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 ?"מדינה יהודית ודמוקרטית"ל" דמוקרטיה יהודית"מה בין "

 אליעזר שביד  

 

של השופט העליון בדימוס אהרן  התפרסם מאמרו ,ח"באדר תשע' א, של יום שישי" הארץ"בגליון 

" האקטיביזם השיפוטי"ומכונן מדיניות " חוק כבוד האדם וחירותו"מנסחו הידוע של , ברק

נסיון  מאמר זה הוא". ודמוקרטית ירותו של האדם במדינה יהודיתח: "על הנושא, במדינת ישראל

ליישב  מטרתו. "מדינה יהודית ודמוקרטית"נוסף לפרש את משמעות הגדרתה של מדינת ישראל כ

דוגלים ל שראל כמדינת לאום יהודית בין הדוגלים בהגדרת מדינת יהמקוטבת  את המחלוקת

. "מדינת כל אזרחיה"כמדינה דמוקרטית במובן של  ,"חוק כבוד האדם וחירותו"על פי , הגדרתהב

ואו החיבור  הוספת ידי-על שותו של אהרן ברק ניסה ליישב את המחלוקתבית המשפט העליון ברא

התפרשה על ידו במשמעות של " דמוקרטית"אבל כיוון שהמלה ". דמוקרטית"ל" יהודית"בין 

כישות קיבוצית " שלטון העם"של  ליברלית ולא במשמעות המקורית-הנאו" מדינת כל אזרחיה"

והמחלוקת בין הדוגלים בהגדרת  בעינה" דמוקרטית"ל" יהודית"נשארה הסתירה בין ( לאום)

לבין הדוגלים ( לאומית-דמוקרטית במשמעותה היהודית" )מדינת לאום יהודית"מדינת ישראל כ

הפרטים על המעדיפה את טובת , ליברלית-במשמעותה הנאו" מדינת כל אזרחיה"בהגדרתה כ

החמירה והפכה למריבה , ו ולכללטובת הכלל והשוללת את התניית זכויות הפרט בחובותיו לזולת

דמוקרטי בכנסת ובין -ישראלי" שמאל"למיפלגות  יהודי-לאומי" ימין"מישורית בין מיפלגות -דו

כבוד "משטרתית הממונה על אכיפת חוק -בית המשפט העליון המייצג את הרשות המשפטית

בסיס הרוב  ליברלי לבין הממשלה המייצגת את הרשות המושלת על-הנאו" וחירותו האדם

שהאקטיביזם השיפוטי של בית המישפט , זוהי ללא ספק סכנה חמורה. יהודי בכנסת-הלאומי

הן ליהדותה של מדינת ישראל והן לדמוקרטיה שלה בשני מובניה  ,העליון מחמיר אותה

ובמאמרו , איפוא, ר נכשלידי ואו החיבו-על ית לדמוקרטיתבין יהוד היישוב המילולי. הסותרים

" יהודיתמדינה "המושג ידי פרשנות סינתטית של -להציל אותו עלאהרן ברק מנסה החדש 

 מאמץ, איפוא, זהו. "חוק כבוד האדם וחירותו"הדמוקרטית כפי שהיא מוגדרת ב מנקודת הראות

 פי-שנועדה על, לאום של העם היהודית הלהיות גם מדיניכולה מדינת ישראל להראות כיצד 

את זכות  המחזירה לעם היהודי" המדינה היהודית"להיות  "האומות המאוחדות"החלטת אירגון 

אין זו מטלה קלה . בעת ובעונה אחת" מדינת כל אזרחיה"וגם , דרתו העצמית ככל העמיםהג

לא שנקודת הראות א .המאמרשל  החשוב חידושו זהו. ספק חיובית ונחוצההכוונה היא ללא ו

-הנאו "חוק כבוד האדם וחירותו"זו של : צדדית-שממנה נעשית הפרשנות הסינתטית היא חד

 צדדי-בעוד שסינתזה מחייבת דיון דו ,"דינת כל אזרחיהמ"במובנה כ הדוגל בדמוקרטיה, ליברלי

נקודת מ אהרן ברקהקודמים גם במאמרו החדש מתעלם ו יבמאמר כמו. משתי נקודות הראות

קרטית שהדמוקרטיה שלה דמו-מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית אות של הדוגלים בהגדרתהר

היישוב שהוא מציע בין . הגדולה המכשילה אותו וזוהי התורפה ,כאילו אינה קיימת, לאומיתהיא 

 מדינת הלאום היהודית לתוךלווייתנית של  סינתיזה אלא בליעה אינו "דמוקרטית"ל "יהודית"ה

שמנקודת הראות של הדוגלים , איפוא, ברור ."מדינת כל אזרחיה"רטיה של הדמוק הגדרת

 .המחלוקת המקוטבת בעינה עומדתו קבילה-במדינת לאום יהודית היא בלתי

 

חירות האדם במדינה יהודית : "בכותרתו כבר מזדקרת לעיןבמאמרו של אהרן ברק ות יצדד-החד

והיחיד של חוקת דרת כערך היסוד המוחלט ומוגכפי שהיא מונחת " חירות  האדם". "ודמוקרטית
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השאלה הנדונה . היא גם הנחת היסוד של המאמר" וחירותוכבוד האדם "חוק  פי חוק-המדינה על

" בוד האדם וחירותוחוק כ"כפי שהוא מוגדר ב רותיכיצד ניתן לקיים את ערך הח, איפוא, היא

ה של המדינה לאור מושג את יהדות לפרש הכוונה המוצהרת בדרך זו היא ?במדינה יהודית

תוך התעלמות  מן הסתירה . ולא כפי שהוא מוגדר בתורת משה "מדינת כל אזרחיה"החירות של 

יהודית -דמוקרטיה הלאומיתהדוגלים בהמחלוקת בין  ת אלה למרות שהיא מוקדשתי הגדרובין 

 ".מדינת כל אזרחיה"המכונה ליברלית -נאודוגלים בדמוקרטיה קפיטליסטית ל

 

לאומית מתבטאת גם באופן שבו -המאמר מנקודת הראות היהודית התעלמותש, איפוא ,טבעי

ערכיה של מדינת ישראל : ""שראל כמדינה יהודיתערכי י"מציג אהרן ברק בפתיחת מאמרו את 

יש הרבה מדינות דמוקרטיות . כמדינה יהודית מייחדים אותה משאר המדינות הדמוקרטיות

לכאורה ." רק מדינה דמוקרטית אלא היא גם מדינה יהודית בעולם אך רק מדינת ישראל אינה

אבל . יהודית יכולים לאשר אותה הדוגלים במדינת לאום זוהי קביעה אובייקטיבית למהדרין שגם

. בהקשרו של המאמר שלפנינו הפרטיקולרית ולא לפי דיוק משמעותה רק במובנה האוניברסלי

בין , ידה ואין בעולם עוד מדינה יהודיתמדינת ישראל היא המדינה היהודית היח: וודאי

אולם האם עובדה זו מייחדת את מדינת . במובן זה היא מיוחדת. דמוקרטית ובין לא דמוקרטית

הרי לפי אותה משמעות טריביאלית כל המדינות ? "מדינת לאום"גם מבחינת היותה  ישראל

. וכן הלאהכמדינה צרפתית  צרפת, אנגליה כמדינה אנגלית: מינןהדמוקרטיות בעולם הן יחידות ב

עד  .מודרני-רק בעידננו הפוסט נכונה מנקודת הראות הזאת קביעתו של אהרן ברק יכולה להראות

בעולם מדינות לאום  המודרניות מלחמת העולם השנייה היו כל המדינות הדמוקרטיות

גם פי החלטת האומות המאוחדות לפי הד-שקמה על ,דמוקרטיות ממש כמדינת ישראל

שנייה המירו כמה ממדינות אכן אחרי מילחמת העולם ה. המקובל בימים ההם לאומי-קרטיהדמו

מדינת כל "בדמוקרטיה המפורטת המוגדרת כשלהן את הדמוקרטיה הלאומית !( לא כולן) אלה

נשארו מדינות הלאום  שכולן ית אובייקטיבית באמת מגלהבחינה ביקורת אולם". אזרחיה

, כלומר, הגלובליזציה רק הנמיכו את הפרופיל הלאומי שלהן לטובתהן  .אזרחיהן רוב המהווה את

גם גרמו ידי כך -על. כדי להתעצם מבחינה כלכלית ,לטובת כלכלת השוק החופשי שביסודה

נות להופעת תנועות לאומניות מתחזקות והולכות השואפות להחזירן להגדרתן המקורית כמדי

 .שמת מטרתןלאום ונראה שתנועות אלה כבר קרובות מאד להג

 

: של ישראל כמדינה יהודיתאת המשך דבריו של אהרן ברק על ערכיה  על יסוד ניתוח זה נקרא

היא מדינה שלכל יהודי הזכות לעלות אליה ושקיבוץ . מדינה יהודית היא מדינתו של העם היהודי"

של היא מדינה שההיסטוריה שלה שלובה ושזורה בהיסטוריה . הגלויות הוא מערכיה הבסיסיים

. ושחגיה העיקריים משקמים את תקומתה הלאומית, ששפתה העיקרית היא עברית, העם היהודי

היא מדינה . בעריה ובמושבותיה היא בראש דאגותיה, היא מדינה שהתיישבות היהודים בשדותיה

ות פתרון בעיית העם היהודי נועדה להישמנציחה את זיכרם של היהודים שנטבחו בשואה ואשר 

היא מדינה המטפחת . ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל-ת והעצמאות עלמחוסר המולד

היושר , הצדק, היא מדינה שערכי החירות, חינוך יהודי ואהבת העם היהודי, תרבות יהודית

והיא מדינה , ך הוא יסוד מוסריותה"היא מדינה שהתנ. והשלום של מורשת ישראל הם ערכיה

היא מדינה שבה ערכי מורשת היהדות ' מדינה יהודית'. שובשהמשפט העברי מהווה בה תפקיד ח

אובייקטיבית  לכאורה גם פיסקה זו נראית ."וערכי ההלכה היהודית הם מערכיה הבסיסיים
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שנחקקו בראשית שנות וכמה חוקים " מגילת העצמאות"מצטטת למעשה את יא ה .ומוסכמת

ת ישראל הוגדרה ללא עוררין כאשר מדינ ,"חוק כבוד האדם וחירותו"המדינה לפני חקיקת 

 ך"בהנחה שהתנ)ך "מעוגנת בתנויהודית  וקרטיה שלה היאיהודית שגם הדמהלאום הכמדינת 

גם  הואו כל עמי האנושותכי אם ל, לא רק לעם ישראל הוא ספר מכונן "ספר הספרים הנצחי"כ

מובן ם שוב נשאלת השאלה באיזו אול (.מודרניתהדמוקרטיה הלאומית ה מקור ההשראה של

 בחינה? המדינות הדמוקרטיות בעולםמתארת את ייחודה של מדינת ישראל מכל שאר  פיסקה זו

הם מיוחדים , "חוק השבות"הבאים לידי ביטוי ב ,הערכים הציוניים שרקמעלה ביקורתית 

הייחודית של העם היהודי כעם גולה  שנועדה לפתור את מצוקתו לדמוקרטיה הישראלית כמדינה

הנמנים בפיסקה  כל שאר הערכים.  רעה לאורך אלפיים שנות גלותידם ל-פלה עלבין העמים ומו

 :מיוחדים למדינת ישראל באותו מובן שהיותה מדינת לאום יהודית מייחדת אותה המצוטטת

את , של עמה את ההסטוריהמהן מייצגת כל אחת ש הדמוקרטיות הלאום  מדינותכמוה ככל 

ואת אהבת עמן והנאמנות  של תרבותו ודתו קנונייםאת המקורות ה, שלו המורשת התרבותית

ה מסתפק בציון כללי של מחוייבות המדינ אהרן ברקשנשים לב בהקשר זה  .לזהותו וליעודו

אומר דבר על מה שבאמת מייחד את מורשתו אינו הוא אך , להסטוריה שלה ולמורשתה

גם . של שאר העמים לאומיות-הסטורית של העם היהודי מכל המורשות התרבותיות-התרבותית

   .התעלמות זו אומרת חקרני ועוד נשוב אליה בהמשך

 

בגלל  הדמוקרטיות הערך הציוני המייחד באמת את מדינת ישראל מכל המדינותאל , איפוא, נחזור

. פעמי של העם היהודי כעם גולה שסבל מאפלייה ורדיפה במשך אלפיים שנות גלות-מצבו  החד

מפלה לטובה  מפני שחוק השבות הציוני וכל המסתעף ממנו קרטיתזהו ערך בעייתי מבחינה דמו

 ,וממילא הוא מפלה לרעה את בני המיעוטים הלאומיים במדינת ישראל את בני העם היהודי

. של פליטיו" זכות השיבה"ובייחוד את המיעוט הפלשתיני הגדול התובע ממדינת ישראל את 

עיה כל עוד הוא מלכתחילה כל ב אין לאהרן ברק" ערכי היהדות"נחזור ונדגיש תחילה שלגבי שאר 

בלי " הלכה"וכ" חגים ומועדים"כ, "מקורות"כ, "מורשת"כ, "הסטוריה"כ מגדירם באורח כללי

ם כל אדם זכאי" חירות האדם" מנקודת הראות של ערך. דם העצמי מבחינת תכנםלבחון את ייחו

 חילה לבניהם ובלבד שלא יכפות ולהנהתרבותי ל קבוצה של בני אדם לבחור במורשתםכו יחיד

 לאהרן ברק מאפשר אותו שיקול דעת: אבל במחשבה שנייה. אחרתאותה על אחרים שמורשתם 

במחשבה : הציוני המייחד את ישראל כמדינה יהודית עם ערך הדמוקרטיה ליישב את חוק השבות

שבים כל העמים היו. זכות ההגדרה העצמית של עם במולדתו היא אוניברסלית שנייה הרי

של " ורמליזציהנ"שגם הציונות השואפת ל נובע מכאן. ובמדינותיהם מגוננים עליה םותיהבארצ

העם היהודית זכאית להגשים את המטרה שלשמה היא הוקמה כדי להשוות את העם היהודי לכל 

אין ספק שהעם היהודי זכאי למולדתו : מלכתחילה, איפוא, מתעוררת לא הבעייה .העמים

ותה בגלל הפגיעה בא, בדיעבד הבעיה נוצרת. ספק שלכל יהודי הזכות להתאזרח בהולמדינתו ואין 

מנקודת . זכות שיש לעם הפלשתינאי ולכל בניו להיות אזרחים שווי זכויות בארצם ובמדינתם

כבוד "הרי חוק זהו סכסוך בין זכות מוחלטת לזכות מוחלטת ש הראות המשפטית של אהרן ברק

ידי -הוא מכיר רק בהגבלת זכויות על. ידי חובות-בהגבלת זכויות עלאינו מכיר " האדם וחירותו

סכסוך בין יחידים : פלשתיני איננו יוצא דופן-ומבחינה זו הסכסוך היהודי אילוצי המציאות

וקבוצות שונות על רקע השאיפה להגשים אותה זכות השווה לכולם הוא לצערנו מציאות יום 

נם של סכסוסכים כאלה הכין אהרן ברק את הכלי יומית בכל מדינה דמוקרטית ולשם פתרו
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ידי וויתור הדדי -המאפשר לשני הצדדים להגשים את זכותם על ,"מידתיות"המשפטי המכונה 

הפתרון המידתי הוא . פלשתיני במדינת ישראל-כך גם לגבי הסכסוך היהודי .היוצר ביניהם שוויון

מדינת ישראל ובהתקבלותו כאזרח שהאפלייה המתקנת לטובה של היהודי מסתיימת בעלייתו ל

לכל אזרחי ישראל  חברתית והפוליטית יהיה שווה-אך מבחינת היקלטותו הכלכלית. שווה זכויות

ח של שום העלייה היהודית לא תפגע בזכויות האדם והאזרבדרך זו . ודתלאום , ללא הבדל של מין

הדוגל  ,"וחירותו כבוד האדם"מנקודת הראות של חוק ש יש להודות. קבוצת מיעוט אחרת

בלי הבדל  בני אדם פרטייםשוות של כל האזרחים באשר הם  ודואג לזכויות "מדינת כל אזרחיה"ב

היהודים זוכים בתיקון מצבם הפרטי  הפרטים :זהו פתרון מושלם ,לאום ודת, מוצא, של מין

עה או כיהודים וכל הפרטים הפלשתינים שומרים על זכויות האזרח הפרטיות שלהם ללא כל פגי

כמובן בתנאי שנתעלם מן ההבט הלאומי הקובע גם את מעמדו ואת הרגשתו של הפרט . קיפוח

הרי ברור שזהו פתרון משפטני תאורטי שמבחינת המציאות ? אך מה לעשות. המשתייך אליו

הסכסוך בין בני העם היהודי לבני העם : הסבה היא ברורה. הממשית הוא פיקטיבי לחלוטין

הציונות שואפת לנורמליזציה של העם היהודי . אלא לאומי ודתי פרטי-אזרחיהפלשתינאי איננו 

קביעת העברית כלשון , יישוב הארץ על ידי יהודים, העלייה וחוק השבות. בין לאומיםכלאום 

להבטיח את הרוב היהודי  נועדו המדינה וכל יתר ערכי המדינה היהודית שאהרן ברק מונה

 ם כךמשו. הלאומית של העם היהודית במדינתובונות את הרי ובאמצעות הזהות הלאומית

, הפלשתינאים ח"פליטי תש של" זכות השיבה"בתוקף את דרישת דוחה ישראל  ממשלת 

 ,תיןהלאומית בפלש המבוססת על שאיפת הפלשתינאים להחזיר לעצמם את הרוב והריבונות

קבל את פתרונו של אהרן ומשום כך גם היהודים הציונים וגם הפלשתינאים הלאומיים לא יוכלו ל

ידי העלייה והפלשתינאים -הציונים בשאיפתם לייצב את מדינת הלאום היהודית ריבונית על: ברק

סכסוך בין שני ההפתרון של . בהתנגדותם לעלייה היהודית ובדרישתם הנגדית לזכות השיבה

על יסוד  רק והדתיית יושג לאומים שאינם רוצים ואינם יכולים לוותר על זהותם הלאומיתה

כאשר גם הפלשתינאים יאמצו  ,דתי ורק על יסוד הדמוקרטיה הלאומית-הכרתו כסכסוך לאומי

זהו חזון  .הכרה הדדית בין שתי מדינות לאום דמוקרטיות החיות זו בצד זו בשלום ידי-על ,אותה

ואינה מוכנה להשלים  שהגשמתו רחוקה מאד מפני שהלאומיות הפלשתינאית איננה דמוקרטית

ף מוכן "אש: ידי כך פרדוכס הגובל באבסורד-נוצר על. יומה של ישראל כמדינת לאום יהודיתעם ק

אך לא בשביל העם , בשביל מדינת ישראל" מדינת כל אזרחיה"לאמץ את רעיון הדמוקרטיה של 

ידי רוב פלשתינאי -תיהפך על" מדינת כל אזרחיה"מתוך תקווה שמדינת ישראל כ, הפלשתיני

יוני במדינת צ-האם אין זו סבה מספקת לרוב היהודי. ת לאום פלשתינאיתשייווצר בה למדינ

שעל יסודה ניתן לפתור בהצלחה  ,"מדינת כל אזרחיה"ישראל להתנער מן הדמוקרטיה של 

 ?סכסוכים בין פרטים אך היא חסרת אונים בהתמודדות עם סכסוכים לאומיים

 

הנחת היסוד . ברק במאמרו של אהרןהמוצעת  הכוללת בפרשנות הסינתטיתאל הדיון אנו באים 

ידי תאום -ניתנת ליישוב על "מדינה הדמוקרטית"ל" המדינה היהודית"שלו היא שהסתירה בין 

אלא ששוב היא  ,הנחה הנראית על פניה סבירה". ערכי היהדות"ל "ערכי הדמוקרטיה"פרשני בין 

 אהרן ברק מניח. מתעלמת מפשטנותה הסתמית העוקפת את המוקש שאותו היא אמורה לסלק

 ,ליברלית של מדינת כל אזרחיה-זו הנאו: מיתית אחתשיש במציאות רק דמוקרטיה א כאמור

, הוא מבחין" ערכי היהדות"לעומת זאת ב ,"חוק כבוד האדם וחירותו"פי -שאותה הוא מגדיר על

מבחינתו יש . בין ערכים אוניברסליים לערכים פרטיקולריים, סתמית-גם זאת בצורה כללית
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היא יוצרת מכנה משותף רחב בין ערכי הדמוקרטיה האמיתית האחת : בחנה זו משמעות גואלתלה

את " מידתית"שעל ידה ניתן לכאורה לפתור באותה דרך , אוניברסלית, שהיא כמובן, והיחידה

לבין השקפת העולם  ,הסתירה בין השקפת העולם ואורח חייהם של היהודים האוניברסליים

לכל יהודי ישראל להעדיף  ,איפוא, אהרן ברק ממליץ. דים הפרטיקולרייםים של היהוואורח החי

ככתוב  ,השלום לאור חזונם של נביאי ישראל, השוויון, החירות: ערכי היהדות האוניברסלייםאת 

 אבל. בין יהדות המדינה לדמוקרטיות שלה גמורה זהות ידי כך תיווצר-שכן על ,במגילת העצמאות

שולל כפייה של  החירות ערך. הדות הפרטיקולריים יש לו פתרון של כבודגם בשביל נאמני ערכי הי

את ערכי המעדיפים , וביתר שאת החרדים, היהודים האורתודוכסים על אוניברסלייםהערכים ה

המבדילה ומייחדת את העם היהודי מכל  ,שתורת משה מכוח אמונתםהיהדות הפרטיקולריים 

ם כלפי הלכותיה הפרטקולריות המחייבת אות" תורה מן השמים"היא  ,כעם הנבחר העמים

 החוקת המוחלטת שאהרן ברק מחזיק בה שלפיה זאת בניגוד לאמ. באורח מוחלט והאוניברסליות

ידי בית -ידי הכנסת ומתפרש על-נחקק על: הוא חילוני המחייב את כל אזרחי מדינת ישראל

": מידתי"הפתרון ה  אתשוב  הוא מציע ליהודים הפרטיקולריים משום כך. המשפט העליון

ויקיימו ברשות היחיד שלהם את כל חוקיה  "תורה מן השמים"יאמינו כרצונם ב. אדרבא

לכפות את אמונתם ואת חוקיהם על  עליהם להכיר שאין להם זכות ומצוותיה אבל ברשות הרבים

ם שאינ ת זכויותיהם ועליהם לציית לחוקיה הטוביםהמבטיחה להם אהחילונית מוסדות המדינה 

חוק "מנקודת הראות של . ברשות היחיד שלהם פי אמונתם-מפריעים להם להאמין ולחיות על

המבוסס על העיקרון הליברלי של הפרדת הדת  ון מושלםפתרזהו בלי ספק " כבוד האדם וחירותו

המחייבת אותו סוף סוף  אהרן ברק נתקל בבעיה: אבל כאן הבעייה מסתבכת .מן המדינה

: ערכים האוניברסליים והפרטיקולריים של היהדות מנקודת הראות שלהלהתמודד עם הגדרות ה

הראות ם יכולים לקבל את פתרונו מנקודת אורתודוכסים והחרדי-אם גם היהודים הדתייםה

עומק הבעיה הוא כמובן ההתנגדות של התנועות הדתיות במדינת ישראל להפרדת הדת מן ? שלהם

במדינת ישראל . שדת רוב אזרחיהן היא נוצרית ,הנהוגה במדינות הדמוקרטיות בדרך המדינה

דורשים הן הציונים הדתיים והן החרדים שמדינת ישראל תאכוף כמה חוקים דתיים כתנאי 

היישובית , הממשלתית, האזרחית להשתתפותם הפעילה בתחומים השונים של רשות הרבים

זוהי כמובן דילמה חמורה . עם אחדוכתנאי להזדהותם עם אחיהם החילוניים כבני הצבאית ו

שהרי ההיענות לדרישה דתית  .ליברלית שבתור שכזאת היא חילונית-מנקודת הראות הדמוקרטית

כפי שחוק " חירות האדם"הסותרת את ערך " יה דתיתכפי"כמנקודת הראות החילונית  זו נראית

אהרן ? "מידתי"זאת אפשר להציע פתרון ההאם גם לדילמה   .מגדיר אותו" כבוד האדם וחירותו"

מזכה את אזרחי המדינה  כפי שהוא מגדיר אותו רותיערך הח. ברק אינו נרתע מן האתגר הקשה

, שווי זכויות בכל מוסדותיה הכלכליים אורתודוכסים והחרדים להיות שותפיםהדתיים ה

מצוות הממשלתיים והצבאיים בלי שייאלצו לעבור על חוקים ו, התרבותיים, החברתיים

מחייבים החלטית שכן אם בהשתתפותם בתחומים אזרחיים אלה ייאלצו להפר  שמבחינתם הם

גם ש הבעיה היא! ו בעקיפין תמנע מהם האפשרות לממש את זכותםאת מצוות דתם במישרין א

בלי שיאלצו לקיים חוקים  בתחומים אלה האזרחים החילוניים זכאים להיות שותפים שווי זכויות

ומגבילים את  לרצונם הם מנוגדים ערכיהם החילונייםל הם אינם מנוגדיםשגם אם  ,דתיים

זוהי התנגשות בין . ניתסותרים את יסוד השקפת עולמם החילו חירותם ומבחינה זו הם אכן

חירות לחירות ובין זכות לזכות במיסגרות ששני הצדדים זקוקים להם במידה שווה ומוכרחים 

פעילות המשותפת ל במידה ההכרחית דייםהד כן הפתרון המידתי הוא וויתורים-לקיימם יחד ועל
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התנהג על זכותם ל חילונייםה שבהם יוותרו ובמוסדות העירוניים הצבא במוסדות המדינה

בשרותים ובמסחר יוכלו החילוניים לנהוג , אבל ברשות הרבים המשותפת ליחידים. כרצונם

 אות הדתיתאבל מנקודת הר .נקודת הראות החילוניתו בלי ספק פתרון קביל מזה .כדרכם

חברה פילוג ה נובעת ממנו למעשה הואהתוצאה ה. ומבחינת היחד הלאומי הוא בלתי קביל

המעצבת היהודית במדינת ישראל מכל ההיבטים של חיי החברה והתרבות הרוחנית  אזרחיתה

מסוגרות זו מזו בשכונותיהם , לשלוש ישויות קולקטיביות נבדלות, השקפות עולם ואורחות חיים

אך ורק במישור  כיחידים תתקייםכשהפגישה בין בניהן  וביישוביהם הכפריים העירוניות

. בלבד אינטרסים כלכליים ובטחונייםשל על בסיס  פוליטית-והארגונית הציביליזציה החומרית

יהודי דתי וישראלי חילוני בצדם של שאר מיעוטים : ות לאומית זהו פילוג לשני עמיםמנקודת רא

כדי  יהודיתישראל שקמה כמדינת לאום  קריסתה של מדינתאת  כרחיחולל בההוא . לאומיים

שמנקודת הראות , איפוא, ייתכן .להגשים את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי בין העמים

ן ברק המתייחס ללאומיות כישות מדומיינת זהו באמת אהר יברלית שלל-של הדמוקרטיה הנאו

" תרבותית-רב"היא בהכרח גם מדינה " רחיהמדינת כל אז"דמוקרטיה של : הפתרון הרצוי

אבל מנקודת הראות של . המתאחדת רק על בסיס הציביליזציה החומרית האחידה שלה

גם אלא מבחינה אידאולוגית בלתי קביל פתרון לא רק  הציונית זהו לאומית-יהודיתהדמוקרטיה ה

 .קיומה של מדינת ישראל על איום

 

עלם אהרן ברק גם מן בין הדת למדינה במדינה יהודית מתאולם בהתמודדות עם סוגיית ההפרדה 

שהחרדים פרדת הדת מן המדינה בעוד לה נמרצות שבגללה דווקא הציונות הדתית מתנגדתהסבה 

בוגדים אלה שמבחינתם הציונים הדתיים הם , הקיצוניים ביותר דווקא :הם אמביוולנטיים לגביה

 ,בה גולים ומדינת ישראל היא מדינה זרה שהם החילונים הם גויים, המשתפים פעולה עם הגויים

. הלכתית-שסבת ההתנגדות היא עקרוניתאהרן ברק מניח . פרדת  הדת מהמדינהתומכים בה

, תווהחרדי כולל האורתודוכסיה, דתיות-יהודיותכל התנועות ה בדיעבד. הי הנחה שגויהאולם זו

הסבה . בה ומקפידות על קיומה דבקות, הפרדת הדת מן המדינהתומכות ב בעם היהודי שבתפוצות

על יסוד הפרדת הדת מן המדינה במדינות הגויים יכולים היהודים לקיים את אורח : ברורה

זכויות וחובות אזרחים שווי היות עם זאת ול האוטונומיות בקהילותיהםהלכתי -חייהם הדתי

העיקרון הוא  חיוב הפרדת הדת מן המדינההבסיס ההלכתי ל. מוקרטית הגוייתבמדינתם הד

, זו היא שחוק המלכות הגוייתשל קביעה  המשמעות המדוייקת". דינא דמלכותא דינא"ש הקובע

חוק עריץ שהוא בבחינת ולא  ,אחראית לטובת כל אזרחיההאם הוא חוק צדק הראוי למלכות 

מכבדת את מפני שמלכות כזאת . תורת משה חוקימחייב את היהודים כמו , "גזילא דמלכותא"

היא מגוננת עליהם והם נהנים משרותיה , הלותיהםקדתם ב יהודים לקיים את מצוותזכותם של ה

גם אם המלך הגוי  :נדייק יותר. כן היא מלכותם והם משלמים מיסים ומתפללים לשלומה-ועל

פי -עלמאזרחיו שהוא זכאי לדרוש אותו  ,צבאי או כלכלי שרותלתת לו יהודים אזרחיו הידרוש מ

כמובן רק אבל , ולחלל את השבת תתול פי ההלכה-על מחוייבים יהיו הם, בשבתודווקא  ,חוק

. שבת בזמנו ולא להכריח את היהודים לחלל לקבל את השרות הנחוץ לו  היא בתנאי שכוונת המלך

 המתבטאת .בין מלכות האל" דברים"ספר  הוא ההבחנה של "דינא דמלכותא דינא"היסוד ל

האנושי האוכף את מלך ישראל  של ובין מלכותל ,אותו שבינו לבני האדם העובדיםבמצוות 

שלו ומלך " מלכות השמים"הבחנה זו קובעת שהאל ב. ובין אדם לעמשבין אדם לחברו ו החוקים

ידי חוקי הצדק שעל -ישראל האנושי במלכותו הארצית הם ריבונים במלכותם ומוגבלים רק על
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ו ואינם מתערבים זה במלכותו את החוקים של, איפוא, אוכף כל אחד מהם. יסודם הם מולכים

את החוקים המתייחסים  עבאמצעות מלאכיו ושליטתו הישירה בכוחות הטבאוכף אלהים  של זה

אוכף את חוקי מלכותו  ,נביאיו וזקניו, כהניו ידי-מתוך בני עמו על נבחרש ,מלך ישראלולעבודתו 

אבל כרבון , המלכויות שהוא כפוף להם מכוח כפיפותו למלכות האלהים שנתן לעמו את תורת שתי

חייליו ושוטריו רק את חוקי מלכותו , משרתיו, במלכותו הארצית הוא אוכף באמצעות שריו

לא את החוקים שבין האדם אדם לחברו ובין אדם לעמו ולמדינתו והמתייחסים ליחסים שבין 

יש כי בהקשר זה ראוי להדג. ומתוך אהבתו אלהיםהיראת  שאותם יש לקיים ברצון מתוך, לאלהיו

כמחווה של כבוד ותודה לבוראו דת האלהים הוא רק ברצון עבו תורת משה קיום מצווה של לפי

 דם מקיים מצווה של עבודת האל מפני שבני אדם כפו אותן עליו אינוא. שנתן לו את מתנת החיים

משמע שבמצוות שבין אדם לאלהיו הכוונה . אלהים כי אם את האדם העריץ הכופה עליו עובד את

 . כפייה דתית סוג של לכל נגדות עקרוניתוהרי זו הת .א הקובעתהי

הלכה עקרונית ובתור שכזאת היא מחייבת ומיושמת גם , איפוא, הוא "דינא דמלכותא דינא"

גם בלי המלצתו של אהרן ברק היהודים הדתיים . יום-ניווכח בזאת בחיי היום. במדינת ישראל

מדינת ישראל ובסכסוכים ל החוקים האזרחיים של מקיימים את כ ,כולל החרדים, מכל הסוגים

החברה והמדינה הם מצייתים למשטרה ונשפטים בבתי המשפט של , לחיי הכלכלההמתייחסים 

של עבודת האלהים שאותם  לקיום מצוות רק ביחס ההסתייגות מכלל זה מתעוררת. המדינה

מסורתיים וחילוניים וגם  ,מחוייב היהודי הדתי לקיים גם ברשות הרבים המערבת יהודים דתיים

, תפקידים שונים במוסדות חילוניים כשהוא משתמש בשרותים עירוניים וממשלתיים או ממלא

מפני שבתחומים אלה לא די בכך שהיהודי הדתי כיחיד יקיים את . ממשלה, משטרה, כמו צבא

ן יהיו גם שאם לא כ, ידי הימנעות מהפרתה-וכל עובדיו יכבדו אותה על, המצווה אלא גם המוסד

 זוהי כמובן התנייה הנובעת מתכונתה הלאומית של תורת משה. היחידים הדתיים שותפים להפרה

יהודים ערבים . שניתנה לעם ישראל כעם נבחר והוא קבלה על עצמו כהתחייבות לאומית לדורותיו

פי זה לזה ומחייבים זה את זה מכוח ההכרה המעוגנת בתורת הברית שכל זכות מעוגנת בחובה כל

איפוא הסבה שבגללה בעיית , זוהי. וכל חובה כלפי הזולת והכלל מעוגנת בזכות ,הזולת והכלל

 ממנה נובעת. ישראל היהודית ולא בתפוצות רשות הרבים של המלכות מתעוררת דווקא במדינת

את  ובמוסדותיה חילונית שלה-ברשות הרבים הלאומית הדרישה שמדינת הלאום היהודית תאכוף

אך נדגיש בהקשר זה . םדתיים להשתתף בהיהודים ירתן מהווה תנאי ליכולתם של המצוות ששמ

מתוך , היא האוכפת את המצוות הללו על החילוניים שאינם מחוייבים להםהמדינה החילונית ש

. "הרבנות הראשית"בסמכותה החילונית ולא בסמכות הדתית של האינטרס הלאומי שלה ו

שמנקודת הראות  הנובעת מאינטרס האחדות "כפייה לאומית"אלא " כפייה דתית"אין זו , כלומר

כמובן בתנאי שרוב אזרחי המדינה מזדהים עם אינטרס , פסולשל הדמוקרטיה הלאומית אין בה 

ליברלית המופרטת -מה שאין כן מנקודת הראות של הדמוקרטיה הנאו, האחדות הלאומית

 דינה דמוקרטית כזאת אינטרס אושרםכי במ .כפרטים "כל אזרחיה"שהרבון בה אינו העם כי אם 

 .כפי שהם מגדירים אותו הוא הקובע של היחידים

 

בין הדת למדינה במדינת  המלאה הראשונה להתעוררות בעיית ההפרדה הסבה ,איפוא, זוהי

השניה היא העובדה שבתקופת היישוב הונחה התשתית של מדינת ישראל בארץ  הסבה. ישראל

-האורתודוכסית)הציונות הדתית . א: ל תנועות אידאולוגיותה סוגים שארבע ידי-ישראל על

 תוהחרדי. ד, קפיטליסטית-הציונות החילונית. ג; המרכסיסטית-החילוניתהציונות  .ב; (מודרנית
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זהו צרוף אנטגוניסטי מקוטב של שתי תנועות דתיות אורתודוכסיות יריבות ושתי . האנטי ציונית

מפעם לפעם  שגלשההתנהלה מלחמת תרבות  שבין כולן ,יריבות דתיות קיצוניות-נועות אנטית

היה ברור שהסיכוי לקיום העם  היריבות הללו למנהיגי כל התנועות יחד עם זאת. לאלימות קשה

ושאף תנועה יהודית אינה יכולה לוותר על  לאומית היהודי בארצו ובגולה מותנה באחדות

לכבוש את כל העם כדי להנהיגו , זו את זו כדי לנצח, איפוא, הן לחמו. להיפרד מהןאו  יריבותיה

תמיד , וכיוון שהבינו שלאף מיפלגה אין סיכוי לנצח יצרו מפעם לפעם ,לפי דרכן אל מטרתן

שאיפשרו , מבוססים על ויתורים הדדיים הסכמים, חיצוני חמור על העם כולואיום התעורר כש

של יים והחילוניים במיסגרת את יחסי הדת שהסדיר" סטטוס קוו"ה הסכם. אחדות מול האויבים

: ראוי להדגיש. הוא אחד מהסכמים אלה היהודי בארץ ישראלהמוסדות הלאומיים של העם 

מנהיג  ,לרב ריינס ,שדגל כידוע בהפרדת הדת מן המדינה, הסכם הסטטוס קוו נחתם בין הרצל

 בן גוריוןידי דויד -על הוא אושרר עם הקמת המדינה. בקונגרס הציוני השישי תנועת המיזרחי

ף הסכמות שלא ניתן לאכואבל הנסיון מעיד . הכנסתחקיקה של כך ב-ואחר ראש ממשלת ישראל

על הציבור כולו אם אין הוא מוכן ברובו לקיים אותו מרצונו מתוך הכרה שהוא הכרחי כאלה 

התקיימו בתקופת " סטטוס קוו"זוהי הסבה שבגללה הסכמי ה. להגשמת מטרה לאומית משותפת

 אולם מאז עד היום הם מתקיימים רק .בעשר השנים הראשונות אחרי הקמת המדינההיישוב ו

. אינו מתחשב בהם, גם המסורתי, הצבור החילוני. במוסדות השלטון וגם בהם ברשלנות מופגנת

-חברה הרב"ושל ה" מדינת כל אזרחיה"השפעת הנורמות של . הנוחות הפרטית היא הקובעת

היא ברורה , "חוק כבוד האדם וחירותו"יישמות את הגיונו של מההקשורות זו בזו ו ,"תרבותית

לומר  ,איפוא, בהסתכלות מסכמת ניתן. העדפת טובת הפרטים על טובת הכללומכרעת בכיוון 

דתי לא פחות מן המרכסיזם -הוא לא רק חילוני אלא גם אנטי" חוק כבוד האדם וחירותו"ש

כותם של הדתיים למיניהם להאמין באלהים זאת למרות שהוא מכבד את ז. והקפיטליזם החומרני

הוא דוגל בערכים : ובתורתו ולקיים את מצוותיהם במשפחותיהם ובקהילותיהם האוטונומיות

הסותרים את הדת ומחייבים את התנועות והיחידים הדתיים להסתגר ולהיבדל אוניברסליים 

לא יצליח להתגבר " יהכל אזרח מדינת"המבוסס על הדמוקרטיה של " מידתי"שום פתרון  .מפניו

 .גביר אותוהוא מ. להפך. זה מאייםעל פילוג 

 

חוק כבוד "יחסו של אהרן ברק מנקודת הראות של  :בזאת אנו מגיעים לסוגיה האחרונה של דיוננו

ליהדות " מכנה משותף"שאותם הוא מזהה ב דותלערכים האוניברסליים של היה" האדם וחירותו

הוא . רק בדמוקרטיה אמיתית אחת, כאמור, מכיר רי הואשה. קרטיה כפי שהוא מפרשהולדמו

האוניברסליים בתנאי מציאות  רחה ליישם את ערכיהבעובדה שכל מדינה דמוקרטית מוכ מכיר

מכיר בייחודה  הוא  ,מבחינה זו ורק מבחינתה. המיוחדים להפרטיקולרית הסטורית -תרבותית

יהודית -בייחודה כדמוקרטיה לאומיתאבל הוא אינו מכיר , החריג של הדמוקרטיה הישראלית

ערכי  שערכי היהדות האוניברסליים חופפים אתפריורי -היא ההנחה א התוצאה. מבחינת ערכיה

שוויון כל בני האדם באשר הם בני אדם , חירות: "מדינת כל אזרחיה"הדמוקרטיה הליברלית של 

תו את האפשרות שתורת אינו מעלה על דעוהוא , הגר-מוסר של אהבת הרע ואחוות, קלפני החו

 משה המונותאיסטית מגדירה את כל הערכים האוניברסליים הנעלים הללו בהגדרות הפוכות

 ברק אהרן ו שללדעת מול הדמוקרטיה האמיתית היחידהש, כלומר,  מהגדרותיו וסותרות אותן

 .מציעה תורת משה דמוקרטיה אמיתית אחרת הסותרת אותה
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במשמע זה ששום חוק טבעי אינו  יח שהאדם נולד בן חוריןברק מנאהרן . נפתח במושג החירות

תפקודו והנאתו בגבולות המצוי בסביבתו , ברצונו לשם שרידתו מגביל אותו בעשיית כל העולה

של האדם גם  זוהי זכותו הטבעית" חוק כבוד האדם וחירותו"לפי . הפיסיתיכולתו בגבולות ו

. ידי הגדלת אופקי המצוי שבגבולות יכולתו-עלמרצונו להיטיב לעצמו חברה שלתוכה הוא נכנס ב

ה שהגבלה זו הכרחית להשגת מטרת אלא במידאת יחידיה להגביל  ,איפוא, אינה רשאית החברה

זאת מפני שבכניסתו לחברה מבטא כל . לספק בשפע את כל צרכי קיומם ואושרם: התחברותם

בל על עצמו את התנאי שאם הוא גם מק. מרצונו לקבל על עצמו הגבלות כאלה את הסכמתו יחיד

אך  ,מונעת הפרות כאלהמרתיעה שמידתית  ידי ענישה-על יפר את התחייבותו היא תאכף עליו

חוק כבוד האדם "לפי , איפוא, גידרה של החירות היא. חורין-אינה פוגעת בכבודו כאדם בן

מחסום בלי להתקל ב במלוא עצמתם המוגבלתהיכולת לממש את דחפי הטבע האנושי  "וחירותו

 . חיצוני

 

הגדרת החירות בתורת משה היא הפוכה מפני שהיא מזהה את החירות עם יכולתו של האדם 

שהוא באמת רע מבחינת  ,("נחמד"ה)לבחור בצורה מושכלת בין טוב לרע ובייחוד בין טוב מדומה 

אבל תוצאתו טובה לאדם הפועל  ,שעלול להראות לא נחמד ואפילו דוחה, לטוב אמתי, תוצאתו

. נולד חופשי קובעת שהאדם לא הגדרת החירות בדרך מושכלת זו. ולסביבתו החברתית והטבעית

מתפתח על כורחו הוא חי ו .שנולד בסביבה שבה נולד ובנתוניהלא בחר להוולד כמו הוא  .להפך

את שכלו המאפשר לו לבחור בחירה מושכלת . ועל כורחו ימות, בגבולות יכולותיו הטבעיות

החברה . את מורשת תרבותםהמנחילים לו , העם, הקהלה, המשפחה: בה נולדש מפתחת החברה

. על ידי התחייבויותיהם כלפיה וגם מגבילה אותה המעניקה ליחידיה את חירותם, איפוא, היא

ו הטבעיים של האדם המגשימה את דחפי המשמעות הנובעת מכאן היא שלא כל עשייה אנושית

המושכלת  כי אם רק העשייה ,ירותו הרצונית המושכלתהיא בגדר ח ,חיים חברתי מטבעו-כבעל

שהוא רע לסביבתו  ,הנובעת מן הבחירה בטוב שהוא טוב לכל ולא רק בטוב ליחיד האנוכי

או בטוב המדומה שהוא  ,ברעאדם בחר  אםנובע מכאן ש. ידו-החברתית והטבעית המנוצלת על

ע ישירות נובה והוא ייענש ברע ובזה אבדה חרותו השתעבד לייצרו ובגד בשכלוהוא  ,באמת רע

מבחינת בני האדם זולתו  תוצאות מעשיואחריות ל חירות האדם מטילה עליומשמע ש .מחטאו

 .והראוי בלבד מגבילה את חירותו לעשיית הטובכן אחריותו -עלו ,ומבחינת חברתו

דם שהוא הא, לאדם הראוי, כלומר, הגדרה זו של החירות מתייחסת לאדם כיצור חברתי מטבעו

ולא  ,ונועד להיות עזר כנגדו בתיקון עולמו לטובת כל הנבראים "בצלם אלהים"שנברא  התבוני

י להמציא אנוכי ששכלו משרתו  כד, שהוא בעל חיים ייצרי ,"חוק כבוד האדם וחירותו"של  לאדם

כל מה  ,הנאתושלטונו ו, קיומושבעזרתם ינצח את כל מתחריו וייקח לעצמו למען מכשירים 

העימות בין חזון החברה הלאומית הטובה של תורת של משמעות הזהו למעשה עומק . ושביכולת

 ,תחרותית-קפיטליסטית-לחזון החברה הטובה הנאו, רוחנית-המוסרית, משה המונותאיסטית

זוהי גם . "מדינת כל אזרחיה"ובהגדרת הדמוקרטיה של  "ם וחירותוחוק כבוד האד"הגלום ב

לשלטון העשירים העובדים את אליל הרכוש הפרטי  ינינולע מתדרדרת והופכתהסבה שהיא 

 .וההון

להגדרתה בתורת משה הוא המפתח  "חוק כבוד האדם וחירותו"ירות לפי העימות בין הגדרת הח

הרן ברק מציגם להבנת העימות בין שני מקורות אלה בהגדרות כל הערכים האוניברסליים שא

כן אציג רק את העימות בין מושג -ועלארכו הדברים מלפרטם  .ביניהם" מכנה משותף"כ
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שבני העם המכונסים בארצם כורתים " תורת הברית"של תורת משה המוגדר בה כהדמוקרטיה 

אותה מרצונם החופשי כדי לקבל על עצמם חובות זה כלפי זה ולפני האלהים כשופטם כדי שיוכלו 

ויות כל יחיד הן בהכרח לחיות יחד בצדק כבני חורין ולהבטיח את קיום זכויותיהם בהכרה שזכ

על כן זכויותיהם של רעיו ושל העם כעם הן . ל העם כעם כלפיוההתחייבויות של כל רעיו וש

זוהי גם הנחת היסוד של היחס בין המנהיגים הנבחרים לבני עמם ויחסם של בני . חובותיו כלפיהם

האם יש . דדיםהמתבטא באחריות גומלין המחייבת פעילות שליחותית משני הצ, העם למנהיגיו

או רעיון " )תורת הברית"ת על סהשוואה או דמיון כלשהו בין הדמוקרטיה הלאומית המבוס

המניחה שזכויות אינן , המופרטת ,"מדינת כל אזרחיה"דמוקרטיה של ל "(האמנה החברתית"

מותנות בחובות ואינן מוגבלות אלא באילוצי התחרותיות ההוגנת שמטרתה היא ההתעשרות וכל 

 ?ההנאותי

 

מנקודת  "מדינה דמוקרטית"ל "מדינה יהודית"מה שנראה כסינתזה מושלמת בין : בסיכום

יהודית -נראה מנקודת הראות של המדינה הדמוקרטית ,"חוק כבוד האדם וחירותו"הראות של 

 .עריץ להשתלט עליה כדי להרוס אותה מבפנים" ליברלי"כנסיון 


