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 תקציר
נעוץ בראש ) חינוך, חברה(תיאולוגית של הרב יצחק ברייער לשפת המעשה -הקושי בתרגום משנתו הלאומית

התרבותית והלאומית שבה שרויים כיום המכותבים הטבעיים למחשבה הלאומית של , נה במציאות החברתיתובראשו
חשוב לציין זאת מפני שמדובר . שנשבה לטכנולוגיה ולחילוניות, אבל גם למעמד היהדות ומסורתה בעולם, ברייער

על זה מלמד יחסו .  ההווהבהגות שיש לה דרישות ותביעות המכוונות לשליטה על הגורמים המכריעים בחיי
לכאן שייכת ביקורתו הציונית במהותה על . ולאגודת ישראל מאידך גיסא, האמביוולנטי של ברייער לציונות מחד גיסא

אורתודוקסיה -וההשלמה גם עם הניאו, ישראל-העומדת מנגד למפעל התקומה הלאומית בארץ, אורתודוקסיה-הניאו
וגם עם הציונות כמשען )  את העם היהודי תוך כדי ביטול ייחודו הרוחניהמבקשת לגאול(כמשען למאבק בציונות 
 .למאבק באורתודוקסיה

 
בה , ר יצחק ברייער ובכתביו"יש משהו אירוני בעובדה שההיסטוריוגרפיה הציונית איננה חדלה מלהתעניין ברב ד

אינן נזקקות , רובות לרעיונותיוהחרדי צריכות היו להיות ק-המסורתי-בשעה ששכבות חברתיות שלפי צביונן הרוחני
 .1לשמץ ממה שהגה וכתב

מצד , או מה שנראה כלגיטימציה, את העובדה הזאת ניתן להסביר אולי באופן חלקי בצורך הציוני בקבלת לגיטימציה
נאלצה לבסס את זיקתה , יותר מכל תנועה לאומית אחרת, צורך הנובע מזה שהציונות(האורתודוקסיה היהודית 

 .2)אדם לאדמתם-ולא על זיקה חיה של בני,  זיכרונות היסטוריים משותפיםלמולדת על
 

רוצה הציונות , גם כביכול את אלוקי ישראל עצמו, גם את התורה עצמה"כשטען כי , ברייער עצמו היה רגיש לנושא הזה
עם ישראל הוא  ("היסטוריה שלנו-יחסה של הציונות למטא, הוא קובע, לא בכדי. 3"להכניס לתוך חללה של הלאומיות
הכל נשאר : הביניים הנוצרי- הוא כיחסה של המהפכה הקופרניקאית לעולם ימי4")עם המטאפיסיקה והמטאהיסטוריה

 .5"ידי העם-אלא זאת התורה שנתהוותה על, ידי התורה-אין זה עם שנתהווה על. "במקומו והכל משתנה
 

ולדעת הציונים הדת והחוק הדתי כבר ") לא דתיים" וישנם "דתיים"ישנם יהודים " (דת"בשביל הציונים התורה היא רק 
, בשעה שאבדו לאומה המבדדים הלאומיים הטבעיים של טריטוריה ומדינה) שימור האומה(מילאו את תפקידם העיקרי 

 .6והתעורר הצורך בכינונם של מבדדים לאומיים חלופיים
 

שבעבורה התורה היא ( הרי לדעתם רק הלאומיות ,אלא מפרידה בין חלקיה, כשהדת איננה מאחדת את האומה, כעת
. ארגון לאומי רוצה את האומה. ארגון דתי רוצה את הדת": "עם המדינה"יכולה להיות היסוד היחיד לארגונו של ") דת"

 .7"על כן ארגון לאומי יכול לארגן את עם המדינה
 

נתפס " חוק התורה"ואף מפני ש, "המדינהחוק "מוחלף ב" חוק התורה"מפני ש, תפיסה זו מקוממת כמובן את ברייער
: אומר' על כגון דא היה ליבוביץ. מדיניות שאינן ברוח התורה-הוק של מטרות חברתיות-אצל הציונים כאינסטרומנט אד

היה אומר זאת משום שבניגוד ' אך ליבוביץ, 8"בדרך זו משפילים את הדת לדרגת רקחת וטבחת של התפקיד המדיני"
ולאו דווקא פרוגרמה , מדינית כלשהי-מוסרית פרוגרמה חברתית- שאין לגזור מדרישה דתיתהוא סבור, לברייער
שאין לה שום הסבר שנעוץ בסיפוק צורך , "עבודת השם במעשים"היא ', לפי ליבוביץ, מפני שהיהדות(חילונית -ציונית

 ).אנושי או תועלת אנושית כלשהי
-בה בשעה שברייער עוסק בשאלת המציאות החברתית, אדםאלא עבודת ה, סיפוק צורך אנושי אינו עבודת האל

 .9"מדינת האל"על " עם התורה"מדינית של זמנו במסגרת דיון כולל במאבקו של 
מדינית זו -ואילו בשביל ברייער מציאות חברתית, מדינית היא בעיה דתית-שאלת המציאות החברתית' בשביל ליבוביץ
המאבק על . ה תואמת את הטיפיזם של ההשקפה הלאומית היהודיתמפני שאיננ, יש להילחם בה. איננה מוקשה

שמצא ) האל-התא הראשון של מדינת(ראשיתו במאבק על דמות הקהילות היהודיות . האל החל עוד לפני כינונה-מדינת
 .והגיע לשיאו במאבק על דמות הבית הלאומי היהודי, את המשכו במאבק על דמות האומה הישראלית

הנמצאת במאה שלנו בסכנה חמורה בהרבה , "אלא על תחוקת סיני עצמה, עוד על יחידים מישראלאין המאבק נטוש "
כאשר אדמת הקודש היא , מפני שברצף זמן זה האומה נאלצת להילחם כנגד בניה שלה, מאשר בימי נבוכדנצר וטיטוס

שהאומה שרויה , היות ל-עולם השם העומד על המצווה "מלחמה בין . האובייקט והזירה הראשית של מלחמה זו
 ".שרוצים להדיחה לשם ולעשותה ככל הגויים, הנמצא-ובין העולם העומד על היש, בתוכו



הנוגעת במישרין , אלא מאבק שנודעת לו משמעות מעשית מאוד, מדובר כאן במאבק שאיננו מאבק תיאורטי גרידא
 .10בתוקפה האקטואלי של התורה כחוקת המשפט של האומה

 
 נדטוהמ" עם התורה"
 

. ישראל-לאחר מאות שנים הוכר הקשר ההיסטורי בין העם היהודי ובין ארץ. המנדט אליבא דברייער הוא נס היסטורי
להמציא למשפט האלוקי את המציאות : תכלית ההיסטוריה היהודית"עם המנדט התבררה בפועל ולעין כל 

 .11..."עית של האומות את המשפט האלוקילהמציא למציאותן הטב: תכלית ההיסטוריה הכללית"וכן , "הארצישראלית
 

, המוסריות, מפני שהיא היא שיצרה את ההנחות הרוחניות, נודע לציונות תפקיד מכריע בבשורת המנדט, לדעתו
וזאת . להוכחת הצורך בהקמה מחודשת של הבית הלאומי ליהודים" נימוקים"הכלכליות והמדיניות שפעלו כולן כ

מפני שראה בה בקריאה , להטות אוזן קשבת לקריאתה, לתוגתו הרבה של ברייער, כיםלא הס" עם התורה"ש, הציונות
 .12קריאה למרד ולהפרת הברית שבין ישראל לאלוקי ישראל, זו

, ישראל-ניצלה את ההכרה הבינלאומית ביחס ההיסטורי של עם ישראל לארץ, "מזרחי"ובתוכה גם תנועת ה, הציונות
ומשום כך לא קם כאיש אחד , לא הבין את משמעות מתן המנדט" עם התורה" ששעה, כדי לבנות את הבית הלאומי

 .13"להמציא למשפט האלוקי את המציאות הארצישראלית... התפקיד הגדול"לקבל על עצמו את 
שאל הרב החרדי הירושלמי יוסף חיים זוננפלד את יצחק ברייער לעת ביקורו בירושלים , "איפה הגולה התורתית"

מפני שהיא הגדירה את , כלל חלק באותה מציאות מתחדשת-הגולה התורתית לא נטלה בדרך. 14ד"בשנת תרפ
הגדרה שהיא פועל יוצא ". מעשה של נביאי שקר"ו" ניסיון שטני"כ, בניגוד לעמדתו של ברייער, הזכויות המנדטוריות

לדעת , ברם". או שנייםחדר אחד "רק " עם התורה"שבמסגרתו מוקצים ל, ממציאות של תוכנית בניין בית לאומי
מנקודת . שהרי לא נכתב בכתב המנדט שהבית הלאומי צריך להיות חילוני דווקא, זו היתה טעות נוראה, ברייער

, ישראל-כדי לבנות בית לאומי תורני בארץ, ההשקפה התורנית ניתן היה לחייב את זכויות המנדט ולהשתמש בהן
 .15במקום לוותר לגמרי על הזכויות המנדטוריות

 
לא קיבלו על עצמם את האתגר הזה של , מנהיגי אגודת ישראל העולמית והארצישראלית: קרי, "יהדות התורה"מנהיגי 

, הללו מצאו להם דרך של פשרה. לבנין בית זה בפועל" עם התורה"בניין הבית הלאומי לעם האלוקים ושל הכשרת 
להכניס את כל הבעיה לתוך שאר הבעיות "א אל, שהרשתה להם שלא לוותר וגם לא לחייב את המנדט, כביכול

 ".בעיות שיש לפותרן כולן ברוח התורה, העומדות על הפרק בחיי עם ישראל כולו
את השאלה אם המנדט הוא בגדר קריאה של האל לעמו להכשיר , לדעת ברייער, אף פעם לא ניסתה לברר" אגודה"ה

סיסמה שאין עמה לא חזון . ישראל-מצוות יישוב ארץוהסתפקה במגמה של , את עצמו ואת ארצו לקראת עתיד גדול
ולעוררו לקורבנות נפשיים " עם התורה"ושאיננה מסוגלת להלהיב את , היסטורי-היסטורי וודאי שאין עמה חזון מטא

 .16וכספיים יוצאים מגדר הרגיל
מי את תפקידו המרכזי לראות ולהכיר בבניין הבית הלאו, לארצו, כגוף אחד, בלי המפנה הגדול הזה של עם התורה"

היא ... ס במידה ידועה גם לא בגולה"י וס"לא בא, אין לאגודת ישראל שום סיכוי להצליח, והעיקרי בתקופת המנדט
 ..."נמצאת מן התקופה ולחוץ.) כ. ע-י "אגו(עצמה 

ועגים ל, "המזרחי"ובראשם אנשי תנועת , הם. אינם מבינים את אנשיה, ישראל-בפרט בארץ, "אגודה"מתנגדי ה
הם אינם מבינים כי המנדט הוא . כלפי המנדט לא ברורה במשך עשרים שנה" אגודה"לאגודאים על שעמדתה של ה

ואשר , מהפכה שבאה עליו בלי הכנה רוחנית ונפשית, המפנה הגדול ביותר שקרה בחיים הגלותיים של עם התורה"
 .17"הציונות החילונית: התורהידי התנועה אשר מחיצה של ברזל מפרידה בינה ובין עם -נגרמה על

 
, עד פרסום המנדט: זמן-בהקשר הנידון כאן מחלק יצחק ברייער את ההיסטוריה הגלותית של עם ישראל לשני פרקי

 זו ההיסטוריה של התורה הן -והשני ,  זו ההיסטוריה של התורה ביחסה לעמה-הראשון בהם . ומפרסום המנדט ואילך
 .ביחס עמה לארצה: כלומר, ביחסה לעמה והן ביחסה לארצה

ישראל אינה מפרידה בין התורה -ולא זו בלבד שארץ, גם בפרק זמן זה הנושא היחיד של הרצון הלאומי הוא התורה
שעה שגזל את ארץ התורה , קשר שהחורבן ניתק אותו, היא מוסיפה קשר חדש בין שתיהן, אלא אדרבה, ובין האומה
 .מעם התורה

והמהפכה הנפשית שעליה צריך לחנך את המוני עם התורה קשורה , ורה בגלות נוראהישראל שרויה גם הת-בלי ארץ
כמו שאנו מחנכים על זה , ללמדו כאילו בימיו נחרב בית המקדש, הפרטי של מציאות עצמו" אני"במהפכה בתפיסת ה

 ".חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים"ש
אז , ואם אתה חלק אינטגרלי של עמך! ה את שריפת בית קודשועם ישראל ממש רא! עם ישראל יצא ממש ממצרים"

 .18"ואז באמת בימיך נחרב הבית, יצאת באמת ממצרים
הזדהות שתוביל . חינוך להזדהות עם צערו של העם כולו על גלות התורה, החינוך כאן הוא חינוך להזדהות עם הלאום

מה יהיה היחס בין , על השאלה. עמית- הבנה כל:הבנה שאיננה בשגרה, הבנה יוצרת: להבנת האירועים החדשים
ואז תראו , תתחילו לבנות את הבית הלאומי התורתי: "משיב ברייער, הבית הלאומי החילוני ובין הבית הלאומי התורני

 .19..."ה יתן עוז לעמו"כי השם ב
לקיים מה שנקבע עבורו מובן שהחינוך לנאמנות בנוסח המוצע הוא חינוך לנאמנות לעם שכל קיומו נסוב על הרצון 

 .20ד דורות קודם בריאת העולם"תתקע



השאלה היא איך עושים זאת בקונטקסט של מדינה יהודית מודרנית שבה חדל דבר האל להיות מקור בלעדי להגדרת 
איך מיישמים שיטה ; בקונטקסט של מדינה שרוב תושביה אינם כלולים בסכימה הלאומית של ברייער; תכנים ותכליות

מדינה שבינה , ההכרה בתורה כסמכות מחייבת-ית מסוג זה במדינה מודרנית שבינה ובין אותה שיטה מפרידה איחינוכ
 21?ובין אותה שיטה מפרידה ההיסטוריה היהודית

ביצירת מצב של ניתוק מגע עם סביבה שאיננה , בחזרה אל מציאות הגטו, כך נראה, התשובה לשאלה זו מונחת
-חזקה עליו שציונותו האנטי, באשר לברייער עצמו. צמאי של סביבה תורנית ורחוב תורניובבניין ע, מקיימת מצוות

בבניין " חדר או שניים"כשם שלא השלימה עם מציאות של , ציונית לא היתה משלימה עם מציאות של רחוב תורני
 .לאומי
שמצד אחד הוא מדבר על יצירת מפני , ברייער אינו מגלה מתודה מעשית ברורה, לגבי היחס שבין שתי הקהילות, ברם

הכנסת -ומצד שני הוא קובע שהתורה איננה נמדדת רק בזיקתה לבית, בניין עצמאי של סביבה תורנית ורחוב תורני
 .למדע ולאמנות, אלא אף בזיקתה לעולם הפוליטי והתעשייתי, המדרש-ולבית

. י שלא האמין שתקום בעתיד הנראה לעיןמפנ, נראה שברייער לא היה מוכן לדון בדמותה הקונקרטית של מדינת האל
של יהדות " בית לאומי"אלא ההכנות לייסוד , לבו כבעיה אקטואלית לא היה ייסוד מדינת האל-מה שהסב את תשומת

 .ישראל-דתית בארץ
 

ואף הרהר זמן קצר לאחר , "אגודת ישראל"בהחלטותיו המעשיות היה ברייער קרוב יותר לציונים מאשר לידידיו ב
אולם אפילו באותה השעה עצמה תפס את ". ברית אמונים"ישראל בהקמת ארגון דתי לא תלוי בשם -בותו בארץהתייש

מפני שהיתה הארגון המפלגתי היחיד שלא , "עם התורה"כתנועה היחידה המבטאת נאמנה את רצון " אגודת ישראל"
ששיתפו פעולה , "המזרחי"יגוד לאנשי זאת בנ. אשר הפקיעו את עם ישראל משלטון התורה, שיתף פעולה עם הציונים

צעד , לעשות ניסיון רציני להביא את הציונות"ברצותם , עם הציונים הן במוסדות הלאומיים והן בהסתדרות הציונית
בעוד המשמעות האמיתית של פועלם היא שסיפקו , "בדרך של התפתחות לידי כך שתכיר בשלטון התורה, בצעד

 .22 יהודיים בשם חיים יהודיים גם כשאינם כפופים למרות התורהלציונות את ההכשר לקרוא לחיים
אבל עד היום הזה לא עלה ... יכול היה לגדור פה ושם פרצות"להשמיע את קולו ו" המזרחי"בין כך ובין כך לא הצליח 

 עצמו יען כי הוא, אפשר שהדבר יצליח בידו-גם אי. בידו להכניס את החיים היהודיים האלה אל תחת שלטון התורה
ובמעשה זה הוא הודה באפשרות של חיים יהודיים בלי , קבע את מקומו בתוך המפלגה של הציונות החילונית הזאת

 ".תורה
-לא הבינו את חזון עם, לא הבינו מעולם את גודל חשיבותה של התנועה הציונית כתנועה רוחנית" המזרחי"אנשי 

את , כאילו חזו מראש את כל ההתפתחות ההיסטורית הזאת"אבל עובדה זו לא הפריעה להם להעמיד פנים , המדינה
 ".כך-את הצהרת בלפור ואת כל מה שבא אחר, מלחמת העולם

 
נלחמו בציונות בעבר ויילחמו , לועגים להם ולפסיחתם על שתי הסעיפים" המזרחי"ש, "אגודת ישראל"החרדים יוצאי 
אלה האחרונים לא , ית להילחם בציונים גם להבאאלה האחרונים נושאים עמם את החובה המוסר. בציונות בעתיד

 .24כי הדרך העולה ירושלימה היא רק דרך התורה", 23העלימו עין ואף לא יעלימו עין מן העובדות שנתהוו בימינו
 

מפני שאין אנו רוצים , "ישראל-תורה עם דרך ארץ"היא צריכה להיות , לדעת ברייער, תכלית החינוך מוכרחה להשתנות
אם בני הנוער שלנו יכולים להישאר , מי יודע("בנינו שיוכלו לייצג את היהדות בתוך התרבות הגרמנית לחנך את 
ובכל מקום ! ישראל-לתורה עם דרך ארץ, ישראל-נחנך אותם בשביל ארץ!"). "אם הם רוצים בכך, מי יודע, בגרמניה

 .25" לו למצוא את דרכו בחיים חינוך זה יעמוד-בכל מקום אשר יתיישב שם , אשר יגיע הנוער שלנו לשם
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