
  עדו רכני#הרב 

  תפי�ה המרק�י�טיתההרב קוק ו

  עיו� בכתביו המוקדמי�

ובראש� המהפכה , ה קוק חי בתקופה בה אירעו בעול� מהפכות גדולות"הראי

והיא �חפה יהודי� בכל , המהפכה היו יהודי� רבי�בהנהגת . הקומוני�טית

, התייח� הרב קוק לתופעות ש�ביבו, על פי דרכו'. העול� לעזוב את תורת ה

את האידיאולוגיה הקומוני�טית ני�ח . ובכלל זה לאידיאולוגיה הקומוני�טית

וביניה� , בכתבי� רבי�, ב� למשפחה יהודית מתבוללת מגרמניה, קארל מרק�

במ�גרת . 1848יתי ובהיר במניפ�ט הקומוני�טי שהתפר�� בשנת בני�וח תמצ

נבח� כיצד הגיב הרב קוק לעיקרי האידיאולוגיה הקומוני�טית כפי שמרק� , זו

כיו� שניתוח , לדברי� אלו חשיבות רבה עד לעצ� היו� הזה. ני�ח אות�

 פתרונותיוג� א�  ,המציאות של מרק� הוא אחד הי�ודות של מדעי החברה

  . בעיני רבי� ככושלי� בעקבות כשלו� המשטרי� הקומוני�טיי� נחשבי�

כוללת את העקרונות  �1מקובל לטעו� כי תמצית האידיאולוגיה של קארל מרק

  :הבאי�

ועל גבה נבנה מבנה העל ) או כלכלית(המציאות הממשית היא חומרית   .א

  .הרוחני והחוקי, התרבותי

מעמדות בי�  ההי�טוריה היא בעיקרה מלחמת, במציאות החומרית  .ב

בימיו של מרק� המדכאי� ה� הבורגני� והמדוכאי�  .מדכאי� ומדוכאי�

 ).הפרולטריו�(ה� הפועלי� 

, עושה הבורגנות שימוש ציני בכלי� תרבותי�, כדי לדכא את הפועלי�  .ג

 .דת וחוק, לאומיות, כגו�

הפתרו� הבלתי נמנע למתח בי� המעמדות הוא מהפיכה שתוצאתה   .ד

ואיחוד פועלי , והמשפחות, הלאומי�, הקניי� הפרטיה�ופית היא ביטול 

  .כל העול�

הראשוני� (כגו�, עי� איה)  על רקע זה נעיי� בעמדתו של הרב קוק בכתביו

  .ב�וגיות אלה

כדי להציג את ה�ביבה האידיאולוגית שבה פעל , בכל פרק יובאו דבריו של מרק�

  ).ג� א� לא קרא בעצמו את המניפ�ט הקומוני�טי(הרב קוק 

  

  מרכ� קרל.: ער", 461' עמ, , כר" כד1998, העברית' אנצ, ראו למשל  .1
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  חומריות רוחניות ולאומיות

בתרבות ובדת אמצעי� של הבורגנות כדי לשלוט , קארל מרק� ראה בלאו�

  :(המניפ�ט הקומוני�טי, פרק ראשו�)בפרולטריו� 

. חייו של הפרולטריו�-שנה אי� לה� קיו� בעצ� תנאייתנאי החיי� של החברה ה

-דבר ע� יח�ישוב אי� לו  ,יח� לאישה ולילדי� ,קניי�-הפרולטר הוא מחו�ר

ההשתעבדות המודרנית , העבודה התעשייתית המודרנית; המשפחה הבורגניי�

הפשיטה אותו מכל , באמריקה ובגרמניה, אשר אחת היא באנגליה ובצרפת, להו�

, קדומי� בורגניי�- ה� לגביו כ" וכ" משפטי�, הדת, המו�ר, החוקי�. אופי לאומי

  .בורגניי�שמאחוריה� מ�תתרי� כ" וכ" אינטר�י� 

מה שבאמת מניע את , לטענתו, הטענה של מרק� עמוקה ורחבה עוד יותר

והרוחניות משתנה והולכת בהתא� לשינויי� במצב החומרי , המציאות זה החומר

  :(המניפ�ט הקומוני�טי, פרק שני)

שהייצור הרוחני משתנה והול" יחד , א� לא ,תולדות האידיאיות מה מלמדות ה�

האידיאות השולטות בכל זמ� לא היו אלא האידיאות של  ?ע� הייצור החומרי

  .המעמד השליט

שהרוחניות איננה אלא קצ� על פני הגלי� של המציאות החומרית , טענה זו

ואכ� הרב ). לאו דווקא יהודי(בוודאי אינה יכולה להתקבל על ידי שו� אד� דתי 

  :יקו�, אות א)ת (מידות הראי"ה, ער" לדוגמא , קוק חלק על כ"

 הקט� ג�. טוב מעשה וכל הגו� למוד כל, טובה מדה וכל. מו�רי תקו� בכלש

 הלא והרוחניות, שבנפשו הרוחניות את מרומ� הוא, נאה שיחה אפילוו ,שבקטני�

 שבנפשו הרוחניות הרמת י"שע ונמצא ציאותה [של נפשו].מ כל י�וד היא

 מאד אמי# קשר ביחוש מתיחשת הפרטית ההויהו ,בהויתה נפשו כללות מתרוממת

 ההויה היא מתעלית, ההויה של אחד חלק התרוממותב וממילא, הכללית ההויה אל

  .טוב דבר בכל חקר אי� עד ולמותע באמת מתקני� ובזה. כולה

  .כל תיקו� רוחני אישי משפיע ב�ופו של תהלי" על כל המציאות כולה, כלומר

קוק להשפעתה התייח� הרב , מעבר למחלוקת הא� ישנה רוחניות ומה חשיבותה

להשפעת החברה על המטרות , ולהיפ", של הרוחניות והלאומיות על החברה

הביטוי האנושי העליו�, בכל  �הרב קוק טע� שהרוחניות והלאומיות ה. הרוחניות

  :(למהל" האידאות בישראל, פרק א)אומות העול� 

�גנו� החיי� ו�גנו� המחשבה של האד�, הכוללי� את כל מהותו, מתבלטי� ה� 

במלא תכנ� ברעיו� החברה וברעיו� הרוחני, שה� הנ� האוצרות של הצורה 
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הלאומית והאמונית אשר לצבורי� האנושיי�, כשה�גנוני� האלה מתבררי� ביותר, 

וקויה� הרשמיי� נגמרי� ברוח האמנות אשר להי�תוריה, אז אנו מוצאי� את שתי 

ת החיי�, הפרטיי� האידיאות האנושיות הי�ודיות, ההולכות וחוזרות בכל מ�בו

והחברתיי�, הרוחניי� והמעשיי� האידיאה הלאומית והאידיאה האלהית הראשונה 

בתור �גנו� החיי� ה�דרניי� של החברה והאחרונה בתור �גנו� המחשבה של 

  הרעיו� הרוחני.

א מהווה תנאי להגשמה יללאומיות הישראלית בכ" שה תבנו��, יש ייחודי

אלא בע� של� , ל שלא מדובר במ�דר של נזירי�רוחנית של כלל העול�, רק בגל

(אורות, למהל" שיש לו חיי� חומריי� וחברה נורמאלית שמכילה מעמדות שוני� 

  :האידיאות בישראל, פרק ב)

 פוליטית מדינה בעל יהיה זה שצבור, דוקא צרי" זו] רוחנית[ שאיפה של מלואהל

 וגוי ונבו� חכ� ע�", האנושית התרבות ברו�, לאומית ממלכה כ�או ו�וציאלית

 האר# ואת הע� את ומחיה שמה מושלת המוחלטת האלהית האידיאהו ",גדול

 ואנשי ונזירי� ח�ידי�, מצויני� חכמי� יחידי� רק שלא, דעת מע�ל .חייה במאור

 בכל ומשוכללי� מתוקני�, שלמי� עמי� ג� כי, האלהית האידיאה אורב חיי�, קדש

 השדרות כל את בתוכ� הכוללי�, שלמי� עמי�; המדיני והישוב תרבותה תקוני

 המשכלת, הפרושית, האמנותית האינטליגנציה רו� מ�, שונותה האנושיות

 ועד, והאקנומיות הפוליטיות, ה�וציאליות, הרחבות מערכותה עד, והקדושה

  .ומגוש� נמו" היותר אפילו, לגותיופ לכל הפרולטריו�

 חייו את בו ומטביע כזה ע� בקרב ומזדקק העולה, האלהית האידיאה ורא

  .כולו בעול� כ"אח הוא פועל, המלאי� לאומיי�ה

כדי להגשי� את המטרה הרוחנית של ע� ישראל עליו להיות במוב� , רוצה לומר

ובכלל זה ג� את , ע� שכולל מעמדות שוני�, החומרי ע� ככל העמי�

ובוודאי ערכ� , כדי להדגי� לכל העמי� שעוצמת� של החיי�, זאת. הפרולטריו�

, במילי� אחרות. מותני� בכ" שה� יונקי� מהרוחניות ושואפי� אליה, של החיי�

. הרב קוק לא רואה פתרו� למתחי� בחברה בהתמקדות בשיפור המצב החומרי

בהכרה שהרוחניות היא  נעו#הפתרו� האמיתי למצוקות החברה והאומות , להיפ"

  .מו הלאומי של הע� היהודיהתכלית והדר" להדגי� זאת לכל העול� היא קיו

  המעמדות בחברה

  :תיאר את החברה כ" (המניפ�ט הקומוני�טי, פרק ראשו�)מרק� 
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, ועבד חורי�- ב� .מעמדות מלחמת של ימי� דברי ה� כה עד חברה כל של ימיה-דברי

 זה ניצבו ומדוכאי� מדכאי� בקיצור, ושוליה אומ�, וצמית בארו�, ופלבאי פאטריצי

 מאבק, גלוי עתי�, נ�תר עתי�, פו�ק בלתי מאבק ניהלו, מתמיד בניגוד זה מול

 המשותפת בשקיעת� או כולה החברה כל של המהפכני בשינוי פע� כל שנ�תיי�

  .הנאבקי� המעמדות כל של

אול� התנגד לביטול , ה קוק ה�כי� שישנ� מעמדות שוני� בחברה"הראי

(עי� איה המעמדות אלא ראה את הפתרו� בחיי� של כבוד הדדי בי� המעמדות 

  :בכורי�, לד)

 האיכרי� מזה מעבר, ומעמידיה האומה לקיח כל של הכללית ההתחברות ביחש

 ה�ו ,האדמה מחיק האד� לחיי הדרושי� החומרי� בהוצאת עמלי�ה האדמה עובדי

 לחשבו� צטרפתמ הפרטית עבודת� שתהיה י�ושואפ קודש ידיה� את נושאי�

 המשטר מבעלי ה� מושפעי� בזהו  ,יעקב אלהי ובית' ד הר של הקדושה התכונה

 ה�, וצורתה חמרה האומה של הקצוות ה� אלה. הגזברי�ו ה�גני� הפחות וההנהגה

 י"ע יבא יחשה אמנ�. קודש רגשי מלא בלב לזה זה יחש� להכיר תנועעי�מ

  ...יחד ג� ובעבודה המעשי שכלב המשתמשי� האומנות בעלי, באמצע העומדי�

 ורחש היתרו� את להורות] האיכרי� לפני[ אומניותה בעלי מפניה� עומדי� כ"ע

 ה� תעודת� על להורות בשלומ� ושואלי�. הפשוטי� חייה�ב מכירי� שה� הכבוד

 ובכלל בה� הו�י�ל א"כ מעולמ� להוציא� לא, דרכ� פ"ע בחיי� אשר� הגדילל

 האומה מגמת שהוא עליו� היותר י�ודה אל כולו שמתחבר, וטוב שכלול האומה

 החלק מאותו היוצא התועלת ער" את האנושיות מ� לקח כל שיכיר, הישראלית

 שרק. כבודו אהבה לו יו�י� והשתנותו ריחוקו פ"ע ודוקא. בתכונותו מנומ הרחוק

 ההבטחה של האור זרחי ,צדדיה בכל הזאת העליונה ההכרה בהתמלא אז

 שכ� לעבדו' ד בש� כול� לקרא ברורה פהש העמי� אל אהפ" אז" לנו התכליתית

  ".אחד

בעלי המשטר : "המעמד העליו�: הרב קוק מתאר חברה שיש בה שלושה מעמדות

הטענה . האיכרי�: המעמד הנמו"", בעלי האומנות: "מעמד הביניי�", וההנהגה

ת מוצרי המזו� הב�י�יי� של הרב היא שהמעמד הנמו" מייצר א נההראשו

ומעמד , של החברה" התכונה הקדושה"המעמד הגבוה את , הנדרשי� לקיו�

ה של הרב היא שהמעמד הגבוה יהטענה השני. הביניי� מתוו" בי� שני המעמדות

הרב מדגיש . צרי" לכבד את המעמד הנמו" על תרומתו ול�ייע לו להו�י� אושר

ללמד את האנושות כולה כיצד שאחת המטרות של האומה הישראלית היא 

על ידי הכרה הדדית בערכו ותרומתו של , ליצור הרמוניה בי� המעמדות בחברה

  .כל מעמד
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  ניצול הפועלי�

 את כ" מתאר מרק�. הפועלי� התוצאה של המאבק בי� המעמדות היא דיכוי

  :(ש�) בתקופתו לאחר המהפכה התעשייתית הפועלי� של הדיכוי

מעמד הפועלי� , כ� מתפתח הפרולטריו�, כלומר ההו�, ככל שמתפתחת הבורגנות

ואי� ה� מוצאי� , שאי� לה� קיו� אלא על זמ� שה� מוצאי� עבודה, המודרניי�

פועלי� אלה האנו�י� למכור עצמ� . זמ� שעבודת� מרבה את ההו�- עבודה אלא כל

וכמוהו מופקרי� ה� לכל חליפות , אחד ה� �חורה ככל חפ# �חיר אחר-אחד

  .לכל תנודות השוק, התחרות

והוא מתאר באופ� ציורי ונרחב , הרב קוק מקבל את הטענה העובדתית הזו

  :(עי� איה ברכות ז, כג)יח�ית את ניצול הפועלי� לאחר המהפכה התעשייתית 

שעבדי� מ שבהיות יד� גוברת וה�, מצאו באנשי� המוצלחי� כאלהי ולא עוד שא�

, ה� לח� חוק� די �פק�ל עבור� שיהיהאינ� דואגי� , בעניי ע� בשכר פעולת�

, האחד, מפני שני דברי�. תתמיד בריאות�ש ושיהיו באי� לנוח כפי הכח הטבעי

 שהרי אי� מזונת�, כ בלבב� לומר שה� עושי� עול"פע� כמ שאי� רגש היושר

כריח� לעבוד אצלו הוא מ וכיו� שאינו. ועבור עבודת� יקחו לה� מה שירצו, ליה�ע

באמת ה� מוכרחי� לקבל עליה� תנאי� קשי� ש פ"אע, מעניי�חושב שנקי הוא 

ג� א� יקצרו ימיה� או ]כיו� ש, השני. [ה� לעמוד בה� מפני עניי�ל שאי אפשר

  .חרי�א כי ימצא לו פועלי�, י� האדו� המשעבד בה� מפ�יד מאומהא ,יחלשו

תנאי� הכוללי� שכר בלתי מ�פיק - הרב קוק מתאר מצב בו פועלי� עובדי� בתת

הרב קוק מ�ביר זאת . וללא שעות מנוחה כ" שבריאות� נפגעת"), די �פק�"(

הרי המע�יק אינו חש , בכ" שכיו� שמדובר בשוק חופשי ובהע�קה בה�כמה

למע�יק אי� אינטר� לשמור על , כמו כ�. אשמה בעקבות תנאי העבודה הדלי�

כותב הרב קוק , במצב כזה. בריאות עובדיו כיו� שתמיד יוכל לגיי� עובדי� חדשי�

  :(ש�)שיש יתרו� אפילו לעבדות 

. כ יחו� על ממונו"�פו עכ כיו� שהעבד הוא קני�, אבל חק העבדות הוא מג� לזה

וג� אז . אז רק אז תהפ" העבדות לצרה, אכזרו האדו� איש רע מעללי�' זולת א� יהי

 משפחה שלה עבדי� הול" ונפר# אז בידי ה�וחרי� יעשו רעות בחייה בהיות מ�חר

  .יטול העבדות במדינות רבותב כאשר נראה בשני� האחרונות שגרמו, העבדי�

דווקא הבעלות על העבד גורמת לאדו� לרצות לשמור על בריאותו של , כלומר

  .ב�ופו של דבר יח� מחפיר לעבדי� גר� לביטול העבדות, אול�. העבד
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ול הפועלי� חוזר על התיאורי� הקשי� של ניצ (עי� איה ברכות ב, טז)ה קוק "הראי

  :במקו� נו�� בו הוא רואה יתרו� בעבדות

וכמה �כנות , כיפי עפר שש� האויר משחתו למשל העובדי� מפני דלות� במערות

-קני�ו א� היו העובדי� עבדי�. ב"י הרי�ות מפלי העפר וכיו"ע צפויות להעובדי�

 ל כ�פ� להיטיב את מצבע אז א� בהיות� דלי מו�ר לא היו ח�י�, כ�� להבעלי�

ת התקרות לבל יזדמ� שיעשו מכרותיה� א לחזק, לטהר את האויר, העובדי�

עשיר ה אבל עכשיו יאמר. ל עבדיו וישמר� כשומר כ�פו ונכ�יוע כי יחוש, קבריה�

, לא יפ�יד מאומה, שחתת האוירה י"הנה א� יקצרו ימי חיי הפועלי� ע, אביר הלב

 וא� בבת אחת יקברו חיי�. �ו� ביומו ישיג פועלי� אחריי כי בשכירות שמשל� מדי

  .לא לו נוגע הדבר, ה� מאות ואלפי�מ

והא�ונות הרבי� שאירעו , התיאור המפורט של תנאי העבודה במכרות הפח�

. בה� מלמד על כ" שהרב קוק ראה ג� הוא תופעה של ניצול קשה של הפועלי�

 דברי� דומי� כתב הרב. ניצול שהיה גרוע מבחינות מ�וימות אפילו מהעבדות

  :(אגרות הראי"ה א, פט)באגרת שעו�קת בנושא העבדות 

הרי ה� עבדי� , והנה למשל העובדי� במכרה הפחמי� שה� נשכרי� מרצונ�

ויותר נח לו שבמנהרה יח�ר , והעשיר שלבו אטו� לועג לכל צדק ומו�ר ...לאדוניה�

] עשרות אלפי[פ שעל ידי זה יתקצרו חייה� של עשיריות אלפי� "אע, אור ואויר

רק שלא יוציא מכי�ו עשיריות אלפי� שקלי� לכונ� , אנשי� ויעשו חולי� אנושי�

לא ישי� , ויקברו חיי� עובדיה, וא� לפעמי� תפול מכרה. המנהרה במצב יותר טוב

  .כי ימצא עובדי� אחרי� נשכרי�, על לב

העולה מכא� הוא שהרב קוק היה רגיש מאד לניצול החמור של הפועלי� 

היה ויכוח בינו לבי� ה�וציאלי�טי� או המרק�י�טי� ש�ביבו כ" שלא , בתקופתו

  .ומו�כ� על כול� שהמצב היה מחפיר, בעניי� זה

  מהפכנות

  :(מרק� פרק ראשו�)מרק� ראה את הפתרו� לבעיית השעבוד על הפועלי� במהפכה 

 עקבנו, הפרולטריו� של בהתפתחותו ביותר הכלליי� השלבי� את שתיארנו בשעה

 עד, הקיימת החברה בקרב, יותר וא� פחות א�, ה�מויה חי�אזר- מלחמת אחרי

 ידי-על שלטונו את מכונ� והפרולטריו�, גלויה במהפכה מתפרצת היא שבה לנקודה

  .הזרוע בכוח הבורגנות מיגור

(עי� איה שבת א, עה, וראו עוד בניגוד לכ" הרב קוק ראה בדר" של מהפכה �כנה חמורה 

  :פנק�י הראי"ה, חלק ב, פנק� מ"א, אות לו; עי� איה ברכות ט, רעא)במקורות שכבר הובאו למעלה: 
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 הול" הוא החיי� בדרכי הנמזג הרע אשרב ,עבר רע לטהרת ישנ� דרכי� שני והנה

 לבטל שת�כי� אחת השקפה ישנה כ"ע, בה� נוטל שהוא חלקה ער" לפי ומתפשט

 ולבנות, הקלקולו הרע נשרש שבה� ישני� ערוכי� �דרי� אחת בבת לאבדו

 יוצאת ש�, מצאנ אחר דר" שאי� במקו� רק כ"ע... חדשי� בניני� העבר מהחומר

 הזמ� באור" ב�בלנות לתק� הוא תמידיה הדר" אבל, וכלה שרו� השחת של המדה

 ,המציאות מ� יאבדו לא הרעי� הכחות שג� באופ�, מגרעותה את רבי� וברחמי�

  ...לטובה ישמשו א"כ

 ובתיקו� בפרט עצמו בתיקו� החפ# של המגמה תהיהש ראוי ולבלע להר� לא כ"ע

 מהיר להיות אל א"כ, רבי� וח�רונות מומי� לה� המלאי� החיי� ב�דרי, כללב עול�

 הדרכי� ולאבד לבלע א"כ דר" י�א המהיר התיקו� בבקשת כי, התיקוני� במעשה

 יותר צד שאי� במקו� היא נמצאת הזאת הדר" אמנ�, רעה ע� הטוב לאבד, הישני�

 ושוא� המאבד, החברה לש החיי� ב�דרי וכ� ...כבושה דר"' שתהי חלילה בלא נאות

 כעדות ממשלההבהליכות וכמוה�... טובה רב אבדי ,בחפזו� לתק� מ"ע בזע� להר�

 נטיה ולתק� לטהר כדי דרי��של למהפכה הנטיה היתה, הימי� דברי �ופרי

 בשביל והחרבת� ישני�הה�דרי� הרי�ות של הדר" הוא מ�וכ� וכמה... טבעית

 פני� עז כל ממחבוא� יקומו כזה מנהג התפשטבכי, נחוצי� תיקוני� איזה להביא

 דע,ומקובל מתוק� דבר בכל יד שישלח במה חזו� להעמיד יתנשאו,ופוחז ריק וכל

 הפוחזי� פחזות פנימתבטל חלילה היא התורה בדר" ההולכת הרצויה שהטהרה

  .בראש הקופצי� וההדיוטי�

 מהפכנית, האחת :שבמציאות ברע לטיפול דרכי� שתי שישנ� אומר קוק הרב

 תיקו� שמגמתה ו�בלנית איטית ,יהיהשנ .הרע של ורחב מהיר ביטול תשכולל

 פתאומית שמהפיכה מזהיר קוק הרב. שבה הרעי� החלקי� כולל, המציאות

 דבר של ב�ופו גורמת שהמהפיכה כ", שליליי� גורמי� להתחזקות נוח כר מהווה

 מכווני� אלה שדברי� מאד מ�תבר. שבמציאות הטובי� בחלקי� דווקא לפגיעה

 במשטר ברו�יה המלוכני השלטו� את שהחליפה, הקומוני�טית המהפיכה כנגד

 מ�ר 2.עול� תיקו� של" חזו� להעמיד" ני�יו� של בכ�ות פחות לא אכזרי דיכוי של

 אלעזר ובנו יוחאי בר שמעו� ברבי שעו�קת הבאה מהפ�קה ג� עולה דומה

(עי� איה שבת ג,  נשר� היה עיניה� נותני� שהיו מקו� שבכל לאחר למערה שהוחזרו

  :רעד)

  

על המפכה  ביקורת דומה כתב אדמונד ברק על המהפכה הצרפתית ב�פרו: מחשבות  .2

  אהר� עמיר, תשנ"ט). :בצרפת (הוצאת של�, תרגו�
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 צריכי�שיהיו, נפש� טבע מעצ� עניני� כמה להחלי� צריכי� ה�לזה אמנ�

 מעלת� אל שה� כמו החיי�את להעלות הצור" של הזאת ההשקפה פ"ע להשתנות

 לזה יחדו כ"ע. העול� חרב� בלא לה א"שא פתאומיתלמהפכה לשאו� ולא, הראויה

,טבע� בעצ� הנדבקי� קלקולי� מצד הנפשות את לתק� הנועדהזמ� אותו

  .עצמיות� בשינוי הטוב לצד להכשיר�

  הקניי� הפרטי והגבלתו

כפי ש�יכ� , אחד הי�ודות החשובי� של המרק�יז� הוא ביטול הקניי� הפרטי

  :פרק שני) (המניפ�ט הקומוני�טי,זאת מרק� 

-במוב� זה יכולי� הקומוני�טי� ל�כ� את תורת� במאמר האחר: ביטול הקניי�

  הפרטי.

 משפטית להגנה שזוכה פרטי קניי� של בקיומו תומ", להלכה בהמש", קוק הרב

 לרכ" רצו� של מ�ר מ�וימות בהלכות קוק הרב רואה, זאת ובכל. יח�ית רחבה

מקורות הבודדי� הוכ" כתב הרב קוק באחד . הפרטי הקניי� על ההגנה עוצמת את

  :)פט ,אגרות הראיה כר" א(הקומוניז�  לבה� הוא התייח� באופ� ישיר א

 יחיד כל זכיות הגבלת ובי�", של" ושל" שלי שלי" של הצדק כח על קו המעביר

 באמת הנאבד הדבר על והנה. המשפט שבעמקי הקשי� מהדברי� אחד זה, ויחיד

 והשיקול, היחוד כח על בו גובר השיתו� כח כבר היאוש שאחר, תורה הכריעה

 ובלא, טוב גרעי� נמצא בה שג�, הקומונא לצד המאזני� כ� את בזה השוה האלקי

  .הרכוש בכח ולצדק לטוב השימוש יתרו� את ידו על להכריע מקו� נת� יאוש

דהיינו, ביטול הקניי� הפרטי הוא פגיעה בצדק, אול� גרעי� האמת שישנו 

בקומוניז� בא לידי ביטוי בהלכות מ�וימות המגבילות את הקניי� הפרטי, כגו�, 

  חפ# שאבד והבעלי� התייאשו ממנו. ההלכה שכל אד� רשאי ליטול לעצמו

תחו� הלכתי נו�� בו ראה הרב קוק מימוש של היח� הראוי אל הקניי� הפרטי 

 נפרעו ולא ונ�פירע זמ� שהגיע חובות פיו על, בשמיטה חובות הוא דיני שמיטת

 המשנה תיהנחי את קוק הרב מפרש זה בעניי�. השמיטה שנת ב�ו� נמחקי�

  :(עי� איה שביעית, יב) הדברי� בראש מביא הוא אותה וללווה למלווה (שביעית י, ח)

 פי על �א"]:הלווה[ לו אמר", אני משמט]: "המלווה[ לו יאמר בשביעית חוב מחזירה

  ".השמיטה דבר וזה: "שנאמר, ממנו יקבל]", החוב את לפרוע רוצה אני[ כ�

'", דלשמיטה קרא כי" מפני הוא בשביעית החוב שמיטת של עקריתההתכלית

 מפני, העניי� על עשירי�השליטת לרגלי שמתקב# כבד היותר העול את לה�יר

 מי בלב מוטבעת תהיה והעבדות הכניעהש.להלואה פע� איזה לה� שהוצרכו
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להכניע עלול הזה והשיעבוד", מלוה לאיש לוה עבד" חבירולחוב עצמו על שירגיש

  .המלוי� המה שיהיו תקיפי� עשירי� לפני לב ישרי תא

 י�ודשלהעיר העקרי הי�וד ע� החרצובות אלה ותתיר השמיטה באתכ� על

 לכל המשות� טובהשהוא, הכללי העליו� התכלית ע� מחובר הוא הקניני�

 הקניני� ביטול דר" ע� שלא ולהכיר דעתלצרי" זה שע� אלא'. ד יצורי הנמצאי�

 חילוק ע� א� כי, הכלל הצלחת של הזאת העליונה מטרהלהאד� יבא הפרטיי�

  .הזה הדמיוני היתרו� לרגלי הבאות רעות מתוצאות הזהירותוהרכוש

 שה� תכונות פיו לעהמודרכי� על יפעול שלא נשמר להיות צרי" ישר דר" כל הנהו

, שמירה זה ע� צריכה שביעית לשההשמטה כ� על, למדת� חו# כשיוצאות רעות

 תכלית לי�וד לו די כ� על. רעהו ברכוש מנגע הצדקוהיושר רגש את תחליש שלא

  .מלוהלמלוה העבדות ועול ה�בל י�ור שבזה", אני משמט" דיבורבהשביעית

הרב קוק טוע� ששמירה על הקניי� הפרטי עלולה לגרו� לשעבוד ועבדות של 

כדי . של העשיר על פני העני" יתרו� דמיוני"וא� ליצירת , החייבי� לבעלי ההו�

להתמודד ע� החשש הזה צוותה התורה על שמיטת החובות כדי לשחרר את 

ולב�� את התודעה של השוויו� המהותי של כל , העניי� מכבלי החובות

פעה שלילית ביטול הזכות הקניינית עלולה לגרו� לתו, אול�'". הנמצאי� יצורי ד"

לפיכ" האיזו� הנכו� נוצר כאשר המלווה אומר . נגדית והיא הזלזול ברכוש הזולת

  .והלווה מתעקש בכל זאת לשל� לו, שהוא משמט את החוב

, הפרטי הקניי� את לבטל אי�, האחד: עקרונות שני קובע קוק הרב אלה בדברי�

 מהותי של בעלי ו�יתר של כוזבת תודעה ליצור עלול הפרטי הקניי� קידוש, והשני

  .ההו� על ח�רי הרכוש

בשולי הדברי� יש להזכיר דברי� ידועי� שכתב הרב קוק לשלמה זלמ� שרגאי 

  :)קצד , חזו� והגשמה, עמ'שלמה זלמ� שרגאי(

 של עקבי בקיו� כי בודאות להניח יש, התורה של החברתי המשטר מהו לקבוע מבלי

 המשטר" יוכל לא, ופשרות ויתורי� ללא והכלכלי החברתי בשטח התורה חוקי כל

 הישר ועשית" לזה ונו�� התורה מצוות כי. להתקיי�] קפיטלי�טיות" [הרכוש של

 הבעלות את כ" כל מצמצמי�, הדי� משורת לפני� ולא, די� זהו שבישראל" והטוב

  .כדאי וללא אפשרי לבלתי נעשה שקיומו עד הרכוש של והזכויות

שההלכה אינה מאפשרת את קיומו של הקניי� מדברי� אלה עולה שהרב קוק טע� 

הפרטי, וממילא יש כא� תמיכה בביטולו. ג� א� נקבל פרשנות זו, הרי שאמירה זו 

היא חריגה ביח� לאמירות רבות אחרות של הרב קוק בשבח השמירה על הקניי� 

נותנת שיש ללכת אחר רוב ההתבטאויות. בנו�� לכ", נית� לפרש  הפרטי, והדעת
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באופ� מתו� יותר ולומר שיש כא� תמיכה בהגבלת הקניי� הפרטי תו" דברי� אלה 

  שמירה על קיומו, ואז הדברי� משתלבי� ע� הרוח העולה מהמקורות האחרי�.

  פתרו� ראשו�: הגבלת הקניי� הפרטי

אחת (הדר" לייש� את שני העקרונות ה�ותרי� היא מחד גי�א שמיטת החובות 

חייבי� לשל� את חוב� למרות שה� ומאיד" גי�א הנחייה ל), לשבע שני�

  :(עי� איה שביעית, יד)רוח דומה נושבת ג� מהפ�קה הבאה . פטורי�

 החוב של השמיטה תכלית י�אכי. הימנו נוחה חכמי� רוח בשביעית חוב מחזירה

 הגבלת היא במשפטיה התורה שי�וד, הרכוש ענייניבהמשקל ונטיית הפרעו� מניעת

 גבלתהשע� אלא. שלו שהוא במה אד� מבני אחד כל בקני� הצדק העמדתוהרכוש

 א�, ממנו הבאי� הח�רו� דדיצאת שתשלול עד, הנדיבות רוח שתשפע צרי" הקני�

 תכלית יש כי ההכרה מצד השמיטה זכירת. נגישההמניעת היא התכלית עיקר כ�

 חכמההקניני שה�, הרכוש מקניני לאד� ויקרי� נשגבי� יותר קניני�ונשגבה

  .רכושהקניני כ� ג� לפניה� שיכנעו צרי" לקנות� שכדי, והצדק

ושוב מחד גי�א הוא . הקניי� הפרטי לג� כא� הרב קוק מדבר על היח� הדואלי א

ומאיד" גי�א הוא מדגיש , קובע באופ� ברור שיש לשמור על הקניי� הפרטי

, ולכ�". קניני החכמה והצדק"שהקניי� הפרטי כפו� לערכי� חשובי� יותר וה� 

  . תי� יש לבטל את הקניי� הפרטי כדי להתמודד ע� הח�רונות שהוא גור�לע

  רוחניות: שני פתרו�

 לניצול כלי היא שהרוחניות שטע� למרק� בניגוד. הרוחניות הוא השני הפתרו�

 ויוצרת, בחברה המתחי� את שממתנת היא שהרוחניות קוק הרב כותב, הפועלי�

  :(עי� איה ברכות ט, רעא) השוני� המעמדות בי� ההדדי והכבוד ההרמוניה את

היא שאלה שא� תתנהג בלא �דרי יושר , ובדי�ועלת פועלי�אדבר ידוע הוא שש

ויותר ג� כ� עלולה. ותר חזקות של הירו� השלו� האנושיהיתהיה מה�בות

ימתי תעמוד שא,טעות את האנשי� שה� דלי� בשכל ובמדות רמות ונאצלותלה

רה וחק ובמא�� ג� כ� עול מלכות תועט� בכלבב, לה� הצלה להרימ� משפלות�

  .שמי�

קלטת הנכי מבלעדי דעת אלהי� האמתית, ות� יועילו כל אלהלהאשר באמת רק

תרבה , בי� והשוני�הר לפי פרטיה' י הכשר כל �דרי עבודת ד"בלבבות רק ע

י אמצעיי� של חמ� "ע, יה על העליונהתההשערוריה בעול� ויד התקיפי� לעול�

,ומי יהיו ה�ובלי� עול קשה של אדוני� קשי�. �ר ומשרי�מוצת כל גדריושד ופרי
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יי ע� הנכשלי� ענרק אלה, י� לרוח� מעצור ושתאות� וגאות� לא תדע שבעהשא

  .גשמיתוהי חלישות� הרוחנית"בדר" החיי� ע

ודעת ' י הרבות יראת ד"ע, נושיהאכ רק בזאת יתוק� זה החלק הרשו� של השלו�"ע

ומוזהרי� על ההליכה בדרכי ' שיהיו יראי ד, נהגו האדוני�יתאז לא, אלהי� בעול�

כיריה� כי א� ושע� פועליה�, כירי� את חובת הצדק בהכרה שלמה פנימיתומ'ד

באשר ג� ה� , בה אל אדוניה�אהוהפועלי� מצד� ישיבו. באהבה וחבה יתירה

גזל משפט משניוהיא תג� בעד עריצות ו, ובה עליה�הט'באמונה יעשו כיד יראת ד

  .דדי�הצ

, הרב קוק כותב שדעת אלוקי� מביאה להגברת השלו� וההרמוניה בעול� בכלל

אשר במקרה של , עובדי�- הוא מביא את יח�י מע�יק, כדוגמא. ובפרט בחברה

הירו� ("להתדרדר למתחי� ואפילו למלחמת מעמדות  י�ניצול האחרוני� עלול

של הפועלי� כנגד כל מקור �מכות מאבק שעלול להוביל להתמרדות "). השלו�

הרב קוק מזהיר שמהפכה שכזו מביאה אנשי� ח�רי . ובכלל זה ג� �מכות דתית

כאלה שב�ופו של דבר יטילו את חיתת� על אות� , מעצורי� אל כ� השלטו�

יתכ� שדברי� אלה מכווני� באופ� . פועלי� שהביאו אות� להחזיק בעוצמה

די מהר כשלטו� אכזרי ומרושע לא פחות  �פציפי אל המשטר ה�ובייטי שהתגלה

בניגוד למהל" המהפכה הכושל מציע הרב קוק נתיב . ממשטר הצאר שהודח

הפועלי�  לשבו דווקא דעת אלוקי� מביאה את האדוני� להתייח� א, אלטרנטיבי

  .ובכ" ליצור יח�י אחווה ושיתו� פעולה שמועילי� לשני הצדדי�, בכבוד

עושה הרב קוק כאשר הוא בא לנתח את העול� שימוש מפתיע במודל המעמדות 

כאשר הרב קוק מחיל את מודל הניצול של המעמד הנמו" ג� בעול� . הרוחני

והפתרו� הוא , לטענתו אי� ברירה אחרת). שמרק� כופר בקיומו(הרוחני 

(פנק�י הראי"ה, חלק ב, פנק� מ"א, אות שהמעמדות הגבוהי� יכירו תודה למעמד הנמו" 

  :לו)

, ה� מי�די התרבות, אלה האנשי� הפשוטי�, בעל המלאכה, האכר, שהפועלכש� 

מ המשתמשי� "ומ, וה� ה� המקיימי� בפעולותיה� את החברה האנושית

אשר מזה באה הצעקה , המושלי�, המנהיגי�, ה�וחרי�, בכחותיה� ה� אחרי�

א כ� הו... מ המהפכות לא יתנו את האושר"ומ., בעול� החברותי המביאה למהפכות

  .בחיזיו� הרוח

את הקדושה , את השירה הנשגבה, מה שממציא ביד האד� את ההגיו� העליו�

י "ההול" וזור� לו זרמיו ההולכי� לאט ע, העליונה הוא הכח של יושר הלב האיטי

ה� הנ� ממציאי , ההמוני� הגדולי� בעלי נטיית הלב לתמימות לישרנות ולאמונה

לגהצו ולה�עי� אותו , אינ� יכולי� ל�דרואבל . הרגש הטוב והאגד הרוחני בעול�
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, ה�ופרי�, חכמי המו�ר והדת, רק הכח של האנשי� הרוחניי� המפותחי�. ל�עיפי�

שמעמידי� את החזיו� הרוחני  ,ה� ה� הרכושני�, וכל הוגי הדעות, המשוררי�

והממציאי� , ובאחרית הימי� המשבר בא. בצורה פועלת ומ�ודרת ומשפיעה בעול�

תובעי� את זכות� על הרכוש הרוחני יותר עוד ממה שה� תובעי� את הראשוני� 

  .והאזני� צריכות להיות נטויות עד כמה יש עמ� מהצדק, חלק� על הזכות החמרית

תיאור שנדו� כבר (הרב קוק מתחיל בתיאור הניצול של הפועלי� בידי בעלי ההו� 

. הרב קוקהתיאור הזה הוא א" ורק משל לעיקר הטענה של , אול�), למעלה

החידוש הגדול של הרב הוא שג� בעול� הרוחני ישנו מעמד גבוה שמשתמש 

הניצול הזה עלול להביא . בכוח הרוחני והמו�רי של ההמוני� ובכ" מנצל אות�

להתמרדות של ההמוני� שדורשי� את זכות� בהישגי� הרוחניי� של המעמד 

וני� ייהנו הפתרו� של הרב למתח שעלול להיווצר הוא שאכ� ההמ. הגבוה

כפי שראוי שייעשה , מהתוצאות של הפיתוח שנעשה על ידי המעמד הגבוה

  .בתחו� החומרי

  פתרו� שלישי: שיתו$ פעולה בי� המעמדות

והציע את דר" הפתרו� , ה קוק ע�ק במתח שבי� המעמדות"במקו� אחר הראי

  :(פנק�י הראי"ה, חלק ב, פנק� מ"א, אות לו)

 וה�, התרבות מי�די ה�, הפשוטי� האנשי� להא, המלאכה בעל, האכר, שהפועל

 בכחותיה� המשתמשי� מ"ומ, האנושית החברה את בפעולותיה� המקיימי� ה�

 החברותי בעול� הצעקה באה מזה אשר, המושלי�, המנהיגי�, ה�וחרי�, אחרי� ה�

  .למהפכות המביאה

 הממציאי� הפועלי� אלה כאשר א"כ האושר את יתנו לא המהפכות מ"ומ

 כל י"ע הפועל אל ויצאו שבאו הכשרונות בכל ישתמשו, המכשירי� של הראשוני�

 ההכרה ואותה המועט השכר באותו, עבודות� פרי את שלקחו השניות הידי� אלה

  .הממציאי� של בערכ� הקטנה

הרב קוק דוחה ) בה כבר ע�קנו(למרות ההכרה שישנו ניצול של המעמד הנמו" 

הפתרו� הוא בכ" , לדבריו. הוא במהפכהאת הטענה של מרק� שהפתרו� 

. בזכות עבודת�, שהפועלי� ייהנו מהתוצרי� של התיעוש והכלכלה של הבורגנות

שבה הפועלי� תורמי� את כוח , הרב קוק מתאר כא� חברה הרמונית יותר

והתוצאה היא רווחה , והבורגנות את היכולת הארגונית והכלכלית שלה, העבודה

  .לכל החברה
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כ" למשל כותב הרב קוק שבעל , ית זו חוזרת בכמה הקשרי� נו�פי�גישה הרמונ

(עי� איה לב יימנע מתיעוש כדי להרחיב את מ�פר מקומות העבודה -מפעל טוב

  :ברכות ז, נג)

�עיפיו וחלוקת עבודתו, ב הדבר דומה למי שמי�ד בית חרושת גדול מאד, מרובהו

למלאות�, יהי' די לו  ל הפעולות שבכחוכ אשר א� יצמצ� להעמיד על כל פועל

ועל פ ודל המלאכה וריבויה. אמנ� א� יראה רק למצא מקו� לכלג באל� פועלי� לפי

מצא מקו� ג� לאל� י שלא ישב בטל ויהי' ממלא איזה מקו� בבית המלאכה, אז

�וד התכלית על מה הי' חפ# האדו� לכונ� י אלפי� פועלי�. א"כ יהי' הדבר תלוי לפי

 הוא, א� הוא לצור" עצמו ופרנ�תו או לאהבת בצע והו�גדול הה את בית המלאכה

וממי� [מכונות] ד ז מוב� הדבר שיצמצ� בפועלי�, וא� יוכל להשתמש בכוחותא

הנהיג העבודה כ"א ע"י עזרת ל שיעלו לו בזול יעשה כ�, ומה שלא יהי' לו אפשרות

לו. במקרה יהנה האיש ההוא מטובו ויתפרנ� מעמו  אד� חי שמה יפנה מקו� לאד�,

דדית צ אדו� ההוא אי� לו צור" וחפ# לא בבצע כ�� ולא בשו� תועלתה אבל א�

בודה לעניי ע�, באופ� ע מהמלאכה כולה, וכל מגמתו אינה כ"א שימצא מקו� לת�

דבה וצדקה, ולא יגיע לה� הפ�ד מו�רי ע"י נ שלא יאבדו את כבוד� ע"י קבלת�

 פש מחופש רק איזה מקו�צלות. אז ודאי יחר# האדו� למצא בחע הרגיל� בלח�

השתמש בכחות ל אפשר למלא שמה בפועל חי הנהנה מיגיעו, ודבר זר יהי' לוש

  עמל� ומציאות�.מ דוממי� הבלתי מרגישי� טוב וקורת רוח

, ברווחי� ולכ� יעדי� תיעוש �הראשו� מעוניי, הרב קוק מתאר שני בעלי מפעל

על התיעוש כדי להרחיב את יוותר  ולכ� מעוניי� להעניק עבודה לפועלי�, והשני

  :(עי� איה שבת ב, עא)מ�ר דומה עולה מדברי הרב קוק הבאי� . מ�פר הפועלי�

 בקרב האד�יוצר ש� כ� שעל, בעול� העושר של התשוקה למציאות תכליתעוד יש

 הרכוש מציאות י"שע, הכללית החברהטובת מפני, העושר קני� של זו תשוקה א"בנ

  .דברו ועושי מעבדיו אד� בני הרבה ממנו נהני�כ"ע אחד במקו� הרב

בחברה האידיאלית בעל ההו� משתמש בכישרונותיו כדי , על פי דברי הרב קוק

ריכוז ההו� בידי בודדי� מאפשר , לדבריו. להע�יק פועלי� רבי� ולתת לה� פרנ�ה

זהו תיאור הרמוני של חברה בה . פיתוח של התעשייה והרחבת מעגלי התע�וקה

  .בעלי ההו� הוא שמאפשר את הגברת הרווחה הכלליתקיומ� של 

  �יכו�

מהפיכה שיהודי� רבי� היו שותפי� , הרב קוק חי בעיד� המהפיכה הקומוני�טית

  .והתמודד אית�, הרב קוק היה מודע לטענות הקומוני�טיות השונות, ואכ�. לה
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, הרב קוק חלק על טענתו של מרק� שהמציאות הממשית היא חומרית, ראשית

  .שהמציאות הממשית היא רוחנית והחומר מושפע מהרוח טע�

הרב קוק קיבל את הטענה המרק�י�טית שבחברה יש מעמדות שיש ביניה� 

הוא לא ראה מטרה בביטול המעמדות אלא ביצירת שיתו� פעולה , אול�, מתח

הרב קוק מחה על ניצול הפועלי� במ�גרת המהפכה , כמו כ�. ביניה�

וא ראה בכ" עוול מו�רי שיש בו כדי להצדיק את עד כדי כ" שה, התעשייתית

  .העבדות

הוא התנגד : הרב קוק התנגד לשני הפתרונות העיקריי� של מרק�, אול�

וטע� שבמקו� לשחרר את הפועלי� מ�בל� היא תשעבד אות� , למהפכה

  .הוא התנגד לביטול הקניי� הפרטי, כמו כ�. לאדוני� חדשי� ואכזריי� יותר

  :ב קוק למתח החברתי ה�הפתרונות שהציע הר 

, השונות בהלכות ישנ� לכ" דוגמאות. וביטול ללא הפרטי הקניי� הגבלת  .א

  .כ�פי� ושמיטת קרקע שמיטת הלכות, כגו�

 לה� ותגרו�, ההו� בעלי של התנהגות� את שתעד� הרוחניות הגברת  .ב

 .שלה� הפועלי� אל בכבוד יותר להתייח�

  .המעמדותקריאה לשיתו� פעולה והערכה הדדית בי�   .ג

אחז בתפי�ה מורכבת שיש בה מצד אחד י�וד  קוק שהרב ולומר ל�כ� נית�

שמרני החושש משינוי �דרי בראשית וממהפכות, ומצד שני הוא אחז בעמדות 

  אידיאלי�טיות המקוות ליי�ודה של חברת מופת מתו" רוחניות ורצו� טוב.

 שעוצבה, זמננו בת הרווחה מדינת על חושב קוק הרב היה מה להערי" קשה

. החיי� בי� היה לא כבר קוק הרב כאשר השנייה העול� מלחמת לאחר בעיקרה

 לבעיות מענה לתת הני�יו� את בחיוב רואה היה שהוא נותנת הדעת, אול�

. הגבלתו תו" הפרטי הקניי� הגנת על המבו��ת, יח�ית מתונה בדר" החברתיות

 מלחמת על השיח שקיעת את בחיוב רואה היה קוק שהרב מ�תבר, כ� כמו

 העובדי� איגודי בי� ה�כמי� כריתת של הדר" והתחזקות, המעמדות

 לחיזוק ג� במקביל לפעול קורא ההי קוק שהרב אול�, מ�תבר 3.והמע�יקי�

  .הרוחניות ככלי למיתו� יצרי� ומתחי� כלכליי�

  

בהקשר זה נית� לציי� כמה ה�כמי� בולטי� שנכרתו בישראל בשיתו� של המע�יקי�,   .3

, ההחלטה על פנ�יה חובה 1985המדינה והה�תדרות: תוכנית הייצוב הכלכלית בשנת 
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