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עידו תבורי*

קוקיזם היה במקורו עבודת הדוקטורט של גדעון ארן. הייתה זאת עבודת מחקר על כת דתית קטנה 
יחסית, אך כבר אז, כפי שארן מראה, החלו ישיבת מרכז הרב ותורתו של הרב קוק הבן )הרצי"ה( 
לצבור מאמינים ומוניטין. ואולם, בשנות השמונים נראה היה שגוש אמונים – ככת דתית – התפרק 
הספרייה.  מדפי  בין  נבלע  אחרים,  רבים  כמו  הדוקטורט,  אחרות.  דתיות  תצורות  בשלל  ונבלע 
כיום, כאשר התפיסה התאולוגית-לאומית של גוש אמונים השתלטה על חלקים נרחבים מהשיח 
כך קיצר  ובתוך  לנכון להוציא את הדוקטורט כספר,  היהודי, ארן ראה  ובעולם  הציבורי בישראל 

אותו ונתן לחומרים האמפיריים מקום רחב יותר.
כעבודת מחקר על שורשי גוש אמונים והתאולוגיה הציונית שקידמה התנועה, הספר הוא בעל 
עניין וחשיבות. כפי שארן מראה, גוש אמונים צמח מתוך משבר קיומי בחברה הדתית בישראל. 
להצלחת  התגובה  החילונית,  לציונות  בניגוד  זהותם  את  גיבשו  הדתית  מהחברה  שחלקים  בעוד 
הציונות המדינית לא הייתה כה פשוטה. בשביל דתיים רבים, ובעיקר בשביל הנוער הדתי שנולד 
לתוך הצלחת המדינה והאתוס הציוני-לאומי, היחס היה מורכב יותר. הם רצו לראות את עצמם 
כבשר מבשרה של המדינה, אך החלופות הדתיות שעמדו בפניהם לא אפשרו להם להחזיק במקל 
בשני קצותיו. גרעין גחלת, שממנו צמח גוש אמונים, היה מורכב בדיוק מצעירים מסוג זה שניסו 

לייצר חלופה דתית-מדינית ולאחד בין זהות דתית לזהות לאומנית. 
אולי החלק המעניין ביותר בספר הוא ההתחקות על האופן שבו גרעין גחלת "מצא" את הרבנים 
את  שמניע  חשיבה  אופן  מייצר  דרך  ופורץ  כריזמטי  רב  שבו  מעשה  לסיפור  בניגוד  קוק.  לבית 
חסידיו, הסיפור שמציג ארן מורכב יותר: דווקא אנשי גוש אמונים הם אלו שמוצאים את כתבי הרב 
קוק האב )הראי"ה( ואת הישיבה השולית למדי שניהל בנו. התאולוגיה והמיסטיקה הקוקיסטית 
תורה  נס  על  שהעלו  אלו  הם  וכך,  גחלת.  אנשי  התמודדו  שִאתה  לבעיה  אידאלי  פתרון  הציעו 
שהייתה שכוחה למדי, הפכו את כתבי הראי"ה לכתבים קאנוניים, נהרו אל ישיבת מרכז הרב והבנו 

אותה מחדש כאחת הישיבות התוססות והמשפיעות ביותר בעולם הדתי. 
החלקים  באחד  מתאר,  ארן  שבו  באופן  גם  ניכר  דתי  למנהיג  חסיד  בין  היחס  של  זה  היפוך 
דרכו  וכממשיך  כנצר  לרצי"ה.  החדשים  החסידים  התייחסו  כיצד  בספרו,  יותר  האתנוגרפיים 
אנשי  של  היחס  את  שמזכיר  באופן  הרצי"ה  של  קרנו  את  העלו  הקוקיסטים  האב,  קוק  הרב  של 
בו בזמן הם התעלמו ממנו בשאלות הלכתיות. הם הפכו את הרצי"ה  החצר החסידית לרבם, אך 
להתגלמות של הסינתזה החדשה בין לאומנות לדת, לנשא של משיחיות לאומית, ולא למנהיג דתי 

במובן המסורתי של המילה.
ברמה הסוציולוגית-תאולוגית, מרתק גם האופן שבו ארן מתאר את היחס שמייצרים הקוקיסטים 
הבלעדית של  נחלתו  אינה  הארץ  יישוב  אף שמצוות  מצוות.  תרי"ג  ובין  ההתנחלויות  בין מפעל 
למרכזית  זו  מצווה  והופכת  הולכת  הארץ  ביישוב  ההתבצרות  היהודית,  בהיסטוריה  אמונים  גוש 
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מאחרות. למעשה, הן בדמותו של הרצי"ה והן בדמותם של חלק מהקוקיסטים שמתאר ארן, יש 
דווקא מתפיסתם  הנובעת  בחלק מהמצוות  ראש  להקל  ושל האפשרות  הדהודים של השבתאות 

העצמית ככלי קודש. 
אך למרות חשיבותו של הספר, ודווקא מפני שהחומרים שמציג ארן מרתקים, יש משהו מתסכל 
ההתנחלויות.  מפעל  תחילת  של  אתנוגרפי  בתיאור  לספרו  ההקדמה  את  מתחיל  ארן  בקריאתו. 
בגופו  שם  היה  הוא  היסטוריים,  למחקרים  שבניגוד  היא  ספרו  לפרסום  ההצדקה  רבה,  במידה 
וערך אתנוגרפיה של תחילתה של תופעה שהפכה מרכזית כל כך בנוף הישראלי. ואולם, כעבודה 
אתנוגרפית, הספר אינו מקיים את הבטחתו. כמעט לכל אורך הדרך, החומרים שארן משתמש בהם 
הם קטעים מספרים וממנשרים )הן של הרבנים קוק והן של מנהיגי גוש אמונים(, חלקים מנאומים 
זו  נוכח. הסיבה שהיעדרות  יומן השדה של ארן אינו  ולעתים חומרים מראיונות שערך.  שנשאו, 
מתסכלת היא שהספר יכול היה להציג תמונה ייחודית של התעצבות התרבות הציונית-משיחית 
השאובה מהאופנים שבהם הבינו והבנו חסידי גוש אמונים את התאולוגיה הקוקיסטית ואת יחסם 
להתחקות  לארן  מאפשרת  אינה  בטקסטים  רק  כמעט  להשתמש  הבחירה  היומיום.  בחיי  לארץ 
בין  נראו האינטראקציות  כיצד  נשארתי תוהה  כקורא,  אחר "תרבות המתנחלים" באופן משכנע. 
הקוקיסטים ליהודים חילונים, וכיצד התעצב השיח הקוקיסטי לא רק בטקסטים אלא בשיחות אל 

תוך הלילה.
עם זאת, ולמרות החסר האתנוגרפי, זהו ספר חשוב הן ברמה המחקרית והן ברמה התאורטית. 
ברמה התאורטית, ספרו של ארן מראה כיצד תפיסה דתית חדשה פורצת את גבולות השיח הדתי 
הן   – קוק  הרבנים  מאמינים.  קהילת  של  הקיומיות  הבעיות  על  שעונה  חדשה  מערכת  ומייצרת 
הראי"ה והן בנו הרצי"ה – ייצרו תפיסה דתית שהשתלבה במפעל ההתיישבות הציוני ואף ראתה 
את עצמה כחוד החנית שלו. במובן זה, קוקיזם מציג סיפור ובריאני הכולל הן שאלות של כריזמה 
והן את האופן שבו פריצות דרך דתיות מארגנות מחדש את המחשבה הדתית ומאגדות את החברה 
 .)Economy and Society מספרו  נרחבים  חלקים  ובר  הקדיש  שלו  )נושא  חדשים  באופנים 
מעניין במיוחד בהקשר זה האופן שבו פריצות הדרך מבוזרות ומוְבנות הן על ידי וירטואוזים דתיים 
כדוגמת הראי"ה מחד גיסא, והן על ידי המשבר הלאומי-דתי של צעירים המחפשים באופן פעיל 

אחר סינתזה חדשה שתאפשר להם ליהנות מכל העולמות מאידך גיסא. 
לבסוף, ברמה האמפירית, ספרו של ארן מראה כיצד מערכת דתית-לאומית שנראית כיום ברורה 
מאליה, צמחה והתעצבה ביחס לתקופתה. בעידן של נפתלי בנט ומרעיו, כשמאות אלפי יהודים 
חיים בשטחים, וכשהיחס בין מצוות יישוב הארץ ההתנחלותי ובין הדת היהודית הפך טבעי, חשוב 
להבין כיצד התעצב המצרף הדתי-לאומי. הלאומנות הדתית הקוקיסטית צומחת בדיוק ממשבר 
בין כמיהה להיות חלק מהאתוס הציוני ובין העולם הדתי. כמו עבודות סוציולוגיות טובות אחרות, 
הספר מראה כיצד המובן מאליו התעצב מתוך תהליכים היסטוריים-חברתיים קונקרטיים. ובמובן 

זה, לספר משמעות פוליטית עמוקה.


