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שיבתו של הפוליטי
אליהו לוי

 }*{

הדת איננה רק עניין לעולמו הפרטי של האדם, אלא נושאת בשורה עבור החברה והסדר 

הפוליטי – הבנה זו הולכת ומתעוררת מחדש בקרב קבוצות דתיות שונות ברחבי העולם. 

בשיבה  אלא  חברתיים',  'חיים  של  הרעיון  הכחדת  שעניינו  בפונדמנטליזם  מדובר  אין 

מדודה אל חיים אלו. מאפייניה של שיבה זו, וסיבותיה העיקריות – במסה שלפנינו.

־אליהו לוי הוא עורך כתב העת "צריך עיון", בוגר ישיבת חברון ובעל תואר ראשון בלי

מודים הומניסטיים ומזרח תיכון מהמרכז האקדמי שלם.

מהו "להיות דתי" בימינו? 

־עבור היהודי הדתי מדובר בשאלה קלה ביותר: "להיות דתי" הוא מה שהדבר היה תמיד: לש
מור תורה ומצוות. אולם שמירת תורה ומצוות עונה על השאלה איך להיות דתי, אך היא אינה 

מתייחסת לשאלת משמעות הדתיות. זו כבר שאלה כבדת משקל.1

ובסעודה, להקפיד על חוקי  ולזכרה בקידוש  כיצד להיות דתי: לשמור שבת  יודע  האדם הדתי 
באופן  הכנסת.  בבית  ולהתפלל  לתורה  עיתים  לקבוע  המשפחה,  וטהרת  צניעות  ועל  הכשרות 
כללי, להיות יהודי ירא שמים הזהיר במצוות ומכבד את מסורת היהדות. ברם, שאלת המשמעות 
מבקשת להבין מה הזירה או הזירות שבהן הדת מתבטאת בחיי האדם, ועל כך שמירת מצוות 
לבדה אינה עונה. שאלת המשמעות מתייחסת לסוגיות כמו: האם היותי דתי אמורה להשפיע על 
נטייתי הפוליטית? האם דתיותי אומרת משהו על ההתנהגות היומיומית שלי בתחומי החולין? 
האם הדתיות שלי היא זהות חברתית, נוסף על מחויבות לפרקסיס מסוים, ואם כן, איזו זהות? כדי 

לענות על שאלת המשמעות, יש לברר מהי דת וכיצד היא נחווית. 

נוסף על מצע תיאורטי בסיסי, יש להידרש גם לכלים השוואתיים מסוימים; גם אם נצמצם את 
עיוננו בשאלה זו לקבוצות של יהודיים דתיים בארץ ישראל – רבים יסכימו שלא ניתן להתייחס 
אליהן כזהות אחידה אלא יש להבחין בין קהילות דתיות שונות והבדלי ההשקפות ביניהן. נוסף 
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על כך, נזדקק בוודאי גם להשקפה היסטורית מסוימת, מכיוון שמשמעות "להיות דתי" בימינו 
מבוססת על ההוויה הדתית בזמנים שקדמו. אנו נכנסים כבר אל טריטוריות רחבות, הדורשות 

מאמץ מחקרי ואינטלקטואלי, שלא ברור שיש בכוחנו לעשות בנקל. 

־בהירות ביחס למשמעות הדתיות, הרי שאין מדובר בבעיה מח־ יעם זאת, אם שוררת בימינו א
קרית תיאורטית בלבד. אנו אנשים דתיים. הדתיות שלנו היא מאפיין מרכזי מאוד בזהות שלנו. 
שאלת משמעות הדתיות היא שאלת מי אנחנו, מה מקומנו בעולם, מה הזהות הדתית אומרת 
עלינו וכיצד הדתיות שלנו מתבטאת, או אמורה להתבטא, בחיינו. הימנעות מבירור משמעותה 

עלולה לייצר עבורנו מבוכה קיומית של ממש. 

הב המאפיין  מעל  לדלג  שלא  האחד,  הדתיות:  במשמעות  לעיסוק  להקדים  שיש  סייגים  ־שני 
סיסי והחזק ביותר של הקיום הדתי – שמירת תורה ומצוות – ושלא יישכח בסבך הפלפולים 
וההפשטות היתרות. השני, שלא לשטח את השאלה; קשה להבין את משמעות הדתיות ללא 
מחקר רציני ומעמיק, שחורג מהחוויה המקומית שלנו ומביט אל התמונה הגדולה. עם זאת, איננו 
רשאים למשוך את ידינו מעיסוק בשאלת המשמעות. היתממות ביחס לשאלה או הימנעות ממנה 
בתואנה של צניעות אינטלקטואלית משמעם חוסר בהירות באשר למקומנו בעולם ולהשפעתנו 

על סדר היום הציבורי.

בשורות הבאות ארצה להצביע על שינוי משמעותי שמתרחש לאחרונה במשמעות הדתיות. אם 
עד לאחרונה הדתיות נתפסה אצל רוב הדתיים בתור דבר השייך לחייו הפרטיים של האדם, הרי 
שלאחרונה הולכים ומתגלים פניה המדיניים של הדת. הדת מופיעה בתור פילוסופיה פוליטית 

־המלמדת את האדם כיצד לארגן את חייו הארציים, ולא רק את יחסיו האישיים עם אלוהיו. הד
תיות אינה מופיעה רק בתור הדרך לטוב פרטי, אלא גם בתור המתכון לטוב חברתי.2

גלות: ריחוק מהעיסוק בפוליטיקה

התודעה ששלטה בדתות המערב, והיהדות הדתית בכללן, עד לאחרונה הייתה מה שאנו מכנים 
"תודעה גלותית". המשמעות של גלות, בהקשר זה, אינה העדר ריבונות, אלא צמצום הדת אל 
"ד׳ אמות של הלכה".3 הגלות היא הריחוק התודעתי מהחיים הארציים. באזורים שונים ולמשך 
תקופת זמן לא מבוטלת הייתה ליהודים ריבונות משפטית )למשל, ספרד המוסלמית(. עם זאת, 
למרבה הפלא, לא זו בלבד שהיהודים לא ראו בכך הזדמנות להחיל על עצמם את דין התורה, אלא 
שהם השתמשו בו כתואנה לדון בניגוד לדין התורה, שהרי הריבונות המשפטית הזו ניתנה להם 

בגלות, ובגלות יהודים אינם יכולים לדון דין תורה במלואו.4 

גלות היא מצב לימינאלי. זוהי תפיסה של חיים מחוץ לזמן – האדם או העם אינם חיים את ההווה, 
זוכרים מצד אחד את העבר המפואר שלהם, שבו חיו  ביניים של המתנה,  אלא נמצאים במצב 
באמת, ומצפים, מצד שני, לעתיד הנפלא שיגיע, שבו ישובו אל החיים. אולם בינתיים, גם אם יש 

להם ריבונות וכוח, הם אינם רשאים לנהוג בו כרצונם מכיוון שהם בגלות.5 
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מיוחדת  ואינה  דת ממדינה  הרעיון של הפרדת  בעצם  הקיום מתבטאת  הגלותית של  התפיסה 
ולכל  הביניים,  ימי  בעולם של  הרווחת  הייתה תודעת הקיום  לומר שזו  ליהדות. אפשר  דווקא 

־הפחות ביהדות ובנצרות. ההפרדה של הנצרות בין "עיר האלוהים" לעיר הארצית משקפת תו
דעה גלותית עמוקה עוד יותר מזו היהודית.6 בתפיסה היהודית, הניתוק מן החיים הארציים הוא 
בבסיסו מצב כפוי הנובע מהיעדר ריבונות, גם אם הביטויים שלו הם עמוקים יותר: "הסתר פנים" 

־ו"גלות השכינה". בנצרות, לעומת זאת, התודעה הגלותית היא תיאולוגית מיסודה. הגלות הנו
צרית הייתה לכתחילה "גלות השכינה" ולא היעדר ריבונות. 

הר"ן בדרשתו המפורסמת אודות הפרדת דת ממדינה מנסח היטב תפיסה גלותית זו, שמצוות 
הדת אין להם דבר עם התיקון המדיני. ראשית, הוא מאמץ את החלוקה שכבר פותחה על ידי 

־רס"ג, בין חוקים שעניינם יחס אל האל בלבד, לבין משפטים שניתן להבינם בתור תיקון סדרי הח
ברה. אולם הוא לוקח את ההבחנה צעד נוסף ומציע שגם משפטי התורה אינם פוליטיים במובהק: 

כמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני, והם סיבה עצמית 
וכאילו הם  גדול,  יש להם מבוא  כן משפטי התורה  קרובה לחול השפע האלהי, 
משותפים בין סיבת חול הענין האלהי באומתנו ותיקון ענין קיבוצנו. ואפשר שהם 

־היו פונים יותר אל הענין אשר הוא יותר נשגב במעלה, ממה שהם היו פונים לתי
־קון קיבוצנו, כי התיקון ההוא, המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו, אבל השופ

טים והסנהדרין היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שימשך 
־ממנו הידבק ענין האלהי בנו, יושלם ממנו לגמרי סידור ענינם ההמוני או לא יוש

לם. ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנ"ל, מה שהוא יותר 
קרוב לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה.7

הר"ן אינו שולל באופן מוחלט את האפשרות שמצוות התורה באות למען "תיקון קיבוצנו" )כמו 
שכל מי שהקשיב פעם לקריאת התורה יתקשה מאוד להכחיש(, אולם ברוח הגלותית של ימי 
הביניים, הוא מאמץ את ההבחנה בין "תיקון הסידור המדיני" לבין הכשרת "חול השפע האלהי", 
כלומר הפרדה בין מטרות הדת למטרות המדינה. הוא רואה בהן מטרות שאולי אפילו סותרות 
זו את זו, עד כדי האמירה הרדיקלית שמשפטי האומות עשויים להיות יותר טובים עבור תיקון 

הסדר החברתי מאשר משפטי התורה. 

כפי  אותו.  העמיקה  ואף  זה  מחשבה  קו  המשיכה  שלה  המודרנית  בגרסה  ממדינה  דת  הפרדת 
פיני איפרגן, הצמיחה של המחשבה הפוליטית המודרנית התאפיינה בהשקפה שעצם  שמעיר 
העיסוק בתחום משמעו הותרת הדת מחוץ לדיון: "מהובס ואילך ]...[ אחד ממאפייניו המרכזיים 
של הפוליטי הוא ההשתחררות מכל היבט תיאולוגי שמימי והתרכזות בכאן ועכשיו הארציים".8 
הדת שיחקה כמובן תפקיד מסוים במדינות הליברליות, וברוב המקומות נחשבה לתופעה רצויה 
בחיים האזרחיים, שאותה יש לעודד.9 עם זאת, רבנים או אנשי כמורה לא היו אלו שעיצבו את 
סדר היום הציבורי והחברתי. החלטות מדיניות לא נחשבו עניינם של אנשי הדת. גם אם ההוגים 
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הפוליטיים והמדינאים היו אנשים דתיים, וגם אם מדינות שונות אימצו חוקים דתיים מסוימים 
)כמו מדינת ישראל(, הדת לא נתפסה בתור הגורם המארגן הראשי של החיים הארציים.

־ההפרדה בין דת למדינה המשיכה להיות רווחת עד לאחרונה בקרב דתיים החיים במדינות ליב
רליות, גם אם היו לה יוצאי דופן. סוג אחד של דתיים, דוגמת יהודים חרדים או נוצרים קתולים, 

־שללו את סמכותה של המדינה הליברלית המודרנית והמשיכו לאחוז בתפיסה הגלותית הפשו
טה, לפיה המדינה היא ישות חילונית לחלוטין שמייצגת את מצב הגלות. אחרים, כמו דתיים 
לאומיים בארץ, אורתודוקסיים מודרניים בארה"ב ונוצרים פרוטסטנטיים ברחבי המערב, אימצו 
לכתחילה את ההפרדה, והעניקו בדרך זו או אחרת לגיטימיות לחילוניות של המדינה. אלו גם אלו 

ויתרו, לכאורה, על המשנה המדינית של הדת. 

"האם עוד יהודים אנחנו"

־בשנת תשי"ב, פרסם עקיבא ארנסט סימון, אינטלקטואל ואיש חינוך שהיה מזוהה עם חוגי הקי
־בוץ הדתי, מסה ב"לוח הארץ". המסה, שכותרתה הייתה "האם עוד יהודים אנחנו", מתחה ביקו

רת על דרכה של הציונות הדתית, ובייחוד על חוסר היכולת שלה להירתם לבניין המדינה מתוך 
השלטון,  הכלכלה,   – בארץ  הציבור  שמוסדות  כך  על  הצביע  סימון  סדורה.  תיאולוגית  משנה 
הצבא – הם חילוניים. הציונות הדתית מבקשת להיות שותפה במפעל זה, אבל היא עושה זאת 
"כמעט תמיד לאחר מעשה, אם להדביק עליו את תו הכשרות מטעמה דרך תוספת או חיקוי, 
אם להוכיחו על פניו בשל חילול הקודש שבו".10 שורש הבעיה של הציונות הדתית, לדבריו של 
סימון, הוא חוסר ההשלמה עם כך שהדת בזמננו אינה מסוגלת לקחת עליה תפקידים אלו, אלא 
עליה להתכנס אל הסובייקטיביות. הדת צריכה לעסוק בחינוך של הפרט לגאולת נפשו, מתוך 

"תביעות אריסטוקרטיות של חומרה כלפי עצמו".11  

־סימון מבחין בדבריו בין שני דגמים של דתות: דת בעלת מבנה קתולי ודת בעלת מבנה פרוטס
טנטי. זו הקתולית אינה מכירה בתחומים אוטונומיים שאינם תחת שליטת הדת. הדת בגרסתה 
הקתולית מבקשת לומר את דברה על כל תחום ותחום מהחיים, הן הפרטיים והן הציבוריים. הדת 
הפרוטסטנטית, לעומתה, מיוסדת על ההבחנה בין התחום הפרטי לתחום הציבורי. היא מתבטאת 
"בהטעמת יתר של ערך הפרט, בזיקתו הישירה אל האל ובגאולת נפשו בכוח האמונה ]...[ בדת 
פרוטסטנטית ]נוצרים[ תחומי תרבות המנותקים מן הדת ניתוק גמור או חלקי".12 לדברי סימון, 
היהדות ההיסטורית קתולית באוריינטציה שלה, שבאה לידי ביטוי באופייה של ההלכה ובאתוס 

־המדיני שלה. אמנם, ההשכלה, ולאחריה הציונות, ערערו את הטוטליות של הדת, והוציאו מר
שותה תחומי חיים שלמים. הדת היהודית הלכה והצטמצמה בעל כורחה לרשות הפרט. 

מסקנתו של סימון מניתוח זה אינה אידיאלית. הוא מכיר שצמצום תחומה של הדת הוא מצב 
־אידיאלי זה הת־ אמשברי, אך אין לו רפואה מן המוכן להציע לה. בדיעבד, הוא סבור כי במצב ל

עקשותה של הציונות הדתית לאחוז במודל הקתולי הופכת אותה ללא רלוונטית, ומונעת מבניה 
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להצטרף כשווים אל המפעל הציוני. "היהדות היא אמנם דת ‘קתולית׳, אך לעת משבר זה אין לנו 
גישה אליה אלא הסובייקטיביות הפרוטסטנטית׳".13  

כמה עשורים לאחר מכן, בשנת תשס"ח, שנת החמישים למדינת ישראל, חזר אבי שגיא, מבקר 
אחר מבניה של הציונות הדתית, אל מסה זו. במאמר בעל שם זהה, שב שגיא אל האתגר שניסח 
בזמנו סימון, ומנסה לבחון מה נעשה עמו בזמן שחלף.14 מסקנתו של שגיא אינה פחות עגומה מזו 
של סימון. הוא טוען כי הציונות הדתית הכחישה את קיומו של האתגר. היא דחתה את ההכרה 
הדתית.  המחויבות  על  ערעור  בו  מכיוון שראתה  עצמאיים,  ערכים  בעל  כעולם  חילוני  בעולם 
הציונות הדתית נשארה עם תמונת העולם הקתולית, והיא הצליחה להתעלם מהמכשולים שזו 
מציבה בפני מעורבות בעולם חילוני באמצעות מאמץ פרשני "לקדש" אותו, ובכך להכשיר את 
שיתוף הפעולה עמו. הגותו של הרב קוק אפשרה לה להתעלם מהמרחק בין העולם הדתי לזה 
החילוני, באמצעות ייחוס קדושה דתית לאחרון. אולם, אומר שגיא, "יכולת הסיגול וההפנמה של 
העולם החיצוני הלכה ונפגמה, בעיקר מפני שבמדינת ישראל התחזקו המגמות הדמוקרטיות־

ליברליות והחילוניות. החזון הציוני־דתי, ששרטט תמונת עולם אידיאלית, המשלבת אוטופיה 
ורומנטיקה של שיבה אל היהדות ‘המקורית׳, ספג מכה קשה".15 הוא חותם את דבריו בקריאת 

כיוון מעט פסימית:

הציונית חשיבה חדשה שתוכל להתמו ההגות  הציעה  לא  וליבוביץ  סימון  ־מאז 
דד עם האתגר של חילוניות ושל חברה ליברלית פלורליסטית. הציונות הדתית 
שילבה פרגמטיזם בתיאוריה "קתולית" שהלכה ונעשתה קשוחה ודוגמטית יותר 
ההוויה  עם  דבר  כמעט  לה  שאין  בחשיבה  הסתיים  כמהפכה  שהחל  מה  ויותר. 
האקטואלית של מדינת ישראל; בכך הלכה הציונות הדתית והתקרבה אל הציבור 

־החרדי. להערכתי, אם לא תערוך הציונות הדתית בדק בית של עולמה הדתי ות
ציע מהפכה חדשה, תתמוסס כקוריוז אל תוך העולם החרדי מזה, ואל תוך העולם 

החילוני מזה, או שתיוותר בשולי ההיסטוריה היהודית.16  

תחזית קודרת זו מציבה במלוא חומרתה את שאלת היות דתי בימינו. הסוגייה שעליה מדברים 
שגיא וסימון אינה נוגעת ישירות לשאלת "איך להיות דתי", אלא לשאלת "מה המשמעות של 
היות דתי". השאלה הגדולה של משמעות הדתיות היא שאלת גבולותיה: האם הדת מתוחמת 
בגבולות חייו הפרטיים של האדם ומחוצה להם היא חסרת משמעות, או שמא דתיות משמעה 

־תפיסת עולם כוללת, שיש לה אמירה גם על הציבורי והפוליטי. כפי שהעיר סימון, ראשית המו
־עולם. המודרניות ניסחה בחדות את גבולות ההפר־ תדרנה הייתה נקודת ציון חשובה ביחסי ד

דה בין הדת לחיים המדיניים, הארציים, ונתנה לאחרונים לגיטימיות העומדת לעצמה. מראשית 
המודרנה התגבשה אופציה, המכונה אצלנו היום "חילוניות", שהעניקה הכרה לחיים המדיניים 
בתור תחום ערכים שאינו נשען על הגשמת מטרות דתיות. אולם, היהדות האורתודוקסית מעולם 

לא קיבלה בלב שלם הפרדה זו, כפי שמציינים שגיא וסימון. 
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והחילוני, מקבלים כאחד קווי הפסקת  נראה היה ששני המחנות, הדתי  זאת, עד לאחרונה  עם 
אש אלו: הספֵרה הציבורית לחילונים והספרה הפרטית לדתיים. הדתיים לרוב לא ניסו להנכיח 
את דתיותם בתחום שיקול הדעת המדיני, והמחנה החילוני, שהעמיד את האדם במרכזו, נשאר 
עם הזירה המדינית ולא כפה את עמדותיו בנוגע למעמד האישי של האדם. החילונים ביקשו 
לעצמם את המדינה, את הספרה הציבורית, אבל הניחו לרוב לדתיים לחנך כרצונם את האדם 
הפרטי. אם נראה בג׳ון לוק את אחד מהאבות המייסדים של הליברליזם, נוכל לאפיין את הסדר 
הפוליטי הליברלי בתור הפרדה בין דת למדינה, בין הפרטי לציבורי: הציבורי מעמיד את רווחת 
האדם במרכז, והפרטי נתון לכל אדם לנהוג בו כפי אמונתו. במדינת ישראל התמונה אמנם יותר 
מורכבת )מכתב הסטטוס קוו של בן־גוריון אינו לגמרי ליברלי, לא בפשרות שהחילונים הסכימו 
לקבל, וגם לא במוטיבציה שהניעה אותו, וכך גם ההסכמים שעיצבו את מערכת החינוך בארץ(, 
אבל ביסודו של דבר, גם כאן השלטון אחז בהסדר ליברלי בעיקרו. פרט למקרים יוצאי דופן )כמו 
ניסו לכפות את אמונותיהם על תחום הפרט.  לא  לקיבוצים(, החילונים  עולים שנשלחו  ילדי 
שחקן  אינה  שלהם  שהדתיות  כך  עם  בדיעבד  שהסכימו  הדתיים,  גם  שותפים  היו  זה  להסדר 

משמעותי בעיצוב החיים הציבוריים.

היהדות הדתית השפיעה על החלטות הממשלה מחמת כוחה האלקטוראלי, אבל מעבר למחאה 
הקבועה שלה נגד חקיקת חוקים הנוגדים מפורשות את חוקי התורה ועמידה עקרונית נגד חקיקת 
חוקה, היא לא הייתה צד משמעותי בקביעת מדיניות עקרונית. אף אחד לא שאל את הדתיים 
מה התורה שלהם אומרת על החזרת שבויים, כיצד ראוי לגבות את המיסים ולחלקם, והאם ראוי 
כמו  צף הממד הפוליטי של הדת,  נקודות קצה שבהם  כמובן  היו  לא.  או  וזרים  לקבל פליטים 
היה  כללי,  באופן  אולם  שטחים.  החזרת  וסוגיות  יהודי",  "מיהו  שאלת  כאמור,  חוקה,  קביעת 
נדמה שהדתיים עצמם אינם רואים בדתיות שלהם משהו שאמור להתבטא באמצעות קביעת 
סדר יום מדיני, אלא הם נספחו אל אחת מהפילוסופיות הפוליטיות הקיימות, זו של הימין או זו 

של השמאל. 

הרא־ עיקריות.  סיעות  לשתי  התפצל  זו  הפרדה  של  הרעיוני  האישוש   17 הדתי היהודי  ,בעולם 
זו החרדית, אשר החזיקה בעמדה הגלותית הישנה של שלילת הארציות. החרדיות  היא  שונה 
שללה את הלגיטימיות של השלטון החילוני, והייתה מוכנה להתחשב בו באותה מידה שיהודים 
לאורך הגלות היו מוכנים להתחשב במשטרים הזרים שהיו נתונים תחתיהם. הסיעה השנייה היא 
האורתודוקסיה המודרנית, שאמנם שימרה את ההפרדה המסורתית בין דת למדינה, אך העניקה 

לגיטימיות לעיסוק החילוני בחיים הארציים. 

לגיטימיות זו התאפשרה באמצעות תפיסות תיאולוגיות שונות. תפיסה אחת היא זו המזוהה עם 
התנועה ה"גאולתית" של גוש אמונים. תנועה זו קידשה את המדינה החילונית, כאשר הביטויים 
הבולטים ביותר של קידוש זה היו ייחוס ערך דתי לפעולות כמו שירות צבאי ושירות לאומי, וכן 
יראת כבוד כלפי סמלים של המדינה החילונית, כמו הדגל, ההימנון, והטקסים הלאומיים. אולם, 
חריגה זו שימרה את יחסי הכוחות הקודמים בין דת למדינה. הייתה זו פעולה של ייחוס חשיבות 
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־דתית לפעולות חילוניות – המדינה, באשר היא חילונית, התקדשה בהגות של תנועת גוש אמו
נים. התקדשות זו הייתה פעולה של הענקת לגיטימיות, אבל לא הייתה בכך יומרה להפוך את 

הדת למשנה מדינית, אלא להוסיף נופך של קדושה לסדר הפוליטי החילוני.18 

־אופציה אחרת היא האורתודוקסיה המודרנית של ארה"ב, שאימצה סוג של "דתיות פרוטסטנ
־טית", במונחיו של סימון. הדתיות של האורתודוקסיה המודרנית אינה מהססת אמנם לשתף פעו

לה עם המדינה המודרנית ולהכיר בסמכותה, אבל היא עושה זאת על ידי הענקת תוקף תיאולוגי 
להפרדה בין דת למדינה. היא אינה יוצאת מהגלות אלא מעמיקה אותה: במקום לראות בהפרדה 
בין דת למדינה מצב של כורח, האורתודוקסיה המודרנית הופכת אותה לטבע הקיום הדתי. היא 
מאמצת לכתחילה את האמירה שהדת שייכת לספרה הפרטית בלבד, ואילו הספרה הציבורית 
הינה חילונית מעצם טבעה. משום כך היא הצליחה להכות שורשים בארה"ב ובתפוצות, מקום 
שבו אין לדתיות יומרה להפוך את הפוליטי לעניין יהודי. אולם הציונות הדתית התקשתה מאוד 

לאמץ הצעה זו, ולא בכדי. מדובר בוויתור על משהו עמוק בזהות הדתית שלה.

בארץ, אלו שאימצו דתיות פרוטסטנטית זו, כלומר את ההכרה שהדת שייכת לממד האישי בלבד, 
־קיבלו גוון של מה שקרוי "דתיות ליברלית". דתיות ליברלית היא למעשה הצדקה של הדת במו

מעניקה  הליברלית  הדתיות  אמונים,  גוש  תנועת  של  למוטיבציה  הפוך  באופן  חילוניים.  נחים 
־לגיטימציה חילונית לחיים הדתיים. המחיר הבלתי נמנע של אימוץ הפרוטסטנטיות בתנאי רי

בונות בארץ היה הפנמה של האתיקה הליברלית השולטת בספרה המדינית. ההפרדה התודעתית 
של אנשי הגלות בין "הם" ל"אנחנו", הגויים לעומת היהודים, אינה מתאפשרת בארץ. משום כך 
הדתיות הליברלית בארץ נוטה להצדיק, בסופו של יום, גם את האתיקה הפרטית של האדם, את 

חייו הדתיים, לאור ערכים ליברליים חילוניים.

שיבתו של הפוליטי

־אולם בעשורים האחרונים הולך ומתהווה טשטוש תחומים. הגבולות הישנים של הדתי והפולי
טי מתערערים ואחד החל גולש לתחומו של השני. כפי ששגיא תיאר בדברים שהובאו למעלה, 
מדינת ישראל הלכה והדגישה עם השנים את אופייה הליברלי, ודבר זה דחק עוד ועוד את היהדות 

־הדתית מההוויה הפוליטית. אולם, דומני שמדובר בתהליך עמוק יותר מאשר אימוץ ערכים ליב
רליים בידי הממשל, ויותר רחב מאשר מדינת ישראל לבדה. מה שמניע להתרשמותי את טשטוש 
התחומים הוא תהליך עומק שמתרחש בעולם המערבי כולו, ועיקרו פלישת הערכים הליברליים 
למרחב הפרטי של האדם הדתי. המחנה החילוני אינו מסתפק עוד בספרה הציבורית אלא מנסה 

לשלול את הלגיטימיות של אורח החיים הדתי גם ברשות הפרט. 

המאבק על זכויות להט"ב ועל נורמות מיניות בכלל )כמו הפרדה בין גברים לנשים( מייצג באופן 
הדת,  בסמכות  נותר  האדם  של  האישי  המעמד  לאחרונה  עד  אם  בעמדות.  התפנית  את  סמלי 
לאחרונה תובע לעצמו המחנה החילוני גם נתח זה. לא זו בלבד, אלא שהוא מגייס לשם כך את 
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הכלים ששירתו עד לאחרונה את הסדר הציבורי: האקדמיה, התקשורת, בית המשפט והפקידות 
הציבורית. גופים אלו התגייסו כאחד למען שלילת הלגיטימיות של הדתיות גם בתחום הפרטי.19 

והשיבה אותה – בעל  זו של החילוני אל הפרטי עוררה את הדת מתרדמתה הגלותית  גלישה 
כורחה כמעט – אל הפוליטיקה. האדם הדתי מתחיל להבין כי אי אפשר להישאר בגלות לנצח. 
קווי הפסקת האש אינם יכולים להחזיק מעמד עד עולם. אורח החיים הדתי נושא בתוכו בשורה 

פוליטית, ואם העולם הדתי לא יילחם עליה, הוא יפסיד גם את הזירה הפרטית. 

שגיא מסיים את דבריו בתקווה ל"מהפכה חדשה" שתציע לאדם הדתי אפשרות של מעורבות 
פוליטית משמעותית, כזו שאינה פונדמנטליסטית מצד אחד, אך אינה מוותרת גם על העוצמה 
אני  זו, שאותה  יחסים  הדתית. להלן, ארצה לעורר מודעות להתפתחות משמעותית במערכת 
מזהה לאחרונה. להתרשמותי, יחסי דת ומדינה עומדים היום בפני פרק חדש בתולדותיהם בעולם 
כולו. כאן בארצנו, הדתיות האורתודוקסית, הן זו החרדית והן זו הדתית לאומית, מגלה לאחרונה 
יחס חדש אל הפוליטי. יחס זה שונה מהפרגמטיות האדישה של החרדיות בעבר או ניסיונותיה 
הפרשניים של הציונות הדתית לקדש בדיעבד את החילוניות. מדובר בגיחה דתית מחודשת אל 
ההגות המדינית, כתחום עניין שיש לדתיות מה לומר לגביו. על אף שהמבט שלי מופנה בעיקרו 
למתרחש ביהדות הדתית בארץ הקודש, אפתח את דיוני בפרספקטיבה רחבה יותר, במאבקי הדת 
הנוצרית והמדינה בארה"ב. הסטת מבט זו תאפשר לנו לדון בסוגיה ללא המטען המיוחד שיש לה 

בארץ. 

הדת והמדינה

לפני מספר חודשים נשא ווילאם בר )William Barr( התובע הכללי בממשלת ארה"ב, שנתמנה 
זה מקרוב על ידי ממשל טראמפ, נאום באוניברסיטה הקתולית "נוטרדם" )תרגום לעברית של 
83-91(. הנושא של ההרצאה היה חופש הדת באמריקה, ובמה־  הנאום המלא מופיע להלן בעמ׳

לכה הסביר מהו לדעתו תפקיד הדת בחברה. תשובה אחת שהוא נתן לשאלה עולה בקנה אחד 
עם השקפה שהייתה רווחת אצל הוגים פוליטיים רבים בעת החדשה. לפיה, הדת היא כלי חשוב 

לקידום משמעת מוסרית בחברה. 

הדת מסייעת לקידום המשמעת המוסרית בחברה. מכיוון ש"אדם לעמל יולד", 
אין אנו מתאימים את עצמנו באופן אוטומטי לכללים מוסריים, גם כאשר אנחנו 
יודעים שהם טובים לנו. אך הדת עוזרת ללמד, לאמן ולהרגיל את האדם לרצות 
במה שטוב. היא לא עושה זאת באמצעות חוקים פורמליים – כלומר באמצעות 
כפייה; אלא באמצעות חינוך מוסרי ובאמצעות ביאור הכלליםהבלתי פורמליים 
הדורות. של  הניסיון  חוכמת  את  ומסורותיה, המשקפים  מנהגיה   – החברה  של 

במילים אחרות, הדת מסייעת להשריש תרבות מוסרית בקרב חברה שמנחילה 
ומחזקת את המשמעת המוסרית.
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ואפילו בקרב רבים  די סטנדרטית, שמקובלת למדי בחוגים השמרניים  עד כאן מדובר בעמדה 
מהליברלים הקלאסיים. שמרנים רבים, דתיים ולא־דתיים כאחד, יסכימו שיש לדת תפקיד חשוב 
לצורך הטמעת מוסריות באדם. אולם, בר אומר יותר מזה. הוא אומר שהדת צריכה להיות המצפן 
של הסדר הפוליטי, כלומר זו שמכתיבה את החקיקה ואת המדיניות של הממשלה, ולא רק כלי 

לחינוך ההמונים לשמירת הסדר הטוב: 

־כיצד מקדמת הדת את המשמעת המוסרית ואת המידה הטובה, הנדרשות לתמי
כה בממשל חופשי? ]...[ היא מעניקה לנו את הכללים הנכונים לחיות על פיהם 
]...[ המערכת המוסרית היהודית־נוצרית תואמת את טבעו האמיתי של האדם 
אלוהים;  של  הנצחי  מהחוק  הנובע  טרנסצנדנטי,  אמיתי,  מוסרי  סדר  היא[   ...[
החוכמה האלוהית, שעל פיה מסודרת כל הבריאה. החוק הנצחי מואצל ומשתקף 
בכל הבריאה. מטבעם של הדברים אנו יכולים, דרך התבונה וההתנסות, להבחין 

בסטנדרטים של הנכון והלא נכון, הקיימים ללא תלות ברצון האנושי.

הדת נותנת לנו אפוא "את הכללים הנכונים לחיות על פיהם" בהקשר הפוליטי ולא רק האישי. 
מוסר הנביאים תואם לטבע האמיתי של האדם, ולכן הוא אמור גם לעצב את הסדר החברתי הטוב 
ביותר. הדת אינה אומרת לנו רק איך להתקרב לאלוהים ולהיות אדם בעל משמעת עצמית, אלא 
היא אומרת לנו גם איך צריך לארגן את החברה: לא מגילת זכויות האדם של האו"ם צריכה לכוון 

את מדיניות הפנים והחוץ שלנו, אומר בר, אלא התנ"ך.20  

־בהמשך נאומו מתייחס בר אל מה שהוא רואה כמתקפה מאורגנת על הערכים הדתיים של הח
ברה. הדת אינה דועכת, הוא אומר, אלא נתונה תחת מתקפה חריפה שמוביליה הם האקדמיה, 

־בתי המשפט, התקשורת והתרבות הפופולרית. הוא מתאר מאבק, מלחמה, בין שני כוחות: הער
כים הנוצריים )או היהודיים־נוצריים, כהגדרתו( והחילוניות והמוסר הרלטביסטי שלה. בהשקפת 
עולמו, הדת היא אפוא משנה פוליטית. יש לה אמירה על החיים הטובים במדינה והיא מסייעת 
לכונן חברה מוסרית וצודקת. מאבק בחופש הדת אינו מאיים רק על האמונה, אלא גם, ואולי 

בעיקר, על הקיום התקין של החברה.

המנוח,  ארה"ב  של  העליון  המשפט  בית  שופט  מסר   ,2013 בשנת  לכן,  קודם  שנים  הרבה  לא 
אנטונין סקאליה )Antonin Scalia(, הרצאה בנושא קרוב: "מה מתאים יותר להשקפת העולם 
21 בהרצאתו הוא מספר כי נתבקש לשאת דברים בפני מו־ .הנוצרית: קפיטליזם או סוציאליזם?"

עצה של הכנסייה הקתולית בוותיקן בשאלה: מה מתאים יותר לטוב הציבורי )בהשקפת העולם 
הנוצרית־קתולית(, הפילוסופיה הפוליטית של הימין או של השמאל? תשובתו לשאלה הייתה 

־מפתיעה: ")הפילוסופיה הפוליטית של האדם( אינה באמת רלוונטית ]לנצרות[". האמונה הנוצ
רית, הוא אומר, אינה אמורה להשפיע על הבחירות הפוליטיות של האדם יותר מאשר על בחירת 
משחת השיניים שלו. במילים אחרות: אין לדת דבר עם הפוליטיקה. היא דואגת לגאולת נפשו 
של האדם ולשגשוגה של קהילת המאמינים, והשקפת העולם שלה לגבי המדינה היא, ‘תתערבי 

בכנסייה כמה שפחות׳. 
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ודתיים  בכירים, משכילים מאוד  רבים. שניהם משפטנים  במובנים  לכאורה  דומים  וסקליה  בר 
מאוד. שניהם קתולים. שניהם נתמנו על ידי נשיאים שמרניים למשרות בכירות בממשל ארה"ב. 
עם זאת, עמדותיהם בנוגע ליחסי דת ומדינה נראות חלוקות באופן קוטבי. בעוד בר רואה בדת 
השקפת עולם פוליטית ממדרגה ראשונה, סקליה סבור כי הדת אדישה למדינה, לכל הפחות, אם 

לא עוינת לה. 

על אף שבר תומך יתדותיו על האבות המייסדים של ארצות הברית, דומני כי השקפתו של סקליה 
רווחה יותר עד לאחרונה בקרב הציבור הדתי. המובנים שבהם אנשים דתיים בימינו רגילים לדבר 
על הדתיות, נושאים משמעות בחיי היחיד בלבד. הם משייכים את הדת אל הספרה הפרטית של 

האדם ואינם רואים בה עמדה הגותית אודות המדינה הטובה. 

המובן המדיני, שעליו מדבר בר, חמק עד לאחרונה מתודעת אנשים דתיים. אם היינו שואלים 
אדם דתי אקראי, מה עולה במחשבתך כאשר אתה שומע את צירוף המילים "פוליטיקה" ו"דת", 
הוא בוודאי היה מציין הקשר כלשהו של המפלגות הדתיות. כלומר, הוא יחשוב על פוליטיקה של 
דתיים ולא על פוליטיקה של הדת. בנימה ביקורתית יותר, היה הנשאל מצביע אולי על שימוש 
ציני בדת לתועלת הפוליטיקה; קמפיינים שמנצלים רבנים לצורך קידום האינטרסים הפוליטיים 
של המפלגות הדתיות, לדוגמה. אולם גם כאן, הפוליטיקה אינה מאפיינת את הדתיות, אלא יש 
אופן מסוים שבו דתיים מנצלים את הדת לצורך קידום אינטרסים חומריים, קרי: יותר משאבים 

לציבור המזוהה איתם. 

בין פונדמנטליזם למשנה מדינית

המעטים  פוליטית.  השקפה  של  במונחים  עצמם  של  הדתיות  על  חשבו  מעטים  לאחרונה,  עד 
שראו בדת שלהם אג׳נדה פוליטית היו אלו המכונים אצלנו לרוב "פונדמנטליסטים", כלומר, אלו 
שאינם מקבלים את המסורת הדתית והפוליטית בת זמננו, אלא מבקשים לדלג אל תקופה אחרת, 
טהורה יותר, שבה שרר סדר אידיאלי אוטופי. אלו יהודים המבקשים לבנות מחר את המקדש 
ולכונן מחדש את מלכות דוד, או מחוץ ליהדות, אסלאמיסטים המעוניינים לייסד את המדינה 
האסלאמית ונוצרים המעוניינים לכונן את מלכות האלהים ולהשמיד את בבל, המדינה המודרנית, 
פוליטיות דתיות שתופסות  הן תנועות  פונדמנטליסטיות  עיר החטאים הארצית. אכן, תנועות 
את תפקידן כקידום אינטרסים של הדת ולא קידום אינטרסים של הדתיים. אולם, דתיים שאינם 

פונדמנטליסטיים, נוטים לתפוס את דתיותם במושגים אחרים, לכאורה. 

עם זאת, דומני כי בר מייצג הלך רוח משמעותי בימינו, השונה מהותית מהפונדמנטליזם הישן, 
־וכדאי להתעכב עליו. מה שמאפיין פונדמנטליסטים אינו שיבה אל הפוליטיקה אלא הניסיון לה

שמיד את הרעיון הפוליטי עצמו. העיסוק ההגותי בפוליטיקה משמעו החשבת החיים החברתיים 
הטובים. העיסוק בפוליטיקה נובע מייחוס חשיבות לחיים הארציים, ל"תיקון הסידור המדיני" 
22 הפונד־ .בלשונו של הר"ן, ולא רק לשלמות הדתית של האדם, ל"חול העניין האלהי בחברה"
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מנטליסטיים מתאפיינים בכך שאינם רואים בתיקון הסידור המדיני מטרה חשובה. הם מנסים 
לבנות חברה טהורה שתחשיב רק את "המשפט הצודק האמיתי בעצמו, שימשך ממנו הידבק ענין 
האלהי בנו, יושלם ממנו לגמרי סידור הענין ההמוני או לא יושלם", כלשון הר"ן. הפונדמנטליזם 

־נובע מתוך התודעה הגלותית של שלילת הגלות, שלילת החיים הארציים. המודלים שלו הם פי
רנצה של סבונרולה, ז׳נבה של קלווין, וא־רקה של המדינה האיסלאמית. לפונדמנטליסט יש חזון 
גאולי־גלותי. מצד אחד, הוא רוצה לחזור לארץ, לחזור אל הפוליטיקה, לייסד עיר שבה המשטר 
נתון בידי אנשי הדת. אולם, הוא עדיין אחוז בחשיבה הגלותית המזהה בעיר הארצית, בבל של 
אוגוסטינוס, את שורש כל הרעות. הוא שואף לבנות את "עיר האלהים" כאן ועכשיו, באמצעות 
השמדתה של בבל, כלומר – ביעור הפוליטיקה הארצית וצורכי החומר. עבור הפונדמנטליסט 
החיים הארציים אינם נחשבים מצד עצמם, אלא באשר הם כלי לשירות הדבקות הדתית. כמו 
שאמר וולטר על לותר וקלווין, שאם הם גינו את התנזרותם של הכמרים מחיי הנישואים ופתחו 
את דלתות המנזרים, היה זה רק משום שרצו להפוך את החברה כולה למנזר.23 אולם בר אינו 
פונדמנטליסט. הוא מחשיב את העיסוק בתיקון הסדר המדיני כמטרה בפני עצמה, אלא שהוא 
רואה בדת מתכון מעולה לחברה עם סדר מדיני מתוקן. הפונדמנטליסטים מאמצים את הפרדת 
הדת מהמדינה, אך אינם משלימים עם קיומה של המדינה. הם רוצים לבער את המדינה הארצית 
לטובת ייסוד "עיר האלהים". בר, לעומתם, אינו מכיר בהפרדת הדת מהמדינה אלא רואה בדת 

עצמה משנה מדינית. 

העמדה הדתית שמציג בר מייצגת תנודה, שבר, בסדר הליברלי של הפרדת דת ממדינה. כפי 
והמסו הדת  על  הליברלית  למתקפה  כתגובה  רבה  במידה  מגיעה  זו  תנודה  אומר,  עצמו  ־שבר 

רת בארה"ב. במדינת היהודים המצב מעט שונה. מצד אחד, הכוחות הליברליים בארצנו אינם 
כה אלימים. לא הגענו עדיין למצב של ארה"ב, שבו עמדות דתיות מותקפות באלימות שאינה 
מטפורית. בית המשפט בארץ אינו כה אקטיבי בפגיעה בדת וגם האקדמיה והתקשורת מתונות 
בהרבה. באופן כללי, החילוניות בארץ חלשה בהרבה ממה שהיא בארצות הברית. באופן דומה, 
אין בארץ חוקה חילונית  בין הדת למדינה.  ישראל אף פעם לא הפרידה באופן מוחלט  מדינת 
רשמית, ולהפך, יש תוקף חוקי לערכים דתיים רבים ובית הדין הרבני הוא בעל סמכות חוקית. 
את יחסי הכוחות של הדתיות והחילוניות בארץ הייתי מכנה אפוא "מבוכה" ולא "מלחמה", כמו 

אצל ידידתנו הגדולה במערב. 

־עם זאת, נראה שגם בארץ הדת יוצאת מגלותה בשנים האחרונות והופכת להיות אופציה לאר
גון החיים החברתיים במדינה, גם אם שלא לגמרי מרצונה. למרות שמאבקי דת ומדינה קיימים 
מראשיתה של מדינת ישראל, נראה שלאחרונה הם הפכו ציר מרכזי של הפוליטיקה בארץ. הציר 
שסביבו מתפלג הוויכוח על סדר היום הציבורי בארצנו אינו ימין ושמאל יותר אלא ערכים דתיים־

מסורתיים לעומת ערכים ליברליים: מעמדו של בית המשפט, החינוך בבתי הספר, אופיו של 
בזוגות  הכרה  ומועדים(,  )שבת  הציבורי  הזמן  ושל  פרסום(  מודעות  )סמלים,  הציבורי  המרחב 
חד־מיניים, מתח סביב מקומה של הרבנות ועוד ועוד. ההתפלגות המפלגתית בארץ אולי נותרה 
עדיין על ציר ימין־שמאל, אבל העמדות השולטות בשיח הציבורי אינן יותר עמדות ניציות מול 
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מול  דתיות  עמדות  אלא  קפיטליסטיות,  עמדות  מול  סוציאליסטיות  עמדות  או  יוניות  עמדות 
עמדות ליברליות. האורתודוקסיה היהודית אינה עוד אופוזיציה בלבד. עברו הימים שבהם היא 
הייתה טריז בלבד, העומד בפני חקיקה אנטי־דתית. היא הופכת כוח פועל בזירה הפוליטית. היא 

מביעה עמדה באשר לדרך הטובה לארגון החברה ונאבקת על יישומה.

היהדות הדתית והחיים המדיניים

הדת היהודית היא תורת מדינה, כלומר, תיאוריה פוליטית. התורה והנביאים, על כך נוכל לפחות 
להסכים, עסוקים בחיים הטובים של החברה. זאת בניגוד לשלמות האדם היחיד או לדבקות האדם 

־או החברה באל במנותק מחייהם הארציים. התנ"ך מביע עמדה על החיים הטובים של החברה ומ
כוון את האדם לקראתם. וכפי שאומר משה לישראל בספר דברים קודם כניסתם לארץ: "ועתה 
ישראל מה ה׳ אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה׳ אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד 
את ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמר את מצות ה׳ ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב 
לך". פסוקים אלו מדגישים כי היהדות היא משנה פוליטית של החיים החברתיים הטובים, בדיוק 
כפי שבר אומר. הקשר עם אלוהים, היראה, האהבה והחוקים והמשפטים הנולדים מהם מיועדים 
עבור קיום חברתי ראוי וטוב – "לטוב לך". בפרשות הסמוכות לדברים אלו, אומרת התורה לעם 
איך למנות שופטים ומה מגביל את כוחו של המלך, איך מחלקים קרקעות ואיך מנהלים מסחר, 
איך מיישבים סכסוכים בין אנשים, מתי ואיך יוצאים למלחמה, כיצד ראוי להתייחס לשכן, לעני 

ולזר, ומה הוא האיזון הראוי בין הסמכות הדתית לסמכות השלטונית וכהנה וכהנה. 

גם בימינו, על אף חוסר המודעות הציבורית לכך, הקטגוריה המרכזית שראוי להגדיר באמצעותה 
את היהדות הדתית היא זו המדינית, וזאת במובן פשוט ביותר הנוגע בחייו של כל יהודי המגדיר 
עצמו אורתודוקס. כאמור ההשתמעות הראשונית של "להיות דתי" היא שמירת מצוות – על 
כך, לכאורה, אין חולק. התסבוכת עם הגדרת הדתיות מתחילה מכך ששמירת המצוות נתפסת 
דרך עדשות אישיות, בתור מכשיר לדבקות פרטית באלוהים. אולם, מצוות הן בראש ובראשונה 
חוקים הנוגעים לחיים הארציים, והעדשה שצריך להתבונן בהן היא עדשה פוליטית. הן קובעות 
לאדם איך להתנהל בעולם: איך להתייחס לסביבה )סדר זרעים( איך להתנהל בזמן )סדר מועד( 
נזיקין(, כיצד להסדיר את היחסים האישים,  מהו צדק חברתי ואיך פותרים קונפליקטים )סדר 

־שבראשם הקשר המשפחתי )סדר נשים(, מה המקום של עבודת אלוהים בחיי החברה )סדר קד
שים( ומי צריך להתרחק מן המחנה )סדר טהרות(. גם מי שלא יסכים שהתורה כולה היא תורה 
פוליטית ארצית שעניינה החיים הטובים, לא יחלוק על כך שאלוהים הוא מקור הסמכות עבור 
האדם הדתי, ובכך הדתיות מקבלת משמעות פוליטית מידית. האדם הדתי מציית לאלוהים ולא 

לבית המשפט. מצוות התורה הן הסמכות העליונה עבורו ולא עקרונות הליברליזם.24 

־היעדר החוקה במדינת ישראל הוא עדות אילמת לממד הפוליטי של הדת היהודית. הסוגיה העי
היא  זו  אי־הסכמה  החוקה.  הייתה  במדינה  והחילונים  הדתיים  להסכים  יכלו  לא  שעליה  קרית 
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עובדה היסטורית עקבית. דתיים לאומיים וחרדים, קיצונים ומתונים כאחד, לא יכלו להשלים עם 
חוקה חילונית למדינת ישראל.25 עבור היהודי הדתי, אלוהים הוא הסמכות העליונה וחוקיו נעלים 
על כל חוק מעשה ידי אדם. היהודי יכול להכיר בסמכות מקומית של מדינה ארצית, מכוח "דינא 

דמלכותא", אבל לא בחוקה של אותו שלטון, אם היא אינה חוק התורה. 

1937, כשרק התחילו הדיונים על סיום המנדט בארץ, עלתה מיד שאלת חוקת המדינה  בשנת 
־שבדרך. רבני "אגודת ישראל" נדרשו לשאלה זו, ולאחר דיונים רבים בנושא עמדתם כלפי המ

דינה העתידית )שהסתיימו ללא הכרעה ברורה( הם הסכימו על הצהרה כללית, שהביעה את מה 
שכולם יכלו להסכים עליו:

זכות עם ישראל על הארץ הקדושה יסודה בתורה הקדושה וביעודי הנביאים. קיום 
מדינה יהודית אפשרי רק אם חוקת התורה מוכרת בה בתור החוקה היסודית של 
הארץ. מדינה של יהודים שאינה מיוסדת על חוקי ושלטון תורה היא התכחשות 
למקור ונצח ישראל ושוללת את מהותו וצביונו של עם ישראל וחותרת את יסוד 

קיום עמנו וחודלת להיות מדינה יהודית.26

זו. במאמרו של שגיא  לא רק הרבנים החרדיים, אלא גם הציונים־דתיים היו שותפים לעמדה 
הנזכר לעיל הוא מציין כמה תגובות בולטות בציונות הדתית לדבריו של סימון, ומציין את הדחייה 
הגורפת שלה זכתה הצעתו. מאלפים בהקשר זה דבריו של ישעיהו ברנשטיין, עורכו של עיתון 
"הצופה" ומראשי המדברים של תנועת "תורה ועבודה", שלא ייצג דווקא את הסמכות הרבנית 

של הציונות הדתית ובוודאי לא את הקצה הקנאי שלה:

־אין דת ישראל ככל הדתות ]... היא[ אינה מוציאה שום שטח משטחי החיים מת
חומה ומרשותה ]...[ וכל שרואה את היהדות בהווייתה המיוחדת, בשוני העמוק 

־שבה, המבדילה מכל העמים ומכל הדתות, אינו יכול להשלים עם הפרדת תחו
מים בישראל ועם ייחוד תחום נפרד לדת ישראל בישראל ]...[ כל תפיסה אחרת, 

ואפילו דתית, אפשר לקרוא לה "פרוטסטנטית" אבל אינה יהדות.27

שאינה  יהודים  של  "מדינה  עם  פעולה  לשתף  הדתיים  את  בהמשך  הביא  השעה  צורך  אם  גם 
מיוסדת על שלטון וחוקי התורה", ההשקפה היסודית שלהם נשארה בעינה: אלוהים הוא הסמכות 
העליונה והתורה היא החוק היחיד שלו. גם אם ישנם רבנים הסבורים כי היהודי מחויב להישמע 
לחוקי המדינה, התוקף שלהם מתקבל מהחוק הדתי: מחמת "דינא דמלכותא" או "משפט המלך", 
או משום נימוקים הלכתיים אחרים.28 מעבר לכך, אין זה אלא מוראה של מלכות, כדי למנוע "איש 
יהודית  על הקמת ממשלה  רבה  הדתיים שמחו שמחה  היהודים  כמובן  בלעו".  חיים  רעהו  את 
בארץ, ויש שראו בה אף התגשמות חזון הגאולה, אבל התוקף החילוני של חוקיה נשאר תמיד 
כעצם התקועה בגרונם. הסמכות הדתית נשארה עבורם תמיד הסמכות הגבוהה ביותר, ומשום 

כך – הפוסקת האחרונה.29
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עם זאת, עד לאחרונה נראה היה, כאמור, שאין לדת יומרה להתערב בחיים המדיניים. התחומים 
־שבהם תיחם האדם הדתי את דתיותו היו הקהילה והחוויה האישית. היהודי הדתי השלים עם עו

בדת חילוניותה של המדינה, אם באמצעות תפיסה תיאולוגית מורכבת של "אתחלתא דגאולה" 
ב"גלות  גם בארץ, המתבטאת באמירה שאנו מצויים  ואם באמצעות החלת התודעה הגלותית 
בין יהודים". כך או כך, האופי של הדתיות עצמה לא השתנה, והיא המשיכה להתבטא באופנים 

דומים מאוד לאלו שהיא התבטאה במצב הגלותי של ריחוק מהסדר המדיני. 

כיום, הדת חוזרת, אולי בעל כורחה, אל המגרש הפוליטי. כאמור לעיל, הציר שסביבו נסוב הדיון 
ימין ושמאל, אלא דתיות מול חילוניות. מחנה הימין מזוהה עם ער ־הציבורי בימינו אינו עוד 

כים מסורתיים ומחנה השמאל עם ערכים ליברליים־חילוניים. צריך להכיר בכך. במקום לעטוף 
את הוויכוח הציבורי בכל מיני דרכים שונות ומשונות – פרוגרסיביות מול שמרנות, דמוקרטיה 
מול עממיות, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה – צריך לקרוא לילד בשמו ולומר: הסוגייה 
העומדת על הפרק במדינת ישראל היום היא האם ערכים דתיים־יהודיים יקבעו את סדר היום 

החברתי או ערכים ליברליים־חילוניים. 

־אלא שלעת עתה, מדובר בחזרה שלא מדעת. הדת נגררת להביע שוב ושוב עמדה בנוגע לשא
לות ציבוריות, אך היא עושה זאת באופן רשלני. היא נסחבת בעל כורחה לקחת חלק בשאלות 
חופש  לאזרחות,  החינוך  עיצוב  המדינה,  של  היהודיים(  )כלומר  הלאומיים  הסמלים  מקום  על 
מיני, מצעדי להט"ב, הפרדה במקומות ציבוריים ועוד ועוד. מעל הכול, הולך ומתברר כי ניצבת 
בפנינו ברירה: האם ישראל תהיה מדינה יהודית או מדינה ליברלית. פשרת וא"ו החיבור, "מדינה 
יהודית ודמוקרטית" אינה תקפה עוד; היא הופרה מהצד הליברלי, וכעת הדתיים נקראים גם הם 
אל הדגל.30 הם נתבעים להגן על יהדותם במרחב הפרטי, ומתוך כך נגררים לעצב את סדר היום 

במדינה, ירצו או לא ירצו. 

עם זאת, חוסר המודעות לממד הפוליטי של הדת זורע מבוכה רבה באשר לטיב תפקידה בחברה 
ובין האדם החילוני לדת  בין האדם הדתי למדינה שהוא חי בה,  ומעצים את המתחים בציבור, 

־היהודית. מעבר לחיסרון הברור במיעוט דמותה היהודית של המדינה )שהיה קיים מראשית המ
דינה, כמובן(, גם הדתיות הפרטית של האדם ניזוקה מכך. מבחינת האינדיבידואל, המובן המודע 
של "היות דתי" שונה מהאופן שבו הקיום הדתי מתרגם עצמו בפועל, דבר שיוצר לעיתים צרימה, 

־דיסוננס או חנופה. האדם הדתי חושב על הדתיות שלו במונחים זהותיים או חווייתיים, ואינו מב
חין בכך שבסופו של דבר מדובר בהרבה יותר מכך: מדובר בתפיסת עולם פוליטית אודות החיים 
הטובים. הצעיר הדתי שפוגש את החילוניות בצבא או באוניברסיטה חווה את החילוניות בתור 
"החיים הציבוריים" וממילא "החיים" סתם, בה"א הידיעה, בעוד הדת משתייכת אצלו לספרה 

־האישית, הקהילתית, הפרטית. כך הוא אינו רואה בנורמות המיניות של הדתיות, למשל, אלטר
נטיבה שוות ערך לאלו החילונית, אלא החילוניות היא עבורו הנורמה, "דרך ארץ", ואילו הדתיות 
פרישות והתרחקות מן "החיים". הוא לא רואה בדרך החיים המסורתית על אמונותיה וערכיה 
חלופה אפשרית לליברליות, אלא הליברליות היא המובן מאליו, והדתי חייב למצוא את עצמו 
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בתוך סדר זה. כתוצאה מכך, האדם הדתי מרגיש נבוך ומבולבל במפגשו עם החילוניות, וזהותו 
הדתית עלולה להתמוסס.

שכחת הממד הפוליטי גובה מאתנו אפוא מחיר יקר. השבר החברתי המשסע את החברה היהודית 
בישראל, כמו גם המבוכה הרוחנית שהעם היהודי מצוי בה הינם תוצאה של היעדר מודעות לממד 
הפוליטי של הדת והדחיקה המלאכותית שלה אל קטגוריות צרות. יתרה מזו, הממד הפוליטי של 
הדת תובע את עלבונו, והוא עושה זאת בדרכים רבות ולא נעימות. האלימות הפונדמנטליסטית 

הינה במידה רבה קולה המושפל של הדת התובעת את עלבונה. 

טיבו של האתגר: ניסוח תיאוריה פוליטית

זו מחזירה אותנו אל הבעיה שהעלה סימון: מתן משמעות דתית  כמובן, הצגת האתגר בצורה 
לחיים הארציים, החיים הפוליטיים. זהו אתגר גדול ורב משמעות. לא מדובר בפרויקט של בירורי 
הלכה פרטיים לשאלות מדינה, כמו זה של הרב הרצוג, הרב ישראלי ועוד רבים אחריהם. מדובר 
בניסוח יסודי של תיאוריה פוליטית, שייתן תשובות יהודיות עמוקות לשאלות כמו "מהי המדינה 

הצודקת". 

העיסוק ההלכתי עד כה באתגר שמעלה בניין המדינה היהודית היה "אד־הוק" במובנו העמוק. 
אד־הוק הוא מונח משפטי במקורו, המתאר החלטות שניתנו בתור תגובה לאירוע פרטי, לצורך 
מסוים בלבד.31 השאלות שעסקו בהן אלו שכתבו הלכות מדינה התייחסו למצב הנתון – מדינה 
המבוססת על יסודות חילוניים. הם ניסו לתת תשובה הלכתית לשאלות השונות שמצב זה עורר, 
אבל הם לא הניחו תשתית תיאורטית לתורת מדינה יהודית. פעולתם לא הייתה שונה מזו של 

־חכמי ישראל במהלך הגלות, כאשר הם נאלצו להגיב לתנאי הזמן המשתנים. בשני המקרים הר
בנים התייחסו למדינה כמצב נתון שאינו נמצא בשליטתם, והם צריכים רק להגיב לו ולומר מה 

תהיה עמדת ההלכה בסיטואציה פרטית שבה פעולת המדינה מעלה דילמה הלכתית.

לפני מספר שנים הוציא "המכון הישראלי לדמוקרטיה" אסופת מאמרים מקיפה, בשם "הלכה 
־ציונית", הסוקרת את ההתייחסות ההלכתית של רבני הציונות הדתית למדינה היהודית ומוסדו

תיה. במבוא לספר טוענים העורכים כי השאלה החשובה שמציבה המדינה לפוסקי ההלכה היא: 
תשובות  שתי  מציגים  העורכים  האנושית?".  במציאות  לשינויים  להגיב  אמורה  ההלכה  "האם 
לשאלה זו, הראשונה )ככל הנראה, זו שמזוהה אצלם עם החרדיות( היא: "ההלכה איננה אמורה 
קבוע מראש,  באופן  יהודים  חייהם של  את  היא מסדירה  אלא  האנושי  במצב  לשינויים  להגיב 
"]ההלכה היא[  היא:  זו שמזוהה אצלם עם ההלכה הציונית,  באשר הם שם". הגישה השנייה, 

־מערכת נורמטיבית חיה שמתעצבת מחדש, בכוונון עדין, לנוכח אתגרים ִעתיים. הפיתוח ההל
כתי נעשה באמצעות מערכת קבלת החלטות אנושית, המוסמכת על ידי השיטה עצמה לפתח 
את ההלכה". לדעתם, הגישה הראשונה אינה מתחשבת במציאות, אלא "ההלכה אמורה לטפל 
באופן זהה בחייהם של יהודים בגלות ובישראל, בימי הביניים ובתקופה הפוסט־מודרנית, בעת 
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שישראל ‘דוויים וסחופים׳ תחת שלטון זרים, ממש כמו בעת שהם ‘עם חופשי בארצנו׳", ואילו 
הגישה השנייה מכירה במציאות ומנסחת התייחסות אליה.32 

הצגה זו של האתגר שגויה בכמה רמות. ראשית, הוויכוח בין הרבנים החרדיים לרבנים הציוניים 
אינו אם להתחשב במציאות או שלא, אלא מהו היחס הנכון לאותה מציאות. הרבנים החרדיים 
מסתייגים מקיומה של המדינה והרבנים הציוניים מאמצים אותה בברכה. אולם, מעבר לכך, יש 
כאן החמצה של נקודה עקרונית יותר: ההלכה הציונית שהם מתארים היא תגובתית מיניה וביה, 
ובכך היא נוקטת בגישה גלותית מובהקת. בדיוק כמו שהרבנים בימי הביניים לא נהגו באותה 
דרך שבה נהגו רבנים בעת החדשה, כך רבנים במדינת ישראל אינם נוהגים באותה דרך שבה נהגו 
רבנים באירופה. אין הבדל עקרוני במתודה הרבנית. היא נשארת תגובתית, אלא שהפעם היא 

נדרשת להגיב לשלטון יהודי במקום לשלטון זר.

טעותם השורשית של העורכים נמצאת בכך שהם אינם מבחינים בבעייתיות בכך ש"הריבונות 
לריבונות  "להגיב"  נדרשת  שההלכה  העובדה  אליו.  להגיב  ההלכה  שעל  משהו  היא  היהודית" 
היהודית היא מחמת שהאחרונה דמוקרטית־חילונית, כלומר הריבון אינו מקבל את הלגיטימיות 
שלו מן ההלכה, והוא "המציאות" שעל ההלכה הדינמית להכיר בה. שאם לא, איזו סיבה היה שלא 
תכיר בה. הרי גם הרבנים החרדים ביותר מכירים במציאות החיים בארץ בנוגע להלכות תרומות 
ומעשרות. מדובר במצוות התלויות בארץ. מבחינה זו, גם צבא ומשטרה יכולים להיחשב בקלות 
"מצוות התלויות בארץ". האתגר שהעלתה המדינה החילונית להלכה היהודית לא נגע לעמדתה 
לגבי "שינויים במציאות" אלא להיעדר הלגיטימיות של סמכות אנושית בעיני האדם ההלכתי. 
עבור היהודי המאמין, אלוהים הוא מקור הלגיטימיות החוקית. ההלכה אינה מכירה בעם בתור 
מקור לגיטימיות לחוק.33 ממילא, ההלכה הציונית אכן אינה יוצקת משמעות בריבונות היהודית 
אלא מגיבה לה בדיעבד. כפי שעקיבא ארנסט סימון הבין, המתודה הגלותית של ההלכה אינה 
כשירה להתמודד עם החילוניות של המדינה. היא רק יכולה לאחר מעשה: "להדביק עליו את תו 

הכשרות מטעמה דרך תוספת או חיקוי, או להוכיחו על פניו בשל חילול הקודש שבו".34  

האתגר שניצב כעת לפתחה של היהדות האורתודוקסית הוא ניסוח תיאוריה מדינית. הוגי היהדות 
־הוק לסיטואציה שה־ דהאורתודוקסית אינם יכולים להסתפק בתשובות הלכתיות המגיבות א

תיאוריה  תיאוריה של משפט,  צדק,  תיאוריה של  להציע  צריכים  הם  יוצרת.  החילונית  מדינה 
שתציג משנה עקרונית מסודרת בשאלות של כבוד האדם וחירותו, שיטת המשטר הראויה, גביית 
מיסים וחלוקתם וכיוצא באלו. עורכי הספר "הלכה ציונית" עומדים על המחסור בתיאוריה בהגות 
ההלכתית, אבל הם תולים זאת באופייה ה"פרגמטי" של ההלכה ובהסתמכותה על תקדימים.35 
אולם פרגמטיות זו משמעה חוסר יכולת להציע מדיניות. ההלכה חייבת להיות תגובתית, מכיוון 

שאין לה תיאוריה. 

היא  והלאומי,  החברתי  הציבורי,  היום  לסדר  רלוונטית  תהפוך  האורתודוקסית  שהיהדות  כדי 
חייבת תיאוריה משלה. היהדות הרבנית אינה חייבת לאמץ את האופציה שהציע סימון ולהתכנס 
אל הספרה הפרטית בלבד. למעשה, היא גם אינה יכולה עוד לעשות זאת, מכיוון שהיא נאלצת 
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להשיב מלחמה כיום גם בבית פנימה. אולם כיום אנו נלחמים באגרופים, בצעקות, במקלות. אנו 
־המשפט העליון אינה עולה בקנה אחד עם השקפת התורה. אנו מצ־ תמבינים כי המדיניות של בי

ליחים לזהות שהתורה המדינית היהודית אינה זו היוצאת מבג"ץ. אנחנו צריכים את ה"ג׳ון רולס" 
שלנו, שיכתוב ספר שינסח את התיאוריה של הצדק התורני, יחלץ את הנחות היסוד הטמונות 
המשנה  את  להחליף  שתצליח  כזו  סדורה.  מדינית  משנה  מהן  ויבנה  הגלותית,  ההלכה  בבסיס 
הליברלית המושלת כיום בכיפה. עד שלא ננסח לעצמנו תיאוריה משלנו, המלחמה שלנו תישאר 

־מלחמת מאסף מבולבלת, שתדרוש מאיתנו להתבצר יותר ויותר, ולהפוך רלוונטיים פחות ופ
חות, כפי שתיאר אבי שגיא.  

־כללו של דבר, יש חשיבות עליונה להעלאת המודעות למדד הפוליטי של התורה היהודית ולבי
רור המשנה הפוליטית שהיא מציעה, על אודות החיים הטובים של האדם במדינה.

§

הערות

הדת  את  חווה  היחיד  האדם  שבו  האופנים  מכלול  היא  דתיות   ,)Religious( כולה  הדתית  המערכת  היא  דת  זו  במסה   1
)Individual Religiosity(. זאת להבדיל מהרגש הדתי )הנקרא לפעמים "רליגיוזיות"(, המכיל בתוכו כבר צמצום תחום 

הדת לחוויות הנתפסות בעיני האדם כקשורות אל האלוהי, כמו תפילה או פעולות פולחניות אחרות.  

במסה זו אני משתמש במונחים "מדיני" ו"פוליטי" ובהטיותיהם ללא הבחנה. המשמעות שלהם היא עיסוק בשאלת מהי   2
הדרך הראויה לארגן את החיים החברתיים. זאת להוציא עיסוק בשאלת הטוב הפרטי של האדם. הגדרה זו אינה מתחמת 
את גבולות הפרטי לעומת החברתי. היא אינה מגדירה איפה נגמר הטוב הפרטי של האדם ומתחיל ארגון החברה. האמירה 
"הכל פוליטי", המצויה בחוגי השמאל הרדיקלי, למשל, מבקשת לבטל לחלוטין את ההבחנה בין הפרטי לציבורי, בטענה 
שכל פעולה של האדם מושפעת מהארגון החברתי ומשפיעה עליו חזרה. זאת לעומת גישות רפובליקניות, אם ננקוט דוגמה 
אחרת, שבהן הפרדה זו מקבלת מקום חשוב, בעיקר במובן החוקי אך גם בפרקטיקות התנהגות. בחברה רפובליקנית, יש 
התנהגות מיוחדת ההולמת את הציבורי שאינה נדרשת ברשות הפרט. אין מקום במסגרת זו לברר לעומק את האפשרויות 
השונות לחלק בין הפרטי לציבורי. עם זאת, מסה זו עוסקת במובלע בשאלה זו עצמה – טיב ההפרדה בין הפרטי לציבורי. 

־ההבחנה הקריטית למאמר זה היא בין התחום הדתי שעליו חופפת הדת לתחום הארגון החברתי שאינו בסמכות הדת. ההפ
רדה בין דת למדינה בסדר הליברלי מגדירה למעשה את גבולות הפוליטי. אני יוצא מתוך המוסכמה המקובלת לגבי גבולות 
הדת והמדינה בדמוקרטיות ליברליות בימינו, ומנסה להראות איך בתקופה האחרונה חלה גלישה של הדתי לתוך הפוליטי 

ולהפך, השונה באופייה מטשטוש הגבולות הפונדמנטליסטי שהיה נפוץ יותר עד לאחרונה.

"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" )ברכות ח, א(.  3

ראה: שו"ת הרשב"א חלק ד, סימן שיא.  4

ראה בהקשר זה: אמנון רז־קרקוצקין, "השיבה אל ההיסטוריה של הגאולה", בתוך: הציונות והחזרה להיסטוריה – הערכה   5
מחדש, ש"נ איזנשטדט ומשה ליסק )עורכים(, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשנ"ט.

 Witte, John. )2006(. Facts :6  לסקירה קצרה של תולדות ההפרדה בין דת ומדינה בנצרות והגלגולים השונים שלה, ראה
  and Fictions About the History of Separation of Church and State, Journal of Church and State, Vol. 48, No.
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pp. 15-45 ,)2006(. מידת הכפיפות של המדינה לדת בימי הביניים אינה מענייננו כאן. הנקודה החשובה היא עיקרון ההפ־
רדה, שמשמעו שהדת היא קטגוריה שונה מזו של המדינה, והאחרונה נועדה במקרה הטוב לשרת את הראשונה. גם אם הדת 
תובעת שהמדינה תשתעבד לה, אין זה אומר שאכפת לדת מסוגיות מדיניות ושהיא רואה את תיקון הסדר החברתי־מדיני 

בתור אחד מתפקידיה.  

דרשות הר"ן, דרוש יא.  7

פיני איפרגן, "תיאולוגיה פוליטית וביקורת המודרניות: קרל שמיט והנס בלומברג", תיאוריה וביקורת 36, אביב , 2010, עמ׳   8
 .201

ראה את דבריו של טוקוויל למשל, לקמן הערה 21.  9

עקיבא ארנסט סימון, האם עוד יהודים אנחנו: מסות, ספרית פועלים, תל אביב 1982, עמ׳ 21.  10

שם, עמ׳ 29.  11

שם, עמ׳ 10.   12

שם, עמ׳ 42.  13

אבי שגיא, "האם עוד יהודים אנחנו", בתוך: אופיר, עדי )עורך(. חמישים לארבעים ושמונה: מומנטים ביקורתיים בתולדות   14
מדינת ישראל, מכון ון ליר, ירושלים 1999, עמ' 87-79.

15  שם, עמ׳ 87.

16  שם.

דיון חשוב מאד, שלא אוכל לקיים במסגרת זו, הוא היכן נכנסת הציונות לסכמה זו. בציונות החילונית היו חלקים שלא   17
אימצו את ההפרדה הליברלית בין דת למדינה, אלא פירשו את החזון הציוני בתור הצעה גאולית לביטול הפרדה זו. הציונות 
הייתה עבורם הגשמה דתית של השיבה אל הארץ, שתבטל את האדישות הגלותית לחיים הארציים. להתרשמותי, הציונות 
הסוציאליסטית של מפא"י נטתה לכיוון זה. חשוב לפתח דיון זה במקום אחר, אך להלן התמקדתי ביחס למדינה של הזרמים 
האורתודוקסיים, ולא ביחס לדת של זרמים "חילוניים" שאינם ליברלים. קריאה ביקורתית של החזון הציוני ויחסו לדת 

ולגאולה ניתן למצוא במאמרו של קרקוצקין )לעיל הערה 5(. 

ראה בהקשר זה את הדיון המאלף ביחס הראוי לחילונים ולחילוניות שהתקיים על גבי גיליונות עלון הבוגרים של ישיבת הר־  18
עציון: אורי עופרן, "על היחס לציבור החילוני בדורנו", עלון שבות לבוגרים 11. וראה את הפולמוס שהתפתח בנושא בשני 
הגיליונות העוקבים, ובעיקר את תשובתם של הרב יעקב מדן והרב יעקב שפירא. הדעות שם נעות למעשה על הספקטרום 
שבין האופציה הפרוסטטנטית של סימון )שאותה מאמץ אורי עופרן( לבין האופציה של קידוש תיאולוגי של החילוניות, 
ברוחה של גוש אמונים )כדבריו של הרב יעקב שפירא(. לצד זאת, נשמעים שם גם קולות חרדיים יותר, שמכירים בחילוניות 

רק בדיעבד )בדבריו של הרב יעקב מדן יש גוונים כאלו(. 

ראה על כך בנאומו של בר לקמן, וכן מסתו של הפילוסוף והמדינאי הפולני, ריז׳ארד לגוטקו )Ryszard Legutko(, "מדוע   19
־אינני ליברל" )זמין במרשתת(. במהלך כתיבת מאמר זה, התפרסמה החלטת בית המשפט העליון של ארה"ב להגדיר אפ

ליית להט"ב במקומות עבודה מטעמי דת בתור עבירה פלילית. החלטה זו מחייבת למעשה מוסדות דתיים, כמו בתי כנסת 
או כנסיות, ישיבות או סמינרים לתיאולוגיה נוצרית, להעסיק אנשים המצהירים שהם עוברים על הלכות הדת, ולא, הם 
יואשמו באפליה וצפויים לעונשים הקבועים בחוק. משמעותה של החלטה זו היא שאמונותיו הדתיות של אדם אינן יכולות 
לקבוע גם את סדר יומו הפרטי, כמו את מי להעסיק ואת מי לא, ולא כמו שהיה קודם לכן, שרק במרחב הציבורי נדרשה 

מהאדם ניטרליות דתית.

הבחנה זו מתחדדת לאור דברי טוקוויל, בספרו "הדמוקרטיה באמריקה". אחרי שהוא משבח את הדתיות של המתיישבים   20
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הפוריטנים הראשונים באמריקה ואת התרומה שלה לשגשוגה של אמריקה, הוא מסייג זאת בכך שסוד כוחה היה בהפרדת 
התחומים: הדת תחומה אל "לבותיהם של הבריות" אולם בעולם הפוליטי מושל החופש, שבו "הכל נסער, שנוי במחלוקת, 
לא ודאי": הדת, שבת־חורין היא ורבת כוח בתחומה שלה, והיא מרוצה מן המקום השמור לה, יודעת ששלטונה מובטח פי 
כמה דווקא משום שהיא מולכת בכוחותיה שלה בלבד ומושלת בלי משען וסעד בלבותיהם של הבריות. החירות ]...[ רואה 
בדת ערובה למוסר, ובמוסר היא רואה את הערובה הטובה ביותר לחוק" )אלקסיס דה־טוקוויל, הדמוקרטיה באמריקה, 
הוצאת שלם, ירושלים תשס"ח, עמ׳ 47-46(. דברים אלו הולמים את חלקם הראשון של דברי בר, אך לא את חלקם השני. 
בר אומר אמנם שכדי שהממשל יהיה חופשי אין די בכך שהדת נמצאת בליבותיהם של הבריות, אלא היא צריכה לכוון ולעצב 

גם את הסדר הציבורי. וראה גם שם, "איך הדת בארצות הברית מנצלת מגמות דמוקרטיות", עמ׳ 464-457.  
ראוי לציין כי בדברי בר יש איזו שניות. הוא מדבר על כך שהדת מביאה לידי משמעת מוסרית ומידה טובה, ומביא על כך   
ציטוטים מהאבות המייסדים, אבל אז הוא מסיק מכך שמדובר במשהו הרבה יותר עמוק ומקיף מ"דת המושלת בלי משען 
וסעד בלבותיהם של הבריות", כלשונו של טוקוויל. הוא מדבר על המאבק המשפטי והחוקי עם הליברלים ועל כך שמדובר 
במאבק על אופיו של הסדר החברתי - "הסטנדרטים המוסריים היהודיים־הנוצריים הם הכללים היעילים האולטימטיבים 
להתנהלות האנושית. הם משקפים את הכללים הטובים ביותר לאדם, לא במעלה הדרך, אלא כאן ועכשיו. הן כמו מדריך 
ההוראות של אלוהים לניהול הטוב ביותר של האדם ושל החברה האנושית". עם זאת, גם שם הוא נמנע מלנקוט לשון 
לוחמנית מובהקת, וחותם באמירה שהדת צריכה להתגונן מפני המתקפה הפרוגרסיבית, בלי לומר מילה על האלטרנטיבה 
הדתית. בכך הוא משאיר מקום לפרשנות בדבריו, כביכול הוא בא להגן על הסדר הקיים, ולא להציע את הדת בתור גורם 

מעצב של ממש. מבקרים ליברליים שמעו בדבריו ביקורת על הסדר הליברלי, בדומה לאופן שבו הצגתי אותו. 

21  זמין במרשתת.

דרשות הר"ן, דרוש יא.  22

 Schulman, Alex. The Secular Contract: The Politics of Enlightenment, Bloomsbury Publishing USA,  23
.2011, pp. 72-73

 If rule derives fromהארווי מנספילד, בספרו על החוקה האמריקאית, נתן לכך ניסוח קיצוני לכך דווקא מהצד החילוני: ״  24
 divinity, all government is theocracy, more or less, since even if priests are not rulers, rulers are required
 by the principles of divine right to serve, in some sense, as priests. If rule is made by men, government is
 so understood, though ׳constituted by human choice out of human nature, and ‘constitutional government
it may seek or accept the support of religion, is not based on—is indeed constituted against—divine right״. 
Harvey Mansfield, America’s Constitutional Soul. (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 
1993), p.101.

שוקי פרידמן ועמיחי רדזינר הציגו לפני מספר שנים מסמך הבוחן את יחס הדתיים לחוקה. עיקרו של המסמך עוסק בני־  25 
סיונות גיבוש החוקה של זרח ורפהטיג וליאו כהן, ומיעוטו בזו של הרב הרצוג, שהייתה חוקה דתית בעיקרה. הם מסיקים 
מכך שהדתיים לא התנגדו לחוקה, כפי שמקובל לחשוב, לטענתם היעדר החוקה במדינת ישראל נובע מהתנגדותו של 
69, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  בן־גוריון )שוקי פרידמן ועמיחי רדזינר, חוקה שאינה כתובה בתורה, מחקר מדיניות 
טבת תשס"ז(. אין כאן מקום להתייחס בפירוט לטענותיהם, אך אציין שהם אינם מדגישים דיים כמה הבחנות חשובות. 
ראשית, הם אינם מדגישים מספיק את ההבדל בין "חוקה רזה", שאינה חוקה בעצם, אלא הסדר של התנהלות הרשויות, 
לבין "חוקה ליברלית". הם אינם מבחינים בין מדיניות פרגמטית של אנשים דתיים, השוללים את סמכותה החילונית של 
המדינה, לבין הסכמה לכתחילה לחוקה שבסיסה חילוני, והם גם אינם נותנים את הדעת על ההבחנה של סימון, בין אנשים 
המאמצים תפיסה פרוטסטנטית של הדתיות, שמבחינתם חוקה חילונית אפשרית, לאלו הרואים בדת מקור סמכות בכל 
ענייני החיים. כמו כן, הם אינם מייחסים חשיבות מספקת למכתב הסטטוס קוו של בן גוריון, שנשלח בעקבות הדיונים 
הראשוניים על החוקה, שבו הוא הבטיח לדתיים שלא תהיה חוקה. טענותיו הפולמוסיות של בן גוריון בפני ועדת הכנסת, 
חייבות להיקרא לאור רקע היסטורי חשוב זה. וראה עוד: דבורה בלוך, "החרדים והחוקה: שלשה פרקים בהלכות מדינה", 

צריך עיון, ז׳ כסלו תש"פ.
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החלטת מועצת גדולי התורה על דבר חלוקת הארץ,  הפרדס, שנה יא, חוברת ו.  26

מובא אצל שגיא, עמ׳ 83.  27

ראה: הרב אריאל בראלי, "האם אי־ציות לחוק נחשב לאיסור הלכתי", אמונת עתיך 113 )תשע"ו(, עמ׳ 73-63.  28

מתח זה בא לידי ביטוי כאשר סמכות המדינה וסמכות ההלכה מתנגשות. הסיטואציה האולטימטיבית להתנגשות זו היא   29
הוראת רב המתנגשת עם פקודה צבאית. עם כל המטען התיאולוגי שהוענק למדינה בהגות הציונית דתית, בנקודת מבחן 
זו גבר כוחה של ההלכה. ראה: הרב יהודה זולדן, "פקודה בניגוד לתורה – גבולות הציות", שבות יהודה וישראל, ירושלים 

תשס"ז, עמ׳ 278-245.

דמוקרטיה אינה זהה לליברליזם בהכרח. אולם בשיח הציבורי, האיבר הדמוקרטי במשוואה מכוון בעצם ל"דמוקרטיה ליב־  30 
רלית", או כפי שהיא לפעמים נקראת "דמוקרטיה מהותית". 

."West's Encyclopedia of American Law, edition 2. S.v. "ad hoc  31

ידידיה שטרן ויאיר שלג )עורכים(, הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית, המכון הישראלי לדמוק־  32 
רטיה, ירושלים 2017, עמ׳ 11.

ציונית שאליה  דוגמה מובחרת להלכה  )הערה 30(, שהיא ללא ספק  זולדן הנזכרת לעיל  כמו שמראה תשובתו של הרב   33
מתייחסים עורכי הספר. 

סימון, "האם עוד יהודים אנחנו".  34

שם, עמ׳ 12.   35


