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  ת והיהדות החרדיתהציונות הדתי

  

  א. הדילמה הבסיסית

בשורות אלו רוצה אני להציג את התכנים העיקריים שלדעתי מאפיינים את הציונות הדתית על 

גווניה השונים. את זאת אנסה לעשות תוך שאני משתמש במה שנראה לי הוא ביטוי הגותי 

לוקת. נראה לי שהצגה זאת תהיה מופלא של העמדה החרדית, אתה נמצאת הציונות הדתית במח

  הוגנת וגם תכלול בתוכה את סיכוייה וסכנותיה של העמדה הציונית דתית. 

כנקודת המוצא לדברי בחרתי לי את פירושו של הסבא מנובהרודוק, ר' יוסף יוזל הורוביץ 

לפרשת גן עדן. לא אכנס לכל הפרטים המעניינים שבפירוש זה. על היבטים אחרים של פירושו 

מדתי במקום אחר. כאן רוצה אני להתעכב על המשמעות שהוא מעניק לפיתוי הנחש ולדילמה ע

  המועמדת בפני אדם וחווה. 

על פי פירושו של הסבא מנובהרודוק האדם לפני החטא הוא 'כמעט' מלאך, "נתנה לו היכולת 

בידו"  שאם ירצה אזי יחדל מלהיות מלאך אם ירצה לחיות חיי בחירה ולא חיי מלאך, הרשות

(מד"ה ב). כלומר יש בידו מה שניתן לכנות בחירה מסדר שני, בחירת הבחירה. הבחירה שלנו 

היא הבחירה "בין הטוב והרע, האמת והשקר". לעומת זאת בחירתו של אדם הראשון היתה "בין 

חיי המלאך לחיי האדם". בחירה זאת היא המיוצגת על ידי האכילה מעץ הדעת. מצד אחד 

כול ממנו, "אם הוא רוצה לחיות חיי מלאך בלא שום סכנה לקנייניו הרוחניים". ההמנעות מלא

האכילה מעץ הדעת מביאה את האדם לאלטרנטיבה השנייה, הבחירה בבחירה. בעקבות בחירה 

זאת יתעוררו בו התאוות והרצונות, "המידות והנטיות הטבעיות", כש'טבע' פירושו 

ל. או אז הוא יצטרך "לבא אתם במלחמה ולנצחם... ההתקוממות של הנטיות הנפשיות נגד השכ

להכניע את המדות והכוחות שלו תחת השכל". שני מיני נצח עומדים בפני האדם. הנצח 

הראשון שבמעמד הראשוני, התמים של האדם. לעומת הנצח השני, שהוא תוצאה של הנצחון 

האדם למעמד מעבר  האפשרי. והסבא מנובהרודוק קובע בצורה מפתיעה שנצחון זה יביא את

למעמדו הראשון. נצחונו של האדם שבחר בבחירה "יתעלה למדרגה עוד יותר גדולה מזו שעמד 

בה קודם, כי לפום צערא אגרא". אלא שאפשרות זאת קשורה בסכנה איומה "אם לא יעלה בידו 

י לנצח את הטבע, והכוחות הטבעיים ימשלו בו אז בהכרח הוא שימות, יען כי טבעי הוא וטבע

  אינו יכול לחיות לעולם". 

מפירוש מופלא זה נובע שהמצווה אינה אלא עצה. בצורה פרדוכסלית הנחש רוצה להפוך אותנו 

לגיבורים "לא מות תמותון... והייתם כאלקים יודעי טוב ורע, כלומר אל תסתפקו שמא לא 

ש. הנחש ניצח תעמדו בנסיון, כי בודאי תעמדו". לפי הסבא מנובהרודוק זאת היתה הטעאת הנח

"כי הבטיח לה שבודאי לא יפלו ממדרגתם, ואדרבה עוד יעלו למדרגה יותר גבוהה". כאשר 

נפקחו עיניהם וידעו כי עירומים הם, אמר לו הקב"ה "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו 
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הלוא אמרתי לך אל תכניס עצמך אל הנסיון הזה, ואתה אמרת אין דבר. לכן, מאחר  –אכלת? 

  לת מפלה במלחמה עם הטבע... ארורה האדמה" שנה

  

  ב. הייעוד

נדמה לי שלא אטעה אם אטען שכאן מתוארת קו פרשת המים שבין היהדות החרדית ליהדות 

הדתית על גווניה השונים. אין ספק בעיני שהסבא מנובהרודוק מדבר על ראשיתה של האנושות, 

מודרני. היהדות התמימה אינה רוצה -טאך רומז לאחריתה, לעולמנו המודרני, קל וחומר הפוס

לאכול מעץ הדעת. שאלת בחירת הבחירה, הדילמה העומדת בפנינו היא: גיבור או מלאך. על פי 

תפיסתה אין היא רוצה לשמוע לדבריו של הנחש המפתה את האדם להיות גיבור. הציונות 

  הדתית בחרה בדרך הגבורה.

ממדי. אליבא דהציונות הדתית אין כאן רק אקט -לדעתי יש אמת רב בתיאור הזה, אם כי הוא חד

של גבורה, אלא גם תהליך של גאולה. כדי להצביע על ממד זה אשתמש בסיפורו  הראשון של 

ר' נחמן מברסלב: "מעשה מאבדת בת מלך". בת המלך נלקחה בשבי של הסטרא אחרא, הכוח 

תקאות שונות. אך הוא לא השטני. השני למלכות הולך לחפש אותה, ואכן מוצא אותה אחרי הרפ

מצליח לגאול אותה. ברגעים הקריטיים ממש, נכשל ונרדם. ר' נחמן גומר את הסיפור עם הנסיון 

  השלישי בו נגאלת בת המלך, בהערה קצרה: "ואיך שהוציא לא סיפר, ובסוף הוציאה". 

ק הסיפור מלא רמזים מופלאים. ארשה לעצמי לתת לו פירוש משלי. בת המלך היא ללא ספ

העין של - עין, בבת-ספירת מלכות. עבורי היא מייצגת בספור זה את האמנות. בת המלך היא בת

האמן. הסמל הקבלי של הצמצום בא לידי ביטוי בצמצם המצלמה. החכמה איתנה, אך הבת, 

האמנות,  נפלה בשבי, ברשתו של השטן. בזמן העתיק היתה האמנות משועבדת לאלילות. בימי 

הנצרות. אף בתקופה החדשה, היא עדיין מצויה בשבי, של מתירנות, של הביניים שרתה את 

  פוליטיקה, ולפעמים אף של  טעם רע וגסות רוח שהורסים את עצם מושג היופי. 

האם קריאתי זאת היא לפי רוחו של ר' נחמן? נדמה לי שכן, למרות שללא ספק ניתן לכפור בכך. 

לעצמו הוא בחר את דרך ההתמודדות עם  ר' נחמן בחר עבור חסידיו את בדרך התמימות.

  האתגרים, את דרך הגבורה. 

זוהי גם המשמעות העמוקה של סיפור שבעת הקבצנים (לקוטי מעשיות, מעשה יג). הקבצנים, 

את  –בעלי המומים מייצגים את תחומי היצירה הגדולים של התרבות והציביליזציה. החרש 

את המוסיקה, העיוור את הזמן, הגיבן  –צוואר את הרטוריקה, עקום ה –האסתטיקה, כבד הפה 

את הטכנולוגיה. על הקבצן השביעי, הפיסח, אין אנו שומעים כלום, היות  –את המקום, הגידם 

והוא מייצג את הגאולה. הקבצנים הנכים, מתארים את הסירוב לקחת חלק בתרבות 

שאני חרש. אין אני ובציביליזציה על פי הכללים שנקבעו שם. כדברי החרש "ואתם סוברים 

חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שאשמע החסרון שלו, כי כל הקולות 

כולם הם מן חסרונות". הנכות מתארת את הסגירות מול העולם החיצוני, זאת היא החיית 
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התמימות, המיוצגת באדם המכסה את עיניו מלראות דברים בלתי ראויים. ולמרות זאת יש 

  רבי נחמן מוטיב אחר. החרש  בדברי

בסיפור שבעת הקבצנים מספר לנו סיפור על מדינה בה התקלקלו הטעם, הריח והצבעים. זהו 

משל מופלא, על האסתטיקה שהסתאבה. הגנן הלך לאיבוד, ואז "ג' כיתות עבדים... הולכים 

ניבול פה  ומקלקלים את המדינה". ההומור מבוסס על ניבול פה ועל פגיעה בזולת, ו"על ידי

נתקלקל הטעם שכל הטעמים הם טעם נבילה". החברה מלאה קטטות ומריבות משפטיות. 

"העיר היתה מלאה מבתי דינים", מלאה כל הארץ משפט ושוחד. השוחד גרם לקלקול הצבעים 

שהרי בעקבות השוחד "נחשכו העינים... כי השוחד יעור עיני חכמים". התרבות היתה ספוגה 

הניאוף "נתקלקל הריח". החרש אינו מתרשם מהיצירות האסתטיות הללו, אך בניאוף, ועל ידי 

הגנן צריך לתקן את הקלקול, ליצור אסתטיקה אחרת. בין אנשי המדינה מתהלך משוגע שאומר 

שהוא הגנן. "כל אחד מחזיק אותו למשוגע וזורקין אחריו אבנים ומגרשין אותו", אבל הוא היה 

  להביא אחריו את הגנן. אכן הגנן האמיתי. החרש חייב 

  

  ג. הסכנות והדילמות

בכל הדוגמאות שהבאנו לעיל בולטת הסכנה. נראה לי שבשנים האחרונות אנו עדים לסכנות של 

שני מינים שונים. הסבא מנובהרודוק עמד על הסכנות מהסדר הראשון, על הפנמת הערכים של 

כשלון בתחום זה. האדם מנסה הסביבה בה אנו חיים. בסיפור בת המלך, מתאר ר' נחמן את ה

לגאול את בת המלך, אך פעמים רבות הוא נרדם ברגע הקריטי. הנשירה מעולמנו הדתי לאומי, 

  הנפילה במלתעות החילוניות הוא הביטוי למצב מסוכן זה. אין אנו מצליחים לעמוד בפני הנחש. 

נסים לבנות נמצאת בזמן האחרון אנו עדים לסכנה מסוג אחר, יסודית יותר. השותפות שאנו מ

במשבר בגלל קריסת השותף. נדמה לי שדגם גיאולוגי יעזור לנו להבין את משמעותה של 

הציונות הדתית ויחסה אל החרדות. הקיום היהודי בן ימינו מיוסד על קרקע שהוא בנוי שכבות 

 שונות, זו על גבי זו. יצירתה של כל שכבה היתה קשורה במשבר היסטורי, מעין התפרצות של

הר געש. לשלוש משברים כאלה היינו עדים במאות הי"ט והכ': המודרניזציה, הלאומיות 

והסוציאליזם. מבחינתה של היהדות הדתית, שלושת משברים אלה, יצרו בהתאמה שלוש 

סינתזות: תורה עם דרך ארץ של ר' שמשון רפאל הירש,  הציונות הדתית ובמרכזה בית מדרשו 

ודה. אלו הן רק שלוש דוגמאות, אמנם בולטות ומרכזיות ביותר, של הראי"ה, ומשנת תורה ועב

ממערך שלם של סינתזות, המהוות יחד נסיון להעמיד אופציה יהודית בעולם המודרני, אופציה 

   1עקבית ושלמה. הסינתזה היא הנסיון להביא לידי שלמות את היהדות הגלותית.

                                                 
 
מי שמסתכל על תופעת ה"חרדיזציה" ורואה בה סכנה קיומית, אסור לו להתעלם מן העובדה שבולטות 1 

המהפך בעיקר בעיירות הפיתוח התרחש על רקע תהליך שמן הדין שיהיה תמיד במוקד תודעתינו. עלייתם ארצה 
מלווה בהתפוררות המסגרות המסורתיות. היישוב הקולט,  של עדות המזרח והתאקלמותם החברתית היתה

ברובו, ראה תהליך זה בחיוב. היה כמובן רקע פוליטי, שהרי מצביעים דתיים עשויים היו לשנות את ההיררכיה 
של הכוחות המפלגתיים ששלטו אז בארץ. אולם מבלי להכנס למניע שפל זה, הרי שניתן לשער שבכנות חשבו 
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, הסינתזה של הסינתזות, בייחוד בין אמנם, טרגדיה חמורה היא שלא נשרשה, ושמא לא נוצרה

שתי הראשונות. למרות מגבלה זו שכבות אלו, והתפיסות הרעיוניות שהן ביטאו, היו הבסיס 

הגיאולוגי לקיומנו, לקרקע שמתחת לרגלינו. כפי שניתן להיווכח, התהליכים החברתיים של 

של הדורות השנים האחרונות חשפו את העובדה שהשכבות הגבוהות תוצאות הסינתזות 

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, 

ים התגלו כבלתי מהימנים. כך היו אלה שגשרו בין חסידים ומתנגדים, ואף אלה שאיחדו פער

קדומים לאין ערוך, כמו אלה שהפרידו בין אשכנזים וספרדים. השכבות החדשות התגלו 

  כחלשות, הפצעים נפתחו מחדש והפערים חזרו ונתגלעו.

הציונות הדתית בנויה על הסינתזות הללו. בסינתזות כוחה וחולשתה של הציונות הדתית. נדמה 

ובייצ'יק בהערה ל"איש ההלכה". לי שכאן חשוב לחזור ולהדגיש דברים שאמר הרי"ד סול

  דברים אלה תקפים גם לנוכח המציאות שלפנינו:

האדם המשתחרר מן העיקרון הרציונלי והפורק עול הדעת האוביקטיבי מעל צוארו, 

סופו לקצץ בנטיעות ולהחריב סדרי בראשית ולפיכך נוח לה לדת להתאחד עם הדעת 

מלתנות  -ת מתנגשות הנה אהדדי אף שלפעמים תכופו -ההגיונית הבהירה והמלובנת 

אהבים עם השקפות מעורפלות מסתוריות, המגששות באפלת ההוויה בלי אבוקת המדע 

האובייקטיבי, וחושבות, כי חדרו לתוך כבשונו של עולם (איש ההלכה, תשל"ט, עמ' 

14.(  

הברית עם המודרניות והרציונליות אינו יכול להיות מושלם. קצת ממשנתו של רבי נחמן 

  ברסלב צריך ללוות אותנו תמיד באותה דיאלקטיקה שהיא מחויבת המציאות בכל הגות דתית. מ

  

מסביב להן מתנהל הפולמוס עם היהדות החרדית. אולם, אין ספק שמאחורי הוויכוח 

קיומי, על -סוציולוגי שבין המחנות, מסתתר ויכוח עמוק יותר, אותו אכנה  דתי-האידיאולוגי

כשרופא דן במחלה או בתופעה פתולוגית אחרת חייב לעמוד בפניו  האידיאל האנושי הדתי.

מושג כלשהו של בריאות. כך הם פני הדברים גם ביחס לקולקטיב. אלא, שכאן חלוקות הדעות. 

אין בינינו קונצנזוס על מהותה של "הבריאות הדתית הקולקטיבית" שחייבת לעמוד בפנינו. 
                                                                                                                                            

רניזציה וממילא הרס כוחה של הדת המסורתית תביא גאולה לעולים. התוצאה היתה רבים וטובים שהמוד
רחוקה מאוד מכוונותיהם. עוזבן המסגרת הדתית גררה איתה הרס המשפחה, וממילא הרס כל סולם הערכים. לא 

ב היו אלה הערכים התרבותיים העליונים אשר באו במקומם של ערכי המסורת, אלא פעמים רבות, דווקא המער
בהדרדרותו, סמים שכרות וזנות. החזרת העטרה ליושנה פירושה בנייתה מחדש של המשפחה והחברה המזרחית 

  הקלאסית, על מבנה משפחת, סדר החינוך שבה ותפקידה הקובע של הרבנות. 
מהם סיבות התהליכים המתרחשים לפנינו? אינני חושב שיש מישהו שיכול להסביר את התהליכים כולם. נדמה 

נפשע לאמת אם נחפש מפלט בהבדלים עדתיים. כפי שרמזתי לעיל ההסבר הוא סוציולוגי במהותו. החברה לי ש
היא אחת השדות בהן נבחנת הדת ביישומה וב"הצלחתה" אל מול גישות אחרות. מבחינתה של הציונות 

פנינו יש בו החילוני, יש בתהליכים משום עשיית צדק נסתר. תהליכי החילון התהפכו על פיהם. התהליך של
משום ביטוי לתנועת המטוטלת ההיסטורית. מטוטלת זו נעה במעין כף הקלע, בין הכניעה הטוטלית אל 
המודרניות וההתפוררות שבעקבות כניעה זו לבין הבריחה ממודרניות זו. חיפוש נקודת שווי המשקל בין שני 

  המאבק הזה יש כנראה להתחיל מחדש. מצבים אלה, היא אחת ממשימותיה ועקרונותיה של הציונות הדתית. את 
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יסוד המחלוקת הראשוני. אולם, יסוד פילוסופיה  נראה לי שהסבא מנובהרודוק היטב לבטא את

זה מתבטאת באידיאולוגיה ובמערכת חינוכית, עליה מתנהל בינינו מאבק קשה. מאבק זה חייב 

דתי עצמו. ואכן לעצם המאבק  חשיבות מכרעת. -להערך לפעמים בתוך תוכו של המחנה הציוני

ימתניים, החילוני והחרדי, תוך שאנו אנו חייבים להגן על עמדה דתית הנלחצת בין שני כוחות א

מנסים להגדיר עמדה זו מחדש, ולהלחם למענה. בשורות אלו רוצה אני לתרום להבהרתה, תוך 

אתן היא מתמודדת ומתייסרת זה שנים,  -נסיון להצביע על כמה מעקרונותיה, ואף בעיותיה 

ת המהוות פרשת בלחץ הנסיבות והמחנות המנוגדים. להלן אעמוד אכן על דילמות בסיסיו

דרכים, דילמות שתעזורנה לנו לשרטט מעין דיוקן של עמדה דתית. להלן אני רוצה להצביע על 

  כמה מדילמות אלו. זוהי לדעתי רשימה חלקית, אך היא מייצגת את המכלול. 

  

  'בכל דרכיך דעהו' מול 'ד' אמות של הלכה'

על חשיבותן בתחום החינוך אין לפנינו דילמה בסיסית המאפשרת שתי הבנות ומסקנות שונות ש

לפקפק: [א] הטוטליטריות של  צמצום החיים לד' אמות של הישיבה בלבד, או [ב] הטוטליות 

של נסיון להשקיף על החיים כולם כקודש וכבמה של הפעילות ההלכתית. "בכל דרכך דעהו" 

  הוא לפי זה, אידיאל יסודי של תורתנו.

בטכנולוגיה המודרנית. אולם הדילמה בא לידי ביטוי  אין ספק שאף בן אדם לא יימנע מלהזקק

במיוחד במה שמעבר ליצירה הטכנולוגית, במדע, ובמיוחד באמנות. אולם לא רק בה. 

ההדרדרות פגעה גם במדע. האמנם בני המדענים החרדים יהיו גם הם מדענים? הסינתזות 

  הציוניות חייבות לבוא לידי ביטוי, קודם כל, בחינוך.

   

  יה מול אוטומטיזםאוטונומ

האם אנו יוצרים דפוס של יהודי דתי המטביע את עצמו על כל יחיד ויחיד, או שמא כמו שאנו 

סבורים יש לתת מקום גם לאישיותו של היחיד. האם נשאר שריד, המגדיר שדה בו יש מקום 

  להחלטתו האישית של האדם, או שמא בכל תחום מוגדרת המצווה בשמיעת דברי חכמים?

  

  כאופטיקה התורה

יחסה של הציונות הדתית למדינת ישראל איננו חס של קבוצה הנלחמת על אינטרסים ויתרונות 

סקטוריאליות, בין אם אלה כלכליים בין אם אלה רוחניים. התורה מהווה עבור הציונות הדתית 

צורת הסתכלות מסוימת על כל בעיות החברה והמדינה. יתכנו כמובן חילוקי דעות 

שונות. הצד השווה של עמדותיה השונות של הציונות הדתית היא אותה  ופרספקטיבות

פרספקטיבה שיש לה מחויבות לכלל ישראל, ואחריות לקיומו המדיני. מרכזה של עמדתנו זו 

היא ההרגשה שהיהדות אינה כת החיה במסגרת של חברה אחרת, אלא תורה שיכולה לבנות 
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כוחות עצמה, באופן מושלם ורציונלי. מדינת חברה עצמאית שיכלה להתקיים בזכות עצמה על 

  ישראל היא עבורנו תחיית העם היהודי והבראתו אשר צריך לבנות מחדש את חייו, לא בגטו. 

  

  לכתחילה ובדיעבד 

זהותנו עומדת בצבת קשה, בחיפוש דרך שלישית בין הסגירות החרדית לבין האנומיה 

הגבולות המפרידים בינינו לבין מה שעל  החילונית. בהקשר הזה עלינו רוצה אני להדגיש את

  ידנו, וזאת כדי להבין שהדרך אינה דרך של פשרה, אלא של עקרונות.

הסירוב לקבל את האוטונומיה על משמעותה החילונית, משותף הוא לדעתי לכל הכיוונים 

האורתודוכסיים. אולם יש משהו מיוחד בזהותנו האורתודוכסית המודרנית, ואגב, בעידן 

מודרני יש למילה 'מודרנית' צליל שמרני המענג את אוזני. עבורנו, החיפוש אחרי - הפוסט

המוסר הוא תוצאה לא של מרד של המרכיב החילוני שבתודעתנו, אלא ביטוי לרצוננו להחזיר 

את ה'לכתחילה' להוויתנו. זהו אחד ההבדלים היסודיים המבדילים בין האורתודוכסיה 

רדי. למרות הפרדוכסליות שבדבר, העולם החרדי בנוי על המודרנית שלנו לבין העולם הח

הבדיעבד, ואנחנו בנויים על ה'לכתחילה'. אביא דוגמה מוחשית. כשהגמרא קובעת שבגלל 

שאומות העולם עברו על שבע מצוות, עמד והתיר ממונם לישראל, היא מלמדת אותנו שהיחס 

, 'רשימו' של לילותיה של המפלה את הגוי הוא תוצאה בדיעבד של סיטואציה היסטורית

ההיסטוריה, שאולי עברו ואולי לא. יתכן והשוויון המוחלט היא אידיאל שאינו יכול להתממש 

עדיין, ולמרות זאת אנו חייבים לשאוף למימושו. והדבר נכון בתחומים רבים. כשאנו קוראים 

יאות שחטא מגדל בבל הוא מקור הלאומיות, לומדים אנו שהמתח בין הלאומים היא מצ

המנוגדת לאידיאל. כמובן שכאן, כמו במקומות אחרים, מסוכן להאמין בטרם עת, שהמשיח 

כבר הגיע. אנו חייבים לבדוק את האידיאלים, כדי לקבוע מה מותר לנו לממש עתה. העקרון הזה 

נכון גם לגבי היחס בין המינים, איש ואשה. התורה מלמדת אותנו שהרבה מסבלה של האישה 

ל קללה. עובדה זאת היא קריטית. ההבדל בין המינים אינו תוצאה של הוא תוצאה ש

המטפיסיקה, אלא של קללה, ואנו עתידים להשתחרר מהקללה, בדיוק כמו שאנו משתחררים 

מקללת העבודה והעמל המפרך או מקללת הכאבים. כפי שאמר הראי"ה קוק במאמרו המופלא 

לא רק את השחור שעל גבי הלבן, אלא גם את  'טללי אורות', באחרית הימים עתידים אנו לקרוא

הלבן שעל גבי השחור. החיפוש אחרי החזרה לאידיאלים בכל התחומים, ל'לכתחילה', הוא 

  השאיפה העיקרית שלנו. זוהי שאיפת ה'לכתחילה'. החזרה לדתיות היהודית האידיאלית.

  



  7

  הגוי כולו מול דעת תורה

ה בגדולי התורה, מאמינים אנו שיש להוסיף אל מול העמדה הרואה את מקור הסמכות היחיד

עליה את כוחו של כלל ישראל לחדש מתוכו מנהגים וממילא הלכות. חידוש זה יש בסיס בכוח 

  הקבלה של האומה. לכוח זה יש ביטוי בהלכה, כמו למשל במעמדה של האשה.

, ואת אין אנו מטילים ספק במעמדה של דעת תורה. דעת תורה מציינת את כוחם של החכמים

סמכותם לחדש חידושי תורה. אולם זאת צריכה להתבטא לא רק בגדרות שיש לגדור בעולמנו 

הפרוץ אלא גם בפתרון בעיות השעה. ההחמרה אינה הכרחית, יש להתחשב עם שאלות השעה, 

  דווקא כוחה של 'דעת תורה'. 

תית משתתפת ממד זה קשור עם דילמה נוספת, והיא היחס אל היהדות החילונית. הציונות הד

בשני מניינים. במניין התפילה בו הוא שותף עם החרדים, אך גם במנין הנוצר בכל יחידה 

צבאית, בו שותפים ישראלים בהגנה על עמם ומולדתם. דבר זה מראה בעליל על השותפות 

הכפולה המתבטאת בציונות הדתית. אנו שותפים עם החרדי בהשקפת עולם שבהפקרא לא ניחא 

שני, היהודי החילוני שנושא עליו את שמה של היהדות ושמה של מדינת ישראל,  ליה. אלם מצד

הוא אחינו למרות שאיננו אחינו בתורה ובהרבה מן המצוות. גם היהודי הרפורמי והקונסרבטיבי 

הוא אחינו, אך לגבי היהודי החילוני הציוני מרגישים אנו שהוא לא רק אחינו, אלא גם בעל 

בנה את מדינת ישראל. יש כאן יצירה אובייקטיבית המעידה על בריתנו ושותף במפעל ש

הגושפנקא האלקית שנתנה לשותפות שבינינו, ושבאה לידי ביטוי גם בדגל וגם בהמנון. אין אנו 

יכולים שלא לראות כרמאות עצמית כל נסיון למחוק את המפעל הציוני ולכפור במשמעותו. 

פקטו" אלה, שיש בהן -ולם עובדות "דההחרדי. א יתכן ומתקיימים תהליכי "מדיניזציה" בעולם

קבלה לעתיד, אינן מספיקות עבורנו. אנו זכאים לדרוש וידוי וחרטה על שגיאותיה של 

הפוליטיקה והתיאולוגיה החרדית. וידוי נוסח "אם הבנים שמחה", או אף בנוסח מתון הרבה 

נו, מחויבים יותר, הוא כנראה משימה בלתי אפשרית. אנו, על כל פנים, מרגישים את עצמ

למחות במלוא כוח המחאה נגד שיכתובה מחדש של ההיסטוריה היהודית המודרנית. בראשית 

ימיה של המדינה היתה שעת רצון שהיתה מודרכת לא רק בהרגשת גודל הנס שבתקומה, אלא 

גם בזכר השואה. משמעותה הלאומית של השואה נראית לנו כנעדר לחלוטין מהרבדים 

של העולם החרדי. היחס השונה אל היהדות החילונית בא לידי ביטוי  הקיומיים והרוחניים

בשוני הפרספקטיבה שבפעילותינו איתה. שיבתם של עשרות אלפים לחיק היהדות, אסור לו 

  שיגבה מחיר שיכול לבוא לידי ביטוי בניכורם של מיליונים.

  

  החדש יתקדש מול חדש אסור מן התורה

מחלוקת שבין הציונות הדתית לבין החרדות הוא היחס הביטוי האחרון אך הבולט ביותר ב

לעולם המודרני, ולרעיון הקדמה בכלל. הסבא מנוברהודוק ראה לדעתי בדור המבול את דגם 

  העולם המודרני. המסקנה היתה להסתגר בתיבה שתגן עלינו מהמים הזדונים לחדור.
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נמדדת מתוך בחנים עמדה הפוכה מצאנו במשנתו של הראי"ה. אלא שהתקופה החדשה אינה 

מתולדות העמים, אלא מתוך דרך ארץ בפני התהליכים המתרחשים בתולדות עמנו, ובפני 

האופציות הנפתחות בפנינו. וכך מלמד אותנו הראי"ה ברשימתו של תקופת השנה (מאמרי 

  ):143הראי"ה עמ' 

ים כשם שאנו מדברים על דבר היחס שלנו אל הזמן בבחינת השנים, כמו כן הננו צריכ

לדבר על דבר היחס... לתקופות תולדתיות, כלומר, לזמנים שבהם מתחדשים המאורעות 

אצלנו עד כדי מדה זו, שאנחנו מתרשמים על ידם, שיצאנו מגבול אל גבול מתקופה 

  ישנה שנעשית אצלינו בתור עבר, לתקופה חדשה שהיא הולכת ומהוה לנו עתיד. 

התורה, ולמרות זאת, הם חייבים להיות בעלי  עידנים היסטוריים אלה לא מוגדרים על ידי

משמעות עבורנו ולהביא אותנו לידי תשובה, כלומר לידי הטהרות מהטומאה והמחשכים 

  שהגלות הטיל עלינו במשך הדורות. 

  

  ד. הנסיגה

אין ספק שבתהליך התפתחותה של הציונות הדתית היתה נסיגה. אדגים את דברי בבעיה הנראית 

ו החשוב והמעניין של פרופ' יהודה לוי "שערי תלמוד תורה" נוספה הסכמה לי אופיינית. לספר

  מראש ישיבה חשוב, ובה אנו קוראים בהתייחסות לשיטת תורה עם דרך ארץ:

בענין... תורה עם דרך ארץ... בתחילה נרתעתי אינסטינקטיבית... כבן אשר רואה בפעם 

 - שלא ירגיש מועקה בלבו  הראשונה את אמו החורגת אשת אביו, אשר כמעט אי אפשר

עד כמה שתהי' צנועה וטובה בעיני אביו ובעיני כל העולם, ועד כמה שהוא חייב לכבדה 

מדינא כאשת אביו, והגם שזהו כבוד אביו וצורך אביו, אי אפשר שלא יעלה על לבו 

אהבת אמו וזכרה. כמו כן תורתנו הקדושה, חיינו ואורך ימינו... וכמשל שלמה המלך 

  תורת אמך. -החכמות של הטבע כאשה זרה, והתורה ע"ה על 

חול" הם אשה זרה? האם העבודה והמלאכה הן ערכים העומדים -האם אנו חושבים ש"לימודי

בסתירה לתלמוד תורה? התשובה לשאלות אלו מגדירה שני סוגי חינוך, לשם הקיצור חינוך 

דלים המרכזיים בין הגישה ה'חדר' מול החינוך הכוללני. במחלוקת מסביב להם נעוץ אחד ההב

  לאומית. - החרדית לגישה הדתית

המחנה החרדי, ברוב בניינו ומניינו, הפך את החינוך המסורתי לנורמטיבי ומחייב. כל אופציה 

לאומי, התעוררה הבעיה, למרות -אחרת כמעט ואיננה לגיטימית. יתכן ואף במחנה הדתי

  ו. שהחינוך הכוללני טרם איבד בו, את הלגיטימיות של

מהו אותו יהודי אידיאלי? התשובה לשאלה זו, לדעתי, פשוטה. יהודי אידיאלי הוא אותו יהודי 

שיכול לבנות קיום של "רבים", כלומר את מדינת ישראל ולהבטיח את קיומה. זהו מה שמבדיל 

לבין כת אשר חייבת להשען על שולחנה של קבוצה אחרת כדי  - שקיומו עצמאי  -בין עם 

ילא, היהודי האידיאלי הוא זה שמגלם בחייו את הסינתזה של תורה עם דרך ארץ להתקיים. ממ
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ודרך ארץ ישראל, תורה עם הישגי המדע והטכנולוגיה בכל התחומים. לא יהיה אסון אם יהודי 

רגיל לא ידע כלום על קאנט ועל אריסטו. אולם יהיה אסון ח"ו אם הוא לא ידע את תורתם של 

טיין. הוויכוח בינינו הוא מי נושא את הדגל. איש הסינתזה נושא את פיטגורס, ניוטון ואיינש

הדגל. כל גישה אחרת שאינה פוגעת במטרותינו הקולקטיביות היא לגיטימית, אך אינה 

  אידיאלית.

בעיית יחסינו עם עולם המדע והטכנולוגיה, וגם מקומה של העבודה במערכת הערכית היהודית, 

ות במשך המאתים השנים האחרונות. פרט לנסיון הגדול של עמדה על הפרק בהזדמנויות שונ

'תורה עם דרך ארץ', מבית מדרשו של ר' שמשון רפאל הירש, לא זכינו לסינתזה מעין זו. ללא 

ספק תרם לזה גם העובדה שלימודים כלליים היו לימודים ב"בתי מדרס" של גויים. העובדה 

התחלה חדשה. במקום העימות בין חרדים שאחדות זו לא נעשתה היא טרגדיה. בארץ זכינו ל

למשכילים, נפתח לפנינו דרך חדשה בה האחדות אינה מלאכותית, אלא תוצאה של החיים 

עצמם. והנה לעינינו חוזרים הגלגלים אחורנית ומועמדים אנו שוב, בפני אותו דילמה. זאת 

  טרגדיה. 

הלגיטימיות ועל הדמות כאמור הוויכוח יכול לבוא לידי ביטוי בשתי צורות שונות: על 

לאומי עצמו. אנשים יקרים, -האידיאלית. על הדמות האידיאלית יש לנו וויכוח במחנה הדתי

אהובים לה' ולבריות, שקטנם עבה ממתני, חושבים אחרת ולמרות זאת יש להדגיש כי בוויכוח 

בה זה על הדמות האידיאלית, ההסתכלות היא סימטרית. עליהם להבין שאמנם אם דרכי "טו

בדיעבד" בעיניהם, הרי דרכם "טובה בדיעבד" עבורי. גם היא מידה, כלומר דרך לגיטימית של 

יחידים שהחברה היהודית הבריאה והשלימה יכולה ואולי אף חייבת לפתח. עם החברה החרדית 

מתקיים פעמים רבות וויכוח על הלגטימיות. החברה החרדית פוסלת את דרכינו, אך בפסילתה 

ת מומי עצמה. אמנם התורה היא האם, והמדע השפחה, אולם, אותו בן שקינא פוסלת היא א

לאמו מפני השפחה שנהפכה לה לצרה, ובלבל את יצועי אביו, חייב בשק ובתענית על 

  ההתפתחויות ההסטוריות שהביאו אותנו עד הנה, כדברי בעל ספר הברית: 

אי שאמר  מניח אני כל "והנה האבות עשו זה לשם שמים וסמכו עצמן על דעת ר' נהור

אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ולא יבינו כי זה הוא מעשה יצר הרע 

כדרכו להלביש ולכסות הדברים אשר לא טובים בכסות חסידות... אהה על הרעה 

הגדולה הזאת, עד מתי לא נשא לבבנו אל כפים לקרבם אל המלאכה. בלי ספק שכל 

ז"ל בדבר הזה ואינו מלמד את בנו אומנות עתיד ליתן את הדין" העובר על דברי חכמינו 

  (ספר הברית, חלק ב' מאמר י"ב פרק י'). 

  

  ה. המקף והנחש

היות ומאמין אני שהמשברים חייבים להתעורר, רואה אני בתקופה זו "ימי הביניים", בין נסיון 

שהיא תקום לפני האינטגרציה של העבר לבין הסינתזה שתצטרך לקום בעתיד, ויהי רצון 
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המשבר, ולא אחריו. הציונות הדתית קמה בעידן שאחרי ההשכלה והאמנציפציה. עדות המזרח 

לא היו שותפים לתהליכים אלה, ולפיכך הקרבנות הרבים שהם הקריבו לתהליכי המודרניזציה 

  דווקא בארץ. 

ליצור חברה העמדה החרדית היא כאמור עמדה שבדיעבד. וזאת בגין העובדה שאין היא יכולה 

אינטגרלית, אלא חייבת היא להשען על חברת רוב שלא תנהג במנהגה. וזאת לא בגין סיבות 

כמו למשל הגבלות הקשורות בשבת, אלא בגלל מהות האידיאל  -טכניות שיש עמן פתרון 

  היהודי לקראתו הן מחנכים.

ההשכלה, עם עלינו להוסיף קביעה עצובה. הסינתזות נעשו תוך מאבקים קשים. המאבק עם 

הציונות החילונית, ועם תנועות השמאל, קרעו מעמינו חלקים רבים מחד, וגרמו להסתגרות 

מאידך. קיומינו במדינה יהודית ועצמאית, הופך קרעים אלה והסתגרות זאת למסוכנים ביותר. 

  חבל שאנו חייבים להתחיל את הכל מחדש.

ונות הדתית הוא המקף. עם כל היה מי שרגיל היה לומר שהאפיון החשוב ביותר של הצי

חריפותה ויופייה אמרה זאת אינה נכונה. יתירה מכך, היא מסוכנת. דברנו לעיל על סינתזות. 

אולם, היסודות אתם מתמזגת העמדה דתית, זקוקים ללא ספק לשינוי. אף הלאומיות הדתית 

נות על גווניה אינה זהה ללאומיות החילונית. הדברים נכונים מקל וחומר לגבי הספרות והאמ

  השונים. המקף צריך לשנות את המושגים אשר הוא מחבר. 

רמזתי לעיל על הסכנות האורבות בדרכה של הציונות הדתית. וזאת בגלל חולשתו של המקף. 

הנשירה, הנפילה במלתעות החילוניות היא ביטוי לעובדה שלא תמיד אנו מצליחים לעמוד בפני 

  הנחש.

שהבאנו לעיל קשורים עם ניתוח ממד נוסף בפרשת גן העדן. דבריו של הסבא מנובהרודוק 

הרמב"ם לימד אותנו, שמעבר לפשט, מתארת פרשת גן העדן תהליכים המתקיימים בתוך הנפש 

האנושית. הנחש, או ליתר דיוק, הרוכב על הנחש (על פי חז"ל), הוא היצר הרע שבתוכנו. זהו 

אנושית והכוחות הפועלים בתוכה. אולם, פירוש מופלא המלמד אותנו רבות על מבנה הנפש ה

ר' חיים מוולוז'ין, בעקבות הרמב"ן, מעיר הערת הסתייגות על פירוש זה, וכך פותח הוא דלת 

נוספת למתרחש בתוכנו. ר' חיים תמה, הלוא השיח עם הנחש נראה כמתקיים עם ישות המצויה 

ם החוצה מה שנתון בתוכנו. מחוץ לאדם. לא יקשה לרמב"ם לענות על קושייה זאת, אנו משליכי

אך חידושו של ר' חיים מופלא. אמנם כן, לפני החטא הנחש בחוץ, הפיתוי הוא חיצוני. אחרי 

החטא הוא נכנס פנימה: "המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו" (נפש החיים, שער א' פרק 

מתדמה לאדם ו'). יתירה מזאת, הוא אף גונב את זהותו של האדם, הוא מתחזה ל'אני' שלו, "

-שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העוון ולא שאחר חוץ ממנו פתהו". פרעה המלך הכל

יכול הפך כך להיות עבד, עבד יצרו. כל אדם חשוף לסכנה זאת המבוטאת במילה עברית 

מופלאה באכזריותה: התמכרות. האדם שהיה חופשי נמכר, על פי רוב הוא מוכר את עצמו, 

  הוא עשיר, חכם, ואף לכאורה, בעל עוצמה וכוח.  לעבד. וזאת אף אם
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הסבא מנובהרודוק פיתח את רעיון ההפנמה וההתמכרות של ר' חיים. הדוגמה שלו התבקשה 

מאליה: "כי מעשני האופיום מיד שלוקחים המקטרת לתוך פיהם הם מרגישים התפשטות 

יתת נשיקה כזו הם נפטרים הגשמיות, תמונות שונות ומשונות... ומתוך חלומות והזיות כאלו, במ

מן העולם לגמרי" (מדרגת האדם עמ' ב). הנחש מבטיח, אולם הוא בדאי. גזר הדין הסופי, אינו 

מיתה בנשיקה אלא בנשיכתם של ייסורים קשים. על כל פנים, הסמים הם הדוגמה הבולטת 

לטותי ביותר של הפיכת המלחמה עם הנחש, שבהתחלה מתרחשת מעבר לגבולות ה'אני'. אז הח

השכליות עדיין מספיקות. לאחר מכן הנחש חודר פנימה, ושכלי כמעט וחסר אונים הוא, שהרי 

כדברי הסבא מנובהרודוק: "אף שיודעים אנו את הרע שבכל הדברים האלו, בכל זאת אין בכח 

הידיעה הזאת להוכיח גם את הטבע הזה". אין בכוחנו "להוכיח" או בתרגום ללשוננו, לאלף 

הכוח שחדר לפנימיותנו, ואף מאיים להרוס אותנו. הסמים הם הדוגמה הקלאסית, ולבקר את 

ובדומה להם, האלכוהול והסיגריות. ואלם הדבר נכון גם לגבי הערכים שאנו מקבלים בחברה, 

ואף לגבי עצם השפה שאנו משתמשים בה. זה נכון בכל הרמות, קל וחומר ברמות התרבותיות 

ותר. המקף מתקיים, אולם הוא לא מצליח לשנות את המושגים והאינטלקטואליות הגבוהות בי

  אותו הוא מחבר. לא על סינתזה יש לדבר, אלא על אינטגרציה. 

ואולי לא אגזים אם אומר שיש משהו סמלי בעובדה שפרי עץ הדעת ממנו בחר אדם, הוגשה לו 

. אנו יכולים על ידי חוה. מעמדה של האשה היא אחת הסוגיות המרכזיות במאבק בין המחנות

מודרני מעמיד - להזדהות עם הרצון לשחרר את האשה מקללותיה. אולם, העולם הפוסט

אידיאלים של שחרור האשה, שלדעתי אינם אלא פיתויו כוזבים שיביאו לאשה קללה איומה לא 

קטנה מקודמתה. האם ניתן ליצור את האינטגרציה הנכונה תוך מלחמה עם מה שאינו אלא 

  קללה נסתרת?אופנה עוברת או 

האינטגרציה האמיתית מבוטאת בתורת החסידות על ידי המונח 'בירור': "א"כ המצות הם 

במקום שצריכין להאיר ולברר האור מתוך החושך והוא תיקון עץ הדעת" (שפת אמת, וירא, 

  תרמ"ט]. בעל השפת אמת מעמיד זה מול זה את יוסף ואת יהודה (ויגש, תרמ"ח]:

והיו לאחדים בידך. נראה כי יהודה ויוסף הם ב' העצים עץ  ובהפטרה קח לך עץ כו'

החיים הוא בחי' יוסף הצדיק... ויהודה הוא בירור התערובות של עץ הדעת טוב ורע. וב' 

הנ"ל הם תורה חיי עולם, ותפלה חיי שעה. כי בבחינה זו הוא השתנות הזמנים. ולעתיד 

רע. ולכן עתה שיש תערובות צריכין יהיו לאחדים כי יבורר הפסולת ויהי' דעת טוב ולא 

בדרגא זו סייעתא דשמיא... העומדין בבחי' עץ הדעת צריכין לעולם סייעתא דשמיא. 

  ואינם יכולין לעמוד בנסיון כמ"ש אם אין הקב"ה עוזרו אין יכול לו.

אני מקווה שלא אטעה אם אזהה את יוסף עם העולם החרדי, ואת יהודה עם העולם הדתי. ואכן 

ילה שנוכל לעמוד בנסיון, עם הסייעתא דשמיא ההכרחית. באחרית הימים יפגשו שני אנו תפ

  העצים ויהיו לאחד, כפי הכתוב בדברי יחזקאל בהפטרה לפרשת ויגש. 

  בירור עץ הדעת הכרחי הוא:  
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בני ישראל בכח התורה יונקין החיות מבחינת עץ הדעת גם כן. דהנה הקב"ה נטע עץ 

כי בוודאי נברא גם עץ הדעת לאכול ממנו. אבל אדם הראשון החיים ועץ הדעת. ונראה 

אכלו שלא בזמנו ולא הותר לו לאכול. כי הי' מוכן רק למקבלי התורה. שבזה יכולין 

לברר הטוב מהפסולת. וקודם שהי' לאדם הראשון כח עץ החיים לא הי' רשאי לאכול 

אמת, שמות, פורים,  מעץ הדעת...  ובזה גוברין על עמלק ומוציאין בלעו מפיו (שפת

  תרנ"ד].

משימתה של הציונות הדתית היא לדעתי הכרחית במה שניתן לקרוא תהליך ההתנערות מן 

הגלות. בצורה פרדוכסלית נאמר ש"נחש" בגימטריא "משיח". רק הנצחון על הנחש תביא את 

ל לכלכל עץ החיים. האופציה האחרת יוצרת עץ חיים וירטואלי, חיים בגן עדן בעולם שאינו יכו

  גן מעין זה. וכך קוראים אנו ב'באר מים חיים' (לך לך, יב):

זו היא בחינה נפלאה החשוב אצלי בחינת מעביר על מדותיו שהעיד הכתוב אם תוציא 

יקר מזולל כפי תהיה (ירמיהו טו יט) כי תדע אשר בכל מדה ומדה אשר נמשך אל הרע 

המחיה הדבר ההוא... ואדם המשכיל ח"ו הנה גנוז וטמון וצפון בה ניצוץ הקדושה מה' 

ומבין זאת חוטף ונוטל בחינות הניצוצים הקדושים משם לעבוד עמו את ה' אלהיו והרע 

נופל ונשבר ויורד לעמוקא דתהום רבה ולא יהיה לו עוד תקומה עולמית בבחינת מאמר 

וץ הכתוב (איוב כ טו) חיל בלע ויקיאנו וגו' וזה ממש אם תוציא יקר מזולל, זה הניצ

היקר בעיני ה' אשר נפל לקליפה ברצון ה' אלקי עולם, והאדם המוציאו משם ועובד 

עמו ה' ואז בא הניצוץ לראות פני מלכו מלך מלכי המלכים הקב"ה אביו שבשמים, אז 

שמחה וחדוה ונחת ותענוג עצום לפני הקב"ה, ולפני הניצוץ הזה שמחה עמוסה לאין 

בן החביב לאדם במאוד בן יחידו שנלקח לשביה קץ עד אין שיעור וערך, והוא דמיון 

והיה שם ימים רבים עד שנשכח שמו ולא נודע זכרו, ולימים בא זה אצל אביו ואמו 

בעשירות רב במתנות רבות וכבדות, היאומן כי יסופר או הישוער בשכל אנושי גודל 

התענוג הנפלא ורוב השמחה והשעשועים והחדוה העמוסה אשר אז בין האב והאם 

  בניהם הלז, ודאי הוא בלתי שיעור וערך...ו

ונודע מסוד הכתוב (קהלת ח ט) עת אשר שלט האדם באדם לרע לו שכאשר הניצוץ 

הקדוש יוצא מן הקליפה עולה עמו גם רכב גם פרשים הרבה למאוד שמוציא אתו שאר 

, ניצוצי הקדושה המונחים בתוך הקליפה... ועל כן ודאי אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה

כי מרוב השמחה והחדוה שנתרבה... ממילא מתבטלין ונשברים כל הגזירות וכל ענינים 

לא טובים, אדרבה מברך עמו ישראל בברכתו ברכת החיים והשלום ונחת ומשפיע 

לעולמו ברכה ושמחה והצלחה ונחת ותענוג הכל לגודל החדוה והשמחה אשר לפניו 

  אז.

היקר ולא עם הזולל? האם תתכן התמודדו עם  האם הציונות הדתית תצליח לעשות ברית עם

האתגר הדיאלקטי של בירור עץ הדעת מבלי ליפול במלכודת הנחש? רבי נחמן גומר את סיפור 
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בת המלך עם הערה חשובה: "ואיך שהוציאה לא סיפר ובסוף הוציאה". משפט זה מבטא את 

לפתור את הבעיות  אמונתי האופטימית בציונות הדתית, למרות שאין אני יודע איך ניתן

  שבפניהן היא עומדת.


