
  שלום רוזנברג

  הציונות הדתיתעל האתגרים והדילמות של 

  

בדבריו של אחד מגדולי המוסר,  בחרתי  כיום בפני הציונות הדתית,העומדים השעה  אתגרידיון בכמבוא ל

 היההאדם לפני החטא  תפיסתועל פי עדן. הבגן נחש , על פיתוי ההסבא מנובהרדוק, ר' יוסף יוזל הורוביץ

אזי יחדל מלהיות מלאך אם ירצה לחיות חיי בחירה ולא  תנה לו היכולת שאם ירצהי"נ, אלא ש'כמעט' מלאך

ת הבחירה, בין חיי בחירהייתה פתוחה בידי אדם הראשון אכן, חיי מלאך, הרשות בידו" (מדרגת האדם, ב). 

אז או . לבין חיי אדם בו יתעוררו "המידות והנטיות הטבעיות"לקנייניו הרוחניים". מלאך "בלא שום סכנה 

מעבר רוחני צחון זה יביא את האדם למעמד ישנ". הסבא מוסיף "לבא אתם במלחמה ולנצחםהאדם יצטרך 

"אם לא יעלה בידו  ,לפום צערא אגרא". אלא שאפשרות זאת קשורה בסכנה איומה"שהרי , למעמדו הראשון

   ..."לנצח

  

ל רק פעולה שאין כאן  ברובה,  דהציונות הדתיתממדי. אליבא -לדעתי יש אמת רב בתיאור זה, אם כי הוא חד

המעבר בין גלות לאתחלתא דגאולה . , חזרת העם היהודי לבריאותו ושלמותוגבורה, אלא גם תהליך של גאולה

הי"ג של סיפור בלהיעזר מבקש אני  מצבנו עלכדי להצביע כרוך באתגרים קשים עליהם חייבים אנו להתגבר. 

של התרבות ם העיקריים תחומיההקבצנים, בעלי המומים מייצגים את . 'צניםשבעת הקברבי נחמן מברסלב '

 -את הרטוריקה, עקום הצוואר  -את האסתטיקה, כבד הפה  -. החרש בעולמנו הפוסטמודרני והציביליזציה

את הטכנולוגיה. על הקבצן  -מקום, הגידם היצירות שבזמן, הגיבן את היצירות שבאת המוסיקה, העיוור את 

מתארים את  בעלי המומיםהשביעי, הפיסח, אין אנו שומעים כלום, היות והוא מייצג את הגאולה. הקבצנים 

. כדברי החרש "ואתם מאפיינים את זמננועל פי הכללים ששפועלת הסירוב לקחת חלק בתרבות ובציביליזציה 

סרון שלו, כי י, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שאשמע החסוברים שאני חרש. אין אני חרש כלל

זאת היא החיית . רות מול העולם החיצונייסגההכל הקולות כולם הם מן חסרונות". הנכות מתארת את 

  התמימות, המיוצגת באדם המכסה את עיניו מלראות דברים בלתי ראויים. 

  

בה התקלקלו תו החרש מספר לנו סיפור על מדינ. ים את תקופתנוהמאפיינ ים נוספיםיש בדברי רבי נחמן מוטיב

, ואז "ג' נעלםהייתה למדינה גנן, אך הוא הטעם, הריח והצבעים. משל מופלא, על האסתטיקה שהסתאבה. 

אכן מבוסס על ניבול פה ועל פגיעה בזולת, ו הפורח  כיתות עבדים... הולכים ומקלקלים את המדינה". ההומור

החברה בעקבות הניאוף, נתקלקל הריח.  .ניבול פה נתקלקל הטעם שכל הטעמים הם טעם נבילה""על ידי 

תה מלאה מבתי דינים", מלאה כל הארץ משפט ושוחד. השוחד ימלאה קטטות ומריבות משפטיות. "העיר הי

אנשי ר עיני חכמים". בין ום... כי השוחד יעויגרם לקלקול הצבעים שהרי בעקבות השוחד "נחשכו העיני

שהוא הגנן. "כל אחד מחזיק אותו למשוגע וזורקין אחריו אבנים ומגרשין  שטועןהמדינה מתהלך משוגע 



הרבה מאוד יהודים תמימים ושומרי תורה לא האמינו לו, כשעוד אפשר הוא אכן הגנן האמיתי. אלא שאותו", 

  . שפגעה בהם ובמדינתםהיה להינצל מהטרגדיה 

  

מלתעות תוך אנו חיים. הנפילה ב בתוכההפנמת הערכים של הסביבה שבנות דוק עמד על הסכהסבא מנובהר

אלא שהבעיות שלפנינו לעמוד בפני הנחש. אנו מצליחים לא תמיד החילוניות הוא הביטוי למצב מסוכן זה. 

הקיום היהודי בן ימינו  הסיטואציה. נדמה לי שדגם גיאולוגי יעזור לנו להבין את משמעותה של קשות יותר. 

ו קשורות בשלושה הי ות השונותשכבהשל  ן, זו על גבי זו. יצירתשכבותמיוסד על קרקע שהוא בנוי שכבות 

שלושת תנועות החברתיות. וההכ': המודרניזציה, הציונות עדים במאות הי"ט ומשברים היסטוריים להם היינו 

: או תנועות חשובותמיוחדות, דמויות אנושיות  כשבמרכזם משברים אלה, יצרו בהתאמה שלוש סינתזות

של הראי"ה, ומשנת הציונות הדתית ובמרכזה בית מדרשו  של ר' שמשון רפאל הירש,  'תורה עם דרך ארץ'

תורה ועבודה. אלו הן רק שלוש דוגמאות, אמנם בולטות ומרכזיות ביותר, ממערך שלם של סינתזות, המהוות 

בזמן האחרון אנו עדים לסכנה מסוג אחר, . בעולם המודרניעקבית ושלמה דית סיון להעמיד אופציה יהוייחד נ

אמנם, טרגדיה חמורה ת במשבר בגלל קריסת השותף. ולבנות נמצא אבותינו וניסיסודית יותר. השותפות ש

רשה, ושמא לא נוצרה, הסינתזה של הסינתזות, בייחוד בין שתי הראשונות. למרות מגבלה זו תהיא שלא נש

לקיומנו, לקרקע שמתחת לרגלינו. כפי  "הגיאולוגי"שכבות אלו, והתפיסות הרעיוניות שהן ביטאו, היו הבסיס 

הות תוצאות שניתן להיווכח, התהליכים החברתיים של השנים האחרונות חשפו את העובדה שהשכבות הגבו

הסינתזות של הדורות האחרונים היו חלשות, וכך נחשפו השכבות העמוקות יותר. במבנה  הפוליטי שלפנינו, 

באו לידי ביטוי דברים חמורים עוד יותר. הגשרים שנבנו ואיחדו על פני פרשות דרכים בעבר הרחוק יותר, 

כמעט ונפלו, חסידים ומתנגדים, ים שבין הבעיה חמורה עוד יותר. הגשרכך  למשל, התגלו כבלתי מהימנים. 

ספרדים. השכבות לאלה שהפרידו בין אשכנזים הדוגמה הבולטת , יותר קרסושאיחדו פערים קדומים וגשרים 

הקבצנים? סיפור מסתיים איך  ו.ם נפתחו מחדש והפערים חזרו ונתגלהחדשות התגלו כחלשות, הפצעי

דתי אינן -ובינתיים, חייו של הצעיר הציוני כיצד זה יתרחש.בל אנחנו לא יודעים כמובן, אהגאולה תתממש. 

  .. הוא מנסה לשנות את ההיסטוריהפשוטית ודרכיו מסוכנות. הוא לא שמע לרמזיו של הסבא מנובהרדוק


