ערו השולח".
היה תלמיד הכולל בוולוז'י – תלמידו הגאו ר' רפאל .כיה ברבנות
העיירה סעלוב ) (Siluvaהסמוכה לנובהורדוק בליטא )כיו בתחומי
בלרוס( ,ואחרי מלחמת העול הראשונה עבר לכה ברבנות בבוטרמינ
שבסביבת קובנה .נודע כדרש רבמוניטי ובעל חידושי תורה שהתפרס
במיוחד בארבעת החלקי של "תועפות רא" העומדי לניתוח במאמר זה.
סופו היה מר ונמהר .בקי הנורא של שנת  1941נכבשה ליטא בידי
הגרמני ,בפרק זמ קצר זה הושמדו למעשה כל קהילות ערי השדה של
ליטא .ויטקינד ,רבה האחרו של בוטרמינ ,אול על ידי הליטאי
והגרמני לחלל את בית המדרש בשבירת שמשותיו; היה זה בית המדרש
שבו נשא את רוב דרשותיו המפורסמות .בבית המדרש היו אירועי חילול
נוספי ,קריעת ספרי התורה וספרי הקודש והבערת באש הנפחיות
שבעיירה .הוא נרצח בידי ליטאי באב תש"א אוגוסט  .1941בלילה שבי
ה 21ל 22באוגוסט הקיפו פרטיזני ליטאי את העיירה ועצרו מאה
גברי ו 15נשי; בי העצורי היה ג הרב ויטקינד .סופר שזקנו נתלש
והוצת ,וכאות השפלה חבשו לראשו כובע הפו .הנלכדי נקשרו זוגות
זוגות בכבלי תיל ,הובלו לעיירה אליטה ,וש נרצחו.
הקטע הבא שנכתב על ידי הרב אשרי שליקט מידע על רבני ליטא
שנספו מלמד על סופו [...]" :הרב וויקינע האט מע זייער געפייניקט ,מע
האט אי אונטערגעצונד די בארד או א ברענעדיק ,אי געטריב איבער
שטעטל .זיינע באגלייטער ,די ליטווינער ,האב געשריע :אזוי וועל מיר
8
טא מיט אלע 'ראבינאס' – רבני ]."[...
הבנת השקפותיו בסוגיות שונות היא רבת חשיבות לעיו זה .הרב
ויטקינד נזכר בסקירות שונות בדגשי שוני ,ולא תמיד נית להסיק מה
8

אפרי אשרי ,חורב ליטע ,ניו יורק  ,1951עמ' .204
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על דעותיו בענייני העומדי כא על הפרק .בסיכומיו של הרב אושרי על
בוטרימאנ הוזכר כמחבר "תועפת רא" 9ללא דיו בהשקפותיו .בסקירה
הנושאת אופי חרדי על קהילות שהושמדו בליטא )ביזמתו של הרב יוס
כהנמ רבה של פוניבז'( ,תואר ייחוסו ומפעלו התורני 10,ולמעשה הוא מוצג
ש כרב חרדי לכל דבר .הוא לא נזכר ברשימת האישי ב"ספר יהדות
ליטא" ,אבל נזכר בסקירת חלק מהקהילות 11.אינו נזכר בסקירות על אישי
הציונות הדתית )האנציקלופדיה של יצחק רפאל 12וכו'( ,אבל ב"רשימת
העיירות – שואה" של "איגוד יוצאי ליטא" ,ער :בוטרימנ ,הוגדר כמי
"] [...שהיה ציוני נלהב וגדול בתורה ] 13."[...בסקירת הרבני שנספו
14
בשואה של פנינה מייזליש צוי ש"היה ציוני".

9
10

11
12
13

ש ,עמ' .203
שמואל חסידה ומשה צינובי ,ליטא – לתולדות חיי התורה והחסד של קהלות
הקודש בליטא ,2 ,תשכ"ו ,עמ'  .61בסקירה – 'עול התורה באמדור' מופיע תת
פרק  'משפחת הרבני ויטקינד' "הרב ר' חיי אהר ויטקינד מחשובי הבע"ח
באמדור ,ת"ח ונכבד .נפטר באמדור בשנת תרע"ו .בניו :הרה"ג ר' אברה משה
ויטקינד אב"ד בולטרימנ [...] .יחד ע אחיו נספה בשואה" .אחר כ מופיע
"הרה"ג ר' אברה משה ויטקינד הי"ד" המאופיי כ" :חני ישיבות מאלטש
ונובהרדוק ,נסמ להוראה ע"י הגאו בעל ערו השולח [...] .תלמיד הכולל
בוולוז'י ליד הגאו ר' רפאל .בשנת תר"ע נתקבל לרבנות בעיר סעלוב )הסמוכה
לנובהורדוק( עד למלחמת העול ]=הראשונה[ שלאחריה עבר לבולטרימנ
שבליטא ,ש כה כאב"ד עד לשואה האיומה בה נספה ע בני משפחתו הי"ד".
מפעלו" :ספריו המכילי חד"ת ודרושי נפלאי בסגנו מליצי ונאה נדפסו
בארבעה חלקי' ,תועפות רא' ח"א ורשא תרע"ג ,בהיותו בסעלוב .חלקיו
האחרי בהיותו בבוטרמינ נדפסו בקובנה תרפ"ד והלאה".
יהדות ליטא ,ג ,תל אביב תשכ"ז ,עמ' " .291בוטרימאנ )באלטרימאנ( ] [...ורבה
האחרו – ר' אברה משה ויטקינד )מחבר ספר 'תועפות רא'( הי"ד".
יצחק רפאל )עור( ,אנציקלופדיה של הציונות הדתית ,חלק שני – אישי,
ירושלי תש".
איגוד יוצאי ליטא בישראל ,רשימת העיירות – השואה ,ער :בוטרימנ:
http:www.lithuanianjews.orgil/HTMLS/article_list4

 14פנינה מייזליש ,רבני שניספו בואה – ביוגרפיות של רבני ואדמו"רי מפולי
ומשאר ארצות מזרח אירופה שניספו בשואה ,ער :אברה משה ויטקינד:
http://horabis.blgspot.com/2007_10_01_archive.html
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הנה כי כ ,מעבר לאפיוני קצרצרי אלו הכרת השקפותיו במלוא
מורכבות צריכה להתברר מתו ניתוח הגותו המשתקפת בארבעה החלקי
של "תועפת רא" .צניעות מוסרית היא סגולה להשפעה ,כ גרס הרב
ויטקינד שסלד מ הפרסו 15.תקוותנו היא כי יותר משני דורות אחרי
הירצחו ,יגלה מאמרנו זה את האישיות הלאמוכרת דיה ואת החיוניות
הרוחנית השופעת הגלומה בהגותה.

˘È˘‰ ¯ÙÒÏ ‰ÁÈ˙Ù‰ – ˙È¯ÒÂÓ-˙ÈÙÂÒÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ‰ËÈ
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙ÓÂÚÏ

בספריו הציג הרב ויטקינד הקדמות נושאות כותרות כגו "תועפתנו – מעי
'הקדמה' לספר ]=מספרו[" או "תועפתנו – דברי אחדי מעי הקדמה
לספר ."...ההקדמות ה מהותיות וכוללות את עיקרי השיטה וצדדי שוני
של השקפתו .את הקווי המנחי לשיטתו בהבנת ההיסטוריה ופרשנותה
אפשר לזהות באופ ברור בפתיחה לספר השני שנכתבה בבולטרמנ
בחודש טבת תרפ"ג ,ואשר על כ נרחיב בה יותר מחברותיה .אול סדר
הדברי מחייבנו להעיר תחילה על אודות הפתיחה לספר הראשו.
לדעתנו ,יותר משיש בפתיחה זאת אמירה ברורה בנדו ,יש בה מבוא
לדברי שיפותחו בעיקר בספרי הבאי .הוא פותח את ההקדמה במוטו
מהמדרש" :זה ספר תולדות אד מלמד שהראה הקב"ה לאד הראשו דור
דור ודורשיו דור דור וחכמיו" ,ובדברי יחזקאל..." :ותשאני רוח ואשמע
אחרי קול רעש גדול ברו כבוד ה' ממקומו! ."...לאחר הצבת הפתיחי
 15ת דעת לקטע זה [...]" :כי הצלחה המוסרית לא תבוא אלא לאד הצנוע העובד
בחשאי ,כמ"ש 'ואת צנועי חכמה'  ,כי כל ההתפתחות הרוחנית אינו אלא בזמ
שהאד בורח מ הפרסו ,מ ההתגלות ,וכל גדולי עול שתורת הכריזה עליה,
אח"כ מבחו ,עבדו מתחילה א מבפני ,מתו צנעה  ,מתו השקט  ,מתו
מנוחת נפש נפלאה ,בחשאי ,בלי קולות ובלי תאבו לפומבי  .כי בשעה שהאד
נגוע ר"ל במחלת הפרסו ,ותאוות ההתגלות יוקדת בו מקבל כבר כל עבודתו
במקצוע החכמה תכונה אחרת ,תכונה הרחוקה כבר מאותה ההתפתחות הפנימית
של עצמיות הדברי לעומק ורוממות ] [...אז במצב החולני הזה אי האד יכול
להשתמש עוד אלא במושגיה החיצוניי של החכמה ]) "[...אברה משה
וויטקינד ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' כא( .הדברי לא נאמרו כדברי
מוסר גרידא ,אלא כעצה פרקטית להתמודד ע הנסתרות.
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המסורתיי – המדרש והפסוק )בשלב זה מבלי שיבואר עניינ במלואו(,
אמתות אחרות בעולמנו" :הנה מראש מקד
נחש הקורא לנוכחות של ִ
דני בני האד לדורותיה ע"ד טיב האמת העולמית; כל אומה ולשו
תופסת את האמת לפי מושגיה היא ,כל אגודה ומפלגה מיוחדת מוצאת לה
לאמת ונכו את חזו הרהורי לבה"" 16.האד הראשו" של המדרש מקביל
אליבא דרב ויטקינד למצב של "מראש ומקד" בציור "ההיסטוריה של
הרעיונות".
ע המודעות העמוקה של המחבר להשתנות ולצור המתמיד
בפרשנות ,מעיק עליו החשש מתגובת היהדות לכ .לנוכח תפיסה בסיסית
זו ובנסיבות הזמ מובע החשש [...]" :היהדות הנאמנה ההיא בכל
אצילותה וחשיבותה הרוממה ,הולכת ומתרוקנת מקרבנו ] 17."[...הרב
ויטקינד אינו מהסס לעסוק בסיבות ל"התרוקנות" זו ואיננו מתנזר מביקורת
עומק המכוונת אל המחנה פנימה ,א בהתמקדנו כא בתפיסת ההיסטוריה
לא נרחיב בכ .בהתייחסו לדר חשיבה היסטוריוסופית ובעקבות המדרש
דלעיל ,הוא מבי את "דורשי הדורות" לא רק כמורי דר רוחניי כלליי
אלא במוב הממוקד של פרשני של המהות המיוחדת של כל דור ודור;
ה העומדי במעמד של "דור דור ודורשיו" ,וזאת כדי להעמיד את האמת
הישנה על מכונה ולהעבירה לרשות הדורות הבאי ,מה שבהכרח מחייב –
הוא היטיב להבי זאת – התאמה למציאות הדור ,ל"שפתו" ולסיגול של
כלי מחשבתיי חדשי המתאימי לו.
בי הדורשי שבכל דור ודור נמצא לשיטתו את הנביאי .כא
מתבררת הבחירה דווקא ביחזקאל כמקור השראה לספרו המתבטא ,בי
השאר ,במוטו שבחר ,וזאת לא רק בגלל הפסוק דלעיל המדגיש את
"מקומו" – ה"מקו" הראשוני המהותי של "כבוד ה'" 18,אלא ג – ואולי
בעיקר – משו שהנביא אומר הדברי הוא דג למשהו שקרוב מאוד
למציאות הנוכחית – היותו נביא לגולה [...]" :בחזו הזה אפשר לראות
במראה נבואתו הראשונה של נביא הגולה הראשו יחזקאל ע"ה בתארו
בחזו נבואתו הראשונה לאמר 'ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול
 16ש ,עמ' ג.
 17ש.
 18אפשר הכוונה למקדש הנטייה הפרשנית "מכל מקו שהוא נמצא בו" )ראו יחיאל
מושקובי ,דעת מקרא ליחזקאל ,ירושלי :מוסד הרב קוק ,תשמ"ב ,עמ' יח(.
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ברו כבוד ה' ממקומו!' ,שלכאורה יש להעיד על תכונת הרעש למה הוא
בא? אחרי שידענו מכבר 'כי לא ברעש ה' ] 19."[...כביכול" ,עת לרעש" ועת
ל"לאברעש" 20.ובכ ,זוהי דוגמה מצוינת כדי להראות שיש ראשוניות
בתו ההמשכיות ,וזאת בשימת דגש על הגולה המתאימה למצב הנוכחי,
המצב שבו נכתבי הדברי .לפי זה ,יחזקאל מציב דג עתיק כבסיס
למציאות הנוכחית מבלי להתעל מכ שיש בה ייחודיות וחידוש משלה.
מההתייחסות לדג הזה נגזרת אמירה להווה [...]" :אל תאמר לבוא לה
בחדשות אשר לא שערו ראשוני ,אל תאמר הנביאי שקדמו כבר דיברו
השכ ודבר על אותה הנקודה האלוהית העתיקה של התורה והמישרי,
כבר יהיו הדברי לזרה ] 21."[...רצונו לומר ,צרי לקרוא "כא בגולה" את
"ברו ה' ממקומו" היש .בקראו לפרשנות היסטורית מאוזנת הוא ער לכ
שג המצב הנוכחי של הגולה איננו דומה לגולה כפי שהייתה; "זמירות
חדשות" עולות ,ותהודת תל ותגבר מ"תועפת רא" אחד לבא אחריו.
אחרי המבוא של ההקדמה הראשונה הוא מציב את הבעיה בצורתה
המפורשת בהקדמה לספר השני .האתגר הישיר ההיסטורי שאתו הוא
מתמודד הוא חילופי הרעיונות:
אי נצחיות בעול .דור הול ודור בא .אידיאה הולכת ואידיאה באה ג הדעות
והאידיאות בי הדורות ישנ כאלה שאינ קיימות לעול ,לכל אחת מה ישנה
תעודה ידועה .וכשכלתה את תעודתה היא הולכת לה ,ודעה אחרת יורשת את
מקומה .והחברה הסוערת מקבלת הכל באהבה ,ובהתלהבות גדולה היא חוגגת
את חג דעותיה .לפני עבדו לאלילי ,ובקרב ההמו החוגג נתקבלו האלילי
בהתלהבות ,והיו? היו נגררי כבר כול אחרי המיני הכופרי בכל ,וג זה
22
נתקבל בהמו החוגג בהתלהבות.

כדוגמה בסיסית הוא מביא את ה"אלילות" המוגדרת היטב במקרא ,כרכיב
באידאה עולמית משתנה ,פושטת צורה ולובשת צורה ,ששינוייה ראויי
להיות בניי אב לשינוי אידאולוגי באשר הוא:
19
20
21
22

אברה משה וויטקינד ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' ד.
רמיזה ברורה לסיפור אליהו שאליו הוא מרבה להתייחס.
ש.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' ג.
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האלילי הוכיחו כי הרבה אלוהויות יש בעול ,והמינות הכופרת אומרת כי א
אלהי אחד אי באר .מה רחוקי ה הקצוות זה מזה ,אבל עובדה היא שראוי
לציינה ,כי החברה האנושית מחלפת את דעותיה ואידיאותיה כפע בפע,
וכפע בפע היא באה בהתלהבות חדשה כמו היה זה המסקנא הנצחית שאי
עוד אחריה כלו .ולפיכ רשות לנו להרהר א ג אלה האידיאלי החדשי
שנתקבלו היו בי ההמוני כמסקנות מדעיות כהמילה של העת החדשה ,א ג
לה תהא זכות הקיו בדור הבא ,וא הדור הבא לא ישבור לרסיסי את כל
23
אשר בנו בני הדור הזה? ].[...

אפשר שלב דורנו )ה בדורות משתני עסקינ!( עצ ההשוואה בי
אלילות שכולה רגש דתי סוח לבי המינות )המדעית!( המרוקנת ממנו
כליל ,איננה מפתיעה; הסגידה לסטלי ולדומיו הובנה זה מכבר כחלופה
של חוויה דתית אוטנטית 24.מכל מקו ,ג ההבדל ביניה הוא מהותי,
והעמדת האלילות והמינות ,חר יחס ההפכי זו לזו ,כאברי בקבוצה
אחת ,מיטיבה לשרטט את המסגרת הגדולה ,להעמיד את "מצב העל"
בתולדות הרעיונות ,והוא שינוי האידאות .שינוי זה מתבטא בקפיצות ,קרי
בהיטלטלות בי מצבי של "התלהבות חדשה כמו היה זה המסקנא
הנצחית שאי עוד אחריה כלו" ,למצב המובע בשאלה "וא הדור הבא
לא ישבור לרסיסי את כל אשר בנו בני הדור הזה?" .ההערצה הופכת
לסלידה רבתי.
בנקודה זו עובר ויטקינד לאפיי את מה שנראה בעיניו כרעיונה המרכזי
של התקופה האידנא .מתברר כי לא רק המינות שמקיימת זיקה ,הג שעל
דר ההיפו ,לחשיבה דתית מקובלת ,היא המוקד של "החדשות"; הוא
מדייק בזיהוי פ נוס של הרעיו החדש ,וברמיזה ברורה לקומוניז
)שאותו יל ויתקי ביתר שאת בספריו הבאי( ,הוא מציי:
 23ש.
 24ת דעת לדברי חוקר התופעה על אודות מה שמכונה בעברית "טיהורי" שאינו
אלא "היטהרות" [...]" :הניתוח האסכטלוגי הסטליניסטי פירש את שנות
השלושי המאוחרות ה כתקופה של טוהר חסר תקדי בחברה הסובייטית ,וה
כשעתה של המתקפה האחרונה על האלמנטי העויני את המפלגה .על פי תפיסה
זו ,הטיהור הגדול היה מעי אפוקליפסה קומוניסטית ,תקופה קצרה של אלימות
תומפלגתית שבאה לפני השלו האוניברסלי ]) "[...יגאל חלפי ,הטיהורי
הסטליסטי ,תל אביב  ,2006עמ'  .(143הדברי מתייחסי לתקופת הגותו של
הרב ויטקינד ,ולא קשה לשער מה היה משיב לניסוח מעי זה.
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] [...תקופתנו אומרת כי האנושות צריכה להתחדש ולהתבסס בייחוד על יסוד
השוואות של בני אד מבלי הבדל בי ע לע בי איש לרעהו; לכל בני אד
מבלי הבט מאיזה מעמד או מפלגה שהיא ישנ זכויות שוות להשתמש ע
זכויות החברה והנאות החיי ,לפיכ תורה אחת ומשפט לכל המי האנושי,
25
כקט כגדול ,כע ,ככה ,הכל שווי לפני החק!

בניתוחו את האידאה המושלת הנוכחית הוא מתקי אותה בבסיסה ומכריז
כי השוויו "הוא מ הנמנעות בטבע ."[...] ,דא עקא ,שוויו בי בני תמותה,
צאצאיו של אד ראשו אחד ובת זוגו האחת ,שניה ברואיו של הקב"ה
שנבראו בצלמו ,לא יכול להיות רעיו הזר לחלוטי ליהדות 26,ולכ,
הכללתו במינות המוחלטת רחוקה להיות מובנת מאליה .אשר על כ
לשיטתו:
זהו אפוא 'המי הטוב' שיש למצוא בתקופה זו ,שירת החברה כולה ליוצרה
ובוראה היא יותר אדירה יותר נשגבה לתעודתה ,דשירת איזה יחיד שאי לו לא
פה ולא לשו לגבי החברה כולה .ושירת החברה האנושית כולה לא תיתכ ,אלא
בהתגלות ההשפעה הטהורה והמזוקקה של האישי העליוני הכשרונות
הנבחרי ,ההשפעות המנופות שא בתעודת הסדר החברתי החדש אפשר
27
להעריכ ולסדר ,ולברר בירור אחר בירור ,ולרוממ על נס!....

הוא מפריד אפוא בי תפיסת השוויו המוחלט המבוססת על הנחת יסוד
)פרט  = Iפרט … (IIשגויה ,לבי היכללות יחדיו במסגרת של אחדות
חברתית ערכית גמישה יותר המאפשרת הירתמות לתכלית דתית אחת .לשו
אחר ,השתלבות של שונויות המעניקה אפשרות לשוויו ברמת העל של
התפקוד הדתי )פרט  + Iפרט … =IIמכלול בעל משמעות( .בתו האידאה
הנוכחית נמצא אפוא "המי ]=התמצית[ הטוב" שבהכוונה נכונה –
תורנית – יש בה כדי להוציא את הבר מ התב והמו .זה מחייב התבוננות
בתורה ,התבוננות המפרשת את הדור ,ובה בעת ג את התורה עצמה:
והנה' ,א הקב"ה הסתכל בתורה וברא את החיי ,הנה עלינו איפוא להסתכל
בחיי ולברוא את התורה' א אפשר לומר כ .וכמו שאי סו להפראת
]=מלשו פריו[ הכוחות שביצירה ,ויצירת החיי המתחדשי והולכי בכל
 25אברה משה ויטקינד ,ספר תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' ג.
 26הרעיו הפשוט הזה עולה כמדומה בעיו בפרק א בספר בראשית לפי פשוטו וג
לפי מדרשו.
 27הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' ד.
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יו ,כמו כ אי סו ג לעמוקות התורה הנפראי והולכי בחידות הבנת
החיי ,כי החיי והתורה ,התורה והחיי ,ג שניה יש להעריכ תמיד זה
לעומת זה ,כי זה לעומת זה עשא ג האלוהי ,וא מהתורה ברא את העול,
28
הנה מהעול יש ליצוק את הבנת התורה ].[...

בהקדמה הנדונה כא הובאו הדברי עד כה ללא אסמכתה ברורה מדברי
התורה ,א אי לצפות מדרש מובהק כרב ויטקינד שיחמי את ההזדמנות
ל"ייצר" אסמכתה שכזו .הרב ויטקינד עובר להזכיר את סיפור האגדה על
אודות האבוב שהיה במקדש ,שלאחר שצופה בזהב לא היה עוד קולו ערב
כשהיה בראשונה ,ולכ נטלו ממנו את ציפויו; הוא הדי לצלצול שהיה
במקדש ונפג ,ובמקרה זה שלחו להביא מתקני מאלכסנדריה ,ושוב לא
היה קולו ערב ,נטלו ממנו את תיקונו וקולו חזר להיות ערב )ערכי י(.
נמצאנו למדי שלא אחת יש שהתיקו ,או תוספת הזהב ,מזיק .הנמשל
לימיו מגיח מעצמו [...]" :אול ,לא הזהב ושאר התיקוני החדשי האלה
ישיבו את נפש הישראלי .הנוע העברי הנכו יסבול מכל התיקוני האלה,
וע"כ יש אשר 'נוטלי את תיקונו' ואז א אז ,קולו ערב כבתחילה" 29.אי
חידוש בכ שיש כאלו ה"אומרי לזכות אותנו בעל כורחנו בציפויי הזהב
האירופאי ,שה חפצי לזכות את מנהיגינו" .לדידו אי להתעל מ
החידוש ,א מבחנו יהיה ביישומו הזהיר .חכמי לא היססו להשתמש במה
שנראה זהב חיצוני ,א תחת בקרה ,ומתו שיקול דעת לא היססו ג
לסלקו" :הנה בכל אהבת החדש שנטועה בלבנו ,בכל האהבה להתפתחות
ולהשתלמות ,הנה עלינו לראות ולהקפיד ,על איזה שינוי קל שיוכל לבוא
30
בנעימת הנשמה העברית ע"י התיקוני החדשי ]."[...
לסיכו ,בצד דג היסטוריוסופי של שינויי אידאולוגיי הכרחיי,
מתבקשת לדעת הרב ויטקינד נקודת היציבות בפרשנות הזמ לפי התורה
ובפרשנות התורה לפי הזמ .זוהי יציבות דיאלקטית ,יציבות שיש בה
דינמיות .במעמדה זה היא משמשת כ"נקודת ארכימדס" שממנה נית
להפו את המצוי לרצוי ,את השינוי ההכרחי לשינוי חיובי.
הבקרה והחתירה לאיזו מחייבי את המחבר לבדיקה מתמדת של
המתרחש בהיסטוריה .בהקדמתו לספר השלישי הוא מדגיש לכאורה את
 28ש.
 29ש ,עמ' ה.
 30ש.
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הדג הקוד ,תו שהוא מבליט את חששו ההול וגובר מפני הפרת האיזו
בי יש לחדש .הנה ,לפני ההקדמה מצוי מעי מוטו ,הקדשה" :לשארית
בני ישראל בכל ארצות פזוריה ,הנאמני בברית התורה ,ולכל הברכיי
אשר לא כרעו לבעל ,ולכל פה אשר לא נשק לאלילי הדור ,לה אני מקדיש
את ספרי זה ,לאות כבוד והערצה ,המחבר"; "שארית" היא זו ש"לא נשקה
לאלילי הדור" ,ובדברי נמס כמדומה קורט של ייאוש ,כשהספר כולו בא
להיאבק בייאוש הזה .בגו ההקדמה הוא מדגיש ביתר שאת את שביל
הזהב שצרי להינקט "במלחמות היש והחדש":
] [...אול האמת היא בכל מקו א בתוו .כל אלה הנוטי א לצד אחד א
'לעתיקות המוזיאו' א ל'חדשות התערוכה' ,הרי ה רחוקי מ החיי
הבריאי היודעי כבר הערכה אחרת בכל דבר' ,א שמוע ביש תשמע בחדש'
אמר חכז"ל והלכ אנו רואי תמיד ,כי אצל החכמי הנאמני מתאחד תמיד
31
החדש והיש לאחדי ].[...

למותר לציי ,עצ השימוש במליצות "עתיקות המוזיאו" ו"חדשות
התערוכה" מלמד עד כמה הוא עצמו מעורה בתרבות המערב .העמדת זה
בצד זה של שני דימויימטונימיות אלו הלקוחי מאותה משפחה
סמנטית ,מיטיבה לארוג חוטי מנוגדי גווני במסכת המקשרת בי שני
המונחי העומדי בבסיס; אריגה שאי בה בהכרח שעטנז ,שהרי קשר
וניגודיות ה אבני הבסיס באותה דיאלקטיקה העומדת ביסוד שיטתו .על
ההשתנות והיציבות ברוח הדור הוא עומד בקטע הבא:
] [...עלינו להדגיש ולחזור ולהדגיש את האמת הברורה כי למרות מה שהאד
אומר להתהפ ולהשתנות תמיד בתמורת הזמני ,הרי הוא נשאר תמיד אותו
היצור האנושי הנדכא ,ע כל החולשות השונות ,ע כל מחושיו החולניי ,וא
דבר אלהי יוכל להיות לו לצרי מרפא ] [...מאיד גיסא עלינו לראות כי
הספרות הרבנית החדשה תהי כהמש נכו לאותה הפייטנות המקראית והאגדית
32
בכל אורותיה מימי קד ].[...

בדברו על "היצור האנושי הנדכא ,ע כל החולשות השונות ,ע כל
מחושיו החולניי" ,אי הוא מתכוו כמדומה רק לאות עובדות בסיס
בטבע האנושי שאינ משתנות ,אלא ג ,ואולי בעיקר ,לאות מצוקות
 31הנ"ל ,ספר תועפות רא ,פיעטרקוב תרפ"ח ,עמ' ה.
 32ש ,עמ' ו.
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שהתנועות הסוציאליסטיות ביקשו לתק ,ותיקונ יבוא רק בשימוש הנכו
ב"דבר אלהי" ש"יוכל להיות לו לצרי מרפא".
היסטוריה "מתבצעת" במעגלי רחבי יותר מאשר המעגל של הע
היהודי; הקשר לעמי מובלט אצל הרב ויטקינד בדברו בהקדמה על הספר
השלישי [...]" :הנהו ג ספר החיי מגלת האד ותהפוכותיו ,ויתר מעללי
העמי בכל דור ודור" 33.וא מתבקש כי במבט תורני לנושא תהיה
מובלטת מאוד הזיקה ל"פרשת בלע" ,שכידוע ,היא המעניקה לסדרת
הספרי את שמה [...]" :ובכל אלה אתה רואה שוב את מיטב קדושת
ישראל בתור 'ע לבדד' והבדלת החצובה כחטיבה מיוחדת 'מראש הררי
קד' ,ובגאו צבי תפארת ג לעתידות היצירה ודברי העמי באחרית
התפתחות ,אשר כלו אומר כבוד לה' אלהי ישראל מעול ה' צבאות
שמו" 34.מתו "ע לבדד ישכו" ,ביטוי שכה מסמל את לבדיותו המהותית
של ע ישראל ,צומחת הזיקה לעול הלאומי ,שיש לה מקצת סימוכי
בפרשה מקראית זו 35.בהתאמה לכ ,וכפי שיל ויתברר בהמש ,הרב
ויטקינד רואה את הנאמר בפרשת בלע רק כנקודת מוצא ראשונית
להבהרת מעמד ישראל בהיסטוריה.
בספר הרביעי מודגש הפ ההיסטורי בהשוואה שהוא עור בי
הפעילות הרוחנית המתחדשת בי העמי למה שאמור להתרחש בקרבנו:
וא בקרב כל ע ולשו כ ,אצל 'ע העמי' בעל 'ספר הספרי' על אחת כמה
וכמה ] [...ומה ג בתקופתנו זו ,התקופה הפעילה ביותר בדברי ימי ישראל,
התקופה הקוראת אותנו היו למעשי כבירי ומכריעי בחיינו המתרקמי
מחדש על הררי ציו וירושלי ,בשעה רבת האחריות כזו ,קשה להתעל ביותר
מכל המתרחש והמתהווה בעולמנו וכצופי לבית ישראל ,עלינו לעמוד על
36
המשמר הכ להראות לע את ההוראה גבוהה של התורה ].[...

בנקודה זו הוא מנצל בצורה הברורה ביותר את ש הספר ,לא רק כדי
לייחסו לבלע – הנביא לעמי – אלא ג כדי לנקוט עמדה מול הספק
התורני באשר להתפתחויות החדשות והחשש מההעפלה ללא ארו ה':
33
34
35
36

ש.
ש ,עמ' ז.
במיוחד סו דברי בלע המתייחסי במישרי ללאומי ידועי )במדבר כד,
טו–כה(.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' ז–ח.
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] [...והחוזה הגדול לעמי מציי בנבואתו את מצב ע ישראל אז לאמר )במדבר
כג( 'אל מוציא ממצרי כתועפת רא לו' כי הנה ה'רא' זו החיה הענקית
הגדולה ביותר חוננה בשתי אלו ,מחד גיסא היא גדולה וחזקה ובעקשנות
מפליאה תשיג תמיד את כל מאווי חפצה לא יפלא ממנה דבר .ומאיד גיסא הנה
לרגלי גדולה הגופנית המשונה הנה כבדת התנועה ומתונה בכל דרכיה ,והיא
37
מתייחסת אל הכל ברוח שוקטה.

פיתוח ושכלול דמותו המדרשית של הרא הכרוכה בתוספת נופ מדרשי
חדשני משל הרב ויטקינד 38,מאפשרת התוויית נתיב היסטורי נכו ג
במציאות החדשה .כ מושג האיזו בי הספקנות של "במה אדע" לבי
היציבות הנדרשת לקשר ע העבר .ביציאת מצרי – שפרשת בלע מהווה
את אחד מאירועיהשיאיה – לא שאלו שאלות .הוא אשר אמרנו ,בי שני
המצבי הקיצוניי הללו נית להגיע לשביל זהב בכוח דוגמת הרא .א
לא רק פרשנות היסטוריוסופית מתבקשת אלא ג פעולת תיקו:
וא אמנ רבי היו ה אלה ,אשר נתבשלה אצל ההכרה כי עומדי אנחנו
היו לפני תקופה רבת העלילה ,הרת אפשרויות גדולות בדברי ימי ישראל ,הנה
יש להזהיר לכול כי ידעו נא כי אי אפשר לקוות לשנוי מפעלי ברכה קיימי א
לא נתאמ לבצר את כוחות הע מבפני ,להכי את לבו נאמנה להבריאו מכל
39
הליקויי הרבי שנדבקו בו בהיותו בגולה קרב העמי ].[...

היסטוריוסופיה" ,ההכרה כי עומדי אנחנו היו לפני תקופה רבת
העלילה" ,משתלבת בצור בפעולה מוסרית – "לבצר את כוחות הע
מבפני"!

 37ש ,עמ' ח.
 38הרא מתואר במעשה המדרשי לפסוק "הושיעני מפי אריה ומקרני ראמי עניתני"
)תהלי כב ,כה( .מסופר שדוד שהיה רועה צא במדבר מצא את הרא יש והיה
סבור שהוא הר; עלה עליו וכשעמד הרא היה מגיע לשמיי; דוד ביקש מה'
שיורידנו וה' שלח אריה שהפחיד את הרא שהוא רב לפני מל החיות; דוד
התיירא מהאריה וה' שלח עתה צבי .האריה ר אחרי הצבי הנמלט ,וזה אפשר
לדוד לרדת )מדרש תהילי כב( .הסיפור המבוסס על "היררכיה" בעול החי
הנשלט על ידי הא–ל .ויטקינד המסתמ עליו מוסי לו על דר האנשה כלשהי
נופ פסיכולוגי.
 39הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' ט.
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(1932) ·"ˆ¯˙ ˙˘Ó ˙ÂÂÈˆÏÂ ÌÊÈÂÓÂ˜Ï Ë·Ó

בעקבות הכותרת לסעי זה ייעשה עוול לרב ויטקינד א בכוח איזו
רדוקציה שטחית נצמצ את מחשבתו ההיסטוריוסופית לקטבי נקודתיי
של קומוניז וציונות .מה שיכול לעשות דר משל סופר מוכשר כאהר
אפלפלד הש בפי גיבורו הפרובינציאלי את דימויו הדוקוטבי של היהודי
של שנות השלושי" :או שה מכורי לבצע או מתמסרי לקומוניז .אי
בה מתו" – 40איננו רשאי לעשות לויטקינד ההוגה .אמנ כ ,הציונות
לגווניה השוני ניסתה להיאבק בשורשי הדימוי המסורתי – לאאחת גלש
אל הדמוני – של היהודי )"מכורי לבצע"( ולהמירו ב"יהודי חדש" כזה או
אחר; ואכ ,נוכרי ,ובמיוחד יהודי ,חשו שהקצוות של קומוניז וציונות
מגדירי דילמה ממשית עבור צעירי יהודיי שמאסו במעמד כ"רודפי
הבצע העולמיי"; א אימו המודל הפשטני הזה לגבי "גיבורו" של
מאמר זה ,כמו ג לגבי הוגי רבי אחרי ,איננו נכו .וזאת ,לא רק בגי
שפע של מצבי ביניי ומערכי זיקות היוצרי סב אידאולוגי ופילוסופי,
אלא בעיקר משו שאצל ויטקינד ,ג בהבליטו את הציונות והקומוניז,
הדגש מוש על מבנה העומק ההיסטוריוסופי שתנועות אלו מבצבצות
מ"פני שטח תקופתיי" שמתחתיו מצויי שורשיה.
להל נעסוק בקשר שבי מבנה העומק הרעיוני לבי גילוייו הספציפיי
בהיסטוריה הפוליטית .מכל מקו ,בשעה שהתפרס "תועפות רא" ,ד,
בשנת תרצ"ג ) ,(1933נית לדבר על הבשלה של רעיונות מסוימי
שסימני ראשוני שלה ניכרו כבר בתועפות רא ,א; עתה יכול היה
ויטקינד להביא לכלל אמירה ממצה את שני הגילויי ההיסטוריי
הספציפיי החדשי שהעסיקוהו רבות בדור שעבר :מ ההיבט של הרכיב
הלאומי בהיסטוריה היהודית עתיקת הימי מגיחה התנועה הלאומית
היהודית הצעירה ,הציונות ,ומ השאיפה לאוניברסלי – התנועה
הקומוניסטית .נקודת המוצא של ויטקינד היא הכרה עמוקה בקיומ של
עמי .בהתייחסו למציאות הפוליטיתתרבותית האופפת אות ,הוא לא
 40אהר אפלפלד ,אל אר הגומא ,אור יהודה  ,2009עמ'  .84על המתח שבי
הייצוגיות היהודית בקומוניז העולמי לבי המשקל הריאלי של יהודי בתנועות
קומוניסטיות ראו יורי סלזקי ,המאה היהודית )תרגו :כרמה פלד ושחר פלד( ,תל
אביב תשס"ט.
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היסס לדבר במונחי של מהפכה עולמית ,א כהוגי דתיי לפניו ולאחריו
ראה אותה בהקשר ישיר של ע ישראל:
כ! מהפכה עולמית היה צריכה לבוא בכל הבריאה כולה ,הע העברי היה צרי
להיעשות ב חורי ממלא המוות! ...ולפיכ ג אי שהיה הדבר מיוחד לע
ישראל בלבד ,מכ"ז לא ימלט כי כל חזיו נשגב המיוחד לאיזה ע שהוא ,לא
ישפיע ג השפעה עצומה על שאר העמי ולא יביא מהפכה עולמית לכל המי
האנושי הגדול! [...] ...מה שהעיר תקוות רבות ג להופעת אור חדש ,להגלות
41
האור הגנוז ,לשו ק לחוש ולהביא אח"כ ג את כל הגאולה האנושית!....

הציור הוא ללא ספק קיצוני ביותר :שחרורו של ע ישראל ממשלתו של
מלא המוות אפשרית ,א לא כפריווילגיה מיוחדת לו מטע אלוהיו שלו
אלא כחלק מהלי של שינוי מהפכני של דמות האד בעול .ציור מופלא
לפנינו ,שג בהיעדר פירוט )וכי איזה הוגה רציני ייכנס לפירוט בכגו
אלה!( נועזותו משרה רוח של שותפות בי גורל ישראל לזה של עול
ומלואו .אול המהפכה העולמית שאיימה על ויטקינד וחבריו לדר ולדעה
הייתה כמוב הקומוניז ,ושלא בטובתו הוא נאל להתמודד ע השפעתו
על הציונות .לעתי ההשוואה ביניה נעשית בצורה קשה ובוטה מתו
חשש עמוק שהקומוניז הממלכתי יהיה דג לחיקוי לציונות[...]" :
שוכחי ה האדוני האלה כי אר בלי תורה גבוהה על הכול אינו שווה
כלו .על מה אבדה האר ברוסיא היו? הא לא מפני שה תועי בדרכי
החיי זה כמה ואינ מוצאי שו מוצא?" 42.לעתי ההשוואה הסמויה
היא העומדת ברקע לדיו בגילויי הללו .כ או כ ,ויטקינד הרב הדרש
וההוגה ההיסטורידתי המודע להשפעת של הציונות והקומוניז על
יהדות זמנו ,מרבה לעסוק בשתיה.
אינני יודע אל נכו מה אמר הרב ויטקינד בדרשותיו לקראת סו שנות
השלושי ובתחילת שנות הארבעי ,שעה שהאויב הנאצי התברר כמסוכ
לאי ערו ממרעו הקומוניסטי; ה דבריו מאז לא הגיעו אל מכבש הדפוס,
ובחקירה זו אני מוגבל לספר .כידוע ,הוא ייחס חשיבות רבה לספר באשר
הוא ספר ,והיעדרו של "תועפות רא" ,ה ,וכו' מונע פיתוח חקירה על
השתקפות הרגעי שלפני החורב הגדול בהגותו של ויטקינד .אול ג ע
 41אברה משה וויטקינד ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' קיב.
 42הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' מ.
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הקושי להערי כיצד ישתב בשיטתו הרוע הנאצי המוחלט ,דבריו
המתייחסי לקומוניז של זמנו עומדי בזכות עצמ כאתגר מחשבתי
לבחינת היחס הדתי לציונות .דברי אלו יידונו להל.
˙ÂÂÈˆ‰ ÏÚ ˙Â·˘ÁÓ
כדי להעמיק את ההשוואה בי הציונות לקומוניז נרכז בפרק זה דברי
שאמר ויטקינד על הציונות ,ה בהתייחס לאמת הפנימית שבה וה לסכנות
רוחניות האורבות לה הקשורות לעצ מהותה 43.נפתח בהשקפה הכללית.
בספר השני ,אגב מהל דרשני שבו הוא מעניק לגיטימציה מסוימת
למהפכות באשר ה ,מגיע ויטקינד למסקנה שהעתיד אמנ צפו באר
ישראל ,א עתיד זה אינו תהלי פשוט וברור:
הוא שהזהירה תורה בפרשת 'עופות טמאי' 'ואת אלה תשקצו מ העו לא
יאכלו כל עורב למינו' שמלבד איסור אכילה הנה יש כא חובת השיקו לתכונת
העורב שמביא ערבוביה לעול .וא לפרקי רחוקי 'כחש הנגלל מפני אור',
יש לפעמי להשתמש ג ע מדת החוש של העורב ,הנה ג לזה יש לקרוא
די! לא לעול נמצא את סיפוק נפשנו בריבולוציות שאי לה סו ...תכונות
כאלה עלינו לשק וא לכשנגרש תחילה את העורב מ 'התיבה העולמית' שלנו
כמו שעשה נח בשעת המבול ,א אז תביא לנו היונה את הבשורה הטובה
44
'מגבשושי שבאר ישראל'.[...] ...

מחשבתו של ויטקינד עתירה בשימוש בסמלי; העורב ,לשיטתו ,הוא סמל
למהפכנות; הוא מניע ,מזעזע ,מעורר ציפייה ,ויחד ע זאת ,יש בו מ"מידת
החוש"'; הוא היה שלב הכרחי בדר אל סו המבול ,א בסופו של דבר
יש להוציאו מ התיבה .דוק ,לא לנצלו לבדיקה של מפלס המי כפי שהיה
בסיפור המקראי ,אלא לגרשו ,ובלי קשר לשימוש שנעשה בו! הבשורה
 43אנו מכווני כא להיבטי מהותיי של הציונות; יש ובספריו נמצא ג פנייה
ישירה אל מגשימי הרעיו הציוני" :להעליה השלישית )דבר שאמרתי לפני 'עולי
צעירי' בשעה שעלו ל'אר ישראל' בפ' ויחי(" סיי בקישור לפרשת השבוע:
"] [...נתגבר איפא על כל המפריעי המכשילי את כוחנו בעבודת האומה והאר
וא אז יש ג לקוות 'להמלא הגואל אותי מכל רע' כי הוא יבר את נערינו
צעירינו העולי להחיות את שוממות ארצינו' ,וידגו לרב בקרב האר' האר
הידועה ,לברכה ולהצלחה ולחיי חדשי באר האבות הגדולה!) "...הנ"ל ,ספר
תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' רו(.
 44ש ,עמ' יז.
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הטובה באמת תבוא – כפי שהיה על פי מדרש מסוי במבול המקראי – ג
בעתיד מאר ישראל ,א זאת לא באמצעות העורב אלא אחרי צאת העורב!
בקטע הבא ויטקינד פוצח בקריאה ציונית למהדרי שצפו בה אותו
פרדוקס ידוע של אר עתיקה שתועצב ע חדש ,וכמו קריאות ציוניות
אחרות בנות העת היא מזהה את זרעי הפורענות בגלות .בכ אי חידוש רב,
א היא יונקת באופ מעניי מקריאתו הקדומה של מנהיגו הראשו של
הע:
אחי! ג היו אחרי הדר הרחוקה והארוכה של הגלות הנורא שעברנו בה זה
כשנות אלפי ,הנה עלינו לפנות אליכ בדברי מרע"ה ולאמר :רב לכ שבת
בהר הזה! רב לכ שבת באירופה שלפני שימשה לכ הר נכו ,ה ההר הזה
התגעש כולו ויהי לאש אוכלת ,עזבו אפוא כבר את המדבר האירופי הנורא של
העמי! 'לאהליכ ישראל' 'פנו וסעו לכ אל הר האמורי ואל כל שכניו' אל
ארצות אסיה העתיקה וש יש לאחוז כבר חיי יסודיי חדשי ,חיי מדיניי
מיוחדי וביחוד חיי רוח מיוחדי ,לא רוח אירופה הנאורה דרוש לנו ,לא איזה
תרבות זרה קטלנית אחרת ניקח לנו ,לא אלהי אחרי ,אחי כי א רוח ישראל
45
ואלהי ישראל אשר מעול.

אמנ כ ,ספק א יכולה להיות קריאה ציונית צלולה כל כ ,כשההישענות
על המקראות מעניקה לדברי אופי של אסמכתה מ"הסגנו היש"
המעניקה משקל נגד להסתמכות חרדית על מדרשי ופסוקי )"שלושת
השבועות" המפורסמות( .לפי זה ,האויב המסורתי של הציונות הוא מוכר
למדיי ,לא הקומוניז שבו ידובר בסעי הבא ,אלא הגו הלאקט של
יהודי המאמי ב"אירופה" המעוניי לקיי את יהדותו מתו שוויו
הזכויות המוצע לו במרחביה:
] [...כי הנה שמעתי דיבת מגור מסביב ,האספסו העתיק מבני בניה של הערב
רב ,הקוראי ג היו לאמר' :למה לנו לכלות את כוחנו לבנות ישובי חדשי,
א כבר יש לנו מ המוכ באר הגלות ,נשתדל נא להשיג ג כא שוויו זכויות
ע שאר האזרחי יושבי המדינה ושאלת היהודי כבר נפתרה מאליה' .הלא
טוב לנו עבוד את מצרי ממותנו במדבר' ,הלא טוב לנו שבת בארצות הגלות
הנושבות ע כל הזכויות והברכות שהושוו בה כל העמי ,מלכת כעת בארצות
אסיה השוממות ,לבנות ש בערבות המדבר בניני חדשי ] [...ע"ז נוכל
להשיב לפתאי האלה ] [...כי אימתי נוכל לחשוב ע"ד שוי זכויות בארצות
 45ש ,עמ' עב.
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הגלות ] [...בזמ שאר ישראל תהיה נכונה בידינו .כי אז אפשר ג כי ג
הזכויות בארצות הנכר תהיה לה איזו ממשות ,אול א לא נתאמ תחילה
לכבוש את אר ישראל ,א אר ישראל תישאר כבושה כמו עד היו בידי
אחרי ,אז לא לנו לחלו כלל ע"ד זכויות פוליטיות בחו לאר .כל 'המיעוטי
הלאומיי' של עמי אחרי הנמצאי באר לא לה יכולי להיות מובטחי
בזכויותיה ג בארצות גלות בהיות לה מה שיסמכו בבית ובארצ המדינה
שלה תריב תמיד את ריב ] [...אבל מיעוט לאומי שאי לו מרכז אית בביתו
ובארצו ושארצו ישאה שממה מי אפוא יריב את זכויותיו ומי ידו את די
46
משפטיו.

כל זה בולט במיוחד על רקע המצב בליטא שבה באמת היה שוויו זכויות
בזכות האוטונומיה 47.וזה מעניי לא רק בגלל שיש כא "ריאלפוליטיק"
המשולב בהכרה נבואית על הצפוי לע ישראל ,אלא בגלל האסמכתה
המוצעת; ההסבר נעשה באמצעות מדרש הפסוק ביהושע א ,ד" :כל מקו
אשר תדרו כ רגלכ בו לכ יהיה מ המדבר והלבנו מ הנהר נהר פרת
ועד הי האחרו יהיה גבולכ" 48.זהו פסוק חשוב ,עתיר בפוטנציאל
מדרשי ,משו שלכאורה ,בדר שהבינו חז"ל היגדי שכאלה ,מקופלת בו
הגבלה לאר ישראל ,לכיבוש האר המתוארת בגבולותיה ,א בה בעת
מסתתרת ג איהגבלה ,וזאת בגי הביטוי המכליל "כל מקו אשר
תדרו ."..למאי נפקא מינה? זוהי איההגבלה ,משו שבתנאי מסוימי –
כ נית להבי – חל דווקא ש ,בחו לאר ,העיקרו של "כל מקו אשר
תדרו בו כ רגלכ" .ולפי זה ,המדרש איננו אוסר כיבוש בתנאי מסוימי
ג בחו לאר! 49למותר לציי ,ויטקינד איננו שוחר מלחמות וכיבוש
46
47

48
49

ש ,עמ' עד–עה.
ליטא הייתה המדינה היחידה באירופה שאחרי מלחמת העול הראשונה שהעניקה
אוטונומיה לאזרחיה היהודי בשנות העשרי .הייתה זו אוטונומיה ממשית,
שנראה שנבעה מרצו טוב ושותפות ערכית .היא הלכה ואיבדה את משמעותה
בשנות השלושי ,והדברי הגיעו לסופ הנורא בשיתו הפעולה הליטאי ע
הנאצי במלחמת העול השנייה.
ש ,עמ' עד.
מסכ זאת רש"י )יהושע א ,ג( המתייחס ג לדברי" :כל מקו אשר תדר –
תדר כיוצא בו נאמר למשה .שנינו בספרי ,א ללמד על תחומי אר ישראל ,הרי
הוא אומר 'מ המדבר והלבנו' ,א כ למה נאמר 'אשר תדר' ,א חוצה לאר.
משתכבשו את האר כל מה שתכבשו מחוצה לאר יהיה קדוש ויהיה שלכ".
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ממשיי בחו לאר ,די לו בהתיישבות באר ,וג אותה אי הוא קורא
להפעיל בכוח הזרוע; הוא מבי את המדרש הזה בצורה קצת מטפורית ,לא
שאלת ה"זכות לכבוש" אלא "כיבוש" הזכויות.
הסכמה הכללית היא "כיבוש שטח בחו"ל – )שטח=זכויות( – כיבוש
שטח באר – כיבוש זכויות בחו"ל" :המדרש מציע לכאורה זכות לכבוש
שטח ,והנה ,בשלב הראשו מבי זאת ויטקינד כשאיפה לכבוש זכויות
)במקו שטח( בחו"ל ,אחר כ הוא חוזר לכיבוש ממשי באר )א כי הוא
נזהר מאוד מאלימות!( ,דהיינו כיבוש שטח ,ובאמצעות כיבוש השטח יושג
כיבוש הזכויות בחו לאר לאות יהודי שיחפצו להישאר ש .בלשו
ציונית פשוטה :השגת זכויות אזרח אמתית ליהודי באשר ה יכולה
להתרחש רק ברגע שתהיה ליהודי טריטוריה לאומית משלה באר
האבות .ובכ ,לא זו בלבד שקביעה זו משתלבת במחשבה הציונית
הפשוטה ,זהו גילוי מעניי מאוד של העיקרו של שילוב עול ומלואו
בהיסטוריה היהודית .אי לו התנגדות לזכויות ולא משתמעת התנגדות
טוטלית של נוכחות יהודית בחו"ל ,ובוודאי שלא קשר מהותי ע העול.
בגישתו זו יש מ החידוש בהשעינו אותה על פרשנות פסוקי מקרא!
הניתוח דלעיל מתייחס לספרו השני של ויטקינד .הספר הרביעי נכתב
שעה שהול ומתברר כי ההתפתחות הגדולה של מפעל ההתיישבות באר
מותירה חות של צעד היסטורי ,שג א לא נתפס כבלתיהפי ברי שאי
אפשר עוד להתעל ממנו ,לא לטובה ולא לביקורת! לשיטתו ,הוא מקבע
אותו בתודעה היהודית באמצעות ההתייחסות לכתובי .בתו זה מאלפת
לדעתנו במיוחד ההשוואה לאירועי ספר במדבר .הוא מזהה כמוב את
אהבת אר ישראל העומדת כיסוד בציונות ,א הוא מסייגה נמרצות בצור
בשמירת השבת:
ובכ יש לזכור לעול ,כי ג האהבה לאר ישראל צריכה להיות מדודה
וחשובה באהבת ה' כאחד .וא מבקשי אנחנו ניצחו כנגד אויבינו ,כי אז
מוכרחי אנו לתת לארו ברית ה' את המקו בראש המחנה ,נראה נא להקי ש
את מוסדות התורה בכל ערי ישראל הנבני ש כעת ,נראה נא להקי ש את
קדושת השבת בכל בתי ישראל ] [...אבל אר ישראל בלי תורה ישראל בלי
50
נסיעת הארו מראש ,על דא הזהירה התורה 'לא תעלו ולא תנגפו'!....
 50אברה משה ויטקינד ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' טז.
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העמדת השבת דווקא מול חיבת האר ותפיסתה כאינדיקציה לזיקתה של
הציונות לדת ,מתבקשת כמוב בגי חשיבותה ההלכתית והאגדית העצומה,
וג משו שלשבת יש בהכרח אופי פומבי ,וחסרונה ניכר ביותר בדיוק
במרחב שבו מתממשת אהבת האר .רוצה לומר ,גילויי מימושה של אהבת
האר – וזה יכול להתייחס לטווח נרחב של פעילות ,בי שמדובר בטקסי,
בטיולי ,וכדומה ובי שמדובר בפעולת בניי וכיבוש – עלולי ליטול
חלק באופ פומבי בשבת לעיני כול; וכפי ששמירת שבת צובעת באור
מיוחד את העול ,חילולה – ג א לצורכי יישו הציונות – מאפיל על
האור הזה .נית לחדד כמוב את ההשוואה הזו באמצעות ניתוח פילוסופי
פשוט הקושר את שבת לזמ בעוד האר קשורה למקו; הקשר ל"מקו"
היהודי מחייב השלמה בזיקה ל"זמ" היהודי 51,וזו לא התממשה כידוע די
הצור בציונות החילונית 52.מכל מקו ,לא רק השבת כמצווה בודדת –
חשובה ככל שתהיה – בולטת בחסרונה במפעל הלאומי ההול וקור עור
וגידי .תוכחה על בסיס צר זה מתאימה בעצ לכל מוכיח דתי בעל
אוריינטציה ציונית הכמה לבניית האר תו הימנעות מביצוע עברות;
הבעיה שויטקינד מעורר בהקשר זה איננה מצטמצמת לכ ,בעייתו היא
היסטוריוסופית ביסודה ,ועולה לפני השטח מתו השוואה של החדש
ליש .לצור זה מועיל השימוש בספר במדבר ,ספר ,שבהעמידו תיאור של
מצב ביניי )יש לכ השלכות רבות במקרא( 53הקשור בדר בי מצרי
לאר ישראל ,גלומה בו מקבילה מהותית למצב הנוכחי.
במסגרת הזיקה לספר במדבר מרבה ויטקינד להשתמש בסיטואציה של
ה"מעפילי" שמקופלת בה החשש לסטייה מהותית על ס הגשמת
 51במדרש נקשרי שבת וגלות בדברי מפורסמי של אמוראי ,ש"אלמלא שמרו
ישראל שבת ראשונה לא שלטה בה אומה ולשו ואלמלא משמרי שתי שבתות
כהלכת מיד נגאלי" )בבלי ,שבת קיח ,ע"אע"ב( ,וש"לא חרבה ירושלי אלא
בשביל שחיללו בה את השבת" )בבלי ,שבת קיט ,ע"א( .הדברי מתקשרי לעניי
שביתת האר בשביעית ול"פולמוס השמיטה" .אכ ,דווקא השביתה קושרת
למקו ,ובזרמי עומק הדבר יכול להביא למחשבות לאציונות.
 52על כ ראו צבי צמרת" ,עלינו להפו את שבתותינו למדורות של תרבות – עמדות
ציוניות לאאורתודוקסיות כלפי שבת" ,בתו :יעקב בלידשטיי )עור( ,שבת –
רעיו היסטוריה מציאות )עמ'  ,(12199באר שבע תשס"ד.
 53במפורש עוסק בכ ירמיהו ,במיוחד בפרק ב המפורס המתאר את הוויית המדבר
כתקופה ייחודית )לטובה!( בתולדות ישראל.
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המטרה ,המאפילה על המפעל ודוחה את הגשמתו .השיא – ושמא השפל –
של פרשת ההעפלה הוא התנועה ללא ארו ה' ,ללא מצפ רוחני .מצב
השבת באר ישראל המתחדשת נתפס אפוא בהגותו לא רק כנושא נזק
עצמי אלא ג כמעי "נייר לקמוס" לבעיה בכללותה ,כמסמ של מסומ
רבמשמעות – חשש עמוק מהחטאת המטרה ודחיית הגשמתה דווקא
בעיד שכה נזקק לפיסת מולדת ליהודי.
לבד מהצגת "ארו ה'" כסמל לתנועה אנושית רצונית המגלמת את עול
מלכות שמיי ,מובאת אצל ויטקינד ההדגשה כי החיי במדבר אינ חיי
ניסיי ,למצער לא בכל הקשור למטרת ההיסטורית – כיבוש האר:
] [...והנה בתקופת המדבר היה כל המצב הזה מעי 'מצב מלחמה' ה ה הלכו
לכבוש לה ארצות לא לה ,נכוני היו צריכי להיות ,לקראת כל מקרה וא
לגבי המוות עצמו ,ואיזה מקו היה בכא לתרעומות והתלונות? ההליכה
במדבר לא היתה לכתחילה ,לש טיול בעלמא ,או אפילו לש קבלת התורה
בלבד ,וכשקבלו עליה את תפקיד היציאה במדבר ,היה עליה לדעת מראש
הכל ,כי ה הולכי ליצור חיי חדשי באר חדשה ועל מנת כ ה יוצאי א
למות מות גיבורי ,א להביא נצחו עולמי לעמ ולאנושות כולה .לפיכ היה
לה לסבול הכל ] [...באופ זה לא היה איפא שו מקו לפריצת המשמעת
שהתחילה לאכול את כל הע ,אמת ,המצב היה קשה מאוד ,אבל כל זה אינו
נורא מ המות עצמו ,וכיו שהמות עצמו לא היה צרי להבעית אות עוד ,א"כ
במה נחשבו כבר תלאות אחרות? ע"כ היתה ההתלוננות מצד הע בשעה זו
חטאת כבדה מאוד ,ה לא היו רשאי לפרו את הסדר והמשמעת בקרב
המחנה ,ולא היו רשאי להסתלק מכל האחריות הגדולה שלקחו על עצמ
54
בצאת ממצרי."[...] ,

בניסוחי אלו הוא מלמד כי ההעפלה במהותה הייתה תהלי מתבקש ,וזהו
המש לתפיסה כי הנדודי במדבר אינ "טיול בעלמא" ,ג אינ הכנה
לקבלת תורה ,ופשיטא שלא התמודדות הכרחית ע קושי טכני – מכשול
גיאוגרפי שניצב במקומו מששת ימי בראשית; המדבר ,משמעותו היא
הליכה כדי "ליצור חיי חדשי באר ישראל"! דא עקא ,דווקא בגי
תפקיד זה של המדבר שמחייב מסירות נפש עד כדי נכונות למות 55,חסרה
בו העמדת ארו ה' כמוביל .ויטקינד איננו אומר זאת במפורש ,א תפיסת
 54אברה משה ויטקינד ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' יד–טו.
 55לעתי מתגנב בלבי הרהור שביאליק של "מתי מדבר" מדבר מגרונו.
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"ארו ה'" כסמל לאופ בחירת הדר ההיסטורית מוצלחת במיוחד על רקע
מנגנוני הובלה אחרי בספר במדבר .הספר מדבר על הענ כמוביל פלאי
הקשור במשכ; ארו ה' ,לעומתו ,נישא על ידי בני אד! הוא קשור ,על פי
המקרא ,ביציאה למלחמות ,והיה סמל לנוכחות ה' במחנה .אפשר כמוב
להציג את שלב המדבר בתולדות ישראל בצורה אחרת לחלוטי – כסמל
לחיי של לימוד תורה בשלווה שאיננה מ העול הזה ,ולראות את
התלונות כמשקפות אי הכרת תודה באפשרות שניתנה לממש מצב אידאלי
זה .ויטקינד לא הל בדר זו ,וראה את המדבר כמחוז ההיסטוריה שבה
מתחשלת גבורת הלוחמי ונבחנת מסירות 56.וא נחזור למשמעות של
הסיטואציה הזאת :מהו הקשר בי ההעפלה של ספר במדבר המסמלת
תנועה בכיוו כללי נכו מבחינה מהותית שבהיעדר הכוונה של מצפ דתי
אורבת לה הטעות שיכולה להחזיר את הגלגל לאחור ,לבי הצור היהודי
המהותי בשמירת שבת? אפשר לומר כי עבור דרש בר הכי ברי שבניית
המשכ מסמלת עבורו ג את מלאכות המשכ ונוכחותו במחנה; הפרדת
ארו ה' מ המשכ היא סמל לפירוק המשכ והעברתו למצב מיוחד במינו
– מצב ביניי 57.אול מצב ביניי איננו התנערות מהמצב הקוד; עבור
הוגה מסורתי כויטקינד ברי שהמצב הקוד נוכח מהותית במצב המתחדש
– העבר לא גז ,הוא ממשי להשפיע .ולכ מצב ביניי זה אינו רק מכשול
הכרחי ,זהו שלב נכו מהותית שיש בו כדי לסמל ג את המצב החדש יותר
של הציונות.
דוק ,אי כא התייחסות ישירה לציונות כתנועה פוליטית כפרוגרמה או
כאידאולוגיה ,א הזיקה העקיפה לציונות משמעותית מאוד .יש זיהוי של
תהלי היסטורי שהתחיל ואי לעצור אותו; העוצר – חוטא .מה שנחו
הוא לכוונו כדר שכוו בעבר.
ÌÊÈÂÓÂ˜‰ ÏÚ ˙Â·˘ÁÓ
לבד מהבאת דילמות ציוניות טהורות בספר הרביעי ויטקינד מציע ג
המש לניתוח המוסרי של העול הקומוניסטיסובייטי ,וכמוב עומדת
ברקע שאלת המפגש וההשפעה על הציונות .ראוי לזכור ,הדברי נכתבי
 56מזכיר את דברי הרמב" המפורסמי על חשיבותו החינוכית של המדבר.
 57על שאלת הפירוק עמדתי במקומות רבי בספרי :ישראל רוזנסו ,דברי במדבר –
עיוני פרשניי בספר במדבר ,ירושלי תשס"ד.
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בתרצ"ב .במבט תכליתני מ ההווה ,העול של המחצית הראשונה של
שנות השלושי נראה כצועד בדר ברורה מאוד ,חדכיוונית; השואה
מצטיירת כתוצאה הבלתי נמנעת של כל מה שקד לה; כ נראי הדברי
בראייה לאחור .א באשר למבט מנקודת המוצא דאז ,לויטקינד היה
בוודאי מושג ברור על עוצמת השנאה הנאצית ,א בשלב ההוא קשה היה
עדיי לראות בה גור סכנה בינלאומי יחידי שעתיד לפרק כליל את הסדר
הבינלאומי .מבי העריצויות המתגבשות בשלב ההוא של המאה העשרי,
האויב הגדול נראה בעיניו דווקא הקומוניז ,אותו קומוניז שפע הצליח
למצוא בו נקודת זכות פוטנציאלית )לעיל ולהל( ,ועתה התגלה במלוא
מערומיו המוסריי .בעבר הקרוב )תרפ"ד( הביע ויטקינד השקפה הרואה
בכל מהפכה ולו נצנו של צדק חבוי:
] [...כי הנה ישנ עמי וממלכות אשר בכל עושר ותקפ יש לחשוב אות עדיי
'ללית ביה ישוב' ללא סדר ומשפט באר ,ללא הנהגת צדק במדינה ,ואז כאשר
תגענה ממלכות כאלה למרו פסגת התפתחות המדינית ,כי יש אשר מניחי את
השמיר ,זה תולעת המשי הקט ,זו תולעת הצדק הצנועה והמנקרת 'אשינא
דטורא' על ראש ההר המחודד והתלול הזה ,והצדק המכריע את הכל עושה את
שלו ו'טורא דא פקע' ריבולוציות מתחילות להתפר פה וש ,וההר הגדול
מתבקע ומתנפ לרסיסי ,ואז 'מנקיט בזרי' מביאי גרעיני חדשי סדרי חברה
ומשפט חדשי ,יותר מתוקני ויותר ראוי לתעודת' ,ושדי הת והוו ישוב'
חיי תרבות וישוב חדשי מתחילי לפכות במדינה ] [...הנה הכל יתפרק ויתנפ
לרגלי הצדק העולמי אשר כח השמיר כחו ,והריבולוציות העולמיות החדשות
58
תוכיחנה נא כל אלה!

בסקירת פועלו הרוחני של ויטקינד מצטיירת רגישות מתמשכת לעוולות;
היא הניבה בימי נעוריו את "שירת היער" שבה הוא עור השוואה )בעקבות
תהלי קד( בי הכפירי לבני האד ,ואותה הוא מסיי [...]" :ובכה
נבכה ...לגורל האד ,פרא היערי! / ...לגורל הטרופי ,הנשוכי,
האומללי / ...לגורל האר ,הבקעות ,העמקי ,ההרי / ,שבלעה וכיסתה
על הד  ...ד החללי! 59."....אכ ,רגישותו לפער בי מנוצלי למנצלי,
עולה על כל צעד ושעל; בתחילת דרכו היא הובעה בחופשיות יתר ,שכ
 58אברה משה וויטקינד ,ספר תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' י–יא ,בעקבות גטי
סח ,ע"א.
 59הנ"ל ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' קיז.
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בעיקרה כוונה נגד משטר וחברה שלא התיימרו "לתק את העול" 60,ועתה
הופכת רגישות זו למשא זע המביע עוינות קשה נגד הקומוניז.
במאמר הקרוי "על פרשת דרכי" )בלי קשר נית לזיהוי ישיר לאחד
הע!( ,הוכתר פרק א בכותרת "כוש רשעתיי" .בחירת הדמות הזו
שאיננה מפורסמת בתנ" יתר על המידה ,א בהיותה מייצגת של ראשוניות
– כוש נתפס כראשו שהרע לישראל בתקופת השופטי – עשויה לסמל
חלוציות בלהצר לישראל! זאת ,לאו דווקא מתו מבט כרונולוגי המקי
את ההיסטוריה המקראית ,בכ קדמוהו כמוב צרי לרוב )להל יתייחס
ויטקינד לפרעה( ,אלא בגי "חלוציות" בפרק היסטורי מסוי – הראשו
בתקופת השופטי שסלל את הדר לשעבודו של ישראל באופ המתאי
לתקופה הזו דווקא .נוס למעלה מפוקפקת זו ,מה שנגזר משמו מוביל
לראייתו כעומד בראש איזה סול של רשעה .כוונתנו לכפילות המקופלת
בשמו "רשעתיי" ואת הרמיזה המקופלת ב"כוש" לצבע השחור )מה
שהיו ,מ הסת ,לא היה מוכרז בפומבי בשל סיבות מוסריות או בגי
תקינות פוליטית( ,וכל המטע הזה ניצוק לש במעי מבט מדרשי המעניק
סגוליות סימבולית מצטברת ל"כוש רשעתיי" .ויטקינד אינו מציג כמוב
את ניתוחו באופ הזה ,א בהחלט מצפה כי שומעיוקוראיו יבינו את
 60קטע מרשי ביותר לטעמי הוא המשא נגד הרופאי [...]" :והנה באמת היו
הדוקטורי האלה צריכי להיות יותר יראי את ה' ומוקירי את ער האד
בראות תמיד את גורל האד הקשה ואי נכנע ונשבר הנהו .לאלפי ולרבבות
משכימי בני אד לפתח שנה שנה ,ובכל כ השתוחחות ,ובכל כ רחמי
ותחנוני יתרפסו לפניה כמו היו 'תחת אלהי' ,אנא אדוני הדוקטור הושיעה!
אנא הצליחה! ואול א לשוא יחננו בני אד את קול אליה ,ה כמו הקצבי
] [...גרו ל את הסיגנציות לתו כיס ,וו לא מידי ,זהו שיטת הרופאי .הוי !
לשוא אדוי הרופא לקחת לקח באוניברסיטה  ,לשוא שמעת מוסר בשמונה
מחלקות הגימנסיא ,הנה הטבח הפשוט טוב ממ ,הטוב שברופאי לגיהנו...
האי אלה רבותי חיות?  ...הוי! בו תרמוש כל חיתו יער ! חיות ,חיות ,חיות,
לפנינו בכל מקו ]) ."[...אברה משה וויטקינד ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג,
עמ' קיד( .וכ ניתוח המצב בעיירות [...]" :ומי ידבר כבר על היערות הקטני ,אלה
ה העיירות הנדחות והקטנות שבכל קטנות לא עזב יצה"ר מלהציב לו ש את
עמודיו ובריחיו .וא אנו יכולי לעשות איש לרעהו רעה ב'פועל כפי' הננו
מתקררי כל אחד לכל הפחות ב'חירוק שיניי' כל אחד חורק ש על רעהו ,כל
אחד מכוו להקניט ולהכעיס את חברו ]) "[...ש ,עמ' קיח(.
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המצב הפוליטי ברוסיה של ימיו ואת השלכותיו על בסיס הכינוי המקראי
"כוש רשעתיי" .המונח "רוסיה החדשה"" ,חדשה" דווקא ,שאותו נקט
מבליט אותו צד של ראשוניות :סוג של צרה הנגר על ידי המדינה
בגלגולה החדש )מקבילה לצר הפותח את ספר שופטי( שלא היה כמותו
אפילו ברוסיה הצארית )צרי ישראל הקודמי( שנתפסת כמפלצת
אנטישמית בזכות עצמה:
בימי האחרוני 'במאה העשרי' דנ ,נערכו הרבה פוגרומי מלאי רציחות
נוראות בקרב ישראל בהרבה ארצות אירופה .באשכנז ע"י ההיטלראי;
ברומניא; בפולי .בודאי יש לנוד לגורל השדודי והנאנחי האלה; אול כל
הרשעיות הללו ה כאי וכאפס ,נגד הרשעיות הכפולה והמכופלת שבעתיי,
מה שמצירי היו לישראל ברוסיא החדשה .לאד שאינו נאמ בברית אינ
נותני אפילו 'כרטיס לח' ,אי לה הזכות 'להיות בדירה' ומי שאבות אבותיו
היו לפני חנוני ,הנה מצוה היא לקחת אצל כל אשר לה ,מצוה היא לענות
בכל מיני עינויי ולדכא כח עד אשר לא תשאר בה עוד כל נשמה[...] ...
והנה לפני בישראל כי קרו דברי כאלה באיזוהי מדינה ,כי אז היתה העזרה
באה מצד מדינות אחרות ,ולעזור ולהציל היתה ובת כל מדינה נאורה אול כי
יקרו היו דברי כאלה במדינה כזו ,שאי היא באה כלל ביחסי משא ומת
כמדינת רוסיא היו [...] ,הלא אי אפשר כלל לגשת אל החלל לרפאת את
61
שברו?! ].[...

גישתו ההיסטוריוסופית שממנה נובעת רגישות גדולה לענייני העמי,
ליכולת להביע מסר משלה לעול ולנדרש מה מבחינה מוסרית,
והכרתו עמוקה במתרחש בעול שע ישראל הוא חלק ממנו – מעצימי
את הכאב על דר ההתנהלות הקומוניז .את הרעה הצפויה מההיטלריז
)בהיקפי של תחילת שנות השלושי!( הוא ממק בצד פוגרומי אחרי
המתבצעי בעול שהול ומאבד את הסדר והארגו המוסרי ובכאוס
שמאופיי באבד זה .קיומה של מדינה דוגמת רוסיה הסובייטית שכשיטה
איננה פוסעת בתל הפוליטימוסרי המקובל ,תופס מקו מרכזי .לפני,
"היתה העזרה באה מצד מדינות אחרות"; "הקהילה הבינלאומית" ,כפי
שהיינו מכני זאת היו ,יכולה הייתה בצורה כזו או אחרת לטפל במקרי
החריגי .בעשור השלישי של המאה העשרי" ,מדינה כזו ,שאי היא באה
כלל ביחסי משא ומת כמדינת רוסיא היו" משבשת לחלוטי את הסדר
 61הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' כא.
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המוסרי ביחסי הבינלאומיי .כתמיד ,ולרוע המזל ,נגזר על ע ישראל
לשמש כמעי אינדיקטור המגלה את השיבוש הזה.
מכא הוא עובר להוסי לתלאות "רוסיא הבולשבית" שהושוו לכוש
– השוואה הגיונית יותר מבחינת המאפייני – את השעבוד למצרי:
] [...על אחינו שברוסיא הבולשבית ,כי רוסיא היו היא 'כשאול עמוקה' שאי
אפשר כלל לקבל מש את בכית הנאנחי והנאנקי ,כי מי שצועק על מכאובו
הרי אחת דתו למות ,הרי הוא 'קונטר רבלוציונר' שאסור לרח עליו הוי כוש
רשעתי החדשה! ...במצרי בנו את פת ואת רעמסס ,וברוסיא היו בוני
'פיאטלעטקעס' בלע"ז )תכנית חמש שני( שמעביד בה בני אד ,גרוע הרבה
ממצרי לפני; במצרי היו לפני שוטרי ונוגשי וברוסיא היו ישנה
'טשעקא' ועוני ומעני את כל בני האד בכל מיני יסורי קשי; במצרי היו
בוני את הילדי בקרב החומות בקרב 'הפיראמידי' וברוסיא הבולשבית'
דהיאדנא בוני את חיי אלפי בני אד ,זקני ונערי ברב 'הפיאטליעקעס'
הנפוחות והמוגזמות שלה .וככה שבנו לתקופת העבדות הקדומה ברוסיא
החדשה הדוגלת בש החרות המדומה ] [...ומה חידוש הוא א אלפי בני אד
פולחי היו 'להצל הבולשבי החדש' א מעני ש כל כ ,הוי 'כוש
62
רשעתי' מי ינוד ל?

אכ ,יש נקודות דמיו בי גילוייה השוני של העבדות לדורותיה ,ישני
וג חדשי ,ואכ שעבוד מצרי הפ בתרבויות שונות לבניי אב
לשעבודי למיניה ,א השעבוד הבולשביקי שונה מבני דמותו בעבר
ובהווה בהיותו נובע מחזרה מהותית לעבודת אלילי .דוק ,לא רק הסבל
עומד כא על הפרק אלא האידאולוגיה המובילה אותו .לא רק הסבל הכרו
בעבדות חזר לעת שלוט הסובייטי בעוצמה מכופלת ,אלא ג האלילות –
"הצל הסובייטי" ,שעניינה פולחנו של שלטו הממיט סבל כה רב .לא כא
המקו ללב את מהות הקשר המקראי בי עבודת אלילי לבי אימי
העבדות .על דר התמצות נוכל לומר כי העול האלילי שיחסי היררכיה
של חזק וחלש טבועי בו מעיקרא ,מקנה היתר סמוי ומניע חבוי לרדייה
של חזק בחלש .במצרי של ספר שמות אמנ כמעט שלא נזכרו אלילי,
א הובלט היטב פולח האד הניצב ב"ראש הפירמידה" .רוסיה
הסובייטית ה"חדשה" מקפלת בחובה את הרעות החולות הללו ,אלא
 62ש ,עמ' כא–כב.

ישראל רוזנסו

165

שבמקרה הזה גדולה הרעה שבעתיי מפני שה חבויות תחת מעטה דק
ומטעה של שוויו חיצוני אידאולוגי.
א בפולח לצל עסקינ ,המקרא ,מעבר לפסילת עבודת אלילי
באשר היא ,מתמקד בראש ובראשונה בביקורתו על עבודת אלילי של מי
שעמד בהר סיני ושמע "לא יהיה ל ."...בעקבות זאת ,הנקודה החשובה
לדידו של ויטקינד היא היחס ליהודי המשתפי פעולה ע המשטר
הנורא:
] [...הוא שואל מה העבודה הזאת לכ? וע"כ באיש כזה השואל כבר על מעשה
המצוות של הע ,בו אפשר לראות כבר במלת 'לכ' שהוציא בשפתיו 'דקירת
מחט' נמרצה כלפי כל עבודת ה' לכ ולא לו ,זה כבר גרוע ממדרגת איזה 'בוגד'
הבוגד להנאתו הפרטית כמ"ש )תהלי כה( יבשו הבוגדי ריק ,זהו כבר רשע
'טשעקיסט' לפי נוסח רוסיה הבולשבית ,ואצלו אי תקוה עוד כי ייטיב עוד את
63
דרכו וע"כ הקהה את שיניו.[...] ...

רבו ההשוואות בי "ארבעת הבני" שבהגדה לאבות טיפוס של דמויות
הקשורות בהיסטוריה היהודית והעולמית 64.הרשע שבי הבני הוא זה
שעמו כבר אי טע לנהל עוד משא ומת מילולי; הפה הוא איבר הדיבור,
א מצויות בו ג שיניי; ה מסייעות בדיבור ,א עשויות לשאת תפקיד
נוס; השיניי הקשורות בפה ומהסמלות נשיכה – פעולה אלימה הממירה
את השימוש הנכו בפה – ה המסמלות את חוסר התקשורת! "הקהה את
שיניו" הנו ביטוי הייאוש מ הדיבור ,ייאוש המופג במקרה זה נגד הרשע
היהודי שדבק בדר הקומוניסטית.
כאמור ,אינני יודע אי הגיב הרב ויטקינד בדרשותיו כשהאויב הנאצי
האפיל על הקומוניסטי; דבר אחד ברור ,בניגוד לרשע הסובייטי יהודי לא
שיתפו פעולה ע הרשע הנאצי; הוא לא אפשר זאת .מבחינה זו הדג של
היסטוריה שבה ע ישראל מוביל דר רעיונית תו מרק לאומי רחב היק
 63ש ,עמ' כה.
 64אי טע כמוב לקונ על היעדר שבת בקומוניז המיוש על ידי יהודיי בי רודי
לארנה; רודי לומד להכיר את העול היהודי" :לפתע עלה בדעתו לשאול אותה
מה עושי היהודי בשבת' .אינ יודע ,מדליקי נרות .אמא מקפידה להדליק נרות
אבל אבא לא הול לבית הכנסת ,אפילו בראש השנה אינו הול'' [...] .למה אבא
אינו הול לבית הכנסת?' ,אבא קומוניסט' אמרה והרכינה את ראשה ]) "[...אהר
אפלפלד ,אל אר הגומא ,אור יהודה תשס"ט ,עמ' .(173172
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ובהיותו חלק ממנו ,כבר אינו תק יותר; הנאציז והיהדות – ואת זאת
ויטקינד לא ידע – לא יכולי להיפגש אלא במחנות ההשמדה.
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הדרשה של "שבעה כבשי" ,הלא היא פרק ב בדרשה הגדולה המכונה
"באר פלשתי" ,מתייחסת להיסטוריה הרחוקה ,לאברה אבינו,
והושמעה ב"שבת תשובה"" .כבש" הוא קורב הקשור ג בטקס השבועה
הנכלל בברית של אברה ואבימל .מבחינה דרשנית ,הטכניקה הפועלת
כא היא משחק הלשו הידוע ככוח יצירתי המניע את גלגלי הדרשנות.
ויטקינד "מבי" כבש כנושא משמעות של "כיבוש" .הוא מסמל – ואפשר
ג באמצעות דר דמותו השקטה והלאבולטת – יכולת לחיות כשהדברי
כבושי בתוכ; בעקבות זאת ג "כיבוש" נסתר "בסוד הכבש" ,בסוד
המסתורי .בנקודה זו משתלב בסמליות ה"כבש" הנשענת על משחק
הלשו ,ג זמ הקרבתו – "כבש אחד" מוקרב בבוקר שהוא זמ של הארה,
בהירות:
] [...אול 'את הכבש השני תעשה בי הערביי' שהוא החיי 'בערבו של עול'
בתקופת 'ויהי ערב' של האד הבא לאד כתקופת 'בי הפרקי' בי המיתה
לבי הוויה החדשה המתחילה אחרי המות .לכל אלה א כי 'ענ וערפל סביביו';
הנה יש להתייחס אליה כדברי שה כבשונו של עול ,דברי כבושי וגנוזי
מעי כל חי ,עד עת מצוא ,וע"כ על האד לעמוד לפני כל החזיו הזה בהדרת
65
הכבוד הראוי ובראש כפו לפני חידות העולמי ].[...

ברקע יצוקה מ הסת ההנחה כי היממה היהודית מתחילה ע ערב ,הזמ
החדש מתחיל באיבהירות .מכל מקו ,לא רק החיי של הפרט מול
המסתורי של ההוויה הכוללת מוות עומדת לנגד האד הפרטי בימי
נוראי ,הנושא הנדו הוא חלק מהקריאה בתורה של ראש השנה .וכא
עובר ויטקינד להסביר את מהלכי אברה ביחס לאבימל בפרשנות
פסיכולוגיסטית המנסה להבי את פשר התנהגות אבימל ואברה ג יחד:
"] [...הנה יתנהג אתו ג 'בכבשות'...כלומר בסבלנות בלתי פוסקת ,באור
רוח כבושה וגדורה ,ובכבוש הכוחות המתרוצצי ,והכל לש התחסדות
]=מלשו חסד[ וההטבה המשותפת של דולאומי' כאחד ,ושני הגויי
 65אברה משה ויטקינד ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' כט–ל.
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יחד יתאזרחו באר ,ולשניה תהיה האר! 66."...מובעת כא נכונות
לסובלנות מהותית ,שא שהמיטה פורענות על ישראל ,כפי שיודע ויטקינד
היטב בעקבות המדרש בנדו ,היא קשורה מהותית בקדושה .אי אפשר
לכבוש את האר ללא "כבישה" של כוחות הרצחניי של המלחמה
היצרית .אבל ,עובר ויטקינד למסר ציוני מופג [...]" :אבל ידעו נא אויבנו
ג ה כי בכל סבלנותינו הבלתי פוסקת הנה את היתד שהתקענו כבר היו
במושבות יהודא לא נמיש עוד מש עול ועד ואת עוג ההצלה שהצבנו
כבר על יבשת ארצנו לא ימוט עוד מידינו סלה ,אר ישראל היא לע
ישראל ] 67."[...מעבר לשביל שסלל בי זכותנו על האר לבי חובתנו
לערכי ולמצב ההיסטורי של ציונות שאיננו מאפשר דר חזרה ,חבויה כא
ג שאלה של קצב .לא רק סובלנות כלפי האויב מתבקשת אלא ג
הסבלנות כלפי הקצב; שתי המידות הללו הנכרכות בקשר סמנטי מציבות
עול ערכי האמור להזי את הציונות.
לכאורה ,זהו רעיו ברור ,וכשהוא מנוסח בססמאות למיניה יביעוהו
בבהירות מרבית; זוהי דרכ של ססמאות שהעמימות זרה לה .אול
במערכת ההכרעות והשיקולי הזו רב הנסתר ,זהו טיעו סמוי הנשע על
מצב סמוי .הוא עובר לדבר בנקודה זו על מצב לימינאלי נוס – "בי
השמשות" ,כ נקרא פרק ד .זכות ישראל בארצו מתעכבת בגלל מידת הדי
בעול ,וזו נשענת – לרוע המזל – על חילול השבת באר ישראל
המתחדשת ,עובדה שכל כ מטרידה את הרב ויטקינד .זה מטריד משו
שלא קלי ער ה המחללי:
] [...והנה לפני בישראל א נמצא איזה פור גדר בקדושת השבת ,הנה היו זה
ע"פ רוב אנשי 'מסתר המדרגה' כמו איזה מקושש עצי שאפשר היה לדונו
בסקילה בנקל וחסל; לאנשי קלי ער היה נקל ג להוכיח בשער ,אול ,היו
שבעה"ר התחילו ג בעלי בתי ,ולפעמי ג אנשי כאלה שאי להכחיש כלל
את ערכ בחברה בתור אנשי בקרב העדה ,שג ה התחילו לחלל את השבת,
68
ע אנשי כאלה קשה לדבר 'משפטי' בשער ].[...

 66ש ,עמ' ל.
 67ש ,עמ' לד.
 68ש ,עמ' לה.
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והנה ,באופ מעניי ביותר ,השבת מספקת ג הסבר למצב ההיסטורי הזה,
וזאת באמצעות מאמר ידוע המאפיי את "בי השמשות" – "בבי השמשות
נבראו המזיקי" .לפי המסופר ,אד הראשו בכה כשירדה עליו חמה,
כשנתקל לראשונה בחוש כתופעה ,וזה היה כמוב בשבת הראשונה .לפי
ויטקינד ,אי זו רק פיסת מידע מ העבר [...]" ,חכמז"ל באו לנו להורות את
הפסיכולוגיא של האד בכלל ,שמיד שההוא רואה איזו תקופה של 'בי
השמשות' בחיי ,מיד הוא מתחיל להתייאש ולאמר כי לעול יהיה כ ,כי
תקופה מדומדמת זו תמש כ עיד ועידני בלי ק ,שוב לא יאיר עוד
היו [...] ...תקופת בי השמשות אינה נצחית ,השמש רק שוקעת לאיזה
זמ ] 69." [...בנקודה זו ממשי ויטקינד את התייחסותו לחוש ,ליתר דיוק
השפעתו על הגבלת תנאי הראייה ,החוזרת ונשנית למ הספר הראשו.
במי וריאציה למשל המערה של אפלטו הוא משווה ,מקשה ומפרק[...]" :
לאד השוכ במערה תחת האדמה מקו ש לא יגיעו קרני השמש
הבהירי ורק אור הנר יפי ש אורו ג ביו ,הייתכ למשל לאמר כי
האד הזה שרוי באורה ולא באפילה? ] [...כי החוש הוא באמת המצב
70
הטבעי של העול ]."[...
וכא מושל הקישור בי הפרט המיוצג על ידי אד הראשו שתואר
כאינדיבידואל ,לבי הפסיכולוגיה הקבוצתית ,המיוצגת א היא על ידי
אד ,שכ הוא במעמדו הראשוני מייצג אנשי באשר ה [...]" :לא רק
אד הראשו טעה כ לבכות מתו יאוש בלתי נכו אלא שג הפקחי
והמלומדי שבבני דורנו כיו שה מגיעי לתקופת בי השמשות מיד ה
פורשי ובוכי מתו יאוש מר  71."[...] ...מהי א כ הבעיה? במבט אל
אירועי ספר בראשית הקדמוניי ועתירי התובנות [...]" :הנה ב'בי
השמשות' כאלה נבראו המזיקי ,ספקות חש כאלה גוררי אחריה את כל
72
הצרות והמכאובי ]."[...
"בי השמשות" הוא בעייתי מבחינת חילול שבת משו שנגררי בו
לחילול בגלל הזמ הלאנהיר די צורכו .בכ מחדד ויטקינד ,החוזר
69
70
71
72

ש ,עמ' לו.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' קח .הדיו המתנהל ש הוא על טיבו
של האור הגנוז שנגנז בששת ימי בראשית.
הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' לו.
ש.
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לעולמה של הלכה ,את חששו המובע שוב ושוב מפני חילול המפעל הציוני
בעטיו של חילול שבת .א בכ לא סגי ,מדובר כמוב בסמל לבלבול גדול
יותר מאשר איהכרת היהודי את השבת המלווה אותו ממעמד הר סיני;
מדובר בהתמודדות ע מצבי גבול המהווי חלק בלתי נפרד מהתופעה
ההיסטורית .בכ מתקשר דיו זה המציי שלב מאוחר יחסית בהגותו
)כאמור ,אינני מכיר את דרשותיו בשמונה השני הבאות עד להירצחו( ,ע
שאלת "הספק הראשו" – "במה אדע ,"?...השאלה של ספקנות מהותית,
טוב לומר ,התלבטות ,בכל הקשור לנוכחות האל במהלכי ההיסטוריי.
כשכתב ויטקינד לראשונה על הספק הראשוני הזה הוא מצטייר יותר
כשאלה של מנהיג הפונה לציבורו" :הספק המר הזה ,הוא חזו לב רבי
בצאת אל הע [...] ,יש והספק יאכל כעש לאמר; ] [...ולמי אני עמל
ומחסר את נפשי מנוחה ] 73."[...לשאלה הספציפית הזו הוא מוצא תשובה
על נקלה 74,א בעומק חבויה שאלת איהבהירות המהותית הנוגעת
במצבי אנושיי מרובי וחלק מה קשורי לפרשנות ההיסטוריה,
במיוחד בהקשריה המוסריי .כבר בתחילת הדברי הוא מתמודד ע
הערכת המצב באירופה [...]" :אמנ נכו הדבר כי ג מנקודת השקפה זו
הגדילו לעשות בארצות אירופה הנאורה ,סלסולו של הצדק שה מסלסלי
ומרוממי אותו תמיד בכתב ובעל פה ,משפיע הרבה לטובה על כל הציבור
הקורא את דבריה ועתוניה ,רואי אנו א כוחו של הצדק כשהוא לעצמו
] 75."[...לא כא המקו לדו באבחנות שעור ויטקינד בניסיונו לשי גבול
בי הצדק הכרו בקדושה לצדק האירופאי ,אלא רק בעובדה שהוא מתעסק
במצב העולמי.

 73הנ"ל ,ספר תועפות רא ,ורשה תרע"ג ,עמ' ז.
 [...]" 74אותה הברכה האלהית חופפת במידה ידועה על כל המדברי דברי
הנובעי מתו עצמיות ,מתו הכרת הפנימית ,שהדברי שנוני וחדי
והולכי ומורי מתו פיה כח ,ודברי מ הלב נכנסי אל הלב ,וע"פ רב
מצליח הקב"ה לכל אלה הבאי דבר אמת בשער ,כי המה עושי נפשות לדבריה
ורוכשי לה תשומת לב הציבור הראוי; ] [...כי האד המדבר מתו הכרה
עצמית ופנימית כבירה ,משפיע כבר על זולתו ]) "[...ש(.
 75ש ,עמ' י.
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במקו זה בדרשתו ויטקינד קורא למבט אל השמש ,וכא בא חידושו
היפה בעיניי – אי מזהי את השמש ביו מעונ? חידוש זה אציג בפרק
שלהל.

˙È˙„ ˙Â‚‰ – (‡) ÌÂÈÒ ˙¯Ú‰

חר ניסיונו לארגו החומר והבניית דרשותיו במסגרת כוללת ומקיפה,
הגותו של ויטקינד איננה מערכת שיטתית; היא תלוית ז'אנר ותלוית זמ.
אמנ ,תפיסת המדרש כמתודה המאפשרת לקשר חדש ליש איננה בגדר
חידוש מסעיר .וככלל ,אי ספק ,המדרש מתייחס לתהפוכות הזמ! נית
להתווכח על העוצמה ,נית לבחו באיזה עוצמה משתקפת התקופה
באמירה המדרשית לעומת השתקפות של גורמי פרשניי אחרי :עד
כמה רוח הפסוקי המקורית היא המובעת במסגרת הלשונית החדשה,
ובאיזו מידה מועצמי רמזי של בי השיטי וקפלי הפסוקי לעומת
ההתייחסות ההיסטורית הפשוטה .מכל מקו ,ההיסטוריה בוודאי קיימת.
וא כ הוא בטקסט המדרשי ,ברור שבעתיי כי הוא מתקיי בדרשה
החיה ,זו המושמעת מול קהל דרו המצפה להתייחסות למצוקותיו ולרחשי
לבו .מבחינה זו דומה כי ויטקינד ממשי מסורת קדומה ומתמשכת ומוסי
לה קומה משלו ,כשהממד ההיסטורי איננו רק עצ ההתייחסות לתקופה
אלא ניסיו להישע על היסטוריוסופיה מסוימת הגלומה לדעתו במדרש
ומחכה שיחלצוה .האתגר המדרשי מאפשר אפוא לשלב חדש ליש.
ההתייחסות העמוקה לעמי ולתפקיד ההיסטורי המאפיינת את
הגותו ,מגיעה עד למת מעמד מיוחד לבלע .עניי זה בעייתי משו
שלכאורה ג הקומוניז שנוא נפשו בנוי על "נביא" כזה או אחר ,ולכ
החשיבות של בלע נעוצה בהיותו מעניק מעמד מיוחד לישראל .בצורה
קצת פרדוקסלית בלע מקצי את מעמד ישראל כ"שוכ בדד" ,א זה
מכשיר אותו כנביא זר לבוא בקהל הנביאי .ויטקינד דיבר על בלע ,ויותר
מכ רמז לכל זאת בבחירת ש החיבור 'תועפות רא'.
התהלי ההיסטורי ,כפי שויטקינד מבי אותו ,מורכב בעיקרו )יש
מעלות ומורדות!( ,א דיברור; הוא פוסע מנקודת מוצא של מהפכה
)מיסטית?( עולמית המבוססת על ע ישראל ,שהייתה צריכה לחול כבר
במעמד הר סיני ,אל השלבי ההיסטוריי של גאולת העול המבוססי על
עמי ותפקיד – דורדור וע וע ומקומ בשלשלת הגאולה ואל
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מהפכות עולמיות הקשורות לעמי ,עד למהפכה הסופית שבה שוב ישראל
יפעל לטובת עול ומלואו .בתו התהלי )הכללי( הזה "הרבולוציה
העולמית" בת הזמ של הקומוניז הנָה נקודת נסיגה .בהקשר זה הוא
מרבה בעיסוק קונקרטי בע ישראל של זמנו .א לפני דור התמקד תפקידו
של היהודי הצטמצ בלהינצל ,בלשרוד 76,עתה ,ע בוא העת החדשה ,רבו
ההצקות )כאמור ,לא כתב עדיי על הנאצי( א הפוטנציאל הנצחי מתחיל
להוביל לתוצאות מרשימות יותר.
מה השפיע על ויטקינד? לא עסקתי בכ במאמר זה שביקש להציג את
עיקרי מחשבתו ההיסטוריוסופית ,והדברי עומדי למחקר נוס .נאמר
בקצרה שיש לשער כי ליטא המעניקה אוטונומיה לאזרחיה היהודי עומדת
כמצע לרעיונות של אד שכל כ מודע ליחס בי עמי לישראל .אפשר
לזהות השפעה ידועה של אידאולוגיית "המזרחי" )הרב ריינס( מבלי
להצביע על משהו קונקרטי .בחלק השני ואיל אי הרבה גילויי של
מיסטיקה יתרה )בספר הראשו יש שימוש נרחב יחסית בקבלה( ,ובוודאי
שאי הבנייה של האל בעול על דר הפאנטאיז .יש הצגה של מהל
השתלבות ריאלית בהיסטוריה תו בחינה ביקורתית א אוהדת של המהל
שנטווה ע התפתחות הציונות ומתו אמונה שהגלות מיצתה את עצמה
בהקשר הפשוט של הגנת היהודי והספקת תנאי להתפתחות רוחנית.
מבחינה זו אפשר לראות ברב אברה משה ויטקינד הי"ד הוגה דעות ציוני
דתי מעמיק ,שענוותו לא סייעה לפרסו הראוי של מחשבתו והגותו.
בסיו העיו "בי השמשות" מפנה הרב ויטקינד בעקבות חז"ל ורש"י
לצמחי הפוני אל השמש [...]" :אפשר לדעת את השמש ביו המעונ
ע"פ הצמחי האלה הנוטי תמיד לצד החמה [...] ,וה המבשרי את חזו
השמש א בחוש [...] ,להעיר את לב כל אלה הנבהלי מפני תקופת 'בי
השמשות' ] [...אל השמש נישא נא עינינו ,הלאה ייאוש ,הלאה דמעות אד
" 76וכמו שמספרי על הגנרל הרוסי רעננקאמ שבעברו ע מחנהו על אחד הגשרי
באר האויב ומיראו את המוקשי שהטמינו ש לרגליו אמר לנסות את טיב הגשר
לא ע"י העברת סוסי ובהמות תחילה כאשר נהגו לעשות כ במקרי כאלה ,כי א
ע"י מה שאמר להעביר עליו תחילה את היהודי ,כי הלא חיי היהודי הפקר הוא
] [...ומה עשתה אפוא ההשגחה? ] [...והחיילי היהודי שעברו ראשונה אמנ
עברו בשלו ,אול על החיילי שעברו אחריה התפוצ הגשר ]) "[...הנ"ל ,ספר
תועפות רא ,קובנה תרפ"ד ,עמ' יא(.
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הראשו ,עוד תזרח השמש לצדיקי – אמ" 77.באר ישראל המתחדשת
שרו אז "פנינו אל השמש העולה"; בי מורדי הגטאות חששו "א א
חלילה יאחר לבוא האור"; ביניה מהדהדת תפילתו של הרב ויטקינד "עוד
תזרח השמש לצדיקי" .וראוי ג שתואר משנתו המקסימה של הרב הצנוע
הזה.

˙ÈÎÂÈÁ ‰·˘ÁÓ – (·) ÌÂÈÒ ˙¯Ú‰

כפי שלא הוביל מהל הגותי מאורג ,ג לא הציע הרב ויטקינד מחשבה
חינוכית מסודרת .אול הדר שהוא תופס את תפקיד הדרש ומביע את
רעיונותיו עשויה לאתגר את המחנ העומד בפני בעיות מהותיות דומות.
אכ ,דרש איננו נתפס היו כחלק ממערכת חינוכית מסודרת ,א בעול
שבו פעל הרב ויטקינד ,ולמעשה כבר הרבה לפניו ,הדרש הוא הניצב בפני
הקשיי הרוחניי והדתיי שמעמידה ההיסטוריה מול בני הע
בקהילותיה ,והוא הנוטל חלק מרכזי בעיצוב התודעה הלאומית והדתית.
אי פלא אפוא כי ניתוח הדרשנות הראויה היא חלק מהמחשבה החינוכית,
ומקומה יכירנה בספרות העוסקת בחינו יהודי 78.דומה בעיניי כי כל
הנאמר לעיל באשר להתמודדותו של הרב ויטקינד ע " ...הספק הראשו
הזה "...וע הספקות הרבי הנגזרי ממנו ,מציב דוגמה לדרשנות חינוכית
 77הנ"ל ,ספר תועפות רא ,קייד תרצ"ג ,עמ' לז.
 78על תפיסת הבעייתיות החינוכית בדרשנות ראה סיכומו של יונה פרנקל' :הדרשנות
והדרשני בקהל' )יונה פרנקל ,דרכי האגדה והמדרש ,א ,גבעתיי  ,1991עמ' 26
 ;(17הוא מתעמת ע השאלות הכרוכות בערכה ובמעמדה החינוכי של הדרשה;
שורת הסיכו מעניינת" :יש בתקופת האמוראי ביקורת על דרשני בקהל' ,בעלי
הגדה' ,שאינ יודעי אלא אגדה ובעזרתה בלבד מנסי לחנ את הע" )עמ' ;(26
אכ ,דרשנות שאיננה ראויה הנה תופעה עתיקה! בדור אחר הבעיה מוגדרת בצורה
שונה; ר' ברכיה בר ב יצחק שפירא בספר "זרע בר" שפורס בשנת ת"ו1646
מקדי ..." :ומכא תוכחה לאלו הדרשני שקרני ,אשר מקרוב באו ,שועלי
קטני' מחבלי' ,חובלי בעצמ ובאי לשנות הענייני' ,ובררו לעצמ דר לא
סלולה לא דרכו בו הראשוני' ולא שערו אבותינו ,רק מס בקרב רוח עועי,
מעשה תעתועי ורוח בקרב מעשה חידודי ,חדודי בחריפת של הבל."[...] ,
החשוב לענייננו הוא כי ביקורת לאפשוטה זו הופיעה בקוב של הגות חינוכית!
)שמחה אס ,מקורות לתולדות החינו בישראל ]ער :שמואל גליק[ ,א ,ניו יורק
וירושלי תשס"ב ,עמ' .(562
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הפוסעת בנתיבי שסללו קדמוני .הרב ויטקינד פועל מתו רגישות ,מתו
כאב אמתי לנוכח המצוקות ,ומתו הכאב נבנית דרשה מקורית המתייחסת
למציאות הקשה .א דרשה זו איננה גיבוב של אמצעי הסחה סנטימנטליי
הפורטי על הרגש ,יש בה מהל ספרותי עמוק ומאתגר אינטלקטואלית.
אני ער לחלוטי לאופי השיפוטי של קביעות אלו; אכ ,גלשתי מהגות
מחקרית להבעת חיבתי לאיש ולמחשבתו .אפשר ומותר הדבר בשורות
סיו של מאמר ואפשר שלא ,א בחינו יש ממד סובייקטיבי ,וישפוט נא
הקורא הער לווידויי ויבח את ערכו של ויטקינד כלפיו.

