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שכנגד בחרדיות –המצנפת והדגל: לאומיותנסים ליאון. 
. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המזרחית
 עמודים 156. 2016המאוחד. 

 * יואב פלד

נסים ליאון הוא בכיר חוקרי החרדיות המזרחית בעת הנוכחית והספר הזה מהווה נדבך נוסף  
א הולך ומקים. "לאומיות שכנגד", להגדרתו, מקבלת מלכתחילה  במבנה המחקרי המרשים שהו

את "העיקרון הלאומי המודרני כגורם היסטורי מארגן, תוך הצגת מודל תרבותי ופוליטי חלופי  
למודל הדומיננטי הקיים". מתוך כך, עמדתה הלאומית של ש"ס, שהיא נושא הספר, "אינה  

...[ אמביווולנטית לציונות; באמצעות הצעת  ציונית, אלא עמדה צפה ]– ציונית וגם לא אנטי
חלופה של סמכות ממלכתית לה; או באמצעות 'קריצה' ליטורגית הנעה בין דבקות בציונות  

– (. חרדיות, אליבא דליאון, היא "אידיאולוגיה דתית אולטרה14-13להסתייגות ממנה" )עמ' 
נרתעת מחיכוך עם  אורתודוקסית המתאפיינת במתח גבוה עם סביבת חיים השונה ממנה ו

(. ה"חרדיות הרכה" של ש"ס, לעומת זאת, היא "חרדיות  15השונה או המאיים עליה" )עמ' 
רחבת שוליים שיסודה ביצירת תשתית של הוויה דתית עדינה ושברירית היכולה לחבר בין  

חרדי, לכדי מסגרת דתית ולא רק פוליטית  –היהודי החרדי לבין היהודי שומר המסורת הלא
 (. 23)עמ'   משותפת"

שורשיה של החרדיות המזרחית של ש"ס בעלייה המזרחית הגדולה של שנות החמישים  
והשישים ובאופן שבו נקלטו העולים המזרחים בתחתית הסולם החברתי היהודי של ישראל.  

"גזיזת הפיאות" של ילדי העולים מתימן    —  ליאון מדגיש את ההיבט התרבותי של אופן הקליטה
אשכנזית, על העולים  –ההתנשאות התרבותית האשכנזית, גם החרדיתבמחנות העולים ו

חברתי, למשל בשיגורם של העולים  –ואינו מרבה לעסוק בהיבט הכלכלי — מארצות האסלאם
אל הפריפריה הגאוגרפית והחברתית על מנת שייעשו לחוטבי עצים ושואבי מים עבור המדינה  

ה אחד עם תפיסתו של אבי החרדיות המזרחית  ועבור המגזר האשכנזי הוותיק. דגש זה עולה בקנ
ה"רכה", הרב עובדיה יוסף, ששילב את ביקורתו על חילוניותה של המדינה עם הודיה על עצם  
קיומה ה"ניסי", שילוב שליאון מכנה אותו "חרדיות לאומית". ביטויה המובהק של החרדיות  

בכל ממשלה,   — לההלאומית הוא נכונותה של ש"ס, שלא לומר תשוקתה, להשתתף בממש
 בניגוד דרמטי למפלגות החרדיות האשכנזיות.  

החרדיות ה"רכה" או ה"לאומית" של ש"ס מתבטאת גם בכך שבמונחים ובריאניים של  
הסוציולוגיה של הדת, ובניגוד לחרדים האשכנזים, היא "כנסייה" ולא "כת": היא מאמצת אל  

הן, ופועלת לחזק אותם מבחינה  חיקה את כל הבאים בשעריה, ללא דרישות מוקדמות כלש
דתית. אם מצוקתם של המזרחים, ומכאן של היהודים הישראלים כולם, נובעת מחילוניותה של  

"זיכוי   — חזרה בתשובה. ואכן, ההחזרה בתשובה — הציונות, הדרך לפתרון המצוקה ברורה
סגנון  היא אבן פינה בפעילותה של ש"ס והיא משקיעה בכך משאבים רבים. גם  — הרבים"

 
 אוניברסיטת תל אביב , בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים  *
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ההחזרה בתשובה של ש"ס שונה מזה של החרדים האשכנזים והוא דומה יותר לסגנון ההחזרה  
בתשובה של הציונות הדתית. ש"ס איננה דורשת מהחוזרים בתשובה להינתק ממשפחותיהם  
ומאורח חייהם הרגיל ולהסתגר בישיבה; היא גם איננה כופה עליהם את סגנון הלבוש החרדי.  

ם המסורתיים הם ביסודם אנשים מאמינים, ש"ס מבקשת רק שיחזרו לשמור  בהניחה כי המזרחי
  22%–מהחרדים ו 11% 2009–על מסורת אבותיהם, ולו בהדרגה. ואכן, על פי הלמ"ס, ב

, בהתאמה, גדלו בבתים חילוניים )הלמ"ס,  6%–ו 8%מהדתיים גדלו בבתים מסורתיים ורק 
2010.) 

נכתב על הפער שהיה קיים, עד לעידן אלי ישי, בין עמדותיה המתונות יחסית של  רבות 
ערבי ובין עמדותיהם המיליטנטיות של מצביעי המפלגה.  –הנהגת ש"ס בשאלת הסכסוך היהודי

פרסם הרב עובדיה יוסף איסור הלכתי לעלות   1967–ארבעה חודשים בלבד אחרי המלחמה ב
תם של כל היהודים בעת הנוכחית. בסוגייה של שטחים  להר הבית, בשל קדושתו ובשל טומא

תמורת שלום ידועה קביעתו של הרב לגבי חצי האי סיני, שלפיה קדושת החיים גוברת על  
קדושת הארץ ולכן, אם לדעת המומחים הצבאיים והמדיניים אפשר למנוע מלחמה באמצעות  

ב עובדיה גם לשאלת הגדה  החזרת שטחים, יש לעשות זאת. ליאון מייחס את עמדתו זו של הר
הנהגת ש"ס כולה פנתה ימינה   21– המערבית אך מציין, ובצדק, כי מאז תחילת המאה ה

והתאימה את עמדותיה המדיניות לעמדותיהם של מצביעיה. עם זאת, לדעתי ליאון ממעיט  
 בחלקו של הרב עובדיה ובחשיבות חילופי ההנהגה הפוליטית של ש"ס בתפנית הזאת.  

, בעת ביקורו במצרים, ביקש הנשיא מובארכ מהרב  1989–ות היא כי כבר במן המפורסמ
עובדיה להחיל את קביעתו כי פיקוח נפש דוחה שטחים גם על הגדה המערבית, אך הרב סירב  

, בשלהי האינתיפאדה השנייה, ביקר הרב עובדיה לראשונה  2002לעשות כן. באוגוסט 
את תושביה כגיבורים, הביע את משאלתו כי   בהתנחלות בגדה המערבית, בעמנואל. הוא בירך

יהיו עוד מיליונים כמותם, ובניגוד לעמדתו הקודמת קבע כי מצוות יישוב הארץ שקולה כנגד  
(  1(. זאת ועוד, במכתב ל"יקירינו" )כדבריו; ראו תצלום 2002כל המצוות האחרות )בן חיים, 

 מונה חודשים לפני מותו, כתב: , כש2013תושבי יש"ע בינואר 

ברצוני להבהיר את עמדתי בעניין יש"ע. לא פעם הסברתי מכבר כי פסק ההלכה אשר  
נתתי בזמנו "שטחים תמורת שלום" אינו תקף כלל לרגל המצב הנוכחי. אני התכוונתי  
אך ורק לשלום אמת, בו ירושלים וסביבותיה ישכנו לבטח, בשלום בשלווה. אולם עתה,  

רואות וכלות כי אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות.  עינינו  
 לא לשלום כזה ייחלנו ולא לנער הזה התפללנו. לפיכך הסכם אוסלו בטל ומבוטל ]...[. 

, אימוץ תפיסת ה"אין  2000אפשר כמובן לטעון כי אחרי כישלון ועידת קמפ דיוויד ביולי 
רב מרבית הציבור היהודי בישראל, פרוץ האינתיפאדה  פרטנר" בידי הממסד הישראלי כולו ובק

השנייה וההתנתקות מרצועת עזה, הרב עובדיה ביטא את הדעה הרווחת כי הנוסחה "שטחים  
תמורת שלום" נכשלה כישלון חרוץ. אולם זוהי פרשנות אחת בלבד של האירועים, ואפשר היה  

"ס, בין היתר, להתיישבותם של  לפרש אותם גם אחרת. ליאון מייחס את השינוי בעמדתה של ש
רבים ממצביעיה בערים החרדיות החדשות בגדה המערבית. לדעתי, עמדתו של הרב עובדיה,  
כפי שביטא אותה בעמנואל ובמכתב לתושבי יש"ע, הושפעה במידה רבה מחילופי המנהיגים  

  ב אפשרה לר — שהחליף את אריה דרעי — הפוליטיים בש"ס. הנהגת המפלגה בידי אלי ישי
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דרעי ידע לתמרן בין עמדותיה המתונות של   1לבטא ביתר חופשיות את דעותיו שלו עצמו. 
ההנהגה הפוליטית לעמדותיהם הקיצוניות של המצביעים, בעוד ישי, בעל דעות מתונות  
   בעברו, נאלץ לבסס את מנהיגותו על אימוץ דעותיהם  של המצביעים )דרעי אמנם חזר להנהגת 

 , אולם דרעי שלאחר הכלא אינו דומה לדרעי שלפניו(. 2012–ש"ס ב

 

 
שנכנס למשרדי ש"ס בעת שהייתה אמורה להתנהל שם ישיבה של מועצת   אדם אנקדוטה ידועה מספרת כי   1

 בו ישן אריה דרעי. שחכמי התורה ושאל היכן מתכנסת המועצה, נענה כי "המועצה ישן", תוך הצבעה על החדר  

 מכתבו של הרב עובדיה יוסף אל תושבי יש"ע  .1תצלום 
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לאחר הרשעתו    —  התקשורת החילונית, על סוקריה ופרשניה, הספידה את ש"ס כבר כמה פעמים
של אריה דרעי, עם פטירתו של הרב עובדיה, עם הפיצול במפלגה בעת פרישתו של אלי ישי,  

. אולם ש"ס מוכיחה בכל פעם מחדש כי יש לה  21–ובפעם האחרונה לפני הבחירות לכנסת ה
כלכלית של המגזר המזרחי.  – בסיס אלקטורלי יציב, המעוגן בשכבה הנמוכה מבחינה חברתית

לאומית עם העם  –אומיות שכנגד", כפי שהגדיר אותה ליאון, המשלבת הזדהות דתיתנוסחת ה"ל
אשכנזי המדכא, היא נוסחה פוליטית אפקטיבית המוכיחה  – היהודי והתנגדות לממסד החילוני

אפשר   שנים. בהיעדר שינויים דרסטיים, פוליטיים או כלכליים,  35את כוחה המגייס כבר 
 ק מהנוף הפוליטי הישראלי עוד שנים רבות. להניח כי ש"ס תמשיך להיות חל

 מקורות

  אוחזר . Ynet. ראשי ש"ס בעמנואל: מתקרבים אל הימיןבאוגוסט(.  14, 2002אבישי ), בן חיים
 . 3.10.2019–ב
: שמירה על המסורת היהודית ושינויים  2009החברתי  לקט נתונים מתוך הסקר  (.  2010הלמ"ס )

. ירושלים: הלשכה  במידת הדתיות לאורך החיים בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל 
 המרכזית לסטטיסטיקה.  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2061493,00.html
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