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על  החרדית  היהדות  התעצבה  רבות  שנים  הגלות;  כהמשך  הציונית  המדינה 
של  ברורה  תודעה  מתוך  עצמה  את  בנתה  )החילון(,  הסחף"  "טראומת  רקע 
של  מחדש  כיבוש  על  לחלום  כלל  העזה  ולא  מעטים(  חריגים  )למעט  מגננה 
השליטה בעם ישראל; היא בנתה את עצמה סביב העיסוק בתורה, היינו התלמוד 
"פילוסופיים"  אחרים,  דעת  תחומי  והזניחה  הישיבתית  במתכונת  והפוסקים, 
יותר, קל וחומר כאשר הללו לא היו מעשיים; לבסוף, לא מן הנמנע שמשהו 

בתרבות החרדית נוטה להתרחק מחשיבה ארוכת טווח, מאורגנת וממוסדת.
המדינה  להנהגת  משלהם  דגם  הציגו  לא  שהחרדים  העובדה  אולם 
בה.  חיים  שהם  המשטרית  המערכת  את  לבקר  הזכות  את  מהם  שוללת  אינה 
רובם  בזהירות.  נכנסים בפתח הזה  והם  זאת להם,  הדמוקרטיה עצמה מתירה 
השואה  לאחר  החרדית  היהדות  של  שתקומתה  לכך  היטב  מודעים  ככולם 
שהיו  העובדה  בזכות  רבה  ובמידה  דמוקרטיות,  במדינות  ורק  אך  התאפשרה 
הגלות  שנות  אלפיים  העובדה שבמשך  מעיניהם  נעלמת  לא  אך  דמוקרטיות, 
מרבית  לפיכך  דמוקרטיות.  לא  ב"מלכויות"  דווקא  אחת,  לא  התקיימה,  היא 
אינן מכוונות כלפי הדמוקרטיה עצמה כשיטת ממשל, אלא כלפי  טענותיהם 
הדמוקרטיה הישראלית; וגם כלפי דמוקרטיה זו, עיקר הטענות נוגע לכך שהיא 
“דמוקרטית מדי", כלומר שערכי הדמוקרטיה דוחים בה את ערכי היהדות או 
שהיא “לא דמוקרטית מספיק", כלומר יישומה סלקטיבי, פוגע בחרדים ומשרת 

את האליטות החילוניות.

טענות נגד הלגיטימיות של משטר יהודי חילוני

ההשקפה החרדית נוטה להכיר במצב העניינים הדמוקרטי כמצב טוב במישור 
הערכים  למערכת  תחליף  בו  לראות  נכונות  בה  אין  אולם  בלבד,  הנקודתי 
לאו  נפסלת  הדמוקרטי  המשטר  של  הלגיטימיות  אחרות,  במילים  ההלכתית. 
דווקא משום תכניה הייחודיים של הדמוקרטיה, שאותם אפשר לשקול לגופם, 
מקיפה  ערכים  מערכת  להציג  הדמוקרטי  המשטר  של  יומרתו  משום  אלא 
החיים  לניהול  היחיד  הלגיטימי  כמקור  ההלכה  של  מקומה  תחת  החותרת 
הציבוריים היהודיים. משמעות הדבר שההשקפה החרדית לעולם אינה יכולה 

להשלים מלכתחילה עם צורת משטר של יהודים שאינה מבוססת על התורה.
בחידושיו של החזון איש למסכת בבא בתרא הוא הציע פרשנות למושג 
היהודית.2  הקהילה  מנהיגי  של  לחקיקתם  בסיס  המשמשות  קהל",  “תקנות 
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המעיין בחידושיו אלה מתרשם שיש בהם לא מעט נורמות דמוקרטיות. הוא 
תחום  לכל  כמעט  הקהילה(  )ועד  ה"קהל"  של  החקיקה  סמכות  את  הרחיב 
בזכות  ולשוויון  כלליות  לבחירות  הסדרים  וקבע  הציבוריים  החיים  מתחומי 
התנגד  אבל  אותה,  ששלל  לשער  ואפשר  לנשים,  התייחס  לא  )הוא  הבחירה 
פירט  הוא  ימי הביניים(.  עניים לרעה המופיעה אצל כמה מפוסקי  לאפליית 
את סמכות החקיקה של הגוף הנבחר, לרבות סמכותו לקבוע דיני ממונות שהם 
“נגד התורה" )על בסיס הדוקטרינה שיש סמכות להתנות בענייני ממון גם על 
דין תורה(, את ההגבלות על גביית מסים, את כוח הרוב בהחלטות הציבור ועוד. 
כל אלה עשויים לכאורה להוביל למסקנה שהחזון איש ביקש ליישם בפסיקתו 
גישות דמוקרטיות.3 ואולם אף אם פרשנות זו מתאימה למקצת חידושיו, ספק 
מתמקדים  חידושיו  ראשית,  הכוללת.  לראייתו  בנוגע  יפה  מכוונת  היא  אם 
במסגרת הקהילתית המקומית, ואיננו יודעים מה הייתה תפיסתו בנוגע למסגרת 
המדינתית, החשובה יותר לענייננו; שנית, כפי שאראה להלן, החזון איש רמז 
שהסמכות העליונה בציבור תהיה בידי גדולי התורה, מה שמנטרל במידה רבה 
הוא  כי  להדגיש  חשוב  מכול  יותר  אך  הדמוקרטיות.  האזרחיות  הרשויות  את 
מודרניות  דמוקרטיות  נורמות  גם  ולעגן  ארוכה  דרך  כברת  לצעוד  מוכן  היה 
במסגרות ההלכתיות, רק בתנאי שהמסגרת הנורמטיבית תיוותר זו של ההלכה, 
אבל  עצמן  נורמות  אותן  שתחוקק  מסגרת  התורה.  ריבונות  תהיה  והריבונות 

מתוך כפירה בסמכות התורה, לא תוכל להיחשב לגיטימית.
להקים  גם את האפשרות  הוא העלה  בכך.  לא הסתפק  איש  אלא שהחזון 
כלל  למדו  "לא  אלא  בהלכה  בקיאים  שאינם  בלבד  זו  לא  שדייניו,  דין  בית 
זו  ידונו כפי משפט בני אדם בשכלם". הראשון שהעלה אפשרות  תורה, והם 
עם  התפלמס  איש  שהחזון   ,)1310-1235 אדרת,  בן  שלמה  )ר'  הרשב"א  היה 
פירושו לסוגיה התלמודית, אבל במסקנתו הסופית הסכים שגם בית דין כזה 
להכשרת  הנורמטיבי  הבסיס  הדבר:  טעם  ההלכה.  פי  על  בדיעבד  כשר  יהיה 
הפסול הוא תקנת הציבור, כדי למנוע התדיינות של יהודים לפני ערכאות של 
גויים, והרציונל של תקנה זו חל גם על בית דין של יהודים שאינו פוסק על פי 
התורה. אולם דוק בדבר: בכך הסכים החזון איש לא רק להכשרת דיינים פסולים 
יוכלו הללו לדון.  אלא גם להכשרת מקורות משפט לא הלכתיים שעל פיהם 
בכך צעד ללא ספק כברת דרך ארוכה שיכולה לשמש יסוד להיתרים מסוכנים 
מבחינתו. גם אם מינוי דיינים מעין אלה יהיה תקף רק בהיעדר אפשרות למינוי 
במשטר  חילונית  לחקיקה  פתח  כאן  פתח  איש  שהחזון  נראה  כשרים,  דיינים 
דמוקרטי המבוסס על הסכמה. הוא הבחין היטב בפתח הבעייתי הזה, ומשום כך 
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מיהר להוסיף ולקבוע שההסכמה )"פשרה"( היא על פי טיבה הכרעה ייחודית 
בסכסוך ייחודי, ומרגע שהיא הופכת למערכת נומרטיבית מקיפה, שוב אין היא 
בגדר פשרה אלא כמוה כערכאות של גויים, שהניסיון להימנע מההיזקקות להם 
הוא שהצדיק את עצם קיומה )"אם יסכימו על חוקים — הרי הם מחללים את 
התורה"(.4 החזון איש מוכן אפוא שתפעל מערכת שיפוט קבועה הפוסקת את 
הדין שלא על פי ההלכה, ובלבד שלא תהיה לה מערכת חוקים קבועה, ובכל 
אין ספק שהוא ביקש  פי שיקול דעתו האישי בלבד.  ישפוט הדיין על  מקרה 
לשמור על אופייה הארעי והלא ממוסד של המערכת הזאת כדי שתישאר בגדר 

סתימת פרצה, ולא תהפוך לפרצה בעצמה. ואמנם הוא הוסיף:

ואין נפקותא ]הבדל[ בין אם בא לפני אינם ישראלים, ובין ישראל ששופט 
ע"פ חוקים בדויים, ועוד הדבר יותר מגונה, שהמירו את משפטי התורה 
על משפטי ההבל. ואם יסכימו בני העיר על זה — אין בהסכמתם ממש. 

ואם יכופו על זה — משפטם גזלנותא ועושק, ומרימים יד בתורת משה.5

למעשה,  הלכה  בפסיקת  ולא  עיוניים  תורה  בחידושי  נאמרו  שהדברים  אף 
ברור למדי איזו מערכת משפטית שיווה החזון איש לנגד עיניו בכתבו דברים 
אלה. אכן, דברים אלה נכתבו כנראה בשנות חייו האחרונות ויצאו לאור בשנת 
פטירתו, תשי"ד )1953(. החזון איש לא היה מוכן להכשיר מערכת כזו. נכונותו 
להרחיק לכת בהכשרת מערכת השיפוט של דיינים פסולים הותנתה בכך שהיא 
בגדר אילוץ, בהיעדר יכולת ליישם את משפט התורה, ולא כחלופה למשפט זה 

המוצבת בידי אלה ה"מרימים יד בתורת משה".
כל המקורות הללו יחדיו ממחישים את ההשקפה החרדית: יש בה נכונות 
להכיר בנורמות דמוקרטיות אלה ואחרות, בעיקר על בסיס נקודתי, ואף להפנימן 
אל תוך השיח ההלכתי, אבל רק כאשר המערכת כולה היא המערכת ההלכתית, 
אינה  שהמערכת  משעה  שלה.  הבסיסית  הנורמה  את  האלוקי  בציווי  הרואה 
נשענת על הריבונות האלוקית ומכפיפה את עצמה לריבונות האנושית, אותן 
הופכות  וממוסדת,  קבועה  כחקיקה  נחקקות  הן  כאשר  בייחוד  עצמן,  נורמות 

ל"חוקים בדויים ]...[ משפטי ההבל ]...[ גזלנותא ועושק".
דומה אפוא כי ההבדל הוא במישור העקרוני הסמלי הנוגע למקור המוצהר 
לכך  ברור שיש  אולם  תוכנן.  במישור המעשי של  דווקא  ולאו  הנורמות,  של 
המערכת  של  ליכולתה  גבולות  שיש  הכול  על  מוסכם  מעשיים.  היבטים  גם 
ההלכתית לקלוט את עקרונות הדמוקרטיה. "שלטון העם" אינו מכיר בגבולות 
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רואה  אינה  ההלכה  בעיקר,  לדרישותיו.  עצמה  את  תסגל  שההלכה  ומצפה 
בעיה בכפייה של נורמות דתיות ואף שואפת לקדם כפייה כזו, ואילו מערכת 
מפרשיה  נוספת:  חשובה  ונקודה  אותה.  לצמצם  תשאף  חילונית  דמוקרטית 
המוסמכים של מערכת הלכתית הם אנשי הלכה ולא משפטנים חילונים, והם גם 

המופקדים על קביעת הגבולות.
להזדהות  יכולים  אינם  שהחרדים  היא  זו  עמדה  של  המשמעות  כאמור, 
מלכתחילה עם משטר יהודי חילוני, כזה שאינו מקבל את התורה כמקור הסמכות 
דמוקרטיה  ועל  חילונית  דיקטטורה  על  חל  זה  דין  רטורית,  מבחינה  הראשי. 
חילונית כאחת, שכן הן אינן מחויבות לשלטון ההלכה. מבחינה מעשית יכולות 
להיות לעמדה כזו שתי תוצאות: שאיפה להקים מדינה שהתורה תהיה הנורמה 
הבסיסית שלה, ברוח חזון מדינת התורה של ברויאר, וויתור על כל חזון מדיני 
אגב קבלת המצב החוקתי הקיים במדינה, לא מלכתחילה אלא בדיעבד. ברם 
כפי שראינו, היהדות החרדית לא אימצה את רעיונו של ברויאר. הגישה השנייה, 
המקבלת את הקיים בדיעבד, מאפיינת במידה רבה את יחסו של הזרם המרכזי 
ביהדות החרדית אל עצם קיומה של המדינה ואל משטרה הדמוקרטי. כך רואים 
כלומר  כ"אנוסים",  הדמוקרטית  במערכת  שמשחקים  כמי  החרדים  עצמם  את 
כמי שהיו מעדיפים מערכת אחרת, אבל איש לא שאל לדעתם, ולכן הם נאלצים 
לפעול במערכת הקיימת. בפועל, החרדים פועלים לא אחת כמי ששמחים לקבל 
מן המערכת הדמוקרטית,  והם מרוצים  נכפה עליהם,  את ה"אילוץ" שכביכול 
להם  מאפשרת  זו  עמדתם  לעיל,  שציינתי  כפי  ברם  במיעוטו.  כרע  רק  ולו 
להביע ביקורת על המשטר הנוהג, וזו באה לידי ביטוי בטקסטים המבטאים את 

ה"השקפה", ובפרט את “ההשקפה הטהורה" מבית המדרש הליטאי.
מדינת  של  הגדרתה  נגד  החרדי  לטיעון  הצצה  מאפשרים  הללו  הדברים 
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. היהדות החרדית רואה בצירוף "יהודית 
האדם  כבוד  יסוד:  חוק  שנחקק  קודם  עוד  פנימית.  סתירה  ודמוקרטית" 
האנטי־ציונים,  הקנאים  מראשי  אחד  כתב  זה,  לשון  מטבע  הנוקט  וחירותו, 
"יהודית"  המושגים  הקודם(, ששני  בפרק  תוארה  )שמשנתו  בק  בר  ר' משה 
 ,)1968( בשנת תשכ"ח  בקונטרס שפרסם  זה.  את  זה  סותרים  ו"דמוקרטית" 
שהמדינה  כתב  המשוחרר,  המערבי  בכותל  לבקר  לא  חרדים  לשכנע  כדי 
הציונית מעולם לא רצתה באמת להיות יהודית, שכן היא פרקה מעליה את 
עול התורה, אבל היא רצתה מראית עין יהודית כדי למשוך את קהל שומרי 
המצוות. גם זאת, סבור בק, משימה בלתי אפשרית, שהרי יהדות ודמוקרטיה 

הן תרתי דסתרי מעיקרן:

indb   270.תידרחה הרבחל ךירדמ 25/06/2017   10:42:13



ההשקפה החרדית והדמוקרטיה הישראלית

] 271  [

להנהיג  א']חד[  מצד  הקצה,  אל  הקצה  מן   ]![ הפיכים  שני  מזווגים  איך 
מדינה דמוקרטית, לאומית, חופש דת )דלית דין ולית דיין ח"ו(, חוקים 
עכו"מיים וכו', ומצד שני לתת למדינה זו בעצמה תבנית כזה שגם דתיים 
וחרידים יהיו מעוניינים בה, תבנית שתמשוך גם את קהל שומרי תומ"צ 
]תורה ומצוות[ לתוכה ותתן להם סיפוק עד שירגישו עצמם בה "כשלהם" 

ויתמזגו בה לחלוטין.6

בק משיב שהמדינה קונה את הדתיים באמצעות מחוות סמליות ומימון מוסדות, 
עוטה אצטלה מזויפת של מסורת וכובשת את לבם של התמימים. כיבוש הכותל 
וההתרפקות הציונית על סמלים דתיים ועל המקומות הקדושים הם לדידו חלק 
מתהליך מניפולטיבי זה: "מפליא איך לא רואים ומרגישים את שני ההפיכים 
]![ בנושא אחד, אבל בעווה"ר ]בעוונותינו הרבים[ זאת היא המציאות, נמשכים 
 ]...[ סגורות  בעיניים  סותרים  פרצופים  שני  בעל   — זה  חדש  'ישראל'  אחרי 
כאמור  מדובר  ההפיכים".7  שני  משתלבים  וכך   ]...[ כלל  מבחין  אינו  וההמון 
היו שותפים  לא  הבוטות  האנטי־ישראליות  ביותר, שלעמדותיו  קיצוני  באדם 
בין  הפנימית  לסתירה  בנוגע  שלו  היסוד  הנחות  אולם  החרדי,  בציבור  רבים 

היהדות לדמוקרטיה קרובות למדי לאלה של הזרם המרכזי.
היא  גם  אבל  הספרדית,  בחרדיות  נמצא  החרדית  בעמדה  מסוים  ריכוך 
כמעט  יוסף  עובדיה  הרב  כאידאל.  הדמוקרטיה  את  בהתלהבות  מאמצת  לא 
"דורות  הדמוקרטיה  את  כינה  מתשובותיו  בשתיים  אבל  לנושא,  התייחס  לא 
כנראה  מכוון  אינו  זה  יחס  גם  אולם  אוהדת.8  לא  בנימה  והדרור",  החופש 
המתירנית  התרבות  כלפי  יותר  אלא  משטר  כשיטת  עצמה  הדמוקרטיה  אל 
המתאפשרת ממנה.9 תנועת ש"ס אף אימצה בהסתייגות את הדמוקרטיה בקו 
הרשמי שלה. במסמך עקרונות של התנועה המופיע באחד מאתריה הרשמיים 
אנו מוצאים את הניסוח הזה: "תנועת ש"ס מאמינה בקיומה של מדינת ישראל 
כמדינת העם היהודי, המושתתת על ערכי הדמוקרטיה על פי תורת ישראל".10 
אזכור המילה "דמוקרטיה" בטקסטים פוליטיים חרדיים נדיר ביותר. כך למשל 
במצעה של המפלגה החרדית האשכנזית המתחרה יהדות התורה לכנסת ה־15 
אין לה שום זכר. אבל גם במסמך של ש"ס בולטת העובדה שמחבר הטקסט 
ביקש להימנע מן המונח "מדינה יהודית ודמוקרטית" והדגיש שגם הדמוקרטיה 

כפופה ל"תורת ישראל".
 נראה שמנהיג ש"ס הנוכחי אריה דרעי מוכן להרחיק לכת מעט יותר מזה. 
בריאיון שקיימתי עמו בשנת 2009, בתקופה שהורחק מן הזירה הציבורית, הוא 
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ניסח את משנתו בסוגיה זו, ואפשר לסכמה כדלקמן:11 השאלה העקרונית מהו 
שאלה  היא  ישראל  לעם  האידאלי  המשטר  מהו  אפילו  או  האידאלי  המשטר 
פילוסופית ולא מעשית. ברור שיהודי דתי מאמין שהמשטר האידאלי הוא זה 
בבוקר  שמחר  היפותטית,  כהנחה  נניח,  אם  גם  אבל  התורה.  פי  על  המתנהל 
תהיה הסכמה כללית להקים משטר על פי התורה, הרי לא כתוב בתורה מהו 
ישראל  שחכמי  שאלות  אלה  כל  מדינה.  מנהלים  וכיצד  האידאלי  המשטר 
יכולים באופן עקרוני להשיב עליהן, אבל הם אינם מתמודדים אתן כיום משום 
שהן אינן מעשיות. ממילא צריך יהיה להשאיר אותן למלך המשיח. במציאות 
הנתונה ברור שהמשטר הדמוקרטי אינו רק המשטר היחיד האפשרי )שהרי אין 
סיכוי של ממש לכונן בארץ משטר אחר( אלא שהוא גם המשטר הרצוי ביותר 
לכתחילה. המשטר הדמוקרטי הוא הטוב ביותר לחיי האזרחים, ובזמן הזה הוא 
טוב מכל משטר אחר גם ליהדות. הבעיות המוגדרות בדרך כלל כבעיות של 
"יהדות ודמוקרטיה" מחייבות פתרון מעשי. אין שום נוסחה מופשטת שאפשר 
את  נמתח  היכן  ועד  היהדות  גבולות  את  נמתח  היכן  עד  לקבוע  באמצעותה 

גבולות הדמוקרטיה.
רחב  קונסנזוס  יש  היום  בחירה.  כאן  שאין  הכול  על  מוסכם  דרעי,  לדעת 
מאוד בציבור הלא דתי בדבר הצורך לשמר את זהותה היהודית של המדינה ולא 
להפכה למדינת כל אזרחיה )דרעי סבור שזה האתגר החשוב וגם המאחד שעל 
בסיסו יש להתארגן בזירה הפוליטית(. הקונסנזוס הזה גם מכיר בכך שהזהות 
הזאת מורכבת גם מרכיבים דתיים. עם זה בציבור הדתי והחרדי יש היום הסכמה 
נוסחת  הציבור.  כלל  על  ההלכתי  החיים  אורח  את  לכפות  אפשר  שאי  רחבה 
אינה אפוא בקביעה עקרונית מופשטת, אלא  יהדות לדמוקרטיה  בין  השילוב 
מעמד  שיחזיק  הדדיים  ויתורים  באמצעות  פרטניות  נוסחאות  אוסף  במציאת 
לטווח ארוך ככל האפשר. הדמוקרטיה, לדעת דרעי, לא זו בלבד שאינה סותרת 
הסדרים כאלה אלא אדרבה, היא מספקת את כללי המשחק שבאמצעותם אפשר 

לקבוע אותם באופן שייתן להם סמכות ולגיטימיות בציבור.
דומה שעם מקצת הדברים יוכלו להזדהות גם בחוגי הליטאים והחסידים, 
לבם,  בסתר  הדברים  את  לקבל  מוכנים  ודובריהם  ריהם  ַדּבָ יהיו  אם  גם  אבל 
יותר.  תעדיף הרטוריקה המופנית כלפי הציבור החרדי את הביקורת החריפה 
זו מפי הציבור החרדי הספרדי, שחלקים נרחבים  אפשר לשמוע דברים ברוח 
ממנו חשופים להשפעה אשכנזית ובייחוד ליטאית, בעיקר באמצעות מערכת 

החינוך הישיבתית.
שנים רבות נשמעה ביקורת הדמוקרטיה הישראלית חזקה במיוחד ביומון 
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הליטאי יתד נאמן. אחת לכמה חודשים הוא חזר ודן בנושא כדי לשוב ולהדגיש 
הזאת  המגמה  התורה.  למשפטי  החילוניים  ההבל"  "משפטי  שבין  הפער  את 
בלטה במיוחד בתחילת החורף. בפרשת "וירא", הנקראת בבתי הכנסת בתחילת 
חודש מרחשוון, מסופר על הפיכת סדום ועמורה, ואילו בסוף כסלו מציינים את 
חג החנוכה, ושני אלה הם מקורות לא אכזבים לביקורת המודרנה על היבטיה 

השונים וביקורת הדמוקרטיה בכלל זה.
צדיקים  שבה  למציאות  מובהקת  דוגמה  הוא  ועמורה  סדום  הפיכת  סיפור 
מעטים שרויים בעיר של רשע ושחיתות מידות, והנמשל מובן. אבל יותר מכול 
אוהבים הפובליציסטים החרדים, בראש ובראשונה ביתד נאמן, לחזור אל אגדות 
לחוקי המדינה.  אותם לבוש אקטואלי הקשור  ולהלביש  סדום  חוקי  חז"ל על 
לאנשי סדום, מספרת הגמרא במסכת סנהדרין )קט ע"א-קי ע"א(, היו נורמות 
משלהם: מי שיש לו פרה אחת ירעה את צאן העיר יום אחד, ומי שאין לו — 
יומיים; מי שחוצה את הנהר במעבורת ישלם זוז אחד, ומי שחוצה אותו בשחייה 
— שניים; דייני סדום תיקנו שאדם שהכה את אשת חברו ההרה וזו הפילה את 
את  יקבל  חברו  של  חמורו  אוזן  את  שחתך  אדם  מחדש;  אותה  יעבר  עוברה, 
ונפצע חייב לשלם  החמור עד שתצמח אוזנו מחדש; אדם שהוכה בידי חברו 
למכה את דמי ה"שירות" בעבור הקזת הדם, וכמובן, הסיפור הידוע על מיטת 
סדום, שכל אורח שהגיע אל המקום נתבקש לשכב בה: אם היה ארוך ממנה 

קיצרוהו, אם היה קצר ממנה — מתחוהו. התרגום למציאות ימינו מגיע מיד:

אז מה פשר החוקים המסובכים הללו? האם ]אנשי סדום[ היו סתם טפשים? 
מדוע, אם כן, נענשו? אבל עם קצת דמיון אפשר לרדת לנבכי חוקי סדום. 
ומעליהם  בכירים  שופטים  חמישה  בה  היו  מתוקנת.  מדינה  היתה  סדום 
היה שופט עליון, אשר שלטון החוק היה נר לרגליהם. הם בשום אופן לא 
התירו רצח לשם רצח, חלילה. כל חוקי המדינה לא נועדו אלא להיטיב עם 
העם ולשמור על זכויות הפרט. הם אמנם התירו רצח עוברים, אבל לא ראו 
בכך רצח. אדרבא, רצח העוברים היה חלק ממסע לשמירת זכויות הפרט. 
"האדם הוא אדון לגופו", קבעו. אם מטעמים סוציאליים או מכל טעם אחר 
האשה רוצה לממש את זכותה — מי הוא זה שיקבע לה מה תאכל או מה 

תעשה עם עוברה?
איזו מידה טובה יותר יש לו לאדם יותר ממידת הרחמים? שאלו שופטי 
בחסדם  למשל?  רחמים"  מתוך  "רצח  האדם  על  נאסור  זה  מדוע  סדום. 
הגדול קבעו כי הרוצח את רעהו מתוך רחמים איננו רוצח. "המתת חסד" 
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זה  מדוע  החסד.  מידת  בהם  גברה  השנים,  עם  יותר,  מאוחר  לזה.  קראו 
אנחנו מאפשרים לזקנים ולחולים להתהלך בתוכנו עם לבבות וכבד כאשר 
ישנם צעירים סדומיים, ואפילו יוצאי צבא סדום, הזקוקים להשתלת לב 
או כבד? — מה יותר אנושי ונאור מלקחת ליבו של חולה או פצוע, שחייו 
ממילא לא יהיו ארוכים או קלים במיוחד, ולשתול אותו בגופו של צעיר 

שכל חייו לפניו?
וכך הלכו חיי האדם והפכו להם כלי משחק בידי השופטים המלומדים, 
שבהבל פיהם קבעו חוקים נוקשים שהגדירו במדוייק את זכויות האזרח. 
ימי  חוקי  עם  הזמן  כל  להישאר  נסכים  לא  נאורה.  מדינה  היא  מדינתנו 

הביניים. המדינה היא ריבונית ואינה כפופה לפונדמנטליזם.12

גם מיטת סדום, עוקץ המחבר, לא הייתה אלא מימוש נאור של עקרון השוויון: 
"שוויון הזדמנויות לגבוה ולנמוך".13 וגם הוא, ממש כמו בק, מוסיף פסקה על 
האמצעים המניפולטיביים שהשלטון השתמש בהם כדי לנטרל כל התנגדות של 

שומרי התורה:

חוקים  בה  היו  ברברית.  מדינה  היתה  לא  והפלורליסטית  הנאורה  סדום 
מתקדמים שנקבעו על ידי שלטון הרוב. היה בה גם יחס של כבוד לשונה 
כדי למצוא  דיים  היו חכמים  בזכותו לחירות המחשבה. מנהיגיה  והכרה 
את הדרך להרגיע את המיעוט שלא הלך בתלם. הם שיתפו אותם במנעמי 
השלטון, הציעו להם להצטרף למשטר ולנסות להשפיע מבפנים, הרעיפו 
עליהם פלאפונים ותקציבים, ולא נרתעו אפילו מלהתנצל בפניהם כאשר 
הגדישו את הסאה.14 אבל המלאכים הודיעו: "משחיתים אנו את המקום 

הזה". ואידך זיל גמור.15

כאמור, המוטיב הזה מופיע — בשינוי צורה ולעתים בלעדיה — בשלל טורים 
המילה  אם  גם  להבין,  יש  וזאת  נאמן.16  ביתד  בייחוד  החרדית,  בעיתונות 
משום  רק  ולא  נגדה,  מופנים  הביקורת  ִחצי  כאן,  נזכרת  אינה  "דמוקרטיה" 
שהכותב שם ללעג עקרונות ליברליים דמוקרטיים מובהקים, אלא משום שהוא 
מבטא שלילה של כל חקיקה אנושית, ולמותר לציין שבהקשר התרבותי שבו 

חיים בעלי הטור של העיתון מדובר בחוקי המדינה הדמוקרטית.
במידה  הם  הללו  המחברים  של  הביקורת  כלי  משהו,  פרדוקסלי  באופן 
אל  פונים  אינם  הם  סדום  חוקי  של  עיוותם  את  להוכיח  כדי  מודרניים.  רבה 
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מקורות חז"ל והפוסקים, אלא אל האינטואיציה האנושית המוסרית של הקורא. 
המסר ברור: מי שסוטה מן החוק האלוקי מידרדר ממילא גם ברמתו האנושית 
המוסרית.17 מושגי הטוב והישר של בני האדם אולי יפים, ובעיקרם אף נכונים, 
אולם בהיעדר חוק אלוקי שיורה כיצד ומתי להגבילם, הריהם מסורים לשיקול 
הדעת האנושי, המוגבל והמעוות. שיקול דעת זה יוצר אבסורד שאמור לזעוק גם 
לעיניים אנושיות הגונות. אלא שבעליהן כה שבויים בעולמם המעוות עד שהם 
)ואמנם גם אם טיעוני בעלי הטור  סבורים שהם אכן מממשים ערכים נעלים 
להתרשם  קשה שלא  המדיום,  מן  המתחייבת  לפשטנות,  נוטים  נאמן  יתד  של 
מיכולתם לאתר נקודות תורפה וסתירות פנימיות במגרשו הרעיוני של היריב 
הליברלי הדמוקרטי(. ושוב עולה אותה גישה של "עולם הפוך" האופיינית כל 
כך לעיתון: הכול מסתכלים על שומרי התורה כעל יצורים משונים ומעוותים, 
מעוות  בעולם  בהיגיון  נוהגים  שעדיין  האחרונים  השפויים  הם  בעצם  אבל 

ואבסורדי.
חג החנוכה הוא הזדמנות נוספת שמזמן לוח השנה היהודי לסגירת חשבון 
עם ערכי התרבות המערבית הליברלית. יתד נאמן מציג את מתתיהו החשמונאי 
ובניו כמי שיצאו נגד הרוב ה"דמוקרטי" של המתיוונים. החקיקה האנטי־דתית 
חילוני  "הומני"  חזון  של  מימוש  אלא  הייתה  לא  הסלווקי  השלטון  שהנהיג 
הנשען על עקרונות של "שלטון החוק" ו"הצדק הטבעי".18 ברוח זו הוא מתאר 
גם את ההיגיון הליברלי שמאחורי גזרות היוונים נגד שמירת השבת וקידוש 
החודש. הכול נבע מערכים נאורים ופתוחים, כדי לקדם את החברה היהודית 
לפסגת הישגי התרבות האנושית של התקופה. אולם "המיעוט העיקש" לא 
חפץ בכל אלה אלא היה נאמן לערכי היהדות השורשית, ו"במקום לקבל את 
ההכרעה הדימוקרטית של הרוב המתיוון בחסות האימפריה התרבותית המפיצה 
את אורה על ארצנו ומולדתנו; במקום להסכים לתנאי הדו־קיום בין מתיוונים 
לדתיים לפי הכללים המוכתבים בידי הרוב לפי החוק ולפי פסיקות בג"ץ — 

יוצאים בני חשמונאי למרד אכזרי מלווה במעשי טרור איומים".19
גם כאן אין להסתפק בקריאת הטקסט כביקורת על ערכי החברה השלטת 
בלבד אלא כביקורת הממוקדת במשטר הדמוקרטי. הדמוקרטיה הישראלית על 
מוסדותיה וחוקיה אינה אלא אמצעי רחב היקף ורב־עצמה שנועד לחולל את 
אינו אלא  ולעקרו מתורתו. "שלטון החוק"  ישראל  המהפכה התרבותית בעם 
אמצעי נוסף להרחיק את שלטון התורה. המחאה החרדית נגד תרבות הרוב היא 
מחאה הרואית משום שהיא מוכנה לשלם את המחיר ולהילחם ללא רתע גם 

ב"חוק" המקודש כל כך על המתייוונים.

indb   275.תידרחה הרבחל ךירדמ 25/06/2017   10:42:13



מדריך לחברה החרדית

] 276  [

טענות נגד ערכי החירות והשוויון

הביקורת של החרדים על ערכי החירות והשוויון אינה חדשה. עוד במאה ה־19 
נדרשה היהדות החרדית לגווניה להתמודד עם תנועות חילוניות שחרתו ערכים 
אלה על דגלן. בייחוד נכון הדבר בנוגע לערך החירות, שנתפס מאז ומעולם 
כיסוד מוסד של החילוניות. החילונים נקראו בעבר “חופשיים", ועד היום נקוט 
ביטוי זה בשיח החרדי הפנימי, ובייחוד בשפתם של הילדים החרדים. ואמנם 
וגם   — ההשכלה  בספרות  החירות:  דגל  את  תדיר  הניפו  המסורת  של  יריביה 
במחזאות הישראלית העכשווית — חוזר שוב ושוב המוטיב הסטראוטיפי של 
על  ולעלות  ומצליח להשתחרר מהם  כבלי המסורת  עול  הנאנק תחת  הגיבור 
מסילת החירות. הסוציאליזם היהודי קרא לשחרור הפועלים, והציונות קראה 
למדי  ברור  חירות.  של  שונים  נוסחים  שניהם   — ריבונית  לאומית  לעצמאות 
ארוכה  שורה  מטיל  הוא  שהרי  החירות,  לערך  מנוגד  ההלכתי  החיים  שאורח 
אותו  מביאות  אלה  שהגבלות  תפיסה  מתוך  היהודי  האדם  על  מגבלות  של 
ערך  מפני  התגוננות  אפוא  חייבה  ההלכתי  החיים  אורח  על  ההגנה  לתקנתו. 
החירות, ואמנם זו התגבשה בהגות החרדית. גם בעניין זה עיקר הספרות נכתב 
במגזר הליטאי. הביקורת של החרדים על המושג הדמוקרטי של חירויות הפרט 

מתקשרת אפוא קשר ישיר אל הביקורת הכללית יותר על ערך החירות.
דרכים  שתי  פיתחה  החרדית  ההגות  אחר,20  במקום  שהראיתי  כפי 
עקרוני של  חיוב  על  הדרך האחת מצהירה  החירות:  ערך  עם  להתמודדות 
ערך זה אבל קובעת שהחירות האמתית היא הציות לתורה ולמצוות; השנייה 
שוללת את החירות ורואה בציות לתורה ולמצוות גישה המנוגדת לה. נציגי 
גישת "החירות האמתית", ששורשיה נעוצים עמוק בפילוסופיה המערבית, 
שעוסק  מי  אלא  חורין  בן  לך  "אין  חז"ל:  במאמר  כלל  בדרך  מסתייעים 
הוא  ה'  "עבד  הלוי:  יהודה  ר'  של  בדבריו  או  ב(  ו  )אבות  תורה"  בתלמוד 
לבדו חופשי",21 וטוענים שהשתעבדותו של אדם לרצונותיו המידיים וליצריו 
ומשיבים אותו אל  היא בגדר עבדות, שחיי התורה משחררים אותו ממנה 
רצונו האמתי.22 את הגישה האחרת, זו של שלילת החירות, היטיב לייצג ר' 
אברהם גרודז'נסקי )1944-1884(, המשגיח של ישיבת "סלובודקה" בליטא. 
טוב  בין  בחירה  היא אפשרות  כך: החירות  טיעונו אפשר לסכם בערך  את 
לרע. מי ששואף אל הטוב מבקש לעשות רק את הטוב, ולעומתו מי שמבקש 
לעצמו חירות, מבקש לשמר לעצמו את האפשרות לעשות את הרע. מכאן 

ששאיפת החירות מגיעה מהיצר הרע.23
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