
  I  1  2004, 5ישראל 
  

  מאמרים
  
  
  
  
  

  *בוטינסקי והדת'ז
  

  

  שלום רצבי
  
  

  כללי . א
בוטינסקי אל הדת והמסורת היהודית הוא עניינו המרכזי של 'יחסו המורכב של זאב ז

 יחס זה אין להבינו כנובע מטעמים פרגמטיים בלבד או לחלופין מגחמות לא 1.מאמר זה

לדת בכלל וליהדות בוטינסקי ' יחסו המורכב של ז,לטענתי. נהפוך הוא. מבוקרות

משום כך יש להבינו בראש . המסורתית כדת בפרט מובנה בתפיסת העולם המיוחדת לו

שורשים שלא , וראשונה כפרי פעילותם המשותפת של שני שורשיה העמוקים של הגותו

בוטינסקי אל ' השורש האחד הוא זיקתו האינטואיטיבית של ז2.תמיד עלו בקנה אחד

ואילו השורש השני הוא תפיסתו הלאומית . עשרה-תשעההליברליזם של שלהי המאה 

לאותה לאומיות : דהיינו, הקרובה ללאומיות האינטגרלית של ראשית המאה העשרים

                                                           
לאום ויהדות , גזע: דיון משווה'מאמר זה הוא הרחבה לנושא שנדרשתי אליו לראשונה במאמרי   *

שיוקדש  אלבתקומת ישר עיוניםשיראה אור בכרך ', בוטינסקי' זאבמ בובר וז"בהגותם של מ
  . )דיון משווה, רצבי: להלן (בוטינסקי'לז

של [דת ומסורת בחייו ובמחשבתו ',  רמבהליהוא:  ראו,דתלבוטינסקי 'לשאלת יחסו של ז   1
, האידיאולוגיה הציונית,  שמעונידעוןג; 145-166' עמ, )ד"תשכ (9' חוב ,האומה ',]בוטינסקי'ז

 ,Yaacov Shavit, Jabotinsky and the Revisionist Movement ;289-292' עמ, א"ירושלים תשס
1925-1948, London 1988, p. 119      

  . דיון משווה,  רצבי,ראו גם   2
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הרואה ביסוד הביולוגי הגזעי גורם דומיננטי בקביעתם ובעיצובם הן של הלאום 

   3.כקולקטיב והן של היחידים המרכיבים אותו

לא אל : ודוק, בוטינסקי אל היהדות המסורתית' זמשמעם של דברים הוא שיחסו של

היה מצד אחד יחס קרוב מאוד ליחסם של , ך או אל הוגה דעות יהודי זה או אחר"התנ

בוטינסקי בדת שריד 'ברוח גישה זו ראה ז. הליברלים בני עידן סוף המאה אל הדת בכלל

רק במסגרת חייו   להעניק לה מקום בחיי המדינה המודרנית ןשל תרבות עתיקה והיה מוכ

כמי שהיה אמון על ברכיהן של תפיסות לאומיות אינטגרליות , מצד שני, אך. של הפרט

 את , באתוס המוסרי שבמקרא, או ליתר דיוק כפי שאראה להלן,בוטינסקי במקרא'זיהה ז

לא כזה היה יחסו ליצירה היהודית . המבע האותנטי ביותר לרוחו של העם היהודי

שכן יצירתה . ה לגרסתו יצירה שכוחה ומשמעותה לא היו בה עצמההיא היית. לדורותיה

 ואף לא ,ותכניה היו פרי הגלות ולא יועדו לסיפוק האתוס המוסרי של העם או של היחיד

 , שעיקרה הלכה,היצירה המסורתית. בוטינסקי הבין אותה'של הדתיות היהודית כפי שז

שרדותו של העם היהודי בוטינסקי רק לשם הבטחת הי'נועדה ונוצרה אליבא דז

אך . ידי יצירת חיץ בינו לבין החברה המבוללת-  על,במציאות ההיסטורית המשתנה

בוטינסקי לא נרתע מלהתייחס אל המסורת 'שז, כפי שאטען להלן, ברור הוא לכן

  . היפה לשעתו בלבד, ויהיה חשוב ככל שיהיה, היהודית לדורותיה כאל אינטסטרומנט

 ומהביניים כ-  כדוגמת הרציונליזם המסורתי של הוגי ימי,לא מסורת פנים יהודית

ואף לא הוגיו הראשונים של , ם וממשיכיו או מורשת תנועת ההשכלה היהודית"הרמב

הם אפוא שעיצבו את , העם-פינסקר או אחד, כדוגמת משה הס, הרעיון הלאומי היהודי

מו האוניברסלית אלא דווקא השקפת עול, ניסקי ליהדות כדת וכתרבותיטוב'יחסו של ז

לאישושה של קביעה זו די . הליברליזם והלאומיות האינטגרלית: על שני רכיביה

להצביע על כמה עובדות ביוגרפיות הקשורות להתפתחות תפיסתו הלאומית של 

או ליתר דיוק להיחשפותו אל הלאומיות בכלל ואל הלאומיות היהודית , בוטינסקי'ז

. גדל והתחנך בסביבה יהודית מסורתיתלא ינסקי בוט' ז,שלא כרבים מבני דורו. פרטב

מהאוטוביוגרפיה שכתב . הוא מעולם לא למד בישיבות או בקלויזים של מזרח אירופה

                                                           
השאלה , גורני: להלן (1985אביב -תל, השאלה הערבית והבעיה היהודית,  גורניוסף י,ראו גם   3

שבה החברתית והמדינית של  המח:כל יחיד הוא מלך, חור- בילסקי בןפאלהר. 222-226' עמ, )הערבית
 .155-195 ,119-152' עמ, )כל יחיד הוא מלך, חור-בילסקי בן: להלן (1988אביב -תל, בוטינסקי' זאבז

 ראו ,בוטינסקי לבין מקומו של הגזע בעיצוב היחיד והעם'על המתח בין הליברליזם שבהגותו של ז
 Michael Stanislawski, Zionism and the Fin de Siecle, Cosmopolitanism and Nationalism :גם

from Nordau to Jabotinsky, California 2001,אב ז;)הציונות, סטניסלבסקי: להלן ( ואילך209'  עמ 
על השלום , 'פמןי קוחזקאל י;285-287' עמ, ו"אביב תשל-ירושלים ותל, תולדות הציונות, לקויר

 .195-204' עמ, ו"אביב תרצ-תל, בחבלי הזמן, ')'מלחמת מעמדות  בישראל'מילואים למאמר (הלאומי 
אביב -תל, הרעיון הציוני לגווניו', תורת הלאומיות האינטגרלית – נס-חד: בוטינסקי'ז, ' אבינרילמהש

  . 182-215' עמ, )בוטינסקי'ז, אבינרי: להלן (1991
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ל גורדון והקפדה "ידיעה קלושה של מספר שירי י, ניתן ללמוד שמלבד שעורי העברית

,  לדוגמה,כך. 'מגע פנימי עם היהדות'על דיני הכשרות ששררה בביתו לא היה לו כל 

', כנסת קטן לצורפי הזהב-בית'הוא מספר שבשנת מות אביו ביקר שלוש פעמים ביום ב

 4.'לא התאקלמתי בו וגם בתפילות לא השתתפתי חוץ מאמירת קדיש, 'הוא מוסיף, אך

. 'שמירת כשרות כבדה'בוטינסקי שבביתו שררה ' בהתייחסו לשבת מעיד ז,בדומה לזה

 ואף את ,קר ובערבו נרות בערב שבת ומתפללת בבהייתה מדליקה, הוא מספר, האם

בוטינסקי שתפילות 'אולם גם פה מציין ז. 'קריאת שמע'ו' מודה אני'ילדיה לימדה לומר 

ותהיה אמיתותם , אין ספק שדברים אלה. 'לא נגעו בלבבי'ומנהגים דתיים אלה 

 על 6. יש בהם כדי ללמד על ניכורו מהיהדות כדתיות שבלב5,הביוגרפית אשר תהיה

 שהוא כלל וכלל ,מידת ניכורו מהיהדות המסורתית יכולה להעיד אף העובדה התמוהה

לא זכר אם בבית הספר הפרטי שאליו נשלח למד משהו מתולדות עם ישראל או 

   7.מתרבותו

  
  

  1.9.1903, בוטינסקי'זאב ז
  ]באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

                                                           
, בוטינסקי'ז: להלן(ז "ירושלים תש, אבטוביוגרפיה: כתבים',  חלק ראשון, סיפור ימי, 'בוטינסקי'זזאב    4

  .  18' עמ, )סיפור ימי
שאף אם אכן כדברי סטניסלבסקי אין לקבל את מהימנותם של כתביו , זהמן הראוי לציין בהקשר    5

 לק, הרי שיש בהם כדי ללמד על דימויו העצמי, בוטינסקי כנתונים מאליהם'האוטוביוגרפים של ז
, הציונות, סטניסלבסקי, ראו. ים ומתנגדים כאחדוחומר על האופן שבו רצה להצטייר בעיני חסיד

  . ואילך116' עמ
  . 18' עמ, ימסיפור י, בוטינסקי'ז   6
  .  19' עמ, שם   7
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בוטינסקי כבר בילדותו 'נחשף ז ,לעומת זרות זו לתרבות היהודית המסורתית

לימודיו הגבוהים בברן ואחר כך ברומא רק העצימו את . באודסה לתרבות האירופית

חשיפתו אל התרבות האירופית של עידן סוף המאה ובעיקר אל התורות הלאומיות 

בחשיפתו לתרבות ו,  בזרותו וניכורו ליהדות8.ובאיטליה בפרט, שרווחו באירופה בכלל

ברקע ביוגרפי זה יש כדי להסביר ולו גם , י הרוח הלאומיים ששרו בהאירופה והלכ

ירופה  אבוטינסקי לציונות לא אירעה במזרח'במקצת את העובדה שהתוודעותו של ז

כפי שהוא מעיד על , היה זה. אלא דווקא בתקופת לימודיו במרכזי התרבות האירופיים

 הוא אף נשא את נאומו שם. 1898שאליה נרשם בשנת , באוניברסיטה בברן, עצמו

 וואמנם באותה שנה החל אף את פעילות. נאום ציוני דווקא, לדבריו, אשר היה, הראשון

 ספק אפוא אם למסורת היהודית היה תפקיד כלשהו בעיצוב 9.'בתור ציוני'הספרותית 

 הוא מעיד על מקורות עיצוב עולמו מיפור ייס ואמנם ב10.בוטינסקי'ציוניותו של ז

  : ותי כדלקמןתרב- הפוליטי

מיום  [...]. אם יש לי מולדת רוחנית הריהי איטליה יותר מאשר רוסיה

ואת חייו חייתי עד יום , בואי שמה נטמעתי בציבור הנוער האיטלקי

המדינה והחברה נתגבש , כל יחסי לבעיית הלאום. עוזבי את איטליה

   11.בשנים ההן תחת השפעה איטלקית

  
  לאחר היעדרות ממושכתישראל -מגיע לארץ, בוטינסקי'ז

  ]7.10.1928, דאר היום[

                                                           
  . 182-184' עמ, בוטינסקי'ז,  אבינרי,ראו גם   8
  . 27'  עמ,סיפור ימי, בוטינסקי'ז   9

  .246' עמ, הציונות, ניסלבסקיטראו גם מסקנתו של ס   10
  . 27' עמ, סיפור ימי, בוטינסקי'ז   11
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בוטינסקי 'דברים דומים נוכל ללמוד גם מהתייחסותו הרטרוספקטיבית של ז

 הוא, לדוגמה, כך. להתפתחותו הציונית בשנות לימודו במרכזיה השונים של אירופה

מהרגשה 'שהייתה לא יותר , בשנים אלה' שטחית'מעיד על עצמו שאת ציוניותו ה

 12.וכתבי מאציני' אגדת גאריבלדי'העשירו ועשוה להשקפה , העמיקו' נקטיביתיאינסט

גם את יחסו למסורת , כמובן, טבעי הוא לכן שכאשר עיצב את עולמו הציוני ובמסגרתו

 על רקע זה קל 13.היהודית לא גורמים פנים יהודיים הם שהיו דומיננטיים בעיצוב זה

גובש מכוחם של אותם , דתית- בותיתלהבין שיחסו הפנימי אל היהדות כמסורת תר

הרכיבים שבעת ועונה אחת גם חשפו אותו לציונות כתנועה הלאומית של העם היהודי 

 שבמסגרתה שב וכונן את קשריו עם ,וגם נטלו חלק בעיצוב תפיסת עולמו הציונית

הליברליזם ותפיסתו : קרי, היהדות כתרבותו המסורתית והדתית של העם היהודי

  . יתהלאומית הכלל

  

בוטינסקי ומקומו בעיצוב יחסו 'דמוקרטי בהגותו של ז-הרכיב הליברלי  .ב
  לדת

  בוטינסקי'דמוקרטי בהגותו של ז-ליברליהלשאלת מקומו של הרכיב 
ליברלי הוא צורת המשטר המועדף על -מן המפורסמות היא שהמשטר הדמוקרטי

יטוי להעדפה זו  ואכן לא פעם נתן ב14.בוטינסקי ולו גם אם רק מבחינה עקרונית'ז

על יחסו לליברליזם יכול , לדוגמה, כך.  בנאומיו ובמאמריו הפובליציסטיים,במכתביו

במכתב מביע . 1938בשנת , מנהיג המפלגה הליברלית, ללמד מכתבו לבארטלט

ומאידך , מחד גיסא, מדינת המשטרההמאפיינת את ' המשמעת'בוטינסקי את סלידתו מ'ז

  רחוק -גיסא את אמונו כי בעתיד הלא

ועל סיסמאותיו יחזרו בכל רחבי תבל , יתמכו בו המוני נוער נלהב[...] 

ולגבי , שעשו כן לגבי הקומוניזם לפני חמש שנים, באותה היסטריה

                                                           
  . 28' עמ, שם   12
אביב -תל, חרב היונה,  שפיראניטהא; 155-157' עמ, מלךהוא כל יחיד , חור- בן בילסקי,ראו גם   13

   .246' עמ, הציונות, ניסלבסקיטמסקנת ס, וכן; 215-216' עמ, 1992
; 28-76' עמ, מלךהוא ד כל יחי, חור- בן בילסקי, ראובוטינסקי'זדיון נרחב בתפיסתו הפוליטית של ל   14

, )עורכת(ל "הנ :בתוך', בוטינסקי'השקפתו הליברלית והדמוקרטית של זאב ז, 'כהן-רפאלה בילסקי
 ;13-37' עמ, 2001אביב -תל, בוטינסקי' משנתו הליברלית והדמוקרטית של זאב ז:למהותה של הדמוקרטיה

  .   220-230' עמ, האידיאולוגיה הציונית, שמעוני
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מכיוון , אלא שההשפעה תהיה עמוקה יותר; הפאשיזם היום

   15.קסרקטין- שלא כאותן דתות, שהליברליזם מושרש בטבע האדם

 את המשטרים הטוטליטריים ום אלה על רקע תפיסתמן הסתם יש להבין דברי

,  כיוון שכך16.חולים בלבד-כבתי – או בלשונו הציורית ,למיניהם כאמצעי חירום זמניים

, הוא מוסיף, אין ספק, אך. ייתכן שפעמים הם נחוצים ואולי אף הכרחיים, הוא מבהיר

 יודע מתי ישוב אין הוא,  יתר על כן17.'חולים אין עושים שיטת חיים- משטר בית'שמ

[...] המון זה של צופים נלהבים ': אך דבר אחד ברור לו. תור הזהב של הליברליזם

הידד , פורםוהידד הכלור: החולים ומוחא כפיים וזועק-הנדחף מתחת לחלונות בית

ואם . 'המון זה אינו אלא המון בטלנים –קיק וכתונת המשוגעים - הידד שמן, הזריקות

  : לא די בכך הוא מוסיף

". החולים- בית"אם בעוד חמש שנים ישתחררו כל העמים מ, איני יודע

אבל . יש שמשטר מדיני מתקיים זמן רב לאחר שנעשה משטר מזיק

משוגעים -ם הפוליטי ומכתונתפֹוררֹוההתלהבות מן הכלֹו, האופנה

דהיום " קובריו"ו, סבא ליברליזם רקוד עוד ירקוד בהלווייתם? אזרחית

   18.עוד ירקדו יחד עמו

בוטינסקי למעשה כבר 'החזיק ז, שעדיין לא תם תפקידו של הליברליזם, באמונה זו

- שהקדיש להרצל הוא מבהיר חד1905ברשימה משנת , לדוגמה, כך. בתחילת המאה

משמעית את אמונו בליברליזם כצורת משטר ותפיסת עולם תוך שהוא קובע בדרך 

  :  קטיגורית ביותר

, חשוב כי תפקיד זה כבר נסתיים עד תומורק תמימים מאוד יוכלו ל [...]

. הקלאסית לא נותר עוד דבר לעשותו עלי אדמות" ליברליות"וכי ל

היקפם -שבה הוגשמו במלוא, כי אין עוד ארץ בעולם, מניח אני, להיפך

אלא אף , 1923כי לא רק בשנת , ואף מעז אני לחשוב[...] מיטב ציווייה 

עולם התרבותי אנחות של רבעי ה- עוד ייאנחו שלושת, 1950בשנת 

  19.כמיהה אל הגשמתה המלאה של הליברליות הבורגנית האמיתית

                                                           
מבחר דבריו : בוטינסקי'עולמו של ז,  בלעמשה : בתוך, 9.12.1938, בוטינסקי לבארטלט'זמכתב     15

  .275' עמ, 1980אביב -תל, ועיקרי תורתו
, בוטינסקי'עולמו של ז,  בלעפי-למצוטט ע. 14.10.1932 ,היינט', זיידע ליבעראליזם, 'בוטינסקי'ז   16

  .274' עמ
  . שם   17
  . 275' עמ, שם   18
  .85' עמ, ח"ירושלים תשי, כתבים ציוניים ראשונים', ר הרצל"ד, 'יבוטינסק'זזאב    19
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ליברלי בדרך קטיגורית - בוטינסקי לא הסתפק בציון העדפתו למשטר הדמוקרטי'ז

הוא נדרש לשאלת המשטר הראוי מספר פעמים ובכולם החזיק . בלבד' מאמין- אני'של 

שכתב ' זקניםהמרד 'למצוא בחיבור דוגמה מובהקת להעדפה זו ניתן . בהעדפה זו

מעמת את שני המשטרים זה הוא  במאמר 20.בוטינסקי כשלוש שנים לפני פטירתו'ז

משטר ששם ': 1937והדברים אמורים בשנת , האלטרנטיביים האמיתיים במאה העשרים

משטר : קרי', פי צו מאת שלטון המדינה-נקבעת פעולת החיים של היחיד על

 במסגרת עימות זה הוא הבהיר 21.מזה, ליברלי- ר דמוקרטיומשט, מזה, טוטאליטרי

בוטינסקי 'משטר זה אפיין ז. ליברלי-משמעית את צידודו במשטר הדמוקרטי- בדרך חד

, עשרה-תשעלא כמשטר הליברלי הקלסי של הוגי הליברליזם הקלסיים של המאה ה

יני כלכלה מוגבלת והנמנע מהתערבות בעני-כמשטר המעניק ליחיד חירות בלתי: דהיינו

אנוס משטר זה להגביל את , בוטינסקי'מטעים ז, ותפעמים רב. נהפוך הוא. וחברה

מנת  מנת להבטיח חירות גם לאנשים אחרים ובראש וראשונה על חירותו של היחיד על

כדוגמת , להגשים גם ערכים אחרים שלא תמיד עולים בקנה אחד עם עיקרון החירות

משטר סטטי אלא משטר המתקן עצמו ללא הרף אך משטר זה אינו אפוא . קרון הצדקיע

על עיקרון קדושת , על חירותו של הפרט, קרי, יחד עם זאת שומר על מהותו הליברלית

  . הקניין ועל המשחק החופשי בכלכלה

דמוקרטי ניתן למצוא ביטוי ממצה וברור -המצדדת במשטר הליברלי, לעמדה זו

 חודו של מאמר הופנה כנגד 1926.22נת בשבוטינסקי 'זשפרסם ' המזרח'ביותר  במאמר 

ין ואחרים שראו י אפשטצחקי', ברית שלום'חוגים ציוניים כדוגמת אישי אירופה ב

 23.ישראל מעין שיבה של העם היהודי אל חיק מכורתו במזרח-בהתיישבות בארץ

בוטינסקי את המזרח באמצעות 'במאמר שנכתב במגמה לקעקע תפיסות אלה מגדיר ז

 24.חברתיים ומדיניים,  תרבותיים, גיאוגרפיים אלא פסיכולוגייםמאפיינים שאינם

מציין את כל שהוא ' מזרח' מכלול התכונות של מה שקרוי ,במסגרת קלסיפיקציה זו

מציינת את השלב ' מזרחיות'. נחות ממכלול התכונות של המערב התרבותי והמפותח

 המזרח למערב  התכונות המבדילות בין25.הנמוך בהתפתחותה של החברה האנושית

במערב קיימת מחאה , לדוגמה, כך.  האמונות והדעות,מקיפות את כל תחומי החיים

                                                           
כל , חור- בן בילסקי,ו רא,בוטינסקי'ליברלית של ז-דיון מקיף במאמר זה ובתפיסתו הדמוקרטיתל   20

  . 70-76' עמ, יחיד הוא מלך
  .234' עמ, י"ירושלים תש,  אומה וחברה:כתבים ,'מרד הזקנים, 'בוטינסקי'זזאב    21
 1981אביב -תל, עקרונות מנחים לבעיות השעה, )עורך(יוסף נדבה : בתוך', המזרח, 'בוטינסקי'ז זאב   22

  . 90-96' עמ, )המזרח, בוטינסקי'ז: להלן(
    ,47-56' עמ, השאלה הערבית,  גורני, ראו גם,ומגמת ההשתלבות במזרח' השאלה הנעלמה'על    23

149-159 .  
  . 94' עמ, המזרח, בוטינסקי' ז,ואר  24
  .  ואילך45' עמ, כל יחיד הוא מלך, חור- בילסקי בן, גםורא;  91-93' עמ, שם    25



8  I שלום רצבי    

בעוד שהמזרח מתאפיין בקידוש , מוסרית נגד חלוקה בלתי צודקת של נכסים חומריים

עיתונות וצורות של פיקוח על השלטון והיזמה , המערב יצר פרלמנט; הקניין ובשמרנות

את העריצות ומתאפיין בחוסר , הוא מקדש את המסורת. לא כן המזרח; הציבורית

כך המערב מתוך חששו לחירות הפרט יזם והנהיג את -הוסף על; ביקורתיות ופסיביות

שלב , רציונלי- זאת בעוד המזרח מציין את השלב הקדם. הפרדת הדת מהמדינה

 המזרח מציין את: ואחרון אחרון; התפתחות שבו המדינה והדת היו כרוכים זה בזה

את הקיפאון וחוסר היזמה ואילו המערב סימנו דווקא המאבק המתמיד , הדריכה במקום

 המזהה את קורותיה של האנושות ,לקדמה בכל התחומים ונטישת המיתוס המסורתי

   26.כנסיגה מתור הזהב שהתקיים בעבר

בוטינסקי בין תפיסת הליברליזם הרציונלי 'נו חשוב ביותר הוא הקשר שיוצר זנלעניי

הפרדת הדת . ה בהיסטוריה תהליך של קידמה לבין מעמדה ומקומה של הדתהרוא

תיחום היחס שבין האדם לאלוהיו לתחומי הפרט וסילוקו מתחומיה : דהיינו, מהמדינה

. יו המובהקים של הפרוגרס ההיסטורייאינה לדעתו אלא אחד מגילו, של המדינה

 המערב בא לידי ביטוי במסגרת תפיסה כמו היסטוריוסופית זו יתרונו המוחשי של

דמה מהלכה הטבעי של הִק  המסמלת את אחד משיאי,הליברלית ממצה בדמוקרטיה

  : בוטינסקי'כך יפסוק ז. האנושית

מאות צורות של פיקוח , חירות העיתונות, אירופה יצרה פארלמנטים

נשאר עם ) עד שהתחיל לחקות את אירופה(המזרח ; ויוזמה ציבורית

, יותו הוא נשאר עם שלטון זה אפילו במקומותבפנימ. העריצות-שלטון

   27 [...].שיש שם פארלמנטים

בוטינסקי שאף כי האיסלאם כדת ' מבהיר ז,דתהואילו באשר למעמדה ותפקידה של 

שהמזרח שואף להכניס , אלא זה, 'הרי שלא בזה העיקר', בוודאי דת נבונה ואצילה'הוא 

- נקודתיהתייצב בתוקף מאחור'ש ,ערב לא כן המ28.'[...]את הדת אל כל פינות החיים 

זהו יחס : שאין לה לצאת מתחומיו, שברשותה של הדת הוקצה שטח קבוע, המבט

ליברלי המקדש את - המשטר הדמוקרטי:  הווה אומר29.'הפנימי של האדם אל האלוהות

 פרי תהליך ,בוטינסקי' אליבא דז,את זכותו לקניין ואת שלטון הרוב הוא, חירות הפרט

  . אך טבעי הוא לכן שיראה במשטר זה את המשטר המועדף. לולה של הקדמהטבעי במס

בוטינסקי לא התווה את תפיסתו המדינית ' ז30,טיבה להבהיר בילסקייכפי שה, אמנם

בסיס   על,יחד עם זאת.  מפורטתתביחס למדינה היהודית העתידית בצורה שיטתי

                                                           
  .46' עמ, שם   26
  .   92' עמ ,המזרח, בוטינסקי'ז   27
  . 93' עמ, שם    28
  .שם    29
  .315-316' עמ, כל יחיד הוא מלך, חור- בן בילסקי,ורא   30
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 סביר להניח ,דמה האנושידמוקרטי וזיהויו עם תהליך הק- העדפתו את המשטר הליברלי

 את היהודים זיהה ,ככלות הכל.  את צורת המשטר הראוי למדינת היהודיםבושראה 

   31.החירות והשוויון,  שמאפייניו הם הדמוקרטיה,דווקא עם המערב המתפתח

ליברלי גם ביחס למשטר הראוי -  את המשטר הדמוקרטיבוטינסקי' זעל העדפת

יסודות השקפת (ר "רעיון בית'רו הפרוגרמטי  נוכל ללמוד ממאמ,למדינת היהודים

 את הואמכוון ' מדינת היהודים'בסעיף המכונה . 1934 משנת ')רית"העולם הבית

 הציונים ,לטענתו. טענותיו כנגד הטוענים שהציונים נטשו את רעיון השליחות היהודית

ליחות אך ברור להם שהעם היהודי יוכל לממש את רעיון הש. מעולם לא נטשו רעיון זה

,  אך32.' את הדרך במעשים ולא במלים]לאנושות[להראות לה 'רק כאשר יהיה בידו 

 במסגרת 33.הדרך היחידה המובילה לכך היא יצירת מדינה יהודית: בוטינסקי'מוסיף ז

 יוכל העם היהודי להעניק משלושרק בעזרת מדינה ,  את טענתוהואדיון זה מוכיח 

אנגליה העניקה לאנושות את . אנגליה וצרפתתוך הצבעה על ', משהו טוב'לאנושות 

 בדרך של הדגמה חיה והצבת ,השלטון הפרלמנטרי וצרפת את רעיון השוויון והחירות

   34.ידי עיצובם המופשט של רעיונות אלה-  ולא על,דוגמה

שהם , אך הגיוני הוא שמשטר זה המבוסס על פרלמנט ועקרונות החירות והשוויון

הוא המשטר הרצוי לדעתו במדינה , ליה וצרפת לאנושותשהעניקו אנג' המשהו הטוב'

 עם הקמתה וכינונה של ,בניגוד לשלב טרום המדינה: משמעם של דברים הוא. היהודית

אלא דווקא העיקרון , הוא שיהיה העיקרון המנחה' מוניזם'קרון הימדינת היהודים לא ע

ר קווים אופייניים משום כך ניתן להצביע על מספ. הליברלי שבתשתיתו חירויות הפרט

 עתה יראה במדינה 35. ביחס למשטר שישרור במדינת היהודים העתידית,בחזונו

שבה יעצב העם היהודי בצורה ספונטנית ומתוך חיים ' מעבדה'היהודית העתידית מעין 

גם ,  וכמובן36,החברתיים, הפוליטיים: קרי, של מלאות את חייו על כל ממדיהם

ראוי לציין שחרף דבריו הנחרצים ביחס לעדיפותו של  יחד עם זאת מן ה37.התרבותיים

 ,קרון שלטון הרובי הדברים בעייתיים במקצת באשר לע,דמוקרטי-המשטר הליברלי

                                                           
  .  91'  ובמיוחד עמ90-96' עמ, המזרח, בוטינסקי' ז,ראו   31
,  בדרך למדינה:כתבים, )1934(' )רית"יסודות השקפת העולם הבית(ר "רעיון בית, 'בוטינסקי'זזאב    32

  .  309' עמ, ט"ירושלים תשי
  . 310' עמ, שם   33
  .שם   34
כל יחיד הוא , חור- בן בילסקי,ו רא,בוטינסקי לשלטון הרוב בדמוקרטיה'דיון מקיף ביחסו של זל   35

  .305-314'  עמ,מלך
     ,  פתרון שאלת היהודים– מדינה עברית :כתבים', השאלה המעמדית, 'בוטינסקי'זזאב  ,משל לורא   36

  .   89-91' עמ, ו"אביב תרצ-תל
 180' עמ, ח"אביב תשי-תל, 1927-1940נאומים  :כתבים', הציונות הרוממה, 'בוטינסקי'זזאב  ,ורא   37

  . ואילך
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 ,כפי שהצבעתי לעיל,  מחד גיסא38.המהווה את נשמת אפו של כל משטר דמוקרטי

- נתן מבע חדהוא, ובמכתבים ומאמרים נוספים' המזרח', 'מרד הזקנים'במאמריו 

לא , אידך גיסאולם מא. שמעי לתמיכתו בדמוקרטיה הליברלית כמשטר הראוי ביותרמ

פעם בהתנהלותו הפוליטית נמצא אותו פועל במודע ובנחרצות לכאורה דווקא נגד 

הדוגמה הבולטת ליחס זה היא עמדתו בשאלת הקמת . פי רוב-קרון ההכרעה עליע

ראה שניתן ליישב סתירה זו אולם לאמיתו של דבר נ. ישראל-המועצה המחוקקת בארץ

התנגדותו . מדינה- לאור עיקרון המוניזם שהנחה את תפיסתו המדינית בשלב של טרם

קרון הרוב אינה משקפת עמדה עקרונית ויש לתופסה ילמועצה המחוקקת ומניה וביה לע

-כל זמן שלא היה בארץ: דהיינו. דיותוחיכעמדה זמנית הנגזרת מכורח הנסיבות הי

ישראלי ודווקא משום צבוטינסקי להקמת פרלמנט אר'די אכן התנגד זישראל רוב יהו

אין : הווה אומר. שזה עשוי לתת ביטוי מוחשי לשאיפות הלאומיות של הרוב הערבי

הדברים אמורים בהתנגדות לפרלמנט גופו ומאחורי ההתנגדות להקמת המועצה 

דתו של העם ישראל היא מול-  שארץ,בוטינסקי'המחוקקת יש לחפש את אמונתו של ז

 אין ,ישראל- לפיכך הוא סבר שכל זמן שאין העם היהודי מהווה רוב בארץ. היהודי

     .ישראל- שפירושו אינו אלא הנצחת הרוב הערבי בארץ,לבסס בה משטר דמוקרטי

 הוא יבהיר במסגרת הוויכוח על הקמת הפרלמנט 39',העקרונות הדמוקרטיים[...] '

  ישראל -בארץ

לאחר שיקרה ; שתושביהן נמצאים כבר במקוםנוצרו בשביל ארצות 

, אולם בשעה שכל העולם הכיר[...] ישראל הרוב - הדבר ישלוט גם בארץ

שלא כל ,  הכיר–כלומר , ישראל-שליהודים יש זכות להתיישב בארץ

אפשר להקים פרלמנט -אי, ישראל נמצאים כבר במקום-ארץ" תושבי"

   40.ולשים לאל את העלייה היהודית

, בוטינסקי ספק שהעקרונות הדמוקרטיים'לא היה לז. תה שומע הןמכלל לאו א

, אך זאת לגרסתו. ישראל- הם שיקבעו את המשטר בארץ, הקובעים את שלטון הרוב

 מן המותר לציין שעמדה זו יש בה כדי להעיד 41.רק כאשר הרוב בה יהיו יהודים, כמובן

                                                           
  . 27-29' עמ, ה של הדמוקרטיהלמהות', הקדמה', )עורכת(כהן - בילסקי,ראו גם   38
  . 145' עמ, ח"ירושלים תשי, בסער :כתבים', לאו והן, 'בוטינסקי'זזאב    39
  . 145-146' עמ, שם   40
בוטינסקי ליצור 'כאשר לא הצליח ז. 1933דת קאטוביץ בשנת יועובוטיניסקי גם ב'עמדה דומה נקט ז   41

 הוא טען שלא בגד ,יחד עם זאת. סמכותהר ונטל את " יזם את פיזור ההנהלה של הצה,רוב לעמדתו
. טול את זכות הרוב האמיתייי, כפי  שהיה בוועידה לדעתו, אך אסור שרוב מקרי. בעיקרון הרוב

 ;300-301' עמ, י"ירושלים תש,  מכתבים:כתבים, 8.10.1933 ,בוטינסקי למיכאל שוורצמן'מכתב ז: ראו
 המהווה ,קרון הפשרהימצביעה על עהיא  .314-315' עמ, מלךהוא כל יחיד , חור- בן בילסקי,ראו גם

  .     סקינבוטי'הליברלית של ז לגרסתה אף הוא רכיב משמעותי בתפיסת הדמוקרטיה
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 כפי ,בוטינסקי'תו של ז של פרימט הלאום בהגותבסופו של חשבון על עדיפותו המוחלט

      42.שטענתי במקום אחר

  

  בוטינסקי לדת'דמוקרטי בעיצוב יחסו של ז-יברלילמקומו של הרכיב ה
ליברלי יש להבין את מקצת מיחסו של -בהקשר להעדפה זו של המשטר הדמוקרטי

' המזרח' ממאמרו ,כפי שצוין לעיל. בוטינסקי אל הדת בכלל ואל היהדות בפרט'ז

משמעית ביותר שאחד מביטוייה של הקדמה המאפיינת את המערב - חדמשתמע בצורה

התערבותה של הדת . מהמדינה והגבלתה לתחום האינטימי של הפרטהדת הוא הפרדת 

', מזרחיות'הציבוריים והפוליטיים היא לדעתו סימנה של , בתחומי החיים החברתיים

למדינת היהודים  שצורת המשטר הראוי  הדבר פירוש43.המציינת נחשלות תרבותית

מובן מאליו הוא . הצורה הרציונלית של הדמוקרטיה הליברלית, לדעתו, העתידית תהיה

פי תפיסה זו ההסדרים שהמדינה תקבע יהיו מושתתים על קביעת האמונה הדתית -שעל

  . כעניין שמקומו יכירנו רק במסגרות חייו של הפרט
  

  
  

  7.9.1935,  בווינהח"בוטינסקי נואם בפתיחת קונגרס היסוד של הצ'ז
  ]בוטינסקי'באדיבות מכון ז[

  
 בשנת 'הסתדרות הציונית החדשהה'עמדה דומה מאוד לזו הביע בכינוס היסוד של 

בדבריו שם התייחס אל תפיסתו הליברלית תוך שהוא חוזר ומבהיר את נאמנותו . 1935

 גם  כמו רצונו לפתוח את מפלגתו,ייתכן מאד שבשל סיבות פוליטיות, כי אם. לה

סילוק 'לבין ' סילוק הדת ממהות המדינה ומהות החברה' הוא מבחין עתה בין ,לחרדים

                                                           
  .   דיון משווה,  רצבי,ראו   42
  .45-49' עמ, מלךהוא כל יחיד , חור- בן בילסקי, גםורא. 90-96' עמ, המזרח, בוטינסקי'ז   43
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, כך הוא מבהיר שעמדתו הייתה מאז ומתמיד בעד הפרדת הדת מהמדינה. 'אלוהים

הפרדת הדת והמדינה נשארה אף :  דהיינו44.'סילוק אלוהים'אולם לא לתוצאה שהייתה 

השינוי היחיד ' ש,אכן ובצדק העירה בילסקיזאת כפי ש. בוטינסקי'עתה עמדתו של ז

הוא שגם לאחר קום מדינת היהודים תהיה , שחל בעמדתו לעומת דעותיו המוקדמות

 45.'ותפקיד המדינה הוא לדאוג שיישמרו, חשיבות לערכים האוניברסליים הדתיים

מקונן יש הוא שעליו ' סילוק אלוהים'משמעם של דברים אינו אלא שאת כוונת דבריו ב

על רקע תפיסתו את הדתיות היהודית האותנטית כאתוס , כפי שאראה להלן, ביןלה

  . המאפיינת לגרסתו את המקרא, תחושת המסתורין: קרי, מוסרי וכרליגיוזיות

כלל וכלל לא ' סילוק אלוהים'ואכן עיון בדברים שלעיל בהקשרם מלמד שבמושג 

אלא לתחושת , י ההלכהיד- בוטינסקי אל היהדות כאורח חיים המוכתב על'התכוון ז

ככלות הכל מה שמציק . המסתורין הרליגיוזית שחש אדם הרגיש לתופעות החיים

טבע 'אלא , ידי ההלכה-בוטינסקי אינו אבדן אורח החיים המסורתי המעוצב על'לז

בשטחים רבים  ',בוטינסקי' מבהיר ז,כתוצאה מאובדן האופק הדתי. 'האדם נטול האלוה

אלא במעמד , אדם אינו תלוי עוד במה שמתרחש במצפונורואים אנו כי ערכו של ה

סילוק ' לאדם עם הא שאבדיאחריותו כלפי מצפונו ה:  לשון אחר46.'[...]שממנו בא 

, הן הפסיכולוגיות והן הסוציולוגיות, התורות המודרניות. טעמו של דבר ברור. 'אלוהים

ותו ותלו את  מאחרי,ו לדעת,חררו את האדםי ש, של האדםובדבר טיבו ואחריות

בכך . בגורמים שאינם בשליטתו: דהיינו, התנהגותו בגורמים חיצוניים כמו המעמד

 החרדה למעמדו של ,משמע. למעשה משוחרר האדם מאחריות כלפי מעשיו ומחדליו

מבחינה זו ראה באידאלים הדתיים של . בוטינסקי'היחיד היא מקור חרדותיו של ז

ם המחייבים את האדם לעמוד בפני מצפונו  אידאלי, היחיד בפני האלוהיםתאחריו

 בהתייחסו לכנסייה הקתולית הפולנית ,ואכן. וליטול אחריות מלאה על מעשיו ומחדליו

 מציאות 47.'נהפכה לחלוץ יחיד במלחמת חירות המחשבה ', הכנסייה,יציין שדווקא היא

 משום אלא', זו הוא יסביר לא בשינוי אופייה של הכנסייה שהפכה כביכול לליברלית

בנויה על העיקרון שבסופו של דבר אין עולמו של [...] ומשום שכנסייה , שכנסייה היא

                                                           
: להלן (1927-1940 נאומים :כתבים', לשאלת הדת, ום בישיבת הפתיחהמילואים לנא, 'בוטינסקי'ז   44

  . 191' עמ, )מילואים, בוטינסקי'ז
בשל גישתו העקרונית  ':חשובה בהקשר זה גם הערתה. 322' עמ, מלךהוא כל יחיד , חור- בןבילסקי   45

דבר על בוטינסקי לאורך כל הגותו ל'הקפיד ז, בדבר הצורך בהפרדה מוסדית של הדת מהמדינה
מדינה "ונמנע עד כמה שניתן מלהשתמש במושג , "מדינה עברית"או על " מדינת היהודים"

  .שם. '"יהודית
  . 191' עמ, מילואים, בוטינסקי'ז   46
  . 192' עמ, שם    47
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בוטינסקי מוסיף ' וז48.'אדם קשור אל גזעו או אל עמו אלא אל הערכים אשר בלבו

  : בוודאות שיש בה לא מעט פתוס

היצרים . הכותרת לכל מחשבה-גולת, כנראה, אמת גדולה זו היא

. אך לא בהם נעוץ השורש האחרון,  כחיה טורפתבתעתועיהם משתוללים

, הכמיהה הנצחית לדעת את אשר יש בחיים, קיים קשר עם מסתורין גדול

את אשר יהווה את , את אשר מותר, את אשר דרוש, את אשר אין להסתיר

  49.שיהיה לנו לשכר, היסוד האחרון

ניברסלית  לא במסורת ההלכתית הדברים אמורים אפוא אלא בכמיהה רליגיוזית או

ואכן על יחסו להלכה ולמסורת הרבנית נוכל ללמוד לא מעט . שיש לה ביטוי אף ביהדות

בוטינסקי את ' במאמר זה הגדיר ז,כזכור. 1926משנת ' המזרח'מדבריו במאמרו 

, בסיס מאפיינים פסיכולוגיים לא כקטיגוריות גיאוגרפיות אלא על' מזרח'וה' מערב'ה

, פי תפיסה זו מציין את הנחשל-על' המזרח'. יםפוליטיים ותרבותי, חברתיים

דת באיסלאם כמעיד ה םעל מקוהוא במסגרת זו מצביע . מיטיבי והקופא על שמריויהפר

סקי מכביר נבוטי'שהרי ז, נהיר שאין הכוונה לאמונה עצמה. תורציונלי-על נחשלות ואי

ת כל של  שבדברו על הנוכחות חובק,משמעם של דברים הוא. לים בדבר אצילותהימ

אופי טוטלי זה . דת זו התכוון בראש וראשונה לאופייה הטוטלי של ההלכה ב,האיסלאם

הפרדת הדת -שכן פירושו אי, הוא למעשה אחד משורשי נחשלותו של המזרח

מן המותר לציין שדברים אלה . רציונליתוומניעת כינונה של מדינה ליברלית , מהמדינה

ופעה שמייחדת אותה היא הטוטליות של  שאם יש ת,כוחם יפה אף ביחס ליהדות

 , אגב התייחסו למעמד האישה במזרח,ואכן. ההלכה המקיפה את כל תחומי החיים

  :  ומעמד האישה בהלאופייה של ההלכה,  אמנם בעקיפין,הואמתייחס 

בחיי היהודים , שאצלנו: יותר מעציבה, אני יודע גם עובדה אחרת

 מנהגים פראיים של עדיין נשתמרו הרבה, קים בנושנותיהמחז

, התערבות הדת בחיים, שנאה לחקירה חופשית –אמיתית " מזרחיות"

אילו היינו , ואולם. שגבר זר אינו מושיט לה את ידו, אשה בפאה נכרית

שהתכונות הללו שייכות למהותה האורגנית של , מאמינים רגע אחד

 הרי .היינו בוודאי מתייאשים מן האידיאל של הנצחת מהות כזו, היהדות

כדי שנפריד את המסורת והמשפטים , לשם כך היתה לנו השכלה

  50.הקדומים מן המהות

                                                           
  .שם   48
  .שם   49
  .93' עמ, המזרח, בוטינסקי'ז   50
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או ליתר דיוק את היהדות , בוטינסקי רואה את ההלכה'ז. משמעם של דברים פשוט

החל ממעמד האישה וכלה בחקירה , השואפת להקיף את כל תחומי החיים, המסורתית

כשייכת לשלב : לשון אחר', מזרחיותה'ל כסימנים ,החופשית ומוסדות המדינה והחברה

טעמו של .  אין הוא רואה את העם כעם מזרחי,יחד עם זאת. תרבותי פרימיטיבי ונכשל

  דבר הוא שהמהות היהודית האמיתית לדעתו 

, באותו מובן; "שלנו"מתבטאת בכך שמבחינה מוסרית אירופה היא 

". םשלה"הגרמנים והצרפתים , האיטלקים, שהיא בשביל האנגלים

שהונח , שיצר את כל תנועות השיחרור שלה, שהפאתוס המוסרי שלה

בשתי  –ך שלנו "ניזון מן התנ, ביסוד כל מהפכותיה הסוציאליות

   51.אמת ישנה היא –הוצאותיו 

רבותם ותרומתם של יהודים לתרבות האירופית ובוטינסקי מונה את מע'וכאן ז

ך ולא "היהודית יש לחפש בתנאין ספק שדברים אלה פירושם שאת המהות . לענפיה

ככלות הכל העם היהודי . בתפיסת היהדות כאורח חיים טוטלי: קרי, בהלכה היהודית

ך הוא "אירופה שהתנ,  שאינה קופאת על שמריה,המתקדמת, שייך במהותו לאירופה

ואילו ההלכה הרבנית על הטוטליות שלה היא פרי , אחד מנכסי צאן ברזל שלה

את התכונות העיקריות ': בוטינסקי'כך יבהיר ז. היהדות להתנערשממנה על ' מזרחיות'ה

רעיון הפרוגרס , "היאבקות עם אלוהים", רצון-שביעות- אי: של הציווליזציה האירופית

עוד זמן מרובה לפני שבאו אבותינו , את התכונות הללו הענקנו לאירופה אנו[...] 

   52.'המוכנך הבאנו עמנו בצורה "את התנ: לאירופה

בוטינסקי לא להלכה כאורח חיים אלא לאותו אתוס ' שבדבריו על דת מתכוון זנהיר

ואכן כאשר נדרש אל מה שהוא רואה כמתנת היהדות . ך"מוסרי מוחלט המהדהד בתנ

 נמצא אותו ,לאנושות וידבר לא בדרך של הפשטה והכללה אלא בצורה קונקרטית ביותר

 וים שתרומתם ומפעלם חרגאו כמובן אל אישים יהוד, מתייחס אל המקרא בלבד

הדברים בולטים במיוחד באותם מאמרים שעניינם רעיון . ממסגרותיו של העולם היהודי

של ' תיקון העולם'ציב כחלופה הולמת לרעיונות ה שאותו ,היהודי' תיקון העולם'

תיקון 'בוטינסקי על רעיון ' במאמרים אלה עומד ז53.הסוציאליזם המרקסיסטי בן זמנו

שעניינו הפרוגרס ברוח החזון הליברלי ועל הצדק , הרעיון המשיחיעל ', העולם

ל "ת חזומן המותר לציין שנושאים אלה אינם נעדרים מספר. הסוציאלי המצוי במקרא

בוטינסקי לא די 'ברם ז. הביניים והעת החדשה או מהספרות היהודית המסורתית של ימי

                                                           
  .שם    51
  .96' עמ, שם   52
פרקים בפילוסופיה , 'ל"הנ; 171-190' עמ,  אומה וחברה:םכתבי', רעיון היובל, 'בוטינסקי' ז,ראו   53

  .  183-191' עמ, שם', ך"הסוציאלית של התנ



  I  15בוטינסקי והדת  'ז

הוא מצביע על סיפור , לדוגמה, ךכ.  הוא גם לא רומז אל קיומה,שאינו נדרש לספרות זו

  פיו- שעל,כמבטא את הנחת היסוד של האתוס המוסרי היהודי' יעקב ששרה עם אלוהים'

אולם חלילה לו לאדם , אמנם ברא האלוה את העולם כמות שהוא

 חייב הוא לשקוד –" כמו שהוא"מלהשלים עם כך שיהא העולם מתמיד 

 לתקן את החסרונות חייב הוא לנסות בכל עת, בכל עת על שכלולו

, מן הסתם[...] כך -שהאלוה הניח בו חסרונות מרובים כל, העולם-בסדר

   54."תיקונו של עולם"לשם כך דווקא שיהא האדם נאבק ושואף אל 

 אינו נותן ביטוי ואף אינו ,בוטינסקי'כפי שמשרטטו ז' תיקון עולם'רעיון זה של 

הוא הדין ביחס . מסורתית לדורותיה כפי שעוצב ביהדות ה'תיקון העולם'רומז לרעיון 

בוטינסקי נדרש רק למקרא 'ז. לרעיון היובל ולרעיון המשיחי, לצדק הסוציאלי המקראי

 עשרה-תשע ברוח תפיסת העולם הליברלית של המאה הו ומשרטטותוך שהוא מפרש

 או כחלופה לרעיון 55)הרעיון המשיחי כזהה לרעיון הפרוגרס המאפיין את הליברליזם(

 זאת תוך 56.)רעיון היובל וכדומה(של הסוציאליזם המרקסיסטי בן זמנו '  העולםתיקון'

גם . שהוא מתעלם לחלוטין מעיצובם הייחודי במסורת הספרותית היהודית לדורותיה

במצעה של ' סעיף הדת'לאחר מאבקו על : דהיינו, 1936בנאום שנשא בוורשה בשנת 

תיקון ' בנאום הוא מתייחס לשיטות .עולה תפיסה דומה, 'ההסתדרות הציונית החדשה'

כמו הסוציאליזם ובעיקר לסוציאליזם המרקסיסטי תוך , החילוניות מודרניות' העולם

הוא מציין את המרכסיזם ומוסיף , לדוגמה,  כך.שהוא מצביע על מגבלותיהן

והוא מבוסס אך ורק על ההתפתחות והתנאים של , הוא מתכון ארצי'שסוציאליזם זה 

 ,עולם אלה בזמן  תוך זיקה ברורה אל תלותן של תכניות תיקון, ומיד57.'הכלכלה והמשק

   את אמונו המלא הואמביע 

 כבר לא –ואם אזכה ואחיה , לא בימי חיי, אולי, אם כי, כי תוך זמן קצר

תכנית חדשה לתיקון , תיברא או תימצא, אוכל ליטול בו חלק של ממש

שתהיה לה שייכות , ךשתהיה מנוגדת לתכנית הסוציאליסטית בכ, עולם

   58.והיא תתבסס על יסודות האתיקה והמוסר, לשמיים ומהם מקורה

אורח : דהיינו, אין הכוונה לדתיות במובן היהודי מסורתי' דת'ברור שגם כאן במושג 

אלא לתכנית תיקון עולם שמקורה יהיה באתוס , ידי ההלכה-חיים טוטלי המעוצב על

                                                           
  . 183' עמ, שם', השורה עם אלוהים, 'בוטינסקי'ז   54
    .184-185' עמ,  שם,משלראו ל   55
  . 173-180' עמ, שם', רעיון היובל, 'משלראו ל   56
עקרונות מנחים לבעיות , )ז"סיוון תרצ' כ, אום בווארשהנ(' הרהורים על הדת, 'בוטינסקי' זזאב   57

  .139' עמ, השעה
  .שם   58
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 שאין לה ולא דבר עם הספרות היהודית ,א כזה המאפיין את המקר,מוסרי מוחלט

על בסיס זה נקל להבין שאת היחס שפיתח . מקראית- ההלכתית והמסורתית הבתר

דהיינו , לחרדים בשנותיו האחרונות יש לראות כנובע לא רק מטעמים פרגמטיים

נראה שמקורה של הערכה זו . משאיפתו למושכם לתנועתו אלא אף בהערכה אמיתית

מוסרי המאפיין את -ובשל האתוס הדתי,  המאפיין את היהודי המסורתיברגש הרליגיוזי

   59.עמדתו כעומד נגד הזרם

 60.'מבקרי הציונות' במאמר 1903בוטינסקי כבר בשנת 'תפיסה דומה לזו ביטא ז

 שביטוי מרכזי ביותר של ,בוטינסקי'אחת מנקודות הכובד במאמר זה היא טענתו של ז

א פיתוחה של תרבות יהודית אשר תיתן ו ה,ציונותהתחייה היהודית שאליה חותרת ה

דווקא ולא ליהדות ' ליהדות  העתיקה': ודוק. ביטוי אותנטי לזיקתה אל היהדות העתיקה

ואכן קריאה קשובה מלמדת שאין הדברים מכוונים אל היהדות הרבנית . סתם

 ללהשתמש בלשונו שאם  או ,פי ההלכה- שעניינה אורח חיים על,המסורתית

שאינה אלא , בהתפתחותה הנרחבת של התרבות היהודית החדשה[...] ': ינסקיבוט'ז

 זיקתה של זו אל המסורת היהודית 61.'צאצא ישיר של העתיקה ושל העתיקה שבעתיקות

. ידי ההלכה-ולא באורחות החיים המסורתיים על' באידיאליים  היסודיים'תהייה בעיקר 

ה בגלות זיקתה לא בתכניה ההלכתיים זאת כשם שכל היצירה הרוחנית היהודית שנוצר

של האתוס המוסרי :  קרי,אלא בזיקה לאידאלים היסודיים של היהדות, הקונקרטיים

 הטענה שכל מי שמשליך מעליו את אורחות החיים את ,כך. שמאפיין את המקרא

בוטינסקי מכל ' דוחה ז,היהודיים הופך מניה וביה לקוסמופוליט ומתנער מהיהדות

. השתייכה מאז ומעולם למחנה האנושי המתקדם, הטעים,  מטבעה היהדות62.וכל

 הם אלה המאפיינים את ,צדק חברתי וכדומה, תיקון עולם, הקדמה, האידאלים שלה

משום כך נטישת ההלכה . התרבות המערבית והם בלבד תוכנה של היהדות האותנטית

ייחוד 'יעתם ב ואורח החיים ההלכתי אינם משמעותיים כלל וכלל מבחינת נגתהיהודי

כהוכחה לכך הוא הצביע על ציונים ומשכילים רבים שנטשו את אורח החיים . 'הלאומי

 ואם לא די בכך 63.'אין הם רואים עצמם כקוסמופוליטים'כן - פי-על-הלכתי ואף-היהודי

דברים נהיר ה הגיונם של 64.העם כאות ומופת לכך-הוא אף מצביע על דמותו של אחד

- בחלוקת כלי'בוטינסקי מהות היהדות אינה מתמצה בהלכה ו'לגרסתו של ז. לחלוטין

 על האלה הם עניינים טפלים ופרי התפתחות שיש להסביר. 'חלב-מטבח לכלי בשר וכלי

                                                           
  . 141-142' עמ, שם', האבן השואבת שבאמונה, 'ל"הנ; 139-140' עמ, שם,  למשלורא   59
  . 31-58' עמ,  כתבים ציוניים ראשונים,)1903(' מבקרי הציונות, 'בוטינסקי'זזאב    60
  . 42'  עמ,שם   61
  . 43' עמ, שם   62
  . 44' עמ, שם   63
  . שם   64
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דווקא ביטוי מהותה של היהדות באה לידי . רקע אילוצים והשפעות היסטוריות

   65.'ק חברתיעקרונות אחווה וצד' כדוגמת ,ך"ם המאפיינים את התניבאידאלים המוסרי

אם כי לא את , עומדים אנו שוב בפני אותה תפיסה המבטלת למעשה את ההלכה

.  והמעמידה את היהדות על האתוס המוסרי של המקרא,הלך הרוח הרלגיוזי של שומריה

אמוני ועל האתוס המוסרי - השמה יהבה על הרגש הדתי,ואכן על בסיס תפיסה זו

טעון כנגד המצדדים בהשתלבותה של הציונות בוטינסקי ל' יכול ז,ך"המאפיין את התנ

היא עצם " מערבית"התרבות ה: יותר מכל עם אחר זכאים אנו לומר': במזרח

להתדבק במה שהוא " מערביות"להסתלק מן ה, בשר בשרנו ורוח מרוחנו, מעצמותינו

 וכבר למדנו 66.'פירוש הדבר בשבילנו להתכחש לעצמנו, "מזרח"טיפוסי בשביל ה

אלוהים לרשותו של הפרט  – הגבלת יחסי אדם, שו הפרדת דת מהמדינהפירו' מערב'ש

 החדרת הדת ,ואמנם. רציונליים של הדת- ופיתוח התבונה ושחרורה מכבליה הלא

האלוהים ' מכבד מאוד את חותמו האמיתי של ה' ה,למדינה היא ביטוי מובהק למזרח

ן במישרין ובין בי,  נהיר הוא שעמדה זו פירושה67.'והוא רוצה לראות אותו בכל

פיה אורח חיים של - שעל,אינו אלא שלילת עולמה של היהדות המוסרית, בעקיפין

  . הלכה הוא המאפיין את העם היהודי ואת דתו

סקי בין הדת היהודית האותנטית לבין האתוס המוסרי נבוטי'על הזיהוי שעושה ז

-טלי המוכתב עלהמאפיין את המקרא ובשום פנים ואופן לא עם היהדות כאורח חיים טו

 נוכל ללמוד דווקא ממקום שבו כביכול ניתן ללמוד על שינוי ביחסו של ,פי ההלכה

ההסתדרות הציונית 'הכוונה לסעיף הנוגע למקומה של הדת בחוקת . דתלבוטינסקי 'ז

תעודת הציונות היא גאולת ישראל ': סעיף זה קובע.  נאבק למענוהוא ש,'החדשה

אין ספק שאם נבחן . 'והשרשת קודשי תורתו בחיי האומהתחיית ממלכתו ושפתו , וארצו

הוא נועד .  הרי שסעיף זה הוא בעיקרו פרגמטי ביותר,סעיף זה לאור ההקשר ההיסטורי

מאידך גיסא . 'הסתדרות הציונית החדשה'למשוך חוגים אורתודוכסים להצטרף ל

 מנומוד מ שאם בכל זאת יש ללתסעיף מלמדהות בנימוקים שהציע להגנתו של נהתבונ

הרי שיש בהן כדי ללמד רק על החשיבות המעשית והערכית שהעניק , על יחסו ליהדות

שכאתאיסט מובהק התנגד לסעיף , בוטינסקי'כך במכתב שכתב לבנו ערי ז. לפתוס הדתי

כפי שאף , כי אף שניתן לכונן מערכת מוסרית שאינה נזקקת לדת, נסקייבוט'הסביר ז, זה

כי נכון יותר לנהוג בעיקרי המוסר האלה 'הרי שהוא השתכנע , הוא עצמו עשה כל ימיו

הפתוס 'ו שיעכש, הוא הטעים, יתרה על זאת. 'כקשורים במסטורין שמעל להשגת אנוש

לו אפשר היה לברוא דור שכולו 'לפיכך היה שמח ', הדתי כשהוא לעצמו נחוץ לנו

                                                           
  .45' עמ, כתבים ציוניים ראשונים', מבקרי הציונות, 'בוטינסקי'ז    65
  . 96' עמ, המזרח, בוטינסקי'ז   66
  . 93' עמ, שם   67
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 בכך הרי שהסיבה אלא הפתוס הדתי ואם לא די, לא הדת היא המבוקש.  ודוק68.'מאמין

ים ילהזדקקות זו היא תועלתית ובשום פנים ואופן אינה קשורה למהות או לתכנים יהוד

  . מסורתיים איזה שהם
  

  
  

  7.9.1935, בוטינסקי בבית הכנסת הגדול בווינה'קבלת פנים לז
  ]בוטינסקי'באדיבות מכון ז[

  
'  בחיי האומההשרשת קודשי תורתנו'תפיסה דומה עולה גם מההסבר שנתן לביטוי 

 כוונת הביטוי היא שאת הפתרונות לענייני חברה ואומה יש לחפש ,לדבריו. שצוין לעיל

 אף הוסיף שבחזונו הוא רואה מדינה בוטינסקי'ז. 'במסורת שלנו'בראש וראשונה 

כאשר לכל עמוד ועמוד שלה דבוק הסמל , 'אידאלית העשויה לשמש מופת לעמים

 –השלישי ,  במשנה–השני , ך"קורו יהיה בתנעמוד אחד מ: המסחרי של המסורת

שכמובן אין הוא מתכוון בכך לזניחת , בוטינסקי מיהר להבהיר' ז,יחד עם זאת. 'ם"ברמב

היא להראות לעולם כולו שכל , משמעית-הוא מבהיר בלשון חד, כוונתו. המדע והישגיו

                                                           
יוסף  , גםורא. 1 א2/38/2 ,בוטינסקי'זרכיון מכון  א,14.9.1935, )בנו(בוטינסקי לערי 'מכתב ז   68

האידיאולוגיה , שמעוני; 31' עמ, גכרך , ז"אביב תשט-תל,  חייופרשת: בוטינסקי'ז זאב, שכטמן
  . 290-291' עמ, הציונית
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נלמד מהתרבות ואילו כל מה ש, האמיתות המוסריות שעניינן תיקון עולם מקורן ביהדות

 ספק אם יש בדברים אלו 69.יהודית בימינו אינו אלא מה שהעולם למד מהיהדות-הלא

לכל היותר נוכל לדבר על ניסיון דומה לניסיונם של . כדי להעיד על זיקה דתית כלשהי

ניסיון שאינו נחלתה , העם לנכס חלקים אלו או אחרים מהמסורת היהודית- אישים כאחד

  70. בלבדשל הלאומיות היהודית

בוטינסקי חשב שעם קום המדינה היהודית ייתם תפקידה של 'לא ייפלא אפוא אם ז

 בעקבות התנגדות החרדים למתן זכות ,1919מבע ברור לתפיסה זו נתן כבר בשנת . הדת

הוא מביע את הזדעזעותו מהתערערות חדשות הארץ במאמר שפרסם ב. בחירה לנשים

ומהשלכותיה של ' א אומה ולא קהילה דתיתהיהדות הי' ש,העיקרון הציוני היסודי

 71.'גם אם אין לו כל יחס אל הדת'כל איש יוכל להיות חבר האומה : דהיינו, תפיסה זו

  : בוטינסקי אינו מסתפק בהבעת הזדעזעות ומוסיף'ז

שנוכל לחיות בשלום עם היסוד , עוד לפני חדשים אחדים קיווינו[...] 

הניח הנחות ידועות במנהגינו ורבים מאתנו היו מוכנים גם ל, החרד

כי אין , אבל עתה מוכרחים אנו לחשוש. פן יעלב הדור ההולך, הפרטיים

 בצורותיה היותר "מלחמת קולטורה"להימנע גם בארץ הזאת מ

   72.[...]נעימות תהיינה בארץ - תוצאות בלתי, מחודדות

 בעיקרון הפרדת הדת מהמדינה בכלל והגדרת העם היהודי כאומה יש: דהיינו

בוטינסקי מוכן אף לנהל במדינה העתידית ' שלשם הגנתן ז,לראות עקרונות יסוד

ואם לא די בכך הרי שלהפרדה . כזו שאפיינה את ההשכלה האירופית' מלחמת קולטורה'

תפיסתו את תפקידה של מה בזו בין דת למדינה בהקשר היהודי ניתן למצוא אישוש גם 

 73.'ה ימין ושמאל אף כמלוא השערהכאדיקות חמורה לבלי סור ממנ'שהוא רואה 

 רק ,באורח החיים היהודי ההלכתי: קרי,  הוא רואה בדת היהודית,העם-בדומה לאחד

: לים ברורות ביותריבוטינסקי במ'כך יבהיר ז. לארץ המולדת, את התחליף לטריטוריה

 עושה לו מכל דבר תחליף – הטריטוריה שלו –' הטבעי, "המדד"עם שאבד לו '

                                                           
              , האידיאולוגיה הציונית, שמעוני; 169-170' עמ ,בוטינסקי'עולמו של ז, )עורך( בלע ,ורא    69

 שלטענתי הרי, מן הראוי לציין שבניגוד לשמעוני הרואה פה יחס חיובי כלפי הדת. 290-291' עמ
ונכונותו להשתמש בה לשם תכליות , בוטינסקי מלמדת דווקא על יחסו האינסטרומנטלי לדת'גישת ז

  .פוליטיות פרגמטיות ולאומיות
  . 220-222' עמ, ט"ירושלים תשמ, בין חזון לחזון,  נדבהוסף י,ורא   70
        , בוטינסקי'מו של זעול,  מצוטט אצל בלע,27.10.1919 ,חדשות הארץ', בניין, 'בוטינסקי'זזאב    71

  .  166' עמ
   .שם   72
 1936אביב -תל,  גולה והתבוללות:כתבים נבחרים, 'הרצאה על דברי ימי ישראל', נסקייבוט'זזאב  ,ורא   73

  . 328' עמ, )הרצאה על דברי ימי ישראל, בוטינסקי'ז: להלן(
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קל להבין שתפיסה נ 74.'כה תקיף כמסורת הדתית" אמצעי בידוד"ובייחוד מטריטוריה ל

המעניקה לדתיות היהודית תפקיד של , שאדרש אליה ביתר הרחבה להלן, זו

 אינה עשויה למצוא מקום ,אינסטרומנט ההולם תנאים היסטוריים מסוימים בלבד

  . האותנטי' בעיהמבדד הט'לדתיות זו כאשר המדינה היהודית תשוב ותספק ללאום את 

  

  בוטינסקי לדת  'הלאומיות כגורם קובע ביחסו של ז. ג
  בוטינסקאית 'יסודותיה של תפיסת הלאומיות הז

-נטה לתפיסות לאומיות אורגניותבוטינסקי 'ז ברור ש,פי שעולה מזיכרונותיוכ

בחינת , וחטיבה היסטורית, בחינת גזע, שראו בעם חטיבה של טבע, התפתחותיות

ולמושגים , עשרה-תשעה לאומית זו עיצב באירופה של שלהי המאה ה תפיס75.לאום

לפיכך כל ניסיון להבינה . לא היה חלק בעיצובה, כפי שצוין לעיל, ים מסורתייםייהוד

הנורמות והשאיפות שאפיינו את הוגי הלאומיות , חייב להיעשות במסגרת המושגים

   76.פרטהאינטגרלית בשלהי מפנה המאה באירופה בכלל ובאיטליה ב

, מבחינות רבות הלאומיות האינטגרלית שביקשה לראות באומה שלמות אורגנית

הייתה ריאקציה , מיסטיות של עידן שלהי המאה- כמו הרומנטיקה והתנועות הנאו

, כמו הרומנטיקנים. למורשתה של תנועת ההשכלה ומרד במודרניות על היבטיה השונים

 אחד 77.רציונליים- בדים חווייתיים איגם הדוגלים בלאומיות האינטגרלית פנו אל ר

ממקורותיהן של אידאולוגיות אלו הוא ההתמודדות עם אותה בעייתיות שבפניה ניצבה 

. ולביטוי הפוליטי, הכובד מהיחיד לחברה ואולם הפעם תוך העתקת מרכז, הרומנטיקה

תו כך אף לפני האידאולוגיות הלאומיות האורגניות בעיית זהותו ומהו, כמו ברומנטיקה

וכמו ברומנטיקה אף אידאולוגיות אלו חתרו לחסן את , של האדם היא הממוקמת במרכז

המאיימת למוסס ולהרוס את , 'הרציונליזציה הוולגארית של החיים'היחיד מסכנת 

וכל זאת בתקופה שבה תהליכי העיור והתיעוש מחריפים את תחושת הניכור , ייחודו

בעקבות הביולוגיה הדארווניסטית . ךהוסף לכ. ואובדן האוריינטציה של היחיד

, יטלית של ברגסוןוהפילוסופיה הו, שהדגישה את חשיבותו של המין ושל הגזע

ההיסטוריה של ארנסט רנאן והיפוליט טאין והסוציולוגיה הפוליטית הפסימית של 

, עשרה-תשעשערערו את השכלתנות והאינדיבידואליזם שאפיינו את המאה ה, פארטו

 י הרעיון הלאומי באירופה שההתנהגות הפוליטית מקורה ברצון הבלתיגרסו רבים מהוג

                                                           
  .שם   74
  .  או רק עיקרי הדברים הנחוצים לענייננוכאן הוב.  דיון משווה,לסוגיה זו התייחסתי בהרחבה במאמר   75
, לידתה של המחשבה המדינית בישראל,  סופרשוןש; 185-188' עמ, בוטינסקי'ז,  אבינרי,ראו גם   76

  . 247' עמ, 2000ירושלים 
; 439-463 'עמ, 1986אביב -תל, נגד הזרם', הלאומיות, ' ברליןשעיהראו גם מאמרו המקיף של י   77

   .64-71' עמ, 1974אביב -תל, בעידן האלימות', הקיטוב האידיאולוגיראשית , ' טלמוןעקבי
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כפי שמציין ', נעשה, 'הקשה להגדרה', רוח האומה '78.מודע של היחידים ושל העם

טענו ,  הממשות העליונה79.' [...] הדם–דבר מוחשי בעזרת נתון כעין מדעי , 'טלמון

פי גרסה זאת -על. היא הלאום המבקש לממש את עצמו, הוגיה של לאומיות זו

מוסרית , מידה להתנהגות אישית וציבורית-הלאומיות היא מעין המכלול של קני

. ידי האינטרס הקולקטיבי הפועל כאורגניזם חי- על, בזמן נתון, המוכתבים, ופוליטית

 האומה היא יחידה ,לגרסתה. הייתה זו לאומיות שאבן השתייה שלה היא פרימט הלאום

אחד מייחודיה המובהקים של לאומיות זו היא ההנחה . יולוגיתתרבותית וב, היסטורית

היחיד אינו אלא חלק אורגני . כשם שנחיל הנמלים קודם לנמלה, שהלאום קודם לפרט

 ,פי גרסה זו של תפיסת הלאום-ברור הוא שעל. של היחידה האורגנית המקיפה יותר

פי -על,  זו ישמנת להשיג תכלית על. הבטחת עתידו של הלאום הוא הערך העליון

טחת בהמאבק הכולל לה. לקיים בכל מחיר את אחדותה הפנימית של האומה, תפיסה זו

קל וחומר שהוא , הישרדותה והתמדתה של האומה קודם למאבקים חברתיים מעמדיים

ודאי וודאי שהוא קודם למימוש שאיפותיו ו ,קודם למאבק על מעמדו של הפרט בחברה

  . יותר של הפרטהאישיות ולו גם האינטימיות ב

: בוטינסקי אל הלאומיות האינטגרלית נחשפת בשתי נקודות מרכזיות'זיקתו של ז

מידה עליון להתנהגות הפוליטית ובתפיסתו את האומה  בהצבת הלאומיות כקנה

, לדוגמה, כך. ביולוגי כתשתיתה של האומה-קביעת הרכיב האתני, דהיינו, כאורגניזם חי

בוטינסקי היא שבין אם ישנם כיום 'ת היסוד שמניח ז הנח,1913שנת מ' גזע'במאמר 

שהקבוצות האתניות נפלות זו מזו בתחזית ' אין ספק ,ובין אם לאו' גזעים טהורים'

 על בסיס הנחה זו 80.'משמעות קבועה לגמרי" גזע"גזעיהן ובמובן זה מקבלת המלה 

ו הפיזיות לבין הזיקה בין תכונותי, בוטינסקי לאורך המאמר את מהותו של הגזע'מברר ז

' לאום מוחלט' לאחר שדן באפשרות מציאותו של ,ואמנם. תכונותיו הרוחניות וכדומה

ת כי ימשמע- בוטינסקי בלשון חד'קובע ז, ובסימניו ההכרחיים להגדרת לאום ככזה

     הרי ', ליציבות הקיום הלאומי'ההיסטוריה ושפה ה, למרות כל חשיבותם של הארץ

 הוא הסגולה המיוחדת –ה הראשון והאחרון של צורתה העצמית משגב, הלאומיות[...] '

   81.'מתכונת הרכבה הגזעי, של מוצאה הגופני

                                                           
מאחר ואין זה המקום למנות את הספרות הרחבה שעניינה הלאומיות האינטגרלית בעידן מפנה    78

 :מיתוס האומה וחזון המהפכה,  טלמוןעקב י:למקורות הבאיםן י אסתפק בהפניית הקורא המעוני,המאה
לא ימין ולא ,  שטרנהלאבז; 1981אביב -תל, ב- אכרכים, גי במאה העשריםמקורות הקיטוב האידיאולו

 קובץ :המחשבה הפשיסטית לגווניה, ל"הנ; 1988אביב -תל,  האידיאולוגיה הפאשיסטית בצרפת:שמאל
  . 1988אביב -תל, מקורות

  .  27' עמ, אכרך , מיתוס האומה וחזון המהפכה, טלמון   79
  . 288-289' עמ,  גולה והתבוללות:נבחריםכתבים ', הגזע ',בוטינסקי'ז   80
  . 291-292' עמ, שם   81
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בחינת חידוש בביולוגי כגורם המכריע בהגדרת הלאום אינה - קביעת הרכיב הגזעי

 הנושא את הכותרת ,ניתן למצאה כבר באחד ממאמריו המוקדמים. בהגותו הלאומית

בוטינסקי עם שאלת הגדרתה ' שבו התמודד ז,1904משנת ' מכתב על האבטונומיזם'

בוטינסקי על התנאים ההכרחיים לקיומו של 'במאמר מצביע ז. תוומהותה של הלאומי

אמורים לא  והדברים ,הרצון לשמור על הלאומיות: תנאים אלו הם, לגרסתו. הלאום

אם , יי העםצריך למצוא לו יסודות מציאותיים בח': שכן הוא מבהיר, ברצון ערטילאי

 הרצון 82.' [...] בתוך הסביבה ללא התנגדותעוהעם ייטמ, הוא יתנוון לאט לאט –לאו 

הוא אפוא התנאי להמשכיותו של , המתבטא בצורות חיים מסוימות, לקיום קיבוצי

בוטינסקי שאין 'ואילו באשר למקורו של רגש הלאומיות גופו ברור לז. הקיום הלאומי

ר שהוא מרצה את הלבטים הרבים שעלו בו תוך מחקרו  לאח, וכך83.לתלותו בחינוך

הרגש של ' הוא מסכם שלא נותר לו צל של ספק ש,בשאלת מקורו של הרגש הלאומי

. 'ורק בו בלבד, הגזעי שלו-בטיפוס הגופני,  של האדם"דמו"העצמיות הלאומית טבוע ב

ף הרי שלא תלויה בגו-מאחר שנהיר לנו שהרוח אינה בלתי: בוטינסקי מרחיב ומוסיף'ז

קודם כל במבנהו , נפשו של האדם מותנה הוא- כי הלך ',נותר לנו אלא להאמין גם

בוטינסקי ' קובע ז,על בסיס אנלוגי לקשר זה בין הגוף לנפש. 'וכן להיפך[...] . הגופני

   כי בצורה דומה לזו ,התפתחותיות-ברוח התפיסות האורגניות

לו בצורה עוד יותר מבנהו הנפשי של העם משקף את הטפוס הגופני ש

העם מעצב לו את צביונו . מאשר הלך נפשו של היחיד, מושלמת ומלאה

, הגזעי שלו-באשר מתאים הוא צביון זה לטפוס הגופני, הנפשי העצמי

 .      ושום הלך נפש אחר על בסיס הטפוס הגופני הזה לא יתכן בכלל

משהו הרבה ל [...]  מתכוונים"מבנה נפשי עצמי" מדברים על וכשאנ[...] 

 זה מתבטא בזמנים שונים בתופעות חיצוניות "משהו". יותר פנימי

 "המשהו"אבל  –הכל לפי התקופה ולפי הסביבה החברתית , שונות

  84.הגזעי-כל עוד נשמר הטפוס הגופני, כשלעצמו נשאר תמיד כמו שהוא

משמעית זו כדי ללמד לא רק על מקומו של הרכיב - יש בקביעה גורפת וחד

בוטינסקי אלא אף על האמפליקציות מרחיקות 'גזעי בהגותו הלאומית של ז- הביולוגי

 גזעי , אליבא דגישה זו,נהיר הוא שרגש הלאומיות מקורו. הלכת שיש לרכיב זה

תכונות 'ואילו , הגזע מוגדר ומאופיין בסימנים גופניים. 'דם'העיקר הוא ה. לחלוטין

 בזיקתם אל התנאים , הגופני של הגזע אינן אלא שיקוף מבנהו'האופי והנטיות הרוחניות

תנאי הכרחי לקיום הלאום הוא אפוא הישרדותו של . הסביבתיים והזמנים המשתנים

                                                           
  .141-142' עמ,  גולה והתבוללות:כתבים נבחרים', מכתב על האוטונומיזם, 'בוטינסקי'ז   82
  .143' עמ, שם   83
  .שם    84
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לפיכך לא תיתכן טמיעה רוחנית של בן לאום אחד בלאום האחר . 'הגזעי-הגופני'המבנה 

. טעמו של דבר פשוט. הגזעי של הלאום מאפיין את הפרט-כל זמן שמבנהו הגופני

גזעי במסגרתן של -תיו הרוחניות של הפרט אינן אלא השתקפות מבנהו הביולוגיתכונו

, ומן ההכרח כך הוא, נשואי תערובות עלולים. הנסיבות המשתנות של הזמן והמקום

ולא , כמובן, על רקע זה. הגזעי המאפיין את הגזע אצל היחיד-לערער את המבנה הגופני

. בוטינסקי לנשואי תערובת'גדותו של זיש להסביר את התנ, על רקע דתי איזה שהוא

 ,ים וסופם להחלישינישואים מעין אלו ממעטים את הסימנים הגופניים הגזעיים היהוד

  . לאומי-עד הכחדת הצד הנפשי של הקיבוץ האתני

בוטינסקי את ביטויו 'אין ספק שדברים אלה יש להבין לא במנותק מתפיסתו של ז

, כך. דווקא בהישגים כוחניים רבותית ולאוהמרכזי של הגזע ביצירה הרוחנית והת

אינן ' מערביות'ו' מזרחיות '85, גורניוסףכפי שצוין לעיל וכפי שהדגיש י, לדוגמה

-עם מזרחי עשוי על. נהפוך הוא. עבירים מציינות בסופו של חשבון קווים גזעיים בלתי

הקרויים בד בבד עם הפנמת ערכי תרבות ' מערבי'פי הגיונם של דברים להיעשות לעם 

עליונותם של גזעים , כפי שמציין ובצדק גורני, כיוון שכך. וכמובן גם להפך. מערביים

או נחיתותם באה לידי ביטוי לא בשליטה של עמים על עמים אחרים ואף לא בזכותם 

אלא בכוחם לטפח את ייחודם התרבותי והיצירתי , של עמים לשלוט על עמים אחרים

 , יצירת עמי המערב שבשיאה הדמוקרטיה הליברלית,ך בעל כורח, יחד עם זאת86.בלבד

שבה , ים כשם שזו של עמי המזרחי מכוחם של קווי גזע ייחוד,לפחות בראשיתה, הונעה

אמנם . הונעה מכוח ייחודם התרבותי, הדת והאלוהים שולטים על כל תחומי החיים

המשתנים ואת את כל התנאים , בוטינסקי נכון להודות שאם נסלק את כל מראיות העין'ז

' בקירוב'.  אך דוק87.'בקירוב' ניווכח שכל הגזעים שווים ,הסגולות המיוחדות לכל גזע

תכונות הגזע לצד : משמע. שכן מבחינה תרבותית רוחנית ההיררכיה שרירה וקיימת

הנסיבות ההיסטוריות המשתנות הן אפוא המכריעות והקובעות את אופייה של היצירה 

בוטינסקי את החובה לשמור על תכונות ייחודיות 'אן יגזור זמכ. ואת תרומתה לאנושות

 ,ואמנם. אלה ולו גם כדי למנוע את אבדן ואת תרומתן הפוטנציאלית הייחודית לאנושות

בוטינסקי שלדעתו אין עמים עליונים או ' לאחר שהבהיר ז,'חלופי מחמאות'במאמרו 

 ניתן לעשות זאת ,של עמים הוא ידגיש שמכל מקום אם ניתן לדבר על עליונות ,נחותים

בהקשר . ייחודיות ואותנטיות, בהקשר יצירתי רוחני ואז זו תבוא לידי ביטוי במקוריות

של היהודים בשל מאבקם והצלחתם לשמור על ' עליונותם'זה הוא יצביע דווקא על 

  88.ייחודם ובדלותם

                                                           
  . 223-224' עמ, השאלה הערבית,  גורני,ראו   85
  . 226' עמ, שם   86
  . 147' עמ,  אומה וחברה:כתבים נבחרים', ותחילופי מחמא, 'בוטינסקי' ז,ראו   87
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עומדים אנו אפוא בפני תפיסה לאומית שאחד מסימניה המובהקים ביותר הוא 

נפשי של היחיד בן הקיבוץ -תביעה לבדלנות גזעית כתנאי לשמירת ייחודו הרוחני

בוטינסקי להחזיק בתפיסה הרואה ברכיב הגזעי את ' ממשיך ז1913כשם שבשנת . האתני

, שנת עליית הנאציזם לשלטון, 1933כך גם בשנת ,  בהגדרת הלאוםיהמרכיב העיקר

י על תפיסה זו לא בלי שהוא מוסיף לרשת בוטינסק'חזר ז' הרצאה על דברי ימי ישראל'ב

  : המושגים של גזע ולאום את המושג אומה

זאת אומרת , "לאום"כל גזע מובהק בסימניו המיוחדים שואף להיות ל

שבה כל פרט , ליצור לעצמו סביבה כלכלית מדינית ורוחנית מיוחדת לה

סביבה . שלה" טעם"שלה ומתוך כך מתאים הוא ל" חשיבה"נולד מ

ויכול הגזע ליצור כזאת  ל ש ו  צ ר א ב ק  . הבית-במקום שהוא בעל, ר

כי רק במדינה שלו נוח לו  [...] לפיכך שואף כל גזע וגזע להיות ממלכה

   89".לא נוח לו"הדבר אבל באופן אחר 

כל גזע המודע : הרי שפירושם של דברים הוא, בוטינסקי'אם נשתמש במושגיו של ז

דהיינו לבסס לו מדינה שבה ', לאום'היות לייחודו ובדלותו מגזעים אחרים שואף ל

והן את הורשתן של התכונות הרוחניות , ובכך את הישרדותו, יבטיח הן את היבדלותו

הגזע ותודעת הייחוד של פרטיו . והפיזיות המייחדות אותו לפרטים המרכיבים אותו

ובהם יש לחפש את המוטיבציה הדוחפת את הקבוצה האתנית , קודמים אפוא ללאום

זאת , להיות לאום'לת הייחודיות הגזעית לפיתוחן של שאיפות אשר בשיאן השאיפה בע

     90.'אומרת ליצור לעצמו סביבה כלכלית מדינית ורוחנית

  

  בוטינסקי לדת  'מקומה של תפיסת הלאום בקביעת יחסו של ז
בוטינסקי אל 'בהקשרי דברים אלה נוכל לעמוד על ההיבט השני שעיצב את יחסו של ז

את הפרימט העליון אינה עשויה ' אומה'או בפרימט ה' לאום'התפיסה הרואה ב. תהיהדו

יתר . היסטורי- לעלות בקנה אחד עם היהדות המסורתית המושתתת על מצע מטפיזי א

הוא הקובע את אופייה של היצירה הרוחנית הרי שנהיר הוא שאין ' גזע' אם ה,על כן

 כשם שהרכיב ,מבחינה זו. בוטינסקי' זדנטי בהגותו הלאומית שלנלדבר על יסוד טרנסצ

 ואתי בתפיסת-כך גם אף היסוד הגזעי, הליברלי צמצם את מקומה ומעמדה של הדת

רוחניים של -פירושו הגבלתה וצמצומה של הדת והגדרתה כאחד מנכסיו התרבותיים

פסיכי -אם כי אין ספק שכאחד מביטויו האותנטיים של אופיו הפיזי. העם היהודי בלבד

 הלאומית ממדים רגשיים וערכיים שאין להם ביטוי ו יוענקו לדת בהגות,זעשל הג

 תפיסה לאומית המעמידה ,יחד עם זאת. דמוקרטית-בתפיסתו המדינית הליברלית

                                                           
  .  ]הדגשה במקור [336' עמ,  הרצאה על דברי ימי ישראל,בוטינסקי'ז   89
  . 124-125' עמ, כל יחיד הוא מלך, חור- בילסקי בן, גםורא   90
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במרכזה את פרימט הגזע אינה עשויה מטבעה להעניק לדת מעמד שמעבר לביטוי רוח 

בוטינסקי 'בותו העניק זבסיס תפיסת הגזע וחשי  על,ואכן. האומה ושל אינסטרומנט

ידי הבדלתו מעמים -את המקום המרכזי בשמירת ייחודו של עם ישראל על' גזע'ל

ולאו דווקא לתכניה של דת , מדיני טריטוריאלי' מבדד'אחרים ביצירת חיץ כתחליף ל

, העם-כפי שעשו הוגים כדוגמת אחד, בלבוש היסטורי זמני' רוח לאומי'המבטאים 

.  גישה זו הגזע הוא היסוד הדומיננטי בהגדרתו של הלאוםפי- על. קויפמן ואחרים

לא , צריך שתהיה לו דת לאומית, 'בוטינסקי'יפסוק ז', אום מוחלטל ',בהתאם לכך

או לפחות דת , כגון דת ההודים, כי אם יצירת רוחו עתיקת ימים, שאולה מאחרים

  91.'היהודים

ל הדת מבחינת משמעם של דברים אלו הוא שחרף כל חשיבותה ההיסטורית ש

הרי שבחשבון אחרון אין היא בגדר יצירה מטפיזית אלא ביטוי , שמירתו של הלאום

 הזהה בהגותו של ,הדת אינה יוצרת את הלאום. ודוק. תרבותי ארצי לרוחו של הגזע

אתני - ידי היסוד הגזעי-לפיכך גבולותיו של הלאום מוגדרים על. בוטינסקי עם הגזע'ז

אף , העם- שלא כבהגותו של אחד, בוטינסקי'שבהגותו של זאך טבעי הוא לכן . בלבד

 שבמרכזה ההנחה , בהגותו זו,ככלות הכל. תפקיד הדת כשומרת הלאום אינו דומיננטי

רק ,  ראה בה תורה מדעיתהואש, שגדרי הלאום הם הגזע והמבוססת על תורת הגזע

   92.הגזע מבטיח את שמירת ייחודו הלאומי

כפי שבאה לידי ביטוי  , קיד הדת בהגותו הציוניתבהקשר זה ראוי להתבונן בתפ

 עם בוטינסקי'ז מתמודד 1905במאמר שנכתב בשנת . 'הציונות וארץ ישראל'במאמרו 

ישראל -עם מקומה של ארץ: דהיינו, ישראל לעם ישראל- שאלת הזיקה בין ארץ

ה מן המותר לציין שבעקבות פולמוס אוגנדה לא הייתה זו שאל. באידאולוגיה הציונית

 שלא כאן המקום לפרט מכלול טיעוניו בדבר הזיקה , במסגרת דיון זה93.של מה בכך

בוטינסקי לשאלת המוטיבציה שבשלה שרד ' מתייחס ז,ישראל לעם ישראל- שבין ארץ

: דבריוכ, התשובה השגורה לשאלה זו היא. העם היהודי בתנאים שעמים אחרים נעלמו

 94.' [...]ן התורה וסבל למען התורהעם ישראל נלחם למע. האוצר הקדוש היא הדת'

 ברם 95.'תולדות הגלות הן דברי ימי מאבקנו על אמונתנו הדתית': כיוון שכך הוא מסכם

אילו הייתה הדת עניינו המרכזי של העם . מכל וכלשגורה זו בוטינסקי דוחה תפיסה 'ז

ת גם  היו משפיעו,חי תמורות שעברו החברות והתרבויות שבמסגרתן ןהיהודי הרי שאות

סקי אינו נבוטי'ז. כפופה לה', ככל אידיאולוגיה, 'על היהדות מחוק האבולוציה שכל דת

                                                           
  .  291' עמ, לות גלות והתבול:כתבים נבחרים, 'הגזע', בוטינסקי'ז   91
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, והנה. מסתפק בהכללה ומצביע על התמורות מרחיקות הלכת שהתרחשו בנצרות

כי מן היום הראשון של הגלות נפסקה , אין חולקין על העובדה, 'הואמטעים 

בולט במיוחד , בוטינסקי'מוסיף ז, ן זהפאוי וק96.'ההתפתחות הפנימית של היהדות כדת

נסתמנו ניסיונות ליצירה בלתי פוסקת : שלפני הפיזור נסתמן תהליך הפוך'נוכח העובדה 

מסכם , 'הדתית" היצירה"כל  ',תחת זאת. 'התפרצו מלים חדשות; בחיי הדת והמסורת

   ,בוטינסקי'ז

. יםלא היתה אלא מסכת עקרה אחת של פירושים על פירושים של פירוש

לפני היות הגלות נעשו נסיונות לפרש את : ואף יש לציין ירידה ניכרת

ואילו מראשי ; לסטות מן האות הכתובה, התורה פירוש ליברלי כלשהו

, הסייגים-שיעור הסייגים וסייגי-הגלות ואילך הלכו ונתרבו עד אין

  97.תבוד לאות הכתובה היה לראש דאגותיה של המחשבה הדתיעוהשי

 מיתה זו 98. מתה,אינו אלא שהיהדות כדת, בוטינסקי' מסיק ז,ריםפירושם של דב

    ,בוטינסקי'מסיים ז, יתה היהדותיאילו ה. התרחשה עם הפיזור והגלות

היה העם משקה אותה מים חיים והיה נהנה מצמיחתה , אותו אוצר קדוש

אבל אם העם סגר מרצונו את הכרתו . כמו לפני הפיזור. והתפתחותה

דת -בש אותה עד כדי התאבנות והפך דת חיה לכעין גוויתיי[...] הדתית 

, אלא בדבר מה אחר, שלא בדת כלול האוצר הקדוש, הרי ברור –חנוטה 

   99.בדבר שגוויה חנוטה זו נועדה לשמש לו רק קליפה ומגן

שבהם משתמש ', מתה'או דת ' דת חנוטה- גווית'כמובן שיש במטבעות לשון 

כדי להעיד כאלף עדים על יחסו , דות המסורתית כדתמנת לתאר את היה בוטינסקי על'ז

 אבל ודאי שלא בערכיה ,הוא אולי עשוי להכיר בחשיבות התפקיד שמילאה. אליה

. בה דת במובן הנאצל של המושגרואה יתר על כן הוא אינו . ובנורמות ההתנהגות שלה

 ,רתיתמן המותר שדברים אלה עשויים בנקל לעלות בקנה אחד עם יחסו ליהדות המסו

הרי , נונאם לחזור לעניי, מכל מקום. שנדון לעיל' המזרח'כפי שבא לידי ביטוי במאמרו 

 מה ,אם אמנם כך הם פני הדברים: בוטינסקי לענות היא'שהשאלה שעליה היה חייב ז

 את תפקידה ולמעשה אף את ,ואכן'? דת חנוטה-גווית'היה התפקיד שמילאה אותה 

היסוד בתולדות עם -זרמי ,מ מרגולין"ט מספרו של מתוך ציטוהוא היווצרותה מסביר 
  : 1902- ב שראה אור בפטרבורג ,ישראל
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משה לתורת הנביאים ולשלבים המאוחרים יותר -ההתפתחות מתורת[...] 

מוסרית של היהדות היתה מתחוללת ללא - העולם הדתית-של תפיסת

נוכח חורבנו של הארגון המדיני " [...] אבל. תיהפסק בדרכה הטבע

לשם  [...] ."יכלה ההתגוננות הלאומית ללבוש רק צורה דתית, יהודיה

הצלת השלמות הלאומית לא היתה כל ברירה אלא להסתגר ולהשתריין 

  100. [...]סוציאליים-במערכת איסורים מדוקדקים ואנטי

 זו ,קרי, היהדות המסורתית. חשוב להדגיש מספר נקודות בולטות בדברים אלה

הדתיות .  אינה הדת היהודית האותנטית,פי ההלכה-וכתב עלשעניינה  אורח חיים המ

לא . אתוס מוסרי של קדמה וצדק סוציאלי, כפי שצוין לעיל, יתה בעיקרהיהאותנטית ה

אשר יכלה ' התגוננות לאומית' אלא ,עניינה אינו אתוס מוסרי זה. כן היהדות המסורתית

ככלות . פעם נגד המרת הדת לא הואואכן על בסיס זה יתריס . 'רק צורה דתית'ללבוש 

עד היום הזה ': כך הוא יפסוק.  'המרה לאומית'פי תפיסה זו המרת דת פירושה - על,הכל

באירופה מקובלת נוסחה : גדולה מזו .כל שהמיר את דתנו היה עוזב גם את לאומיותנו

   101.'הבן אנטישמי, האב מומר, הסב מתבולל: כזו

הודית את המפתח להבנת הגורל היהודי בניגוד לרואים בייחוד הדתי ובדתיות הי

אשר העם רצה להצילו מן המשקע ' 'ייחוד לאומי'בוטינסקי דווקא על 'מצביע אפוא ז

 היהדות שלאחר היציאה לגלות נוצרה ונועדה על:  הגיונם של דברים הוא102.'הגלותי

שנשמר , האוצר': הואמכאן מסיק , ייחודו הלאומי של העם היהודי'מנת לשמור על 

דבר , יכול להיות רק דבר שנוצר לפני היות הגלות, אות מפני השפעת הגלותבקנ

פזורנו וגמרנו אומר לשמור עליו מכל - אל ארצות, כשהוא שלם ומוכן, שהבאנוהו

   103.'משמר

-פרי טהור של ארץ, 'בוטינסקי'מסכם ז', יחודנו הלאומי הוא'גרעין אמיתי זה של 

ה משמעותו של אותו גרעין המהווה את ייחודו נו להבין מנ אין זה נוגע לעניי104.'ישראל

 גרעין זה ,התפתחותיות-ן שברוח התפיסות האורגניותי די לצי.הלאומי של עם ישראל

היצירה המקראית שנוצרה על קרקע : קרי, הוא פרי יצירתו הספונטנית של העם היהודי

זו של  נהיר הוא שתפיסה 105.גידולו ועיצובו של העם היהודי בתקופתו הפורמטיבית

עולה בקנה אחד עם עמדתו ', המבדל האמיתי ',כתחליף למדינה, היהדות המסורתית

ככלות הכל לא יהיה שום צידוק . בוטינסקי בדבר הפרדת הדת מהמדינה'הליברלית של ז

                                                           
  . שם   100
  . 238' עמ,  גלות והתבוללות:כתבים נבחרים', מתופעת ההוי שלנו, 'בוטינסקי'ז   101
  .123' עמ, יםם ראשוניתבים ציוניכ, ישראל- ציונות וארץ,בוטינסקי'ז   102
  . שם   103
  .שם   104
  . 123-124' עמ, שם   105



28  I שלום רצבי    

המדינה היהודית היא זו .  המושתתת על ההלכה,יהדות המסורתיתהלקיומה של 

עשה למיותרת י ת,שימשה כתחליף להשוהיהדות המסורתית ' כמבדל טבעי'שתשמש 

 שיבוא לידי ביטוי ,מה שיוותר הוא אותו אתוס מוסרי המאפיין את המקרא. לחלוטין

 . יות של העם היהודינביצירותיו הספונט
  

  סיכום. ד
אם כי כמובן גם , בוטינסקי אל היהדות המסורתית לא עוצב על בסיס פרגמטי'יחסו של ז

ליה הושתת בראש וראשונה על עמודי התווך של הגותו יחסו א. מקומו של זה לא נעדר

ותפיסתו את הלאום בכלל ואת הלאום , מכאן, על הליברליזם: קרי, הפוליטית והציונית

שעיקרה ,  יחסו ליהדות המסורתית,על יסודם של שני עמודים אלה. מכאן, היהודי בפרט

 עשרה-תשעה ה של הליברליזם במאוהיה זהה ליחס, אורח חיים המוכתב אל ההלכה

יתרה . יש להגבילה אל תחומו של הפרט, הווה אומר. ובראשית המאה העשרים אל הדת

וכהלכה המקיפה את חיים ככל שהדברים אמורים ביהדות המסורתית כאורח , על זאת

' מזרחיות'ראה בה את פרי השפעתה השלילית של רוח הבוטינסקי 'ז ,כל תחומי החיים

יחד עם . היהדות ולכן לא יירתע אף מהדרישה לתקנםהמעוותת את טבעה האמיתי של 

 של תופרי יציר, ך" הוא זיהה בתנ, כמי שאמון על ברכי הלאומיות האינטגרלית,זאת

את הביטוי האותנטי לרוחה של היהדות ואת , יותווהעם היהודי בשנותיו הפורמטי

 ובכלל זה , ביצירה הדתית,כיוון שכך. המבע הצלול ביותר של האתוס המוסרי היהודי

 יראה ביטוי זמני והיסטורי בלבד לרוחה של ,ביצירה היהודית המסורתית בגלות

 ,אין הדת היהודית: לשון אחר. ולפיכך יראה בה יצירה היפה לשעתה בלבד, היהדות

 אלא אינסטרומנט תכליתי שיצר העם היהודי במסגרת המלחמה ,כפי שהתפתחה

יש אפוא להבין הן את יחסו ,  כמובןיםלצד טעמים פרגמטי, על רקע זה. להישרדותו

, 1935 בשנת 'הסתדרות הציונית החדשה'לחרדים כפי שבא לידי ביטוי במצע היסוד ל

והן את עמדתו הבסיסית שבמדינת היהודים העתידית לא יהיה מקום לדת במובן 

  . המסורתי

ת ותפיסת הלאום כקובע א, מזה,  של הליברליזםוכנגד טענות מעין אלה בדבר מקומ

 ניתן לכאורה ,בוטינסקי ליהדות'בעיצוב יחסו של ז, מזה, אופיו הייחודי של העם היהודי

על מנת לאשש טענה זו . לטעון שחלה תמורה ביחסו אל היהדות במרוצת הימים

 הכרה באתוס המוסרי של היהדות והצביעו על כך שפה ושם ניתן למצוא בדברי

ואכן לכאורה יש . ודית החדשה לאמץובסמליה המקודשים כנכסים שעל הלאומיות היה

בחיפושיו אחרי תכנים לאומיים חברתיים , לדוגמה, כך. לטענה זאת על מה להתבסס

בוטינסקי באפשרות 'השתעשע ז, כתחליף לאלו שהציעה הציונות הסוציאליסטית

את , כפי שכבר יותר מנרמז במהלכו של הדיון לעיל,  ברם106.חידושה של שנת היובל

                                                           
  .177-178' עמ, אומה וחברה: כתבים, 'רעיון היובל, 'בוטינסקי' ז,ראו    106
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. ד אליהחבל אין לראות כשינוי יחס ליהדות המסורתית או כמביע יחס מיורעיון שנת היו

יחס אשר כפי שצוין לעיל אין לו , ך"בוטינסקי לתנ'רעיון זה ניזון בעיקרו מיחסו של ז

בהידרשו לרעיון היובל יידרש . נהפוך הוא. ולא דבר עם יחסו ליהדות ההלכתית

לא בלי התעלמות ' ך"ת של התנהפילוסופיה הסוציאלי'בוטינסקי לתפיסתו את 'ז

הוסף על . מוחלטת מהספרות היהודית המסורתית העשירה שנדרשה אף היא לנושא זה

 עיון ,בוטינסקי בדבר היובל וכדומה'כאשר הדברים אמורים בהצעותיו של ז: כך

בהקשר שבו הועלו מלמד שיש לפרשן בניסיונותיו להציע חלופות שמקורן יהודי 

הדת בהקשר : דהיינו,  לדבר אל ליבו של היהודיות שהיו עשוי,םלרעיונות סוציאליסטי

  .  זה מגויסת כאינסטרומנט ויהיה ערכו רב ככל שיהיה

בוטינסקי לדת הוא בעיקרו של דבר ' עדויות רבות שיחסו של זן ישנ,ואמנם

כל המתבונן במכלול יצירתו , כפי שמעיר שלמה אבינרי, למשל, כך. אינסטרומנטלי

 חזקה עליו שיעמוד בפני מלאות שיתקשה למצוא ,ובליציסטיתהספרותית והפ

בכתביו ניכרת היכרות אינטימית עם מרבית זרמי המחשבה של התרבות . כדוגמתה

והדברים אמורים במיוחד בכל הקשור , האירופית ועם הבעיות שעמדו על סדר יומה

ית וערכיה יחד עם זאת דווקא חותמה של הספרות היהודית המסורת. לסוגיה הלאומית

ואם לא די בכך . בוטינסקי'נוכחותו בהגות הלאומית של ז-הדתיים והמוסריים בולט באי

היכרות עם להרי שאף אם ניתן למצוא בכתביו המרובים פה ושם התייחסות ליהדות ו

 קשה לגלות בהם זיקה כלשהי לעולמה של היהדות כפי שעוצבה בספרות ,ך"התנ

בוטינסקי ליהדות 'דומה שעל יחסו של ז. הל וכלה בעת החדש"הרבנית החל בחז

, 1935 מהצוואה שכתב בשנת ,המסורתית כדת נוכל ללמוד יותר מכל מעדות אחרת

הסתדרות הציונית 'דהיינו באותה שנה שבה ניסח ולחם למען הסעיף הדתי בחוקת ה

והן לשאלה , ישראל-בצוואה נחשף שוויון נפשו הן לשאלה האם יקבר בארץ. 'החדשה

    107.בא גופו לקבר ישראל אם לאוהאם יו

העם שעמל לָחֵלן את המסורת כדי - שלא כאחד,על רקע זה אל לנו לתמוה אם

- בוטינסקי את תפיסתו הלאומית'עיצב ז, מוסרית- להופכה למסד לתפיסתו הלאומית

ניסיונות להגדיר - יהודית כמו גם את תפיסתו הלאומית הכללית ללא ניסיונות או פסבדו

 של מושגים ותפיסות לאומיות ם אלא על בסיס,ך עולמה האינטימיאת היהדות מתו

רק על בסיס זיקתו ,  אבינרילמהטיב להבחין שיכפי שה, לדוגמה, כך. שרווחו באירופה

ובאיטליה , אל הלכי הרוח שאפיינו את הוגי הלאומיות האינטגרלית באירופה בכלל

 ,בוטינסקי'היחיד שכתב זיש להבין גם את העובדה שהרומן ההיסטורי הלאומי , בפרט

  108. היה על הדמות של הגיבור הפגני ביותר מכל הדמויות המופיעות במקרא,שמשון

  

                                                           
     .183' עמ, בוטינסקי'ז, אבינרי   107
  .שם   108
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  7.9.1935, ח בווינה"פני קברו של הרצל בעת כינוס היסוד של הצ-בוטינסקי בצעידה על'ז
  ]בוטינסקי'באדיבות מכון ז[

  
 הפוליטית המשיך  שכשם שמבחינת תפיסתו הציונית,ניתן לומר בדרך של הכללה

כמו הרצל .  גם מבחינת היחס ליהדות כדת וכתרבותךכ, בוטינסקי את דרכו של הרצל'ז

צרת 'אף הוא זיהה בציונות תנועה פוליטית שמטרתה הקמת מדינה כדרך לפתרון 

. יתרה על זאת. תכניה ובעיותיה אינן מעניינה של הציונות, התרבות היהודית. 'היהודים

 אף תכונות האופי הרוחני והיצירתיות של בני ,בוטינסקי'לגרסתו של ז ,כפי שראינו לעיל

 אינן אלא השתקפות , כפי שהן משתקפות ביצירתם של היחיד ושל הקולקטיב,הלאום

האסתטיים או האתיים של , לא תכניה הדתיים. גזע-ביולוגי של הלאום-המבנה הפיזי

ת וספונטנית של יהודים כל יצירה אותנטי. היצירה הם הקובעים אפוא את אופייה

יצירה שנוצרה שלא .  שלא להיות יהודית,פי תפיסה זו- על,בסביבה יהודית אינה עשויה

 היהדות המסורתית אינה ,כך. בתנאים אלה אינה עשויה לכן לשקף את רוחה המקורי

 של נסיבות שמחוץ ןאלא בתפקיד שנגזר לה מכוח, יצירה שערכה מצוי בה עצמה

הגורם המכריע בדבר האותנטיות של היצירה הדתית . ותהגל: קרי, לשליטתה

: לשון אחר,  הוא אפוא מידת היבדלותו של הגזע,בוטינסקי' אליבא דז,והתרבותית

משום כך אך הגיוני שלא תכניה וערכיה המסורתיים של היהדות . שמירת טוהרתו

כפרי שהיו מותנים היסטורית ושיקפו את השפעתה השלילית של מה שראה , לדורותיה

ולא , בוטינסקי'הם שעמדו במוקד הגותו הלאומית של ז', מזרח'השפעתו המזיקה של ה

  .הם שהגדירו לדידו את היהדות כדת
  


