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, התאספו בירושלים כרבע מיליון חרדים, כדי למחות141999 בפברואר –ב
נגד שורת החלטות של בית המשפט העליון בענייני דת ומדינה. היה זה

הביטוי החריף ביותר לתחושת תסכול הולכת וגוברת בקהילה החרדית במהלך

נגד אדירה מצד פוליטיקאים,–השנים האחרונות. הפגנה זו עוררה מתקפת
עיתונאים ואקדמאים מן השורה הראשונה, אשר הפגנת הנגד שהתקיימה באותו

היום הייתה רק חלק קטן ממנה. תגובה זו, כפי שנאמר באין ספור מודעות,

נאומים וריאיונות, הייתה מיועדת להציל את הדמוקרטיה מפני מתקפת הדתיים.
 לרוב החילוני "לעמוד על רגליו האחוריות"ı¯‡‰ברוח זו קרא רן כסלו מעיתון 

ולהצטרף למאבק: "האמת היא, שמתקיים מאבק פוליטי בין שתי תפיסות מנוגדות

של אופי המדינה. מדינת חוק דמוקרטית, דומה לרוב המדינות בעולם המערבי,
לפי השקפה אחת, וגרסה יהודית של איראן, לפי התפיסה השנייה".

םיחוורה םיסותימה דחא תא תוחיצנמ ולסכ לש הלא ומכ תויואטבתה

ופוסב יכו ,תדל הדוסיב תדגונמ היטרקומדהש :ילארשיה ירוביצה ןוידב רתויב
ןיבו תילסרבינוא "היחרזא לכ תנידמ" ןיב רוחבל םילארשיה וצלאיי רבד לש

ויגיהנמ םה הזה סותימה ןמ םיירקיעה םינהנה .יניימוח ןונגסב יטרקואית רטשמ

:הנגפהה לש םיישארה הינגראמ תא ללוכה ,יטנטילימה יתד–יטנאה הנחמה לש
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,ץראב תיתדה תוגיהנמהאת  בר ןמזתוקפים זה  היגיהנמ תיברמ רשא ,צרמ
תרתוכה תא האשנ הסניכש הנורחאה הלודגה תרצעהש ,"לארשיל הקוח" תעונתו

עגרכש קפס לכ ןיאו — םתבוטל ןוידה תא עירכהל ידכ ."םידרחה תא רוצעל"

לופונומ לש דמעמלהעניק  םישקבמ םה —טובתם ל יטמרד ןפואב הטונ ףכה
,תיתפרצה הכפהמה ןמ החמצש ,וז השיפת .היטרקומדה לש תחא השיפתל

,חרכה הלאכש רותבו —  מזיקות לאנושות באופן יסודיתויתד תורוסמגורסת ש

תריציל איבהל וז ךרדבו( לשממה לע העפשה לכמ תןוא קיחרהל ,לכ תישאר
וז ךרדבו( דיחיה לע העפשה לכמ ןתוא קיחרהל ,תינשו ;)"תינוליח"ה הנידמה

.)"ינוליח"ה םדאה תריציל איבהל

זרם זה של מחשבה מדינית הוא שהביא את עמנואל קאנט להכריז, שהדת
האמיתית היחידה היא "דת התבונה", ובגללו הציע תומס ג'פרסון ליצור "חומה

שתפריד בין הכנסייה למדינה". לפי מודל זה, הדוחה לא רק את המסורת אלא גם

פרטיקולריזם מכל סוג, אין כל הצדקה למאמציה של ישראל לקדם את היהדות
או את העם היהודי; מדינה דמוקרטית חייבת להיות נייטרלית בנושאים כגון

אלה, כדי שתוכל להקדיש את משאביה אך ורק למילוי צורכיהם החומריים של

אזרחיה. למרות שהשקפה זו עדיין אינה שלטת בישראל, אין ספק שהיא נמצאת
—במגמת עלייה, וזוכה לתמיכה בקרב מפיצי הרעיונות החשובים ביותר 

אקדמאים, אנשי תקשורת ודמויות מובילות בעולם האמנות והספרות. מודל

"מדינת כל אזרחיה" עדיין אינו דומיננטי באף אחת מרשויות השלטון בישראל,
אבל יש לו תמיכה רחבה בתוך בית המשפט העליון, שאותה מוביל נשיא בית

המשפט, הטוען כי את הביטוי "מדינה יהודית" יש לפרש "ברמה של הפשטה כה

גבוהה שהוא ייעשה זהה לאופי הדמוקרטי של המדינה". כלומר, הוא סבור שכאשר
אנו אומרים שישראל היא "מדינה יהודית", אנו מתכוונים לומר שהיא מדינה

דמוקרטית, אלא שיש לנו דרך שבטית ומשונה במקצת לומר זאת.

 תפישה שונה של הדמוקרטיה—בל קיים במחשבה המערבית זרם מתחרה א

 והוא שולל את הדחף הרדיקלי, יליד המהפכה הצרפתית, להציג כל—
מסורת דתית ומחוייבות פרטיקולרית כאויבי ההשכלה והדמוקרטיה. מזוהים

טוקוויל, ומנהיגים–רק ואלקסיס דהֶעם הזרם הרעיוני הזה הוגי דעות כמו אדמנד ּב

הברית, ובנימין דיזראלי–פוליטיים כמו ג'ורג' ושינגטון ואלכסנדר המילטון בארצות
באנגליה. הם האמינו שמדינה דמוקרטית יכולה לשגשג לאורך הדורות רק אם
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אזרחיה חשים זיקה עמוקה למסורת ולערכים דתיים. בלי המשמעת העצמית
והמחויבות לאומה המושרשות על ידי מסורות פרטיקולריות, יביאו חירויות

 ולהרס הרפובליקה שהעניקה את החירויות—דמוקרטיות לידי שחיתות וריקבון 

האלה. בשל סיבה זו הם האמינו, שהמדינה חייבת לתרום לטיפוח מסורות דתיות
ולאומיות. תפיסתם הביאה ליצירת המודל של מדינת הלאום המודרנית, המקדמת

את האינטרסים, הערכים והמסורות של עם מסוים; מודל זה היה הבסיס ללידתן

–של מרבית הדמוקרטיות האירופיות, החל במחצית השנייה של המאה התשע
עשרה.

מודל זה היה גם הבסיס לחזון מדינת הלאום היהודית. בקונגרסים הציוניים

הראשונים הכריזו חיים וייצמן ומרטין בובר, שעמדו בראש "המפלגה הדמוקרטית",
מלחמה על בנימין זאב הרצל, בדרשם שהציונות תהיה "תנועה מודרנית אמיתית",

בורגניים, השמרניים והקלריקליים–כלומר יוסרו ממנה כל "סממניה הזעיר

המאוסים". אבל הרצל דחה את דרישותיהם, החל בימי ייסודה של התנועה
הציונית ועד למותו כעבור שבע שנים, והעדיף ברית פוליטית שמרנית עם הרב

גוריון–יצחק יעקב ריינס ועם תומכי המסורת. לאחר הקמת המדינה אימץ דוד בן

את עמדתו של הרצל: כשדרשו רדיקלים כמו פנחס לבון שמפלגת העבודה תרכיב
ממשלה עם מפ"ם בעלת הנטיות המרקסיסטיות, כאמצעי נגד "הציפורניים של

גוריון להיענות, ותחת זאת קיים ברית–הרבנים" מן המפלגות הדתיות, סירב בן

עשרה השנים שבהן כיהן–פוליטית שמרנית עם הדתיים, במשך כמעט כל שלוש
כראש ממשלתה של המדינה היהודית.

ירמושכ ןוירוג–ןב תא וא לצרה תא ראתל ןפוא םושב ןתינ אלש ףא לע

עבונה ,םויכ וניפב רוגשה ןבומב "םיינוליח"כ םמצע ואר אל םלועמ םה ,תווצמ
תויטרקומד תורגסמ לש םידסיימ–תובא ויה םהינש .תיתפרצה הכפהמה ןמ

ךרוצ ושיגרה אל ןכ יפ לע ףאו — לארשי תנידמו תינויצה העונתה — תולודג

.םייתדה ינפמ "היטרקומדה לע ןגהל" ידכ "תוינוליח"ה תוגלפמה לכ תא דחאל
תויטילופה תודמעב דדצל לצרה הטנ ולש תיטילופה הריירקה ךרוא לכל ,ךפהל

תידוהיה תיתדה תרוסמהש הנומאה ןמ הטס אל םלועמו ,תדל סחיב תוינרמשה

ינויח דיקפת אלמל ךישמת איהשו ,תידוהיה תוימואלה לש הניפה ןבא איה
רשאכ ,ןוירוג–ןב םג .םקותש רחאל תידוהיה הנידמל הביחהו הבהאה םויקב

תיתדה תרוסמה לש התובישח תא ךירעה ,השעמל הכלה ,הנידמ תונבל ארקנ

םידומיל תינכת םסרפל ךוניחה דרשמ תא דדוע אוה 8591 תנשבש ,ךכ ידכ דע
זונגה רואה" תא תיתכלממה ךוניחה תכרעמב םידימלתל תורוהל התרטמש
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השקיב וז הרטמל ."יתדה םייחה–חרוא בכרומ םהמש םיגהנמה ןמ םידחאב
–חרוא תא םיראתמה תורוקמה ;...גחו תבש יגהנמ" לע עדימ ץיפהל תינכתה

תוליפת ;םיארונה םימיל רוזחמהו רודיסה הנבמ ;ימואלהו יתדה ידוהיה םייחה

,הרותב האירקה רדס ,הרותה רפס ןוגכ( םייתדה םייחה לגעמ ;ללה יקרפו
.")הלאב אצויכו ,הווצמ–רב ,הזוזמ ,ןיליפתו תילט

ופקתוה ,ןוירוג–ןבו לצרה ומכ ,תוינרמש תויצילאוק לש ןהימיקמש ןבומ

הלאכ ויה דימת .םילקידרה םיטסילסרבינואה םהידגנתמ ידיב םהיתודמע ןיגב
וא ,ידמ םינקיטנמור םהש וא ,םיטסינמוה יד םניא םה יכ ,םדגנכ ונעטש

תודמעש ,הנעטה םלוא .םינומהה לש םהיתונומא תא יניצ ןפואב םילצנמ םהש

השדח העפות איה ‰Ï„ÓÂ˜¯ËÈ תודגונמ ןוירוג–ןבו לצרה וטקנש הלא ןוגכ
ינרמש ןויער לכ לש וחצמ לע עיבטהל תמייאמ איהש ינפמ ,דחוימב הגיאדמו

לע םתוא לוספל ךכו ,היטרקומדל הנכס לש ןיק תוא ינרמש גיהנמ לכ לשו

וירקבמ דגנ ,היטרקומדה םשב ,רוביצה תא סייגל םיצמאמה ,ןכא .ףסה
לש םיוסמ לדומ יכ עובקל ןויסינ אלא םניא ,טפשמה תיב לש םיינרמשה

ינפב החותפה הדיחיה תורשפאה ,דיחיה ימיטיגלה לדומה אוה היטרקומד

רטשממ תכשומ רתוי תצק היהת תידוהיה הנידמהש שקבמה ןובנ םדא
.ןאריאב תוללותאייאה

ידי לע ,ןוירוג–ןבו לצרה לש תיטילופה תרוסמה לא בושלצריכה  לארשי

ךישמת לארשיש םיצורו ,תידוהי תוימואלב םינימאמ ונבורש ךכב הרכהה

הז ןיא .תידוהי הנידמכ ךכיפלו — תינרמש היטרקומדכ המצע תא רפשלו תונבל
.םידרחה םמצעל וצמיאש תודמעה לכב דדצל םיכירצ תוימואלה יכמותש ,רמוא

,לארשיב תיסקודותרואה תונברל ןתינש ידעלבה דמעמל דגנתהל טלחהב ןתינ

תנתינה תפרוגה תוכזל וא ,תויתדה תוצעומה תוחפטמש תונורטפה תטישל
קוחדל התרטמש תיטילופ תירב רוציל ילב ,םסויג תא תוחדל הבישי ירוחבל

םעה תא םדקל ףאושה יטילופ םוי רדס לילכ לוספל ילבו ,םייתדה ילגר תא

.ותשרומו ידוהיה
מה שנחוץ הוא קואליציה לאומית חדשה, שהמנהיגות והבסיס הפילוסופי

שלה נובעים ממחויבות למודל השמרני של מדינה דמוקרטית: חוקה המשלבת

את האישי והאוניברסלי עם היהודי והלאומי; מערכת חינוך הדוחה כפייה דתית,
אך עוזרת לתלמידים להעמיק את היכרותם עם המורשת היהודית; ורשות מבצעת



•   20   ˙ÎÏ˙

אשר תפקידה כולל דאגה לטובת יהודים ואינטרסים יהודיים, לא רק בישראל
אלא בעולם כולו. מדינה כזאת תחשוף את השקר שבמסע הדמגוגיה

האוניברסליסטית המתנהל כעת, ותממש את חזון המדינה היהודית, שהעמיד

הרצל לפני מאה שנה.
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סתבר, כי בישראל השתרשה הנחת יסוד, שלפיה ביקורת ציבורית עלמ

בית המשפט העליון היא דבר מסוכן. בעוד שבתוך חוגי האקדמיה נחשב
הדיון בדבר גבולות סמכותו של בית המשפט לעניין לגיטימי, הרי שכאשר

פוליטיקאי, רב או דמות ציבורית אחרת מגלה דעתו בעניין, קמות האליטות

המתוקשרות (דהיינו, העיתונות ומרואייניה), ומקיפות את בית המשפט בחומות
 שהרי, לדידן, התקפה על בית המשפט כמוה כהתקפה על הדמוקרטיה—מגן 

עצמה. תופעה זו בלטה לעין במיוחד בימים שקדמו להפגנת החרדים ההמונית

שהתקיימה בירושלים בחודש פברואר. אישי ציבור ונבחרים, הנשיא, ראש
הממשלה ואחרים, עשו כל מאמץ כדי למנוע את העצרת, בגין החשש מפני

אלימות וחבלה "בשלטון החוק".


