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וש הכוח: כוח וגבורה מגבורת הרוח לקידגרינבלום.  דרור
. רעננה: האוניברסיטה בציונות הדתית בין תש"ח לתשכ"ז

 עמודים 431. 2016הפתוחה. 

 * בעז כהן

  ספרו של גרינבלום עוסק ביחסה של הציונות הדתית אל השימוש בכוח. לדבריו, "אתוס הכח 
הפך ]...[ למרכיב דומיננטי בזהות הציונית דתית בימינו", ובספרו הוא מבקש להתחקות אחר  
שורשיו: "האם הערצת הכח, האפיינית כל כך לציונות הדתית בימינו, היא תופעה חדשה  
שהחלה בתשכ"ז לאחר מלחמת ששת הימים, או שמא מדובר באתוס המושרש בתנועה זו  

 (. 11מראשיתה?" )עמ' 
, הנחקרות פחות, כדי  1967-1948דרכו של המחבר בבחינת שאלה זו היא להתמקד בשנים  

להציג תמונה של המצב שקדם למלחמת ששת הימים ושל ההתעוררות הגאולתית שבעקבותיה  
(. את התמונה הזאת הוא מעמת עם עמדותיהם של אהוד לוז, אניטה שפירא ואחרים,  12)עמ' 

בין תש"ח לתשכ"ז במתינות ערכית ופוליטית שהתהפכה  המאפיינים את הציונות הדתית 
בעקבות מלחמת ששת הימים. גרינבלום מציע ראייה מורכבת יותר של הציונות הדתית  
בתקופת טרום ששת הימים. לטענתו, בחינה של הציונות הדתית מגלה כי "אקטיביזם משיחי,  

ערבי  –הסכסוך היהודי מתפשרות בסוגיית– עמדות תקיפות בהפעלת הכח הצבאי ועמדות בלתי
ואינם התפרצות 'יש מאין'   60–וה 50–בארץ ישראל, מצויים כבר בשיח הציבורי ]...[ בשנות ה

 (. כלומר, זהו תהליך ולא קפיצת מדרגה. 38שתחילתה ב'מלחמת הגאולה' בתשכ"ז" )עמ' 
גרינבלום משתמש במגוון מקורות וחושף בספר שלוש תופעות בולטות בציונות הדתית  

הערצתו והסתייגות ממנו; השנייה    —  מלחמת ששת הימים. האחת היא שניּות ביחס לכוח   טרום
היא עמדה אקטיביסטית בולטת "הרואה בהפעלת הכח אמצעי נכון למימוש מטרות";  

 והשלישית היא מרכזיותו של הדיון על משמעות הגבורה בשיח.  
הציבורית הציונית   הספר מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, "כח ומחשבה במחשבה

תשי"ח", גרינבלום מציג את השיח הציבורי על סוגיית הכוח כפי שהוא בא לידי  –הדתית תש"ח 
ביטוי בעיתונות ובכתבי עת. הוא מעמיד זה מול זה את מה שהוא קורא "הדגם הגאולי  

אקטיביסטי". כדי  –האוניברסלי בציונות הדתית", או "העמדה המתונה", ואת "הדגם המשיחי
ין את העמדות של הדגמים השונים גרינבלום דן במנעד רחב מאוד של מופעי הדיון הזה:  להב

חג החנוכה וגבורת הרוח, חרבת חזעה, היחס לצבא ולצבאיות, כיבוש הארץ, ומשמעותה  
מלחמת   — הגאולית של מדינת ישראל. הוא עוסק גם בסדרה של אירועים היסטוריים

ר קאסם ומבצע קדש. נוסף על הדיונים הכלליים המחבר  העצמאות, פעולות התגמול, אירועי כפ
יהודה קוק והרב שלמה גורן. דיון מיוחד מוקדש לכתיבה  – דן גם במשנתם של הרב צבי

 ההלכתית על סוגיות מוסר ומלחמה, שהתפתחה בתקופה זו. 

 
 התוכנית ללימודי השואה, האקדמית גליל מערבי   *
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בחלק השני, שכותרתו "כוח וגבורה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי של הציונות הדתית   
"ח לתשי"ח", המחבר עוסק בהיבט החינוכי של סוגיית הכוח. הוא מבחין בין העיסוק  בין תש 

דתית בני עקיבא. זוהי  –בכוח וגבורה בחינוך הפורמלי ובין העיסוק בו בתנועת הנוער הציונית
הבחנה נכונה, שכן שתי מערכות אלו, אף ששתיהן הגדירו עצמן כמשתייכות לציונות הדתית,  

ראו עין בעין בסוגיות מסוימות. בעיסוקו במערכת הפורמלית גרינבלום   לא פעלו בתיאום ולא 
– בוחן את הנושא לא רק מתוך הגישה של ספרי הלימוד כלפי היחס לערבים ולסכסוך היהודי

ערבי אלא גם מתוך דבריהם של מחנכים ותלמידים בנושא. בשער זה מתוארות דמותו ומשנתו  
ל תנועת בני עקיבא, שלדברי גרינבלום הסתייג מכוח  של הרב משה צבי נריה, מנהיגה הבולט ש

 (. 251צבאי ומגבורה פיזית )עמ' 
החלק השלישי נקרא "הדיון בציונות הדתית על משמעות הגבורה ביהדות בין תש"ג  
לתשכ"ז". שלא כבשני השערים הראשונים, שהתמקדו במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי  

סוגיות רעיוניות תרבותיות: הדיון על משמעות   פורמלי, בשער זה גרינבלום עוסק בשתי
שלדבריו הוא "מיתוס הגבורה המכונן   — הגבורה בשואה, והתפתחותו של מיתוס כפר עציון

(. הוא מתאר כיצד מנהיגים ופובליציסטים מקרב הציונות  350של הציונות הדתית" )עמ' 
וריה של מלחמת  הייצוג שלהם בהיסט–הדתית הביעו שוב ושוב בתקופה זו תסכול מתת

העצמאות ובאתוס הגבורה שלה, שהרי דווקא לציבור זה היה כבר במלחמת העצמאות ייצוג  
 רחב בבתי העלמין הצבאיים. 

בספר הצליח גרינבלום להראות תמונה מורכבת של עולם האמונות והדעות של הציבור  
תמונה שמופיעים בה כיוונים   — לאומי בתקופה שעד למלחמת ששת הימים–הדתי

מיליטריסטיים כאחד. עם זאת, ההסתכלות המורכבת הזאת נעדרת כאשר  – מיליטריסטיים ואנטי
הוא מדבר על הציונות הדתית, או על הציבוריות הדתית בימינו. למעשה, המוטיבציה שלו  

 לכתיבת הספר היא, לדבריו, ההקצנה שחלה בעמדותיה של הציונות הדתית: 

מיום ליום ומשנה לשנה לתנועה אשר מקצינה    ]...[ תהליך הפיכתה של הציונות הדתית
בסוגיות הקשורות לסכסוך הדמים עם שכנינו ולמאבק עם הפלסטינים על    עמדותיהאת  

ארץ ישראל ]...[. ניכרת אמונה יוקדת בתהליך הגאולה ]...[ אמונה זו מלווה בעמדות  
בו,  בלתי מתפשרות בסוגיית ארץ ישראל ובהצגת עמדות המקדשות את הכח ורואות 

 ( 11לרוב, את הפתרון המועדף, אם לא היחיד, לבעיותיה של מדינת ישראל. )עמ' 

הספר אינו עוסק בתקופה שלאחר ששת הימים, ולכן המחבר פוטר את עצמו מלהוכיח ולנמק  
את דבריו אלו אלא מביא אותם כאן ובעוד מקומות כעובדה בלתי מעורערת. הקורא אינו יכול  

ית עמוקה יותר של הציונות הדתית בתקופה שלאחר מלחמת  שלא לשאול אם בחינה מחקר 
ששת הימים ובתקופות מאוחרות יותר לא הייתה מראה אף היא תמונה מורכבת יותר בסוגיות  

 אלו. 
הספר מבוסס על ניתוח של המילה הכתובה ומסתמך על מאמרים, ספרים וקטעי עיתונות.  

מקובלת במחקר. אך כיצד נבחרים  כאשר רוצים לתאר עולם רעיונות ודעות זוהי הדרך ה 
הציטוטים? ואיזה דימוי הם משרתים? כאשר מסתכלים, למשל, על הפרק העוסק ברב נריה  
ובדמות העולה מהמקורות והציטוטים שנבחרו, נראה כי בחירה אחרת הייתה מציגה אחרת את  

 ה. עולם הרעיונות של האיש. זהו מלכוד העומד בפני כל חוקר המתבסס על חומרים כאל
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שאלה נוספת העולה מקריאת הספר היא אם הציונות הדתית הייתה ייחודית או שמא קולות  
מורכבים על השימוש בכוח ועל היחס לצבא נשמעו גם בתנועות ציונות פוליטיות נוספות.  

קסרקטין ומיליטריזם נכח בשיח הישראלי מראשיתו ונשמע גם הוא לצד   נראה שהחשש מחיי
הקולות שהאדירו את הכוח, וגישה השוואתית הייתה מראה דמיון בין תנועות פוליטיות ודתיות  
שונות. הציונות הדתית הייתה חלק מהציבוריות הישראלית המתגבשת, ונשמע בה מגוון  

פה. המציאות הישראלית המתחדשת של מדינה  הקולות שעלו בחברה הישראלית באותה תקו 
צעירה הנלחמת על חייה ומתמודדת עם בעיות ביטחון, כלכלה וחברה השפיעה על כל הקבוצות  

 באוכלוסייה, וההתייחסויות לאתגרי התקופה חצו מגזרים ותנועות פוליטיות. 
בציונות הדתית ויחסה   הצורך בראייה השוואתית ומורכבת יותר עולה גם בפרק העוסק

לגבורה בשואה. המחבר מתבסס על הפרדיגמה של מרכזיות המרד בתודעה הישראלית והמהפך  
שקרה בתודעת השואה בעקבות משפט אייכמן, ועל פי אלה הוא בוחן את הציונות הדתית.  
ואולם אף שזו הייתה הפרדיגמה המקובלת בכתיבה ההיסטורית על היישוב ועל המדינה  

בעשור האחרון אנו עדים למספר רב של מחקרים המערערים תפיסה זו. היסטוריונים    בראשיתה,
עם כבר הראו כי הגבורה הלוחמת הייתה  –כמו שרון גבע ואנוכי וחוקרות ספרות כגלי דרוקר בר

רחוקה מלהיות נקודת ההתייחסות היחידה לשואה, וכי הראייה של ההתנהגות היהודית בשואה  
גוונים בהרבה ממה שנטען קודם לכן. אין ספק שהתייחסות למצב המחקר  והיחס לניצוליה היו מ 

 העכשווי בתחום הייתה משפיעה על ניתוח יחסה של הציונות הדתית לגבורה בשואה.  
ספרו של גרינבלום אכן תורם תרומה חשובה לחקר הציונות הדתית והציבוריות הישראלית  

ופן טבעי, לחלוק על ניתוחים מסוימים  בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים. גם אם אפשר, בא
 או על דרך הצגת הדברים בסוגיות מסוימות, זוהי קריאת חובה למי שעוסק בתחום. 
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