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פתח דבר

הספר אם "תעירו ואם תעוררו  -אורתודוקסיה במצרי הלאומיות״ הוא פרי עבודה של
שנים רבות .בכללו הוא המשך ושכלול לספרי הקודם "דת וציונות״)תש״ן( .הנושאים
העולים בו עניינם מכלול היחסים בין ארץ־ישראל ,תורת ישראל ועם ישראל ,כפי
שהתגלמו בתקופה הטרום ציונית מראשית המאה הי״ט ועד לימינו אלה .הדיון עוקב
אחר גלגולי הנושאים האלה גם בתהום העיון וגם בתחום המעשה ,גם בחברה
האורתודוקסית הלא לאומית וגם בקרב הוגיה ,מנהיגיה והבריה של התנועה הלאומית־
ציונית ומדינת ישראל .פרקי הספר מתמקדים לעתים באישים בולטים ולעתים בבעיות
תמטיות של העניינים ההיסטוריים הנידונים .דברים שפרסמתי בנושאים אלו בעבר
עודכנו ושופצו.
רבים וטובים נתנו ידם להשלמת עבודה זו ואזכיר את הבולטים שבהם .את שם הספר
נתנה ידידתי המשוררת חוה פנחס כהן .שלמה רוזנר קרא את כתב היד והעיר הערות
מחכימות ,שאת מקצתן ניצלתי לשיפור כתב היד .אסתר גולדנברג יצאה מגדרה
לשיפור הלשון והסגנון .טלי בן־יהודה התקינה את כתב היד והביאה את הספר לידי
גמר .ידידיי אמנון רז־קרוקוצקין ואבריאל בר־לבב קראו פרקים אחדים והעירו הערות
מועילות .את כתב היד בשלמותו קרא חברי שלום רצבי ותורותיי נתונות גם לו.
מרכז זלמן שזר קיבל על עצמו להוציא את הספר לאור ואני מודה לאנשי מרכז שזר
ובפרט למנהל מר צבי יקותיאל ולמביא לבית הדפוס יחזקאל חובב.
ברצוני להזכיר לטובה את רקטור אוניברסיטת בן־גוריון פרופ׳ ג׳ימי וינבלט ואת
הרקטור בעבר פרופ׳ נחום פינגר ,שלא חסכו ממני תמיכה כספית הכרחית להוצאת
הספר .המכון לחקר הציונות הדתית באוניברסיטת בר־אילן העמיד לרשותי אמצעים
שעזרו לממן את עריכת הספר .להנהלת המכון בראשות יהודה פרידלנדר נתונות
תורותיי.
את הספר אני מקדיש לנכדיי ,שהם עיקר הברכה בכל עמלי.
באר שבע תשס״ו

י״ש

מבוא :אורתודוקסיה בין המצרים
עקרונות ומושגים
דת ולאומיות
הדת כתופעה הברתית מסמנת אצל הוקרים רבים  -היסטוריונים ,אנתרופולוגים
וסוציולוגים  -את העולם השמרני ,הימי־ביניימי ,הן מבחינה פוליטית הן מבחינה
ערכית .לעומת זאת הלאומיות מאופיינת כתופעה מודרנית ואצל רבים גם כתופעה
חילונית '.יש חוקרים המניחים שהלאומיות כתנועה חברתית באה לתת לחברה וליחיד
זהות שאבדה להם עם אבדן הזהות הדתית .הבנה סטראוטיפית וחד־ממדית זו של
ההיסטוריה האנושית במאתיים השנים האחרונות נמצאת היום תהת ביקורת נוקבת של
ההיסטוריונים של ההברה ושל ההיסטוריונים של הדת .גם אם מוסכם כי הלאומיות
עולה בחברה שבה הזהות הדתית מתערערת ,עדיין אין הולק שהזהות הלאומית
משתמשת ברכיבים של המסורת הדתית לעיצוב זהותה ,ולעתים היא מוצדקת בשונות
הדתית של קבוצה לאומית אחת מחברתה .רבות הדוגמאות שבהן הלאומיות מגייסת את
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היהודית' ,בתוך כהונה ומלוכה ,עמי .287-285
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מבוא
4

הדת לקדש את סמליה .ראייה היסטורית זו קושרת את הלאומיות למסורת הדתית
בקשר גורדי ,שיש בו פוטנציה של סכסוך מתמיד בין שני הרכיבים .בניםוהו של אואן
צ׳דוויק בדברו על הלאומיות האירופית"Christianity and nationality stood in :
tension. On the one hand the national religion helped to make part of
national consciousness. On the other hand Christianity proposed to cross the
barriers of race and unite men in an order of charity".
בגלל אופייה הכנסייתי והאינטרנציונלי של הנצרות שימשה הדת בתנועות הלאומיות
האירופיות כלי בעלייתה של הלאומיות ,ולעתים אף הייתה מכשול בדרך לעיצובה של
הלאומיות .אולם גם בנצרות לא הייתה תמיד זהות בין הכנסייה השלטת לבין העדה
הנוצרית שהייתה הרוב בארץ המסוימת ,מצב שיצר מניע להתארגנות לאומית נפרדת
כמו באירלנד או בבלקן או במדינות שהוקמו לאחר התפוררות ברית המועצות.
במדינות אהרות הייתה הלאומיות מאחדת או לפחות נותנת הסות לזרמים שונים
בכנסייה ,למשל בגרמניה שבה רוב לותרני ומיעוט קתולי .מציאות דומה מצויה גם
באיסלאם בארצות שבהן השלטון הוא בידי עדה דתית אחת אך רוב האוכלוסייה מזוהה
עם עדה דתית אחרת ,כמו בעירק או כפי שהיה בלבנון שהשלטון בה היה בידי הנוצרים
והרוב היה מוסלמי .הרכיב הדתי הוא קרדינלי בעיצוב הזהות הלאומית.
ביהדות ,בגלל ההפיפה המלאה שבין דת לאתניות ,נעשים היהםים שביניהן
אינטנסיביים עוד יותר .בלאומיות היהודית לא היה הוגה חשוב או זרם מרכזי שתבע
הפרדה בין הדת ללאומיות או שהאמין בה .היו שקראו להפריד את הדת מהמסורת
ולעשות תחתיה את הלאומיות כפרשנות לדת .גם הקוראים להפרדה בין הדת למדינה
לא הרהיבו תביעה זו לתנועה הלאומית היהודית בכללה'.
5

6

המחלוקת בין בעלי התפיסה הציבורית דתית לבין בעלי התפיסה החילונית הייתה
בעיקרה על מערכת היחסים שבין שתי הישויות האלה; אלה תבעו לעשות את הדת לכלי
של הלאום ,ואלה רצו לעשות את הלאום לכלי של הדת .הקו המבדיל בץ שתי העמדות,
על אף הטשטוש ואי־הבהירות בניסוחו האידאולוגי ,הוא מהותי ועקרוני.
8

4
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מחגרים ,עמי .188
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תובנה אחרת בהקשר זה מציע חוקר הלאומיות אנתוני סמית ולפיה בקהילות
מיעוטים ההוגה הלאומי מחפש סינתזה בין מסורת למודרניות .אין הוא זונת את המסורת
אלא מבקש לפרשה מחדש כדי שתתאים לרוח הלאומית.
9

מודרניזציה

וחילון

גם בחקר הלאומיות היהודית היו תפיסות שהניחו כי הלאומיות באה לרשת את הדת,
אבל הן היו מקובלות בין ההיסטוריוגרפים והסוציולוגים של הלאומיות היהודית יותר
משהיו מקובלות בין הוגיה העיקריים .דיי להזכיר את דבריו הפרוגרמטיים של דב
ויינריב :״ציונות פירושה הקמת מקלט בטוח ,בית לאומי ,מרכז טריטוריאלי ,מדינה
יהודית וכו׳ על־ידי פעולה שיטתית של בני אדם מבלי לחכות לפעולת מהות שלמעלה
מן הטבע והשכל  -היינו שמטרת הציונות היא חילונית ,בידי אדם ולא בידי שמים״.
הוא ממשיך ואומר כי גם הרבנים שתמכו בציונות והשתמשו לביסוס עמדתם ״במאמרי
חז״ל ,אלה שימשו להם כהיתר  -אם אפשר לאמור אפילו כעין אסמכתא  -לפתרון של
שאלות חילוניות ומציאותיות של ארץ ישראל והגולה שהם חפצו למצוא״ .ברוח זו
ניסח בן־ציון דינור את מאפייניה של הלאומיות היהודית בלשון פואטית" :קדושת
החיים במקום קידוש ה׳״ ".ניסוח חריף לא פחות נקט בשנים האחרונות דוד ויטל בדברי
מבוא שהשמיע בכינוס באוניברסיטת תל־אביב בנושא ציונות ודת" :הציונות  -הן
כתנועה והן כתפיסה חברתית  -היתד .בעיקרה תנועה שמרדה במסורת בכלל
ובאורתודוקסיה בפרט" .לשיטתו ,הציונות הדתית אמנם מרוקנת את הלאומיות היהודית
המודרנית ״מעיקר תוכנה המקורי ההיסטורי״ .טיעון זה הופיע גם במאמר של ברוך
קימרלינג :״לאומיות יהודית דתית ,או אנשים שהגיעו אליה מתוך השקפה דתית ,היו
במיעוט מבוטל ושולי בתוך הקולקטיב היהודי־דתי ,שכן עקרונית הדת לא אפשרה
׳דחיקת הקץ׳ או הגשמת גאולה קולקטיבית ללא הגשמת חזון אחרית הימים״.
ויינריב ,דינור ,ויטל וקימרלינג הטילו על ההיסטוריוגרפיה הציונית מודל סובייקטיבי
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) ,(1994עמי  ;144-134קימרלינג ,ד ת  ,לאומיות ודמוקרטיה ,עמי  .131-116ראו ג ם ש׳ אלמוג,
׳יחסי ד ת ומדינה בראי הלאומיות היהודית' ,בתוך כהונה ומלוכה ,עמי .301
9

ג׳ שמעוני ,׳הלאומיות היהודית בלאומיות אתנית' ,בתוך לאומיות ופוליטיקה יהודית ,עמי ,86-85
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ד׳ ויינריב ,׳יסודות הציונות ותולדותיה' ,תרביץ ח ) ,(1937עמ׳ .72-71
ב״צ דינור ,במפנה הדורות ,ירושלים תשי״ד ,עמי .9
ד׳ ויטל ,׳דברי פתיחה׳ ,סוגיות בתולדות הציונות והישוב ,ב ,ת ל ־ א ב י ב תשמ״ג ,עמי .17,12
קימרלינג ,ד ת  ,לאומיות ודמוקרטיה ,עמי  .116התיאור ש ל קימרלינג במאמר אינו עולה בקנה
אחד ע ם הנחת המוצא שלו ולפיה הציונים הדתיים מילאו וממלאים ת פ ק י ד מזערי בגיבושה ש ל
הלאומיות היהודית .לימים הציע קימרלינג ת ו כ נ ו ת חדשות ביחס שבין ד ת ללאומיות בחברה
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