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 פרקי חייו ומשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק תועדו בעשרות ספרים

 ובמאות מאמרים. ההחלטה לכתוב את הספר הזה לוותה אצלי בהתלבטות - האם

 ניתן להוסיף על הקיים? ואולם סקירה חוזרת העלתה כי המחקר האקדמי מרוכז

 רובו במשנתו ובניתוח טיעוניו. במקביל קיימת ספרות ביוגרפית על הרב קוק

 שנוצרה כמעט כולה במעגלי בית המדרש של חסידיו ותלמידיו. ספרים אלה

 גדושים בסיפורים ובאירועים שמהם התרחק המחקר האקדמי, והשילוב בין

 רעיונותיו ובין קורות חייו נעשה בדרך לא ביקורתית - ודאי שלא כזו היכולה

 לטלטל את הדימוי של הרב קוק כפי שהתגבש בקרב עשרות אלפי חסידיו.

 בספר זה ישולבו סיפור חייו ומשנתו של הרב קוק באופן שלא נעשה עד כה.

 לשם כך הסתמכתי - מעבר לספרות הרבה שנכתבה אודותיו - בעיקר על כתביו:

 איגרותיו - הן אלה שהובאו לדפוס והן שעדיין לא ראו אור - שימשו מצע לתיאור

 נפתולי חייו; מאמריו בעיתוני התקופה; ו׳שמונה קבצים׳(היומנים הגנוזים שקצתם

 ראו אור בתשנ״ט). כל הכתבים האלה מאפשרים קריאה חדשה ומרתקת של

 עולמו הפנימי.

 החומרים הקיימים בידינו על חייו הם רבים ומגוונים. הרב קוק אינו דמות

 מהעת העתיקה או מימי־הביניים, אלא אדם שהתהלך בינינו עד לפני כשבעים

 שנה. לא ניתן היה להכניס את כל שפע החומרים פרי עטו ועליו לגבולותיו הצרים

 והמוגדרים של ספר זה, בעיקר כשהמטרה היא הן לתאר את קורות חייו והן לבאר

 את הגותו.

 האתגר שעמד בפני בכתיבת ספר זה היה גדול, שכן תחום העיסוק שלי הוא

 פילוסופי־הגותי ולא היסטורי. לא בכל סיפור, אירוע ותיעוד עשיתי שימוש.

 ההסתמכות על סיפורים המופיעים אצל חסידיו הייתה במשורה, אולם לא

 התעלמתי מאלה - הן במקרים שבהם קיימות עדויות רבות שנטעו בי את התחושה

 כי הסיפור אכן משקף את המציאות, והן במקרים שבהם התיאורים של חסידיו

 היו הגיוניים על סמך הידע על הנפשות הפועלות.

 בספר זה ביקשתי לפתוח בעבור הציבור הרחב צוהר להכרת דמותו המרתקת

 של הרב קוק, שחייו ורעיונותיו חובקים את המחשבה היהודית והם חלק בלתי



 נפרד מתולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל עם כינונו, על כל תקוותיו, חלומותיו

 והכוחות העצומים שהיו גלומים בו מצד אחד, ועל החולשות, האמבות

 והכישלונות שליוו את המפעל המורכב הזה מצד אחר.

 כדי לסייע לשטף הקריאה פתחתי את ראשי התיבות שבמקורות המצוטטים

 ומראי המקום ניתנו במשורה ובקיצור. כל ההדגשות בספר הן שלי אלא אם כן

 צוין אחרת. אץ ספר הנקי משיבושים וודאי יש כאלה גם בספר הזה - כולם

 באחריותי בלבד.

 ברצוני להודות לכל הידידים הרבים שקראו את כתב־היד והעירו לי את

 הערותיהם. תודתי לרב אברהם זקש, למשה זריבי, לד״ר יעקב כהן, לאבי כצמן,

 למאיר סטווי, לפרופ׳ אביעזר רביצקי עורך הסדרה ולאביטל רגב־שושני העורכת

 הלשונית על קריאתם הביקורתית ומאירת העיניים. כן ברצוני להודות לצבי

 יקותיאל, מנהל מרכז זלמן שזר, על אורך רוחו ומאור פניו ולמעץ אבינרי־רבהון

 וליחזקאל חובב על סבלנותם וסיועם. יבואו כולם על הברכה.

 ספר זה מוקדש לזכרה של תלמידתי היקרה

 שירי נגר> זי׳ל(2002-1980)

 שהשתוקקה ללמוד מחשבת ישראל ונרצחה בידי בו עוולה.



 הקדמה

 לדמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי׳׳ה קוק! נקשרו כמה וכמה כתרים -

 מקובל, איש חזון, פוסק, דמות משיחית, מנהיג ציבור - אולם דומה שהתיאורים

 האלה אינם ממצים את עולמו ואישיותו. ספר זה מבקש לתאר כמה מפניו של

 הרב קוק שהיה דמות שנויה במחלוקת בחייו ובמותו: גיבור תרבות של הציונות

 הדתית; הכוח המניע מאחורי תנועות פוליטיות ששינו את פניה של מדינת ישראל

 בעבר ושהשפעתן ניכרת עד היום; קדוש בעיני רבים בעולם הדתי, בזוי בעיני רבים

 בעולם החרדי; מקור משיכה לרבים מאנשי ההתיישבות מראשית המאה ה־20 ועד

 ימינו.

 הרב קוק היה בין ההוגים הבודדים שהתמודדו באופו מעמיק ויסודי עם

 ההיבטים השונים של הקיום היהודי בעידן המודרני ותפנימו אותם בעולמם

 הרוחני. הוא התמודד הו עם ההשכלה שהלכה והתפתחה מהמאה ה־18 והן עם

 התנועה הציונית שהשיבה את העם היהודי לבימת ההיסטוריה. ההשכלה והציונות

 היו מבחינתו בסיס שעליו התרקמה תיאולוגיה שלמה שממנה התפתחו פסיקה,

 אגדה, קבלה, שירה, דרשנות ויומנים המקיפים מאות ואלפי עמודים של הגות

 חדשנית וחיבוטי נפש. לתפיסה הזאת, שבה החזון הציוני הוא מרכיב דתי, הייתה

 השפעה מעבר לכל מה שהכירה היצירה היהודית בעת החדשה.

 דמותו עוררה תחושות עמוקות של כעס, זלזול ואף פחד, ולעומת זאת, הערצה

 עמוקה והתפעלות. השפעותיה ניכרות בעשרות ספרים ובמאות מאמרים, עבודות

 מחקר ועלונים שנכתבו על־ידי חוקרים ומעריצים, לצד פשקווילים ומאמרים

 פובליציסטיים שפירסמו חרדים אשר יצאו נגדו בשצף קצף.

 לכותבים על הרב קוק לא חסרות אנקדוטות המשקפות את המתחים המורכבים

 שליוו את חייו. אחת מהן היא המפגש האמביוולנטי בין הראי״ה קוק - בעל

 החזות המזרח־אירופית, החרדית, הלבוש קפוטה וחובש שטריימל - עם שכנו

 לרחוב בשכונת נוה צדק שביפו הסופר יוסף חיים במר, מחבר ׳שכול וכשלון׳.

 המפגש הזה מתועד בספרו של הצייר והסופר נחום גוטמן. גוטמן מספר כי אנשים

 מסוגו של במר חשו בו־בזמן משיכה כלפי הרב קוק ורתיעה ממנו. וכך כותב

 גוטמן:



א [ש׳ בן ציון], המשורר שמעוני, ב  פעם אתת ישבנו על מרפסת ביתנו בנווה צדק. א

ר ועמון, ר׳ בנימין ואז״ר [אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ]. והנה הגיעה שעת ת  ב

 [תפילת] המנהה. ביתנו היה מול ביתו של הרב קוק. הרב קוק היה אישיות נערצה

 מאוד, הן בעיני הדתיים הן בעינינו אנו. בעיני היה נערץ משום שמצאתי אותו

 כאדם הכי יפה אשר פגשתי בחיי. צח מראה, בעל פנים שלווים ושלמים, תמיד נתון

 במין עצבות שקטה, טהור עיניים.

 עגמה סיפר גוטמן, הציע לסור אל הרב קוק ולהתפלל עמו מנחה. כמה מן

 הנוכחים התנגדו: "הרב קוק דתי. אנחנו לא דתיים״. ברנר היה בין המתנגדים.

 עמון, ר׳ בנימין ואז״ר יצאו יחד והלכו לביתו של הרב קוק, ולאחר מכן ליווהו

 לבית הכנסת. ברנר לא הלך עמם. ואולם הוא לא נשאר בביתו של בן־ציון. גוטמן

 סיפר כי ראה את ברנר - שסירב להצטרף לחבורה - צועד במרחק־מה מאחוריהם

 תוך שהוא ״מכניס כפות רגליו בדיוק בעקבות פסיעותיו של הרב קוק" (יבין חולות

 וכחול שמים', עמ׳ 188.

 ההליכה הזאת של במר מביעה את מורכבות יחסו אל הרב קוק. הוא כתב

 דברי ביקורת קשים על יצירותיו: "הנחותיו המבולבלות וחזיונותיו המופרכים [...]

 נבואותיו המסתוריות [...] פטפוטים [...] [ו]פרכוסים". ואולם בדבריו ניכרת גם

 הערכה כלפיו: "דברים לנו עם בעל נפש, ונפש סוערת, הומיה, שלולית אשר סער

 בה והיא מכה גלים". שלוש שנים לאחר מכן כתב: "גם אם בעל תכונה מצוינה

 הוא במחנה רבני ישראל, עדיין אין מן המידה לעשותו בחייו ובפניו גאון וקדוש".

 אנקדוטות רבות שופכות אור גם על יחסיו המתוחים עם שכניו יושבי ירושלים,

 אנשי היישוב הישן החרדי, שחלק מהם היו קנאים. אחת מהן מספרת כיצד ליד

 בניין ישיבת"אהל משה", שבראשה עמד הרב יצחק ירוחם דיסקיו(בנו של מנהיג

 הקנאים הרב משה יהושע ליב דיסקין [1897-1818]), נזרקה עליו תכולתו של עביט

 שפכין.

 האירועים האלה מעידים על מקצת ממורכבותו של הרב קוק. ספר זה מבקש

 לבחון את דמותו באמצעות כמה שאלות: מה מצאו אנשי היישוב החדש בדמותו

 שלא היה ברבנים אחרים? מה איים ברבנותו על העולם החרדי? במה שונה דמותו

 מדמותם של אנשי הציונות הדתית הרואים עצמם ממשיכי משנתו?
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