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The Sacred and the Profane in the Concept of Work:  
The Case of Israel’s Ultra-Orthodox Community 

 

 

Ever since the early nineteenth century, scholars have predicted the demise of religion 

from human thought and history. To them, religion was a vanishing phenomenon, 

which would eventually be replaced by other forms of paradigms based on 

rationalism, logic, and reason. This, in turn, would lead to radical social changes, such 

as secularization and modernization (Durkheim, 1915; Simmel, 1900; Marx, 1969; 

Weber, 1964; Tylor, 1958).  

From a contemporary perspective, the rise of the modern era actually 

embodied a change in the status of religion, rather than its disappearance. While 

scholars now assume that modernity poses a major challenge to the established 

religions, they also believe that it is a source of redefinition, revival, and innovation 

(Giddens, 1991; Lambert, 1999: p. 304; Sherkat & Ellison, 1999: p.363). The 

sociology of religion has witnessed a growth of interest in these new religious forms 

and attempted to offer new explanations to phenomena such as fundamentalist 

upheaval, the growth of messianic movements, the reappearance of magical activities, 

etc., since these trends have a powerful impact on contemporary society and culture. 

While all religions challenge the modes of modernity, each reacts to it 

differently on the basis of its unique theological reservoir, historical processes, and 

social conditions. As a result, many religious expressions once expected to disappear 

are now in the midst of a renaissance. While many religions often reject science for its 

limitations, they will stress mystical expressions such as magic, exorcism, and rituals 

associated with saints, or transcendental ideas such as eschatology, messianism, and 

fatalism.  
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Orthodox Judaism is not immune to this global trend. Its theology and 

historical background, as well as the surrounding social conditions, influence the 

ways it appears and is configured within a postmodern society. The present study is 

concerned with the revival of religion and the new expressions it assumes among 

Israel’s ultra- Orthodox community, and particularly among the Lithuanian variant of 

ultra-Orthodoxy. The subject was selected because of the unusual constellation of 

three characteristics particular to this brand of religion: a) many scholars believed that 

Jewish Orthodoxy was an anachronistic remnant, which would inevitably vanish with 

the establishment of a secular Jewish State—despite these forecasts, Orthodoxy 

actually flourishes in the Israeli milieu and has an enormous social impact on the 

country; b) Israel’s ultra-Orthodox community is a unique example of a religious 

community surrounded by a modern environment—this allows for the investigation of 

the ways in which Orthodoxy responds to modernity and the new configurations it 

assumes as a consequence of these reactions; and c) the community’s historical, 

theological, and cultural background provide a rare opportunity for comparative 

study.  

This community claims to be a extension of the Orthodox community of 

Lithuania, which adhered to the traditions of the mitnagdim, who emphasized rational 

study and methodology while vehemently rejecting of mysticism and messianic 

experiences. The emergence of mysticism within this community of late provides us 

with an opportunity to question this development while comparing it to similar 

occurrences in other Orthodox communities also contending with modernity. 

In an attempt to investigate this religious revival and the manner in which it 

materializes within this particular community, my study focuses on one single aspect of 

that community’s social life: its attitude toward work. Work is a basic concept 
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fundamental to the “world view” of every society and culture. More than simply a 

political-economic concept, it is also a moral and ideological one, reflecting the vital 

pre-occupations of society. To truly penetrate the mental climate of any society, it is 

critical that we understand its attitudes toward labor (Gurevich, 1985, p. 212), and we 

must investigate the ways these concepts are interpreted from a religious perspective if 

we are to understand the transformation of that perspective. For example, is labor a 

curse imposed upon humanity, or is it a blessing enabling Man to distinguish himself 

from the rest of creation and lord over nature? How does work rate on a moral scale? Is 

it a vocation, a punishment, a duty, or simply a meager means of survival. In more 

practical terms, active ascetic conduct tends to intensify productivity, while 

contemplative ascetic conduct attaches greater value to the rejection of any earthly 

occupation.  

Furthermore, work is one of the major concepts that is shaped and influenced by 

the course of modernity. Modernization led to the secularization of work, underscoring 

its rational, productive, systematic, and organized features. For this reason, attitudes 

toward work are a key component of any investigation of how religion reacts to 

modernity. Of course, this necessitates a thorough examination of how the religion in 

question interprets the texts, symbols, and images embedded in its tradition.  

This study will focus on the way work is constructed within the “world view” of 

Israel’s ultra-Orthodox community. Understanding how this community interprets work 

will have bearing on the modes by which the community perceives various aspects of 

reality and constructs novel religious beliefs and conducts. In a broader sense it can, 

therefore, be claimed that the purpose of this dissertation is to reconstruct the believers’ 

“world picture” per se, accompanied by an investigation of the contextual conditions 
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advancing the believers’ of reality, their attitude toward this image, and their 

consequent behaviors. 

     A number of methodological devices and strategies must be developed to express 

the ”world view” of the ultra-Orthodox community. Beyond being sensitive to the 

theoretical issues, these methods must account for the particular features of the 

community. In the case of ultra-Orthodoxy, there are four distinct factors that pose a 

challenge to the investigator: isolationism, an extreme and intense devotion to 

learning (Friedman, 1993), the centrality of sacred texts (Soloveitchik, 1994), and the 

fact that the community is a major producer of popular texts. In order to address 

these characteristics, this study adopts a hermeneutic approach, fusing information 

gained from interviews and the interpretation of texts. The ensuing combinations 

were used primarily in four different variations: 

1. The segregation and isolation of the ultra-Orthodox community presents a 

methodological challenge for secular researchers in general and female researchers 

in particular. Selecting suitable members of the community to serve as “key 

informants” facilitated my access. For the purposes of this study, my key informants 

were yeshiva students, rabbis, journalists, traditional scribes, and writers, who all 

mediated between members of the community, major sources of religious 

knowledge, and myself. 

2. As a "textual community" ultra-Orthodoxy can be characterized by a staunch 

reliance on the authority of sacred texts. Researchers must therefore be familiar with 

the informants’ textual realm, including the various meanings and interpretations 

relating to the Jewish canon. To achieve this, the interviews were conducted in a 

tutorial format. The yeshiva students assisted me in selecting and interpreting a wide 

range of sacred sources and modern rabbinical texts that would enable me to 
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understand the discoursive diversities and behavioral changes apparent in them. As 

these interviews were also devoted to a discussion of the sacred texts that extended 

beyond the range of accepted interpretations, I was afforded an opportunity to 

confront the interviewees about their individual interpretations of Jewish traditions. 

This confrontation gave rise to anomalous interpretations, paradoxes, and even 

criticism of contemporary norms within the community. 

3. As a “community of learners,” ultra-Orthodoxy emphasizes the importance of 

men attaining a high level of education. Accordingly, interviews with members of 

the community demand not only textual proficiency, but also the employment of 

suitable questions in a congenial to create a comfortable atmosphere. Accordingly, 

yeshiva student frequently joined me in my interviews (often simulating a yeshiva 

ambience) with other members of the community. 

4. The community is involved in writing, publishing, and selling a variety of 

popular texts, which can be found mainly in book shops situated in the center of the 

community (Geula, Bnei Brak, Meah Shearim, Bait VeGan). Some of my key 

informants helped me gather and select those texts devoted to work, occupations, and 

economic education, including kuntras books, children’s literature, and instruction 

books for brides, married couples, yeshiva students, etc. 

The data thus collected was interpreted and organized into four main themes, 

which are, in turn, components of a more comprehensive “world view” of work: each 

component relates to the analysis of a single aspect of work as it is interpreted by the 

community. Similarly, each theme highlights distinct religious expressions currently 

emphasized by the community.   

a. “In the sweat of thy face shalt thou eat bread” (Genesis 3:19): deprivation of work 

while bolstering “contemplative asceticism.” 
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b. “Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee” (Psalms 55:22): work 

and miracles in a community of learners 

c. “Do not make them [the words of Torah] a crown to magnify yourself nor a spade 

with which to dig” (Avot 4:5): increasing metaphysical expressions while 

legitimizing “making a living from the Torah.”  

Four.“Desecrating work”: engendering labor, thereby sanctifying man. 

   The first theme portrays work as a purely existential realm deprived of any 

transcendental or material rewards. In this interpretative process, emphasis shifts 

from a religious preoccupation with earthly activities and existential means to an 

accentuation of spirituality and otherworldly activities. These interpretations promote 

the ideal of contemplative asceticism, converting it into a mandatory practice for all 

men in the community. This differs markedly from the interpretation embedded in 

more traditional Jewish texts. The canon generally honored and valued work, 

claiming that man was invigorated by being involved in earthly activities. In 

contrast, the community emphasizes alternative interpretations that were 

marginalized by the rabbinical tradition in a process that involves the revival of 

meanings derived mainly from the Bible. For example, when discussing the narrative 

of the expulsion from Eden, contemporary rabbinical authorities tend to stress that 

labor was inflicted on man as a curse. This, in turn, contributes to the derision of all 

working activities. 

The extreme ascetic ideal characterized by detachment from worldly experience 

raises difficulties to community members, whenever they attempt to implement it in 

their lives. The tension produces a discourse in which there is strong ambivalence 

toward the ascetic ideal, coupled with a longing toward earthly engagement. This 

yearning is supported by numerous citations from the rabbinical tradition emphasizing 
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the need to incorporate hard work with a devotion to Torah study. As a result, the 

community claims that this combination should be implemented in daily activities; 

however, rather then demanding the integration of modern ethics and activities into 

daily life, it is exp[ressed by calls for a reshaping of the community in the image of 

Jewish life in the past. By so doing, these community members are actually criticizing 

their authorities by making traditionalist claims, even while rejecting modernity and its 

work ethos.  

The second theme argues that work is interlaced with mystical concepts as 

manifested through the linking of miraculous events with economic existence (manna 

from Heaven, etc.). This results in a fatalistic belief, which expects God to provide for 

the individual’s material needs. This manner of interpreting one’s duties to God 

separates the community from the secular realm by diminishing involvement in the 

world at large; at the same time it also decreases the amount of free will given to man to 

determine his own destiny. This view, which is firmly established within the 

community’s writings, advances a pervasively negative approach toward the world by 

instructing believers to forsake materialism for activities that are entirely studious and 

contemplative by nature. To attain this, the believer must have an absolute belief in God 

and utter reliance upon divine intervention and control over man’s destiny. The logical 

outcome of this belief is that as the economic threat to one’s well-being becomes more 

severe, the rabbinical decree to embrace religious activities at the expense of material 

ones becomes forceful. 

My own suggestions to the interviewees that they rely on miracles for a 

livelihood aroused growing tension, especially as they described their attempts to 

translate their ideals into daily life. They responded by sharing their dilemma with 

me: they could either work and earn a living, or they could anticipate a miracle. The 
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latter path involves a significant withdrawal from the world, while embracing a 

fatalistic belief that includes absolute dependence on God—while they would lead a 

life of poverty, they would reap spiritual benefits. The former path, however, of 

incorporating mundane work with the study of Torah is no less problematic in that it 

assumes the individual’s responsibility toward his own physical existence—this is 

perceived as a diminution of the believer's devotion toward God and religion. 

According to the interviewees, this could well have serious repercussions, including a 

sense of “lost identity,” which might eventually entail distancing or removing 

themselves from the confines of the community. 

The third theme discusses how earthy renunciation is constructed within the 

community's discourse. The rejection of materialistic activities, especially work, is 

valued as the product of a strong sense of responsibility for the salvation of the Jewish 

people and what is perceived to be its restoration after the “spiritual destruction of the 

Holocaust.”. In this sense, the community grants a metaphysical meaning to its own 

practices, existence, and objectives. It evokes religious belief in recruiting its members 

to study Torah as part of a unique collective mission. 

The expansion and translation of metaphysical expressions to encompass 

everyday life assumes a change in the interpretations of rabbinical attitudes toward 

worldly conduct. Jewish tradition, mainly as propounded by Maimonides, upheld 

learning as the most sacred and prestigious activity. As a divine activity, it was 

restricted to a select elite that was not oriented toward any profit-making activities. 

Today, however, learning is legitimized as a popular source of livelihood. This requires 

a new interpretation of the rabbinical tradition regarding the relationship between 

learning and work that would promote other forms of economic activity, such as 

learning as an occupation, teaching as a profession, etc. Rather than having the organic 
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community typical of modern social structures, the ultra-Orthodox community has 

reorganized itself by what Durkheim would refer to as a “mechanical division of labor.”  

The final theme examines the division of labor between the ascetic (man) and 

the laborer (woman). An examination of the community’s texts reveals an extensive 

preoccupation with women’s tasks in the community. More particularly, it refers to their 

responsibility to serve as the primary sources of economic support. The main paradox 

facing the rabbinical authorities is how to instruct women to integrate into the modern 

labor market while maintaining their inferior status. This is evident throughout the 

discourse that encourages woman to work by reinforcing the traditional attributes of the 

“virtuous woman” (Proverbs, 31:10)—productivity, efficiency, and activism—to 

reinforce their participation in the economic market. At the same time, this is coupled 

with an emphasis on the traditional discourse that regards women as inferior, worldly, 

and subordinate beings. The portrayal of men is also derived from a traditional model, 

extolling in their spiritual power, while extending the yeshiva ambiance to the home. 

This is achieved by granting man the familial responsibilities of educator, adviser, and 

emotional therapist. 

The last chapter of this study deals with the social conditions that contribute to 

the construction of these transformations in the believer's religious “world view.” I 

argue that the combination of two salient trends, global rends and local conditions, 

result in ongoing changes within contemporary ultra-Orthodox Jewry.  

 

1. The Transformation of Beliefs as a Global Phenomenon  

 

The aggrandizement of transcendental concepts is a part of a global trend connected 

to the response of religions to modernity. Ultra-Orthodox Jews in Israel offer their 
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own version of opposition and resistance toward modernist ideals of rationalism, 

science, and the work ethos by way of an anti-work ethic. Rather than adopting 

modernistic ideals of self-reliance and the centrality of work, the community has 

come to embrace a beliefs in miracles, with God serving as the provider. This is 

evident in the following four discussions:  

 

a. The Reinforcement of Religion by the Construction of an Anti-Economic 

Ethic: The construction of a concept of work depends on the relationship between 

the realm of the sacred and that of the profane and the different kinds of religious 

experiences economic mentalities, and working activities this relationship 

engenders. These realms, which are deeply embedded rooted within the everyday 

experiences of all religions, manifest themselves through various conflicts, i.e., 

the corporeal and the otherworldly; the mundane and the divine; the image of man 

and the image of God, etc. In contemporary society, these contradictions intensify 

in various spheres of life, becoming especially prominent in mundane activities. I 

argue that responses to modernity are influenced by the different interpretation of 

these realms, as suggested by various religious groups and communities in 

postmodern society.  

b. Reproving the Existence of God through the Miraculous while Resisting 

Reason and Science: Different approaches to science can highlight the ways in 

which religious groups choose to incorporates mystical ideas into their faith. 

Some groups embrace science, using it as a tool to improve their divine claim, 

while others reject it, expose its limits, and demonstrate its absurdity with regard 

to explanations of natural and social phenomena. These variations have bearing on 

the ways these groups approach and reinterpret their mystical reservoir, focusing 
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on its messianic, eschatological, fatalistic, or others aspects. Religious groups in 

the Israel are part of this process: for example Shas (Israel’s new Sepharadic 

Jewish movement) is reviving magical ideas, especially the rites of saints (Bilu 

and Ben Ari, 1992). The belief in the miraculous is actually the belief that the 

laws of nature can be violated (Hume, 1947) and, through the manifestation of 

supernatural powers, which is transformed by God. Fostering such a belief 

therefore strengthens man’s reliance on God.  

c. Asceticism and Contemplation as Opposition to Capitalist Concepts of Time 

and Space: Another way of opposing modern ideals and secular ethics is by the 

construction of an extensive ‘well of interpretations’ with its own characteristics 

and modes of behavior that are the reverse of what exists in the secular world. A 

important expression of this can be found in the strengthening of the ascetic code 

among the ultra-Orthodox. Traditional Jewish texts and ideals are selectively 

reinterpreted, even though they often contradict prior interpretations and 

behaviors. For example, Canonical texts supported involvement in everyday life 

while opposing ascetic conduct. In contrast, the contemporary Ultra-Orthodox 

community highlights the ascetic ideals of a modest livelihood and arduous 

learning. These ideals form a life experience diametrically opposed to the one 

offered by the secular-capitalistic world, including a very different interpretation 

of the concept of time itself. According to the modern capitalistic ethic, time is an 

invaluable asset to be divided between work and leisure, with work being the 

dominant partner. In contrast, the Lithuanian scholar’s everyday life is influenced 

directly by the study of the Torah and is therefore organized by classes, the 

demands of the yeshiva, and personal progress in study. By thus allocating his 

day, the scholar is subject to “talmudic time” constraints, which are regulated by 
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specific periods of the year and by the study of particular tractates of the Talmud. 

The scholar’s life is therefore oriented along a mythical, symbolic timeline, which 

continuously draws meaning from the scholars of the distant past. Labor and 

earthly needs have no place in this “talmudic time” and are beyond the scholar’s 

responsibilities. “Talmudic time” does not conform with the concept of the 

individual working within the labor market. On the contrary, it works in 

opposition to it, designed as it is to promote religious objectives and spiritual 

benefits, while expressing displeasure with the physicality and materiality of the 

world. 

d. Alternative Definitions of Work in a Postmodern Society: Modernity employs 

several characteristics to define the concept of work: strengthening productivity, 

contribution to the economic growth, promoting progress, etc. In response to this, 

religious communities such as the ultra-Orthodox adopt a new approach to labor. 

Some claim that work contributes to a variety of unsatisfactory results, including 

secularization, alienation, and social anomalies. Instead, as in the case of the 

Ultra-Orthodox community in Israel, there is a change in the approach to work as 

crystallized in modernity. 

       

2. The Contextual Level  

The second level is the local context vis à vis Israeli society. This level consists of 

two explanations: 

a. Living within a Jewish State: The tension between Hospitality and Residency: 

Scholars dealing with economic worldviews developed by different Jewish 

communities stress the impact of the Jews’ position as a "pariah people" (Weber, 

1952, Sombart, 1911). This position highlights civil and political restrictions leading 
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to economic distinctions. This led to the rise of a two-pronged economical ethic: 

external and internal. According to Weber, a dualistic economic ethic of this sort 

could not further rational behaviors and mentalities leading to capitalism. He stresses 

that the Jews’ existence as a “pariah people” in the Diaspora led to the emergence of 

hostile concepts that reinforced a rejection of the world. Today, however, the 

community is reconstruct itself within the sovereign state of Israel. The question I 

raise is why Ultra- Orthodoxy continued to embrace an ethic of withdrawal from 

economic affairs, while promoting stressing fatalistic ideals and attitudes. This 

question touches upon the concept of hospitality as constructed within the conditions 

of the Israeli state. Understanding how a religious community defines its relations 

with the state can be used to highlight its economic ethics and conduct. Ultra-

Orthodoxy today is confronted with the tension of allegiance versus residency, which 

produces a discourse between withdrawal and participation. The community utilizes 

this discourse selectively: to withdraw from economic affairs by stressing spirituality 

and otherworldliness, yet extending its participation in political matters by 

accentuating concern for the character of the Jewish state.  

 

b. Otherworldliness versus existential anxiety  

 

Members of the community, mostly Yeshiva students, are obligated to realize their 

ascetic ideology on the one hand, while burdened heavily by economic hardship on 

the other. The economic reality they face turns their social position as “defenders of 

the faith” an unachievable task to fulfill. Although the metaphysical principles 

bestowed to this generation are widely accepted today, subtle breaks in these stern 

ideals surface every time the questions of existence and survival, in its most 

fundamental form, are raised. Accordingly, the anxiety from economic pressures 

constitutes the most substantial pressure upon the rabbinical authority within the 
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community. These economic pressures exist, and are manifest within the community's 

texts regardless of the social demands of non-religious groups for participation and 

contribution to the public. 

 

 

c. Institutional Inconsistency: The Demise of the "Landlord-Scholar” 

Relationship: Exploring the ultra-Orthodoxy’s position regarding work and livelihood 

illuminates its mystical, metaphysical, and fatalistic trends, as exhibited through the 

community’s writings and modes of conduct. Actually, these trends are very different 

from the structures that existed in previous eras. In the past, a reciprocal balance was 

attained between the “baalei batim (BB)” and the religious scholars. The BB were a 

group of affluent individuals, who contributed to the welfare and livelihood of an elite 

group of yeshiva scholars, gaining recognition, legitimacy, and influence in return for 

their monetary indulgence, while assuring their own salvation through the scholar’s 

mediation. 

 In Israel, the Lithuanian community also advocated the establishment and 

growth of a community of religious scholars, despite the practical problems this 

posed. Searching for a stable, legitimate substitute for the original BB model, the 

community turned to the state to supports its scholars Israeli state. Governmental 

support was, in fact, granted to them by David Ben Gurion, Israel’s first prime 

minister, in the earliest days of statehood, and it was greatly extended during the 

1970s (Meishar and Mansky, 2000). The debate and conflict accompanying this 

support distinguishes it from the original relationship with the BB, which was 

generally accepted and legitimized within the Jewish community. Furthermore, as 

men were removed from the working sphere and scholarly conduct was augmented, 

the rabbinical authorities sought a new institution to replace the treasured 
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responsibility assumed by the BB. Attempts to impose working duties on women 

raised a potential threat to the patriarchal structure of the society: as women gained 

professional stature, yeshiva students began voicing their frustration at the erosion of 

their own position. On the other hand, assigning working responsibilities to women 

and embracing the state as a financial supporter may have allowed for the growth of a 

society of learners, but they failed to win absolute legitimacy, thereby posing a 

potential threat to social stability and reproduction. 
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  הבעיה המחקרית והצגת מבנה העבודה: פתיחה

 

  :השאלות והמסגרת התיאורטית  .א

  

.  חזו את העלמות הדת מן ההיסטוריה והמחשבה האנושית19 -       הוגי דעות מראשית המאה ה 

אשר יוחלף במערכות חשיבה , בלתי רציונלי, הדת היוותה שלב אנושי זמני, על פי השקפתם

 Durkheim, 1915; Simmel, 1900 ;Marx, 1969; Weber, 1964; Tylor, 1958).(מדעיות ותבוניות 

, בעודה ניצבת מול התפתחויות המדע, העידן המודרני אכן התאפיין בשינוי מעמדה של הדת

ברור כי המעבר אל תוך המאה , יחד עם זאת. האידיאולוגיות החילוניות ורעיונות הקידמה

שובה של הדת אל מרכז הזירה מעלה . בוצות דתיותהנוכחית מתאפיין בהתגברותן והקצנתן של ק

חזרתה אל מרכז הבמה החברתית . מרכיביה ואופייה בעידן הנוכחי, שאלות בדבר טיבה

הטומן בחובו , אלא היא עוטה לבוש בסגנון חדש, והתרבותית איננה כדמותה במאות הקודמות

רטיה ולהנחות העומדות הדמוק, הקפיטליזם, המדע: התנגדות חריפה להשפעות המודרנה כגון

  .  בבסיסם

הספרות הסוציולוגית עוסקת כיום בניתוח מגוון ורב ממדי של תופעות דתיות המופיעות 

: עיקר המחקר מתמקד כיום בתופעות כגון. כתגובה למודרניות ובהצעת הסברים להן

ילות תנועות כריזמטיות והיווצרותן של קה, )Marty & Appleby, 1991; 1994(פונדמנטליזם 

קריאת התגר על המודרניות מאפיינת ). Lambert, 1999; Sherkat & Ellison, 1999(דתיות חדשות 

בעוד כל אחת מהן מתמודדת עם תהליכי החילון , )ולא רק(את שלושת הדתות המונוטאיסטיות 

התואמת את התנאים החברתיים ואת נקודת הראות התיאולוגית המיוחדת לה , והמודרניזציה

. קיים גרעין דתי יציב המגיב לשינויים חברתיים ותרבותייםלפי גישות אלו ). 1984, סקיורבלוב(

רגעי "או " עידני ציר"המהוות  ,בסיס זה מחליף את תכונותיו בנקודות מפנה היסטוריות בוערות

והם באים לידי ביטוי ,  אלו הם רגעים המתאפיינים בתסיסה דתית).axial moments" (ציר

 כל עידן ).(Lambert, 1999פריחה דתית ותחייה של כתבי הקודש , התעוררות, שתבפרשנות מחוד

  . מצמיח קונפיגורציה אמונתית חדשה בעלת סגנון ייחודי, או רגע כזה

, המדע, הרציונליות(דווקא מאפייניו של העידן המודרני על מרכיביו , בהתאם לגישה זו

, תכונות המודרנה מצמיחות סגנון דתי חדש. הם המגבירים תסיסה דתית) הרפואה, הטכנולוגיה

אשר ביטוייו הם פרי של מגוון הצורות בהן נשזרו והונבטו מאפיינים אלו אל תוך הגרעין הדתי 
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בתהליך זה . ובין אם בחיבוקן ושילובן למערכת האמונתית, בין אם תוך התנגדות חריפה: הקולט

האמונה בכוח הנס , המאגיה,  הכישוף:נשלפים ביטויים אשר נראו כסימנים הנעלמים מן העולם

ספיגתם , לפי גישה זו. האסכטולוגיה ורעיונות אפוקליפטיים של קץ העולם, המשיחיות, והפלא

הם אלו המולידים את הווריאציות , של מאפיינים מודרניים שהובשלו אל תוך הגרעין הדתי

  .הדתיות החדשות להן אנו עדים בעידן זה

הן חלק מתהליך זה ומהוות , יה היהודית בעידן זההמגמות שעוברת האורתודוכס

כמו גם , ייחודיותה ההיסטורית והתיאולוגית, יחד עם זאת. וריאציה נוספת לתהליך גלובלי זה

משפיעים רבות על תמורותיה ועל הצורה שהיא , התנאים החברתיים בהם היא מצויה כיום

 זו בחקר המשמעויות והפרקטיקות על מנת לבחון תהליכים ומגמות אלו מתמקדת עבודה. לובשת

במרכזה של עבודה זו . הייחודיות לחברה החרדית בישראל כיום כמקרה מבחן לתופעות אלו

ליטאית -בחרתי לדון בתהליכי פריחתה של הדת וביטוייה תוך התמקדות בקהילה החרדית

יינים זאת בשל מספר מאפ, קהילה זו מהווה מקרה ייחודי לבחינת השאלות שהוצגו. בישראל

  :   הייחודיים לה

החרדיות נתפשה אצל הוגים רבים כשריד אנכרוניסטי של העולם הישן שעתידו לחלוף עם . 1

זרם זה מתאפיין בשנים האחרונות בפריחה , בניגוד לדעות אלו. הקמתה של מדינה חילונית

 המדינה והוא ההופך רכיב קבוע ומשפיע על החברה ועל) לעומת חלקן של תנועות דתיות אחרות(

  ). 6: ב"תשנ, שביד(הישראלית 

מצע . ליטאית מתקיימת בתוך המצע החברתי והתרבותי של מדינת ישראל-הקהילה החרדית. 2

, במצב זה. 'קפיטליזם וכו, מדע, טכנולוגיה, קידמה: זה מתאפיין בסממנים שונים של המודרניות

 בעוד היא מגיבה להתפתחויות ,ניתן יהיה לבחון את הדתיות המתגבשת בתוך קהילה דתית סגורה

חקר . הקמתה והתעצבותה: המאפיינות את המודרנה במסגרת הייחודית של המדינה הישראלית

דתי אותו בחרה הקהילה -מאפייניה של הקהילה הליטאית יכול ללמד אותנו על הכיוון המחשבתי

בהקשר זה . ולםקבוצות ותנועות דתיות שונות בע, בישראל בתוך הקונטקסט הגלובלי של קהילות

- ניתן יהיה לבחון את הביטויים הדתיים אשר התגבשו בקונטקסט של החברה הישראלית

להשפיע ולבסס את מעמדה , ואת הדרך בה הקהילה  משתמשת בהם על מנת להתחזק, המודרנית

  . במדינה

ההיסטוריה התרבותית והתיאולוגית ממנה טוענת הקהילה להשראה מהווה מצע ייחודי . 3

שיטת , המכונה מסורת המתנגדים,  בעיקר המסורת של קהילות ליטא לפני השואה.למחקר

מתוך היחס זה למסורת עולה ייחודיות השימוש הרב שנעשה . הלימוד שלה וסמליה המשמעותיים
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שילובם ": מדומיין"ליטאית בישראל דווקא ביסודות עממיים בהבניית עברה ה-בקהילה החרדית

חיזוק פרקטיקות של , וש בדמויות של צדיקים למדנים כסמלי מופתשימ, של נסים בחיי היומיום

  .  פולחן וכדומה

. הקהילה החרדית מצויה בקונפליקט מתמשך עם החברה הישראלית בתוכה היא מתקיימת. 4

גיוס לצבא והשפעתו על יצירתה של אחת הסיבות העיקריות להיווצרות מתח זה היא סוגיית ה

רבים רווחת ההנחה כי הקהילה החרדית מתאפיינת בהשתמטות אצל חוקרים . קהילת הלומדים

, בתקציבים, כאמור(מתחומי העבודה והפרנסה בשל התמיכה הגורפת של המדינה בקהילה 

הנחה . 1כמו גם בשל רצונם ודרישתם של חבריה להשתחרר משרות צבאי, )הקלות במסים וכדומה

 ,Berman(החברה החרדית ומאפייניה רווחת זו הועמדה לאחרונה במרכז עבודתו של ברמן על 

באם חברי הקהילה החרדית היו מרחיבים את משך , לטענתו. והוכחה כבלתי נכונה, 2)2000

מרגע קבלת הפטור המיוחל היו אלו , לימודיהם בישיבה רק בשל ניצול הפטור מן השירות הצבאי

ו מצביעים כי ההפך ממצאי מחקרי. עוזבים את הישיבה ומשתלבים במעגל שוק העבודה הישראלי

. 3גם לאחר הפטור ההעדפה להישאר במסגרת הלימודית עולה על ההשתלבות בעבודה: הוא הנכון

בהמשך לטענותיו וממצאיו של ברמן בעבודת זו אני מציעה  להעמיק בפנומנולוגיה של , לכן

ן את להתבונן ולבחו, כלומר. העבודה בקהילה החרדית על מנת לחדד ממצא זה ולנסות להסבירו

מבלי להסתפק בנתונים , מרכבי השיח המתגבש בקרב חברי הקהילה החרדית סביב מושגים אלו

  .הכמותיים בלבד ובתגובותיהם הרשמיות של סמכויות הקהילה

ביטוייה ודרכי , ליטאית בישראל- בדיקת המהות הדתית המתגבשת בקהילה החרדית

במחקר זה . ויבחנו תהליכים אלומחייבת התמקדות בעדשה ייחודית ממנה ישתקפו , הבנייתה

מאפשרת ' תמונת עולם'הרכבת . העבודה של הקהילה' תמונת עולם'בחרתי להתמקד במרכיבי 

בונים את , כניסה לתוך מערכת מושגים אשר באמצעותם תופשים בני האדם את המציאות כיום

מפרט את ) 1993:22(גורביץ .  דמות העולם הקיימת בתודעתם ומגדירים נורמות ודרכי התנהגות

, עושר, עבודה, שותפות, פרט: הקטיגוריות החברתיות המרכיבות את השקפת העולם בכל תרבות

                                                           
  
  
החרדיות , ראו דן,  שתי ההנחות הללו טבועות בעבודות רבות העוסקות בחברה החרדית הן עיתונאיות והן אקדמיות1

; 145-111' מע'  ר.כתר: ירושלים. ההשתמטות ורמיסת החוק, התקציבים: מ"החרדים בע. 2000. ש, אילן; המשתררת
189-149 .  

ילודה וצמיחה בחברה החרדית מתוך , ברמן ניתן לראות ניסיון ראשוני לטפל בשאלות של עבודה'  במאמרו של א2
  :ראו להרחבה, חברתית- השקפה כלכלית

Berman, E. 2000. Sects, Subsidy and Sacrifice: An Economist’s View of Ultra-Orthodox Jews, The Quarterly 
Journal of Economics, CXV, 3:  905-953. 

הוא .  ללא קשר למספר הילדים41 ילדים ובגיל 5 אשר יש להם לפחות 35 ברמן מדגיש כי פטור מוענק לגברים בני 3
הוא מראה כי . 35אין כל ראיה גם לירידה בגילאי ,  הלימוד בישיבה לא יורד41מראה בממצאיו כי לא רק שאחרי גיל 

בחרו בישיבה ולא בהשתלבות ,  בעלי חמישה ילדים ויותר35-40 מן הגברים החרדים בגיל 46%ים בשנות התשע
  .   918' עמ, שם. למרות שהיו בעלי פטור משרות צבאי, בעבודה
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יחד עם הקטיגוריות החברתיות שזורות לדעתו . צדק וכדומה, משפט, חוק, חירות, רכוש

מושגים וצורות של תפישת המציאות כמו , המגדירות את התודעה האנושית, קטיגוריות קוסמיות

. היחס בין החלק והשלם, חושי-היחס בין החושי לעל, מספר, גורל, סיבה, שינוי,  חלל,זמן

הייחודי הטמון " מודל העולם"הקטיגוריות הקוסמיות והחברתיות חשובות במידה רבה לבניית 

דרכה ניתן יהיה לבחון .  העבודה- במחקר זה בחרתי בקטגוריה חברתית אחת. בקהילה מסוימת

חרדית הן מבחינת משמעויות ותפישות -יות המתגבשת בקהילה הליטאיתמאפיינים שונים בדת

  . עולם והן מבחינת פרקטיקות

האחד , ההתמקדות בתפישת העבודה והעמדתה במרכז המחקר נובעת משני טעמים

המהווה גם סמן , כלכלית-העבודה היא קטגוריה חברתית, ראשית: אפיסטמולוגי והשני היסטורי

העבודה יכולה לזכות להערכה גבוהה או נמוכה ותפקידיה בחיי הפרט . של מוסר והשקפת עולם

הפעילות הִמשקית היא מרכיב אינטגרלי בניסיונה המעשי של . "עשויים לקבל משמעויות שונות

, גורביץ" (ובהשפעתו היצירתית של האדם על העולם, ביחסי הגומלין שבין האדם והעולם, החברה

ותיה החיוניות של החברה וממנה ניתן ללמוד על האקלים העבודה משקפת את עמד). 1993:165

ניתן לפרש את העבודה כקללה הרובצת על , כך למשל. הדתי והרוחני הרווח בקהילה מסוימת

כמידה נעלה אשר מייחדת את האדם מיתר הבריאה ומקנה לו את , המין האנושי או מנגד

 על ציווי ההתנהגות בה ועל עיון בפירוש הניתן לעבודה מלמד. האפשרות לשלוט על הטבע

העבודה בעידן הנוכחי היא , לצד הצדקות אלו, שנית. האידיאלים המתגבשים בה בזמן נתון

אך יש לשים לב כי זו עברה תהליכי חילון והוגדרה מחדש לאור . קטגוריה מרכזית וחשובה

הגות עם במובן זה עברה העבודה שינוי משמעותי מבחינת הגדרה והתנ. תהליכי המודרניזציה

תהליך זה . השקעה וארגון, יצרנות, המעבר לעידן המודרני הכורך אותה בדמויים של רציונליות

, הופך את העבודה לקטגוריה חשובה ומרכזית לבדיקת שינויים בתפישות עולם וקטיגוריות דתיות

   .       המתגבשת לאור תהליכי המודרנה

כיצד מגיבה הדת בעידן : ט היאהשאלה העומדת במרכז עבודת הדוקטור, בהמשך לכך

משאלה זו נגזרות ? הנוכחי למאפיינים השונים של המודרנה ובתוכם במיוחד אל תחום העבודה

ולקונטקסט הייחודי בו היא מתגבשת ) ליטאית-החרדית(מספר תהיות הנוגעות למהות הדת 

ל היבטיהם כיצד היא מבנה ומארגנת עבור מאמיניה את תחומי העבודה ע): החברה הישראלית(

כיצד הבניית תחומים אלו משפיעה על פריחתן המחודשת של אמונות ומחשבות דתיות ? השונים

בקהילה ' תמונת עולם'כיצד מפרשים ומתרגמים את מושגי העבודה בדרך המבנה ? מסוימות

משנה את הביטויים הטבועים במסורת דתית /מקצינה/כיצד הבנייה זו מחזקת? הליטאית חרדית
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איננה עוסקת בשינויים היסטוריים אלא מתמקדת בדינאמיקה הפרשנית ,  זועבודה? זו

וההתנהגותית כפי שהו מצטיירות מנקודת מבטם של המאמינים המכנים עצמם ליטאים בישראל 

אלא בתפישת הקהילה את עצמה , שיטתי-אין המדובר בניתוח היסטורי השוואתי, לפיכך. כיום

דמויות , בהמשך לכך סמלים. מודרנית- קהילה מקומיתכאשר עברה ומורשתה נתפש כהבניה של

ראייה זו יונקת , מטפוריים לבניית מחשבתם כיום, ואישים מן העבר משמשים כלים סימבוליים

  .כפי שנתפש בעניי רוחם של חברי הקהילה" מדומיין"מן העבר ה

ים מחקר זה פורש את תמונת העולם של העבודה והפרנסה תוך עיון וניתוח של הביטוי

מתמונה זו ניתן ללמוד כי הדת היא שדה . ליטאית בישראל- הדתיים הצומחים בקהילה החרדית

כי אין , מכאן עולה. בלתי פוסק של פרושים וביקורות לפרושים המסורתיים הטבועים בה, דינאמי

אלא כזירה בה , רעיונות ופולחנים, קודים, לבחון אותה ככלי באמצעותו מועברים רק מסרים

מפגש זה .  פירוש ותרגום מחדש של המסורת במפגש עם שינויים חברתיים ותרבותייםמתרחשים

. מוליד קונפיגורציות דתיות אשר את ביטוייהן ברמותיה השונות אנתח לעומק לאורך מחקר זה

יוקדש הפרק האחרון לדיון במספר הסברים סוציולוגיים לווריאציה הדתית הייחודית , כמו כן

 ניתוח זה יעשה לאור השינויים הגלובליים שעוברות דתות העולם ולאור .המאפיינת את הקהילה

  .  הקונטקסט הייחודי של החברה הישראלית בו מתגבשת הקהילה

  

  מבנה העבודה וחלוקת הפרקים  .ב

  

  :עבודת הדוקטורט בנויה משישה פרקים

  

הדת תוך התמקדות ביחסי ,  סוקר את הספרות אשר עסקה בסוציולוגיה של הדתהפרק הראשון

סקירה זו נועדה להוות . עם תחומי הכלכלה וקטגורית העבודה כפי שהובנו בתהליכי המודרנה

הגישה שתפותח לאורך הפרק . מצע לבניית המסגרת התיאורטית של המחקר והשאלות שהוצגו

יחסיה המורכבים של הדת . א: יונקת באופן כללי משלוש מסורות שהתפתחו כבר בראשית המאה

חקר המחשבה הכלכלית . ג- חקר הפנומנולוגיה של הדת ויחסי הקדוש והחול ו.עם המודרנה  ב

שלושת המסורות עסקו בהתפתחות של המחשבה והמהות . כפי שהיא מתפתחת בדתות השונות

  .הדתית וביחסיה עם תחומי העבודה והכלכלה

.  דן בסיבות לבחירת הקהילה הליטאית כמקרה מבחן לבדיקת השאלות שהוצגוהפרק השני

. ישראלי של הקהילה-היסטורי והחברתי-הפרק יעגן את המקרה הנבחן בקונטקסט התרבותי



  6

הפרק ידון בשלושה מאפיינים מרכזיים ההופכים קהילה זו למקרה יוצא דופן לבדיקת הבעיות 

הקהילה מהווה מקרה בוחן לבדיקת המפגש בין קהילה , ראשית: והשאלות שהוצגו במבוא

על מאפייניה ) מתנגדים(המסורת הליטאית , שנית. רה מודרניתאורתודוכסית בת זמננו לחב

והתמורות שהיא עוברת במחשבה הליטאית , )מיסטיקה וכדומה-אנטי, רציונליות(הייחודיים 

וההשפעה , המפגש בין קהילה דתית סגורה עם החברה הישראלית, שלישית. בקונטקסט הישראלי

  . ותיות הנהוגות בקהילהשל מפגש זה על המחשבה הדתית וההנחיות ההתנהג

 מתאר את תהליך בניית כלי המחקר כפי שעוצבו לאור מאפייני הקהילה והשאלות הפרק השלישי

הפרק מתאר בהרחבה את השיטה שפותחה במחקר ואת השימוש בכלי . התיאורטיות שהוצגו

ר אש, היותה קהילה סגורה: שיטה זו התגבשה לאור המאפיינים העיקריים של הקהילה. המחקר

והיותה קהילה המתבססת על הטקסט , רוב חבריה מצויים במסגרות לימוד רוב שנות חייהם

בשל מאפיינים אלו שולבו . בעוד היא מתרגמת השקפות והתנהגויות לחבריה) קלאסי ומודרני(

החלק הראשון של . אשר עסקו בתפקידים מגוונים עם התקדמות המחקר" אנשי מפתח"במחקר 

בניית מאגר , תיווך ויצירת קשר עם מרואיינים: הכוללים, פקידים אלוהפרק עוסק בהרחבה בת

, הוראה ולמידה משותפת במתכונת שיעור, המקורות המרכזיים המתייחסים לתחום העבודה

השתתפות בראיונות תוך יצירת הראיון בחברותא והדרכה בלימוד ופרשנות המקורות והטקסטים 

  ).  ספרות ילדים, הדרכה לנשים וגברים,  ישיבהטקסטים לבני: קלאסיים ומודרניים כגון(

חלקו האחרון של הפרק יסביר את תהליך איסוף הטקסטים בקהילה ויתאר את העולם 

בחלק זה אדון בדרכים השונות לאיסוף הספרים . של חנויות הספרים בקהילות החרדיות

לבסוף אדון . סגנונם וקהלי היעד שהם משרתים, סוגי הספרים, המתפרסמים בקהילה כיום

  .     בדרכי המיון והניתוח של הספרים הללו במחקר זה

העבודה בקהילה ' תמונת עולם' דן בגישה הפרשנית בה אשתמש במחקר לבניית הפרק הרביעי

. בראשית הפרק אדון בגישה ההרמנויטית ותרומתה לניתוח ולמיון הספרות והראיונות. הליטאית

הן מבחינת משמעותו לקהילה והן , קר והיחס אליואדון במרכזיותו של הטקסט במח, בהמשך

בחלקו השני של הפרק אדון בדרך הפקת . מבחינת השימוש בו ומעמדו בניתוח ממצאי המחקר

בסופו של הפרק אפרט את הפרשנויות לעבודה . בשלבים ובאופן הניתוח שלהן, התימות במחקר

ורות העיקריים שעסקו כאן אסקור את המק. ולפרנסה הטבועות במקרא ובמסורת הרבנית

. הפרשנויות המקובלות במסורת והמחלוקות הנוגעות לתפישת העבודה במקורות אלו, בעבודה

השוואות אלו . סקירה זו תהווה מצע להשוואות השונות ביחס לעבודה כפי שעולה מן המקורות

  .     יערכו בפרקי הממצאים
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פי שהיא עולה מכתבי הקהילה ומן  בוחן את מרכיביה של תמונת עולם העבודה כהפרק החמישי

  : פרק זה מחולק לארבע תימות מרכזיות המרכיבות תמונת עולם זו. הראיונות עם חבריה

תימה זו עוסקת . 'פרישות ההגותית'שלילת העבודה וחיזוק ה: עבודה כערך או פרנסה כהכרח. 1

מודל הפרישות בפירוש העבודה כשולית הן מבחינה דתית והן מבחינה חומרית ובגיבושו של 

  . למרכזיים) עבודת האל(שלילה ההופכת את המוטיבים הפולחניים . ההגותית בקהילה

תימה זו . מיסטיפיקציה של העבודה החומרית בקהילת לומדים: להתפרנס או לחכות לנס. 2

עוסקת ביציקת ביטויי הנס במונחי הפרנסה הנהוגים בקהילה ובמשמעויות של פרשנות ניסית זו 

  . מיום של חברי הקהילהלחיי היו

. מטאפיזי-הפרנסה מן התורה וחיזוק היסוד הדתי": לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה. "3

תימה זו עוסקת בהצדקות הניתנות בקהילה להתפרנסות מן הלימוד וליסודות המטאפיסיים 

  . הגדרה המשפיעה על חלוקת העבודה בתוך הקהילה, המתלווים בקהילה לדור ולזמן הזה

תימה זו דנה . הבניית דיוקנה של האישה כמפרנסת: יוצאת לעבודה" כל כבודה בת מלך פנימה". 4

. בדרכים לעיצוב מרכיבי העבודה בדיוקנה של האישה בכתבים ובראיונות עם חברי הקהילה

אראה כיצד מתגבשת דמות זו אל מול דמותו החדשה של הלמדן והשפעתה על חלוקת העבודה 

 באמצעות בחינת השיח כפי שהוא מתגבש מול שלושה תהליכים הבדיקה תעשה. בקהילה

צרכיה החומריים של קהילת הלומדים ודמותה המסורתית של , תהליכי המודרנה: חברתיים

  . האישה בכתבי הקנון

 משרטט את קוויה העיקריים של תפישת העבודה ומעלה את השאלה בדבר הסיבות הפרק השישי

פרק זה עוסק בעיקר בשאלת התנאים . גה בפרק הקודםלהתגבשותה של תמונת העולם שהוצ

הדיון בשאלה זו יחולק לשני . החברתיים והתרבותיים אשר תרמו ליצירתה של תמונת עולם זו

החלק הראשון ידון בהתגבשותה של הקהילה כחלק מן התהליכים הגלובליים שעוברות : חלקים

קר לבין ההסברים התיאורטיים אשר בחלק זה אחבר בין הממצאים שעלו מח. הדתות בנות זמננו

אדון בתהליכי ההתגבשות של הקהילה בקונטקסט של , בחלק השני. בהם דנתי בפרק הראשון

יחסה של הקהילה למדינה . א: בהקשר זה אדון בשלושה מוקדים. החברה והמדינה הישראלית

הקהילה בעיקר שינוי מושגי הזרות וההשתתפות של , וההשלכות של יחס זה לתחום העבודה

המתח הקיומי בו מצויה הקהילה לאור . ב. כאשר היא ניצבת מול החברה הישראלית

בעיקר אתמקד . השינויים המוסדיים שנוצרו במעבר למדינה.  נזירית ג-האידיאולוגיה הלמדנית

בחתימת הפרק אציע . במוסד בעלי הבתים אשר הקהילה לא מצאה לו תחליף במסגרת המדינה

  .   ה לחקר השינויים שעוברות דתות בעידן החדש לאור תהליכי המודרניותמסגרת אנליטית משוו
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   I פרק 

   

  פריחתה של הדת  בין הגשמי לשמימי : המסגרת התיאורטית

        

  מבוא. 1
  

ראשיתו של המחקר בעיון במספר מחשבות תיאורטיות על פריחתה והתחזקותה של הדת   

ההנחה המניעה את המחקר נובעת מן ההסכמה בספרות הרבה המתפרסמת בדבר . בעידן הנוכחי

ספרות זו מתאפיינת בניתוח מגוון .  של החיים בעידן הנוכחיצמיחתה והקצנתה במישורים רבים

ורב ממדי של תופעות ובהצעת הסברים לדתיות הגוברת ומשתנה ברמות שונות של החיים 

ב כמו גם בעולם כולו "בעיקר בארה, עיקר המחקר עוסק בתופעות של פונדמנטליזם. החברתיים

)Marty & Appleby, 1991 (עות דתיות חדשות שהן בעלות השפעה רבה על ובהופעתן של כתות ותנו

  ). Sherkat & Ellison, 1999(החברה והתרבות בעידן הנוכחי 

התהוותן והתארגנותן של הדתות בנות זמננו מוגדרות בספרות כקריאת תגר וחוסר סיפוק   

הטענה היא כי . מהמצב החברתי והתרבותי שהתרקם בתהליכי המודרניות ובמעבר לקפיטליזם

מיתוסים ועקרונות , אתוסים, ארגנת מחדש ומובנית קודם כל כתגובת נגד לתהליכיםהדת מת

, הטכנולוגיה, אתוס העבודה, הקידמה, הקפיטליזם: מסוימים עליהם הושתתה המודרניות

הדת מתאפיינת לכן במרכיב חזק של ביקורתיות אקטיביסטית נגד חלק זה . הדמוקרטיה וכדומה

  . ואו אחר מתהליכים ומושגים אל

במחקר זה ברצוני להוסיף לגישה זו ולהראות כי ההתנגדות למאפייני המודרניות   

ולחדשנות הדתית הנובעת ממנה מקבלת לגיטימציה באמצעות הפירוש מחדש הניתן למסורת דרך 

במובן . הטקסטים ועולם הפירושים הטבוע במסורות הדתיות, קריאה מחודשת של כתבי הקודש

מחייבת גם , ודרנה על סמליה ופירושיה והפרקטיקות הנובעות ממנהקריאת התגר נגד המ, זה

  .  שינוי בסמלי הדת ובהתנהגות

תוך , מחקר זה מבקש לפתח גישה זו לאור המקרה של האורתודוכסיה היהודית בישראל  

הבנת מאפייניה של קהילה זו יכולה ללמד אותנו על הכיוון . ליטאי-התמקדות בוריאנט החרדי

. קבוצות ותנועות דתיות בעולם, אותו בחרה הקהילה בהשוואה לקהילותדתי - המחשבתי

הקונטקסט של החברה הישראלית מאפשר התבוננות ביחסיה של קהילה אורתודוכסית עם 

כמו גם בתופעת הישרדותן וחיזוקן של אמונות אורתודוכסיות , החברה המודרנית והתגובה אליה

וגמא למעבר האמונה האורתודוכסית מן השוליים המקרה הישראלי הוא ד. בקרב חברה חילונית
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מהיותה ביטוי מסורתי הנוגד את האידיאולוגיה הציונית ובניית , אל מרכז החיים הציבוריים

; 1991, פרידמן(עד להפיכתה מרכיב מוחשי ודינאמי בסדר היום בחברה הישראלית , האומה

ענים כי אמונות ופרקטיקות דתיות חוקרי תופעות דתיות בישראל בת זמננו טו). 5 :ב"תשנ, שביד

, מיסטיקה, פולחני קדושים, נאמנות משיחית: מתאפיינות בכך שהן מתפשטות אל המרכז

בילו ; 1997, אידל; 1991, גורביץ וארן; 1984, בן עמי(רפואה אלטרנטיבית וכדומה , אסטרולוגיה

  ).1997, ובן ארי

בחן בתוך הקונטקסט האוניברסלי הדיון התיאורטי של פרק זה מבקש לעגן את המקרה הנ  

הפרק מבקש ליצור את המסגרת התיאורטית של המחקר לבחינת ההתגבשות של . והלוקאלי

הדתית כפי ' תמונת העולם'על מנת לעשות כך המחקר יתמקד ב. 1המחשבה הדתית בעידן זה

  . חרדית בישראל בת זמננו- במקרה זה בקהילה הליטאית, שהיא מתגבשת במושג העבודה

העבודה היא תחום : חירת תחום העבודה לשאלות שהוצגו נובעת משני טעמים עיקרייםב  

תהליכי גיבוש . פעילות ומחשבה עיקרי שהושפע ועוצב על בסיס המעבר למודרניות וקפיטליזם

אקטיבי ופרודוקטיבי הופכים אותה לסמן , והפיכתה לתחום פעילות רציונלי" אתוס העבודה"

העבודה היא פעולה אשר , כמו כן. התרבות והכלכלה, עם החברהמרכזי לבחינת יחסי הדת 

כתחום גשמי היא מלווה בכל דת . המשמעויות והתרגומים שלה טבועים במסורות הדתיות

על מנת ). Weber, 1922(אשר אמורות להסדיר את יחסיה עם ממדי הקדושה , בפרשנויות שונות

 אם כך להתבונן בהבניית תחום העבודה להבין את הגורמים המחזקים או מחלישים את הדת יש

במובן זה ניתוח תחום העבודה מהווה סמן מרכזי ויסודי לבחינת תהליכי . עבודה- וביחסי דת

  .  הקריאה המחודשת של ביטויי הדת בעידן זה

כיצד מתהווה ומתגבשת -השאלות העומדות במרכז המחקר היא, בהמשך לדיונים אלו  

מהן המשמעויות ? ליטאית בישראל בת זמננו-החרדיתתמונת עולם העבודה של הקהילה 

ממוקמות ומנומקות בתוך תמונת עולם דתית המתגבשת , המוענקות לעבודה וכיצד הן מתורגמות

  ? עבור המאמין או המאמינה בקהילה הדתית

פרשנויות ופרקטיקות של עבודה הן סמנים חשובים להבנת טבעה המשתנה של , משמעויות  

מתוך חקירת הגדרות אלו ניתן יהיה ללמוד לא רק על טיבה המשתנה של הדת . הדת בעידן הנוכחי

אלא על הדרך בה היא משתלבת עם תחומי העבודה והפרנסה וכיצד היא מתחזקת תוך כדי 

כיצד : אם כך השאלה שתוצג בדוקטורט מורכבת משני חלקים. התנגדות לסדר החברתי הקיים

                                                           
  : הדיון בבחירת מקרה מבחן אצל1

Ragin, C.C & Becker, H.S. (Eds.) 1992. What is a Case? Cambridge: Cambridge University Press. 
Ragin, C.C. 1994. Constructing Social Research. London: Pine Forge Press. 
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דה על היבטיהם השונים וכיצד אלו משפיעים על מבנה הדת עבור מאמיניה את תחומי העבו

כיצד מפרשים ומתרגמים את מושגי ? פריחתן  המחודשת של אמונות ומחשבות דתיות מסוימות

מדוע ? המחזקת ומקצינה את הביטויים האימננטיים לדת' תמונת עולם'העבודה בדרך המבנה 

ואלים המולידים תמונת ומהם התנאים הקונטקסט? מובנת דווקא תמונת עולם זו ולא אחרת

  ? עולם זו

  

***  

  

. סקירת הספרות בפרק זה עניינה בחינת יחסה של החשיבה הסוציולוגית לשאלות שהוצגו  

הגישה שתפותח . היא נועדה להוות מצע לבניית המסגרת התיאורטית של העבודה כולה, כמו כן

יחסי הדת עם . א: מאהלאורך הפרק יונקת באופן כללי משלוש מסורות שהתפתחו כבר בראשית ה

חקר המחשבה הכלכלית כפי . ג-חקר הפנומנולוגיה של הדת ויחסי הקדוש והחול ו. המודרנה  ב

שלושת המסורות עסקו בהתפתחות של המחשבה והמהות . שהיא מתפתחת בדתות השונות

אך חוקרים , המסורות הללו התפתחו במקביל. הדתית וביחסיה עם תחומי העבודה והכלכלה

גישותיהם של החוקרים השפיעו במידה רבה על המחקר , כמו כן. שלבו את מסקנותיהםמעטים 

באופן שהשתרשו בו מושגים ומונחים שהשימוש בהם הפך מובן מאליו ויצר סגירות תיאורטית 

יהוו בסיס לבניית המסגרת , סקירת שלוש מסורות אלו והניסיון לשלב תובנותיהן. ומחקרית

ניתן יהיה לבחון מושגים והבחנות בינאריות אשר נוצרו , כמו כן. ההתיאורטית של העבודה כול

בבניית המסגרת האנליטית לחקר הקהילה " להפריע"אשר עלולות , בקרבן של תיאוריות אלו

  . כמו גם בקרב קהילות דתיות אחרות, הליטאית בארץ

  

  פריחתה של הדת כתגובה למאפייני המודרנה. 2

  

בר פריחתה של הדת כתגובה לתהליכי המודרניזציה במעבר שאלות בד, בעשורים האחרונים  

שאלות אלו מושפעות מן המסורת . לחברה פוסט מודרנית עומדות במרכז המחקר הסוציולוגי

דיון . מרכיביה ויחסיה הסבוכים עם החברה והתרבות, ארוכת השנים אשר דנה בטיבה של הדת

, קיעתה של הדת עם התפתחות המדע אשר חזו את ש2זה יתמקד במעבר מגישות אבולוציוניות

                                                           
2 Gorskiאשר סברו כי העולם המערבי הופך חילוני יותר ', תיאוריות ישנות' במאמרו מחלק את הגישות השונות ל

לדעתו מדובר בהתפתחות מורכבת ). 2000:138(בעוד הפרדיגמה החדשה סבורה כי הוא הופך דתי יותר , מימי הביניים
  .  חות המערב כחברה חילונית יותר מבלי להיות פחות דתיתיותר והוא מציע לראות את התפת
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, קפיטליזם: לגישות עכשוויות הדנות בפריחתה והקצנתה דווקא בתגובה למאפיינים של המודרנה

  . חילון וכדומה

 שלטה בקהילה המדעית הסברה כי האמונה הדתית תעלם תוך כדי 19 -בראשית המאה ה  

 ששלטה אז במחקר הייתה כי  הטענה).Hunter,1987:3(הציביליזציה תהליכי הקידמה שעוברת 

המחשבה האנושית עוברת תהליכי חילון כוון שחלה השתלטות של תחומי המחשבה המדעיים על 

מאגיה , קסמים, מיתולוגיות, השינויים הללו יתארו את הדת כמצע של אמונות טפלות. החברה

חוקרים אלו  Durkheim, 1915; Simmel, 1900; Marx, 1969; Weber, 1964; Tylor,1958).( וכישוף

המתאפיינת בביטויים מאגיים , "פרימיטיבית"טענו כי האנושות עוברת מחשיבה שהוגדרה 

  . 3מדעיות-שיטתיות, לקודים ומערכות חשיבה המאורגנים סביב הנחות לוגיות, ומיסטיים

החוקרים הללו התייחסו לשינויים המתרחשים במחשבה ובאמונה אל כחלק מתהליכים של   

זימל במחקרו , למשל). ואף קודם לכן(רניזציה המאפיינים את הכניסה למאה העשרים חילון ומוד

התמקד במשמעותו הסימבולית כארגון חברתי המהווה לדעתו ) 1900 ("הפילוסופיה של הכסף"על 

הוא השתמש בכסף כדוגמא למעבר . דוגמא למגמות של אינטלקטואליזציה וחילון בחברה

לדעתו החברה . יים דתיים במדדים בעלי ערך אוניברסלי וסקולריההיסטורי בו מוחלפים סימבול

הפיכתם של ). באמצעות השימוש בכסף למשל(עוברת תהליכי חילון וכימות של הפעולה האנושית 

מערערים את העולם ,  באמצעות הכסף4היחסים הבין אישיים ליחסים יותר אבסטרקטיים

גם אצל מרכס המעבר לעידן . ית גדולה יותרשבו הכוח נוצר כתוצאה מתלות בין איש, המסורתי

הדת נתפשת כמערכת של אשליות . חלפתה של הדת במערכת מחשבה אחרתהחדש מתאפיין בה

המשמשת כלי בידי המעמד השליט לשמירה על מעמדה , ופיצויים לשכבות הנמוכות בחברה

 הבלתי הצורך בפיצוי ואשליה יעלם כאשר ישתנו היחסים הכלכליים, לדעתו. ההיסטורי

בתמונת עולמו , סופה של הדת. רק אז בני האדם יכירו בכזיבותה של הדת וינטשו אותה. שוויוניים

                                                           
אשר קישר בין תהליך כינונה ) 1954( ההנחה לגבי האבולוציוניזם המחשבתי והמעבר לקדמה טבוע בכתביו של קאנט  3

תנאי , על פי גישה זו. לבין הופעתם של מושגי או כללי החופש והחרות) עלייתה של הרציונליות(של הרציונליות 
החופש אצל קנט לעולם איננו אין . קדים לצמיחתה של רציונליזציה הוא היווצרותו והתרחבותו של ממד החופשמ

על פי , חוקים אלו נבנים. סופי ומוחלט והופעתו מלווה בתהליך ממושך של יצירה ובניית חוקים חברתיים חדשים
אצל קומט . י מן ההתפתחות לקראת קידמהמהווה חלק מרכז, באמצעות פעולה מנטאלית רציונלית אשר לדעתו, קנט

אשר לדידו היא המפתח לפיתוח , יש תאור שונה של סכמה אבולוציונית המתייחסת לפיתוח החשיבה האנושית
מראה קומט כי ההתפתחות האינטלקטואלית של האדם מחולקת ' חוק של שלושת השלבים'במסגרת ה. חברתי

חשיבה ורעיונות על המציאות הם דתיים , בשלב התיאולוגי. טיביהמטאפיזי והפוזי, התיאולוגי: לשלושה שלבים
כאשר השלב האחרון מבטא את , השלב המטאפיזי מהווה את תקופת המעבר בין המצב התיאולוגי לפוזיטיבי. בטבעם

כי קיימות שלוש רמות , אימץ סכמה אבולוציונית וטען, )frazer) 1950, בדומה לקומט. החשיבה המדעית המודרנית
על פי גישה זו האמונות המאגיות נתפשות כסוג של מדע . הדת והמדע, המגיה: תפתחות האינטלקטואליתבה

כלומר גישה אבולוציונית מעין זו . רציונליות- שתוצאותיה בורות ואי" תבונה מוטעית"המבוסס על " פרימיטיבי"
 .מוצקהגורסת כי הדת תוחלף בשלב מסוים של ההיסטוריה האנושית על ידי דעת מדעית 

, "גדילה של ספיריטואליזציה של הכסף" ההפרדה של הכסף מערכו האינטרנזי והפיכתו לפונקציה הטהורה מייצגת 4
כך זימל מתייחס לכסף כהמחשה של הקפיטליזם , כאן בדומה למרכס  שהתייחס לדת כפנטזיה של הזרות האנושית

 ). Simmel, 1900(האימפרסונלי 
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 להעלם מן הרגע בו ייעלמו התנאים החברתיים המצמיחים ניכור חברתי, העתידנית של מרכס

)Marx & Engels, 1957; Marx, 1969; Hamilton,1994:80-83 .(  

קהיים היה סבור כי החברה המודרנית עוברת תהליכים של דיר, כמו הקלסיקאים האחרים  

 הוא מגדיר דת כמערכת של אמונות ומנהגים הצורות האלמנטריות של הדתבספרו . חילון

 הנתפשים כקדושים והמלכדים את המאמינים המתייחסים לישויות או לכוחות טרנסנדנטיים

. תאפיין בשלילת התפקידים הללוהמעבר למודרניות מ). Durkheim, 1915(לקהילה מוסרית אחת 

 - מתוך הנחות אלו צמחו תיאוריות של חילון שהיו מושרשות עמוק בתוך המסורת המערבית

חוקרים מגישות אלו סברו כי תהליכי חילון הם שישלטו בתודעה הקולקטיבית . מדעית

תרם רבות ) Berger) 1967.  (Hadden 1987;  Lechner 1991; Stark & Bainbridge, 1985)המודרנית

כאשר טען כי עם צמיחתו של העולם המודרני היה על הדתות לאמץ שתי , לגישות אלו

בעולם מודרני הדת הפכה לעניין של , ראשית: לדעתו מדובר בשתי מגמות. חדשות" מציאויות"

, במציאות של העידן החדש, שנית). privatization" (פריבטיזציה"בחירה ולכן עברה תהליך של 

לכן הדת . בה אין לה עוד מונופול כמו בעבר" פלורליסטית"יכה להתמודד עם מציאות הדת צר

המגדיר הצטרפות וולנטרית לתנועות , בצורתה החדשה עברה תהליך של תחרותיות בשוק חופשי

, כמו מוסדות מודרניים אחרים, מוסדות הדת, בתהליך זה). Dawson, 1998: 133(וקבוצות דתיות 

טוען כי תנועות דתיות ,  בהמשך לכךWilson. טיים ובעלי אוריינטציה עסקיתהפכו יותר בירוקר

בסגנונן הן מייצגות . חדשות הן תוצר של המודרניות ולכן הן אינן תחייה מחודשת של המסורת

שיטות : לדעתו התאמה לתנאים החדשים של העולם החילוני ומשתמשות במתודות שלו למשל

, הסימבוליזם המסורתי, לעיתים קרובות. פים ומאמיניםלגיוס כס, סקולריות לאוונגליזם

הליטורגיקה והדאגה האסתטית של הדתות המסורתיות ננטשות לטובת גישות פרגמטיות יותר 

פרסום ואף תכנים דוקטרינלים הקרובים בסגנונם למערכות הסקולריות יותר , ומערכות פיקוח

   ). Wilson, 1970, 1988: 965, 1990(מאשר למסורתיות 

חוקרים ראו בדת מערכת המתפקדת למען ההמשכיות , בהמשך לתובנותיו של דירקהיים  

תעלם , גישות שהמשיכו מגמה זו הדגישו כי יחד עם תהליכי המודרניזציה. ות של החברהוההישרד

גישה זו מניחה כי הצורך . רק צורתה המסורתית של הדת אבל היא תעלה מחדש בלבוש סקולרי

קיים ללא קשר לסוג החברה אותה יוצר , ופרשנות מקיפה של החיים, ליזםסימבו, בריטואליזם

במובן זה טענתם היא כי הצורה והתשתית של הדת יכולת להשתנות אבל קיומה בחברה . האדם
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 אלו רואות בדת מערכת של משמעויות שנועדו 5גישות). Hunter, 1987:3(תמיד יישאר קבוע 

בעל סדר ותוקף , ם ובכך לשמר מצב תרבותי הרמונילהעניק תוקף להווייתו של האדם בעול

 גישות אלו חקרו את המוסדות והארגונים הדתיים הפועלים כמנגנונים לשמירת הסדר. הגיוניים

 ,Durkheim, 1915; Durkheim & Mauss, 1902-1; Radclife-Brown, 1952; Collins (6החברתי

1986 .(  

עולם המשמעויות שמעניקה הדת למאמין מסורות פונקציונליות ופרשניות התמקדו ב  

הדת בונה השקפת עולם הנתפסת כממשית ומותאמת לדרך החיים , לפי גישות אלו. הדתי

הדת פועלת כך משום שאנשים זקוקים לראות את העולם . הנורמטיבית של קהילת המאמינים

 משמעות הם אינם מסוגלים לחיות בעולם כאוטי או חסר, לפי גישה זו. כבעל משמעות וסדר

הקוסמוס המקודש ובכך תפקידה של הדת הוא בחיבור החברה עם ). 1990:90 גירץ (7עבורם

, כמו כן). Berger, 1967 (8הקניית לגיטימציה ומשמעות לסדר החברתי ומניעת סטייה ואנומיה

ה תשובות לבעיות בסיסיות כגון בחיי האדם ומעניק' נקודות השבירה'הדת עוזרת בהסתגלות ל

  (O’Dea, 1966: 1).  9אב על ידי הענקת משמעות לחוויות קשותמוות וכ

 Stark ו - Beimbridge רואים בקוסמולוגיה הדתית ניסיון , )1985 (עתידה של הדת בספרם

גישתם היא חלק מקבוצת מחקרים . לספק תשוקות ולהבטיח תגמולים אישיים בעידן המודרני

                                                           
אלא כתוצר של , אשר ראה בתופעה הדתית לא כתוצר של התבונה, )1779/1982( יום גישות המושפעות מכתביו של5 

תקווה , פועלת על מנת להעניק לאדם ביטחון, הדת על פי תפישה זו. חוסר הוודאות והפחד מן העתיד הבלתי ידוע
 .ים האנושייםהעולות בחי" סצנות של חוסר סדר"התופעה הדתית לפיכך היא האמצעי להתמודד עם . ודאגה לעתידו

  :  רדקליף בראון מדגיש את הפונקציה של הדת ולכן חשיבותה בכל מערכת חברתית יציבה6
"…We may entertain at least as a possibility the theory that any religion is an important or even essential part of 
the social machinery, as are morality and law, part of the complex system by which human beings are enabled to 
live together in an orderly arrangement of social relation. From this point of view we deal not with the origins but 
with the social functions of religions, i.e. the contribution that they make to the formation and maintenance of 
social order…" (Radcliffe - Brown, 1952 :154). 

יחד עם זאת ההסבר .  אנתרופולוגי לתוך הניתוח של תופעות דתיות שונות-  גירץ מוסיף את ההיבט הפרשני7
  :יו במאמרוניתן להשלים את ההבנה ברעיונות. להתרחשותן של תופעות שונות הוא פונקציונלי ביסודות

Geertz, C. 1999. "The Pinch of Destiny: Religion as Experience, Meaning, Identity, Power", Raritan, XVIII (3): 1-
20.  

  :כדאי להשוואה להסתכל גם
Davidovich, A. 1993. Religion as a Province of Meaning. Minneapolis: Fortress Press.  

, הוא מפתח את גישתו ביחס להבניית עולם המשמעות באמצעות הדת) The Sacred Canopy ) 1967 בספרו של ברגר8
ברגר טוען כי החברה היא תופעה דיאלקטית . לפיו הדת כמקור המרכזי להבניית המשמעות הקיומית של האדם

, מר מצד אחדכלו. ומציאות חיצונית הפועלת על האדם מאידך, משום שהיא בו זמנית מהווה תוצר אנושי מחד
האדם חווה את , ומצד שני, המדובר בתהליך בו האדם יוצר את עולמו החברתי באמצעות פעילות מנטאלית ופיזית
  : העולם החברתי כמציאות חיצונית ועצמאית המעצבת את עולמו ומקנה משמעויות לחייו

“…It can thus be said that religion has played a strategic part in the human enterprise of world-building. Religion 
implies the farthest reach of man’s self-externalization, of his infusion of reality with his own meaning. Religion 
implies that human order is projected into the totality of being. Put differently, religion is the audacious attempt to 
conceive of the entire universe as being humanly significant” (1967:27-28).  

9 O’Dea) 1966 (טכסים ; המחזקת ערכים ומטרות, תמיכה רגשית: מונה שש פונקציות של הדת עבור היחיד והחברה
הדת ;  החברתי ותומכת בשימור הסטטוס קווהדת מקנה יציבות לסדר, וריטואלים מעניקים בטחון רגשי וזהות

הדת ; ומעניקה לגיטימציה לסדר החברתי) מעבר למטרות אינדוידואליות(מקדשת נורמות ומקדמת מטרות חברתיות 
; מקנה תחושה של זהות ומסייעת בידי היחיד להגיע להבנה עצמית; מספקת בסיס אתי לביקורת ומחאה חברתית

ומלווה את היחיד במשברים ובתקופות מעבר בין , בתהליך ההתבגרות, החינוךלבסוף הדת נוטלת חלק בתהליך 
 .סטטוסים
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' הבחירה הרציונלית'ה במסגרת של תיאוריות המסבירים את תהליכי הדת והחילון שעוברת החבר

)rational choice( . גישות אלו מניחות כי בשוק הדתי מתקיים חליפין של פיצויים טרנסצנדנטיים

הם . בעלי תגמולים עתידיים והסברים על טבעיים של אירועי חיים דרכם מחפש האדם משמעות

בעיקר ביצירת (יכים של חיזוק הדת תהליכי חילון ותהל: רואים שני תהליכים המתרחשים יחד

, בעוד תהליכי חילון מתקדמים בחלקים מסוימים של החברה, כלומר). סקטות וכתות דתיות

לעתים תהליכי החילון מתחזקים או . פועלים מנגד כוחות מתחזקים של הדת בחלקיה האחרים

מודרנית הופכים יחד עם זאת הם טוענים כי הארגונים הדתיים הדומיננטיים בחברה ה. נחלשים

איננה היעלמותה של , התוצאה של מגמה זו לדידם. 10באופן פרוגרסיבי ליותר ארציים וסקולריים

את הדתות שהיו בעלות אלמנטים ארציים מחליפות אמונות , כלומר. אלא שינוי בכיוון, הדת

) 1989(Wuthnow בדומה לכך הציע ). Stark & Bainbridge,1985:2 (11חזקות יותר ופחות ארציות

או " מצליחות"גישה זו גורסת כי תנועות אידיאולוגיות . "תיאוריה של ארטיקולציה חברתית"

ממקמות עצמן במרחב חברתי מסוים ורוכשות צורה ותוכן שונים דרך תהליך של , "נכשלות"

ארטיקולציה היא התאמה או הלימה בין , מחד. ארטיקולציה עם הסביבה החברתית שלהן

, מאידך) כך שמספיק משאבים יושגו לשם הנצחת האידיאולוגיה(ן מבנה חברתי אידיאולוגיה לבי

. רמה של דיסארטיקולציה המבנה אוטונומיה מסוימת של האידיאולוגיה מן המבנה החברתי שלה

תהליך של ארטיקולציה מתאפיין באיזון דיאלקטי בין מוצרי התרבות המודרנית והסביבה 

מהותה של הדתיות המתגבשת תהיה מושפעת ). Wuthnow, 1989:3(החברתית בה הם מיוצרים 

  .  ממפגש זה

מגמה שלישית המקובלת כיום בספרות טוענות כי עידן זה מתאפיין בהתחזקות הדת בדרך   

המתאפיין בשינוי רב של החברה והתרבות , של שינוי ראדיקלי המופיע בצורות בעלות טבע אחר

)Gellner, 1992; Warner, 1993; Dawson, 1998( . גישותיהם של ברגר ווילסון הדגישו שינוי בעוד

הסוציולוגיה של הדת עוסקת בשנים , בדת במסגרת של התארגנויות הקוראות תגר על המודרניות

הקצנה ופונדמנטליזם דתי כתגובה למאפייני המודרנה   , האחרונות בחקר תופעות של פריחה

                                                           
  
  
  :גם במאמר של לקמן'  ר10

Luckmann, T. 1990. “Shrinking Transcendence, Expanding Religion”, Sociological Analysis, 50 (2):127-138. 
, חילון: באופן מתמיד בכל הדתות, הקשורים זה בזההמחברים טוענים כי מתרחשים שלושה תהליכים בסיסיים 11 

סקטות עוברות תהליך של גיבוש מוסדי והופכות , בתהליכי החילון: התהליכים מתוארים כמטוטלת. תחיה וחידוש
תהליכים אלו הם . ומוחלפים על ידי אלמנטים ארציים,  מצומצמיםOtherworldlinessאלמנטים של . לכנסיות

המותירים אותם ללא , ולהיחלשותם של היסודות הטרנסצנדנטיים,  הארגון הדתי הארציהמובילים לשקיעתו של
) (Self Limitingתהליכי החילון הם תהליכים בעלי מגבלה עצמית . האמצעים למלא אחר הצרכים של מחויבות דתית

עות אלו הן תנו). התגבשותן של כתות חדשות(וחידוש ) קרי יצירת סקטות(משום שהם המולידים תחיה דתית 
העולות לשם שיקום עוצמתה של המסגרות הדתיות המסורתיות כאשר הן מאבדות את כוח השפעתן , מסגרות מפצות

 :Stark & Bainbridge,1985). 435(על החברה 
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)(Barr, 1988; Deiros, 1991; Dinges & Hitchcock, 1991; Aran, 1991; Ammerman, 1994 .

כשדה פורח לחדשנות דתית המשלבת ) מודרני- הפוסט(המשותף לגישות אלו הוא ראיית עידן זה 

מחקרים אלו מבקשים לחשוף . ספיריטואליזם וכדומה, פטליזם, פונדמנטליזם, מאגיה, מיסטיקה

נות את הסיבות ליצירתיות הדתית לכן הן בוח. את הווריאציות השונות הטבועות בפריחה דתית זו

ארגונים וקהילות וקבוצות דתיות חדשות  , תנועות, כתות, ולמגוון פניה בדמותן של סקטות

(Zald, 1982; Arjomand, 1986; Robbins; 1988; Hall, 1988; Snow , 1993; Lehmann, 1998).    

קרקע ליצירה חדשה גישות אלו מתבוננות על יחסה של הדת כלפי תופעות המודרניות כ  

במובן זה . אידיאולוגיות וקידמה, הדתות הגדולות": נרטיבים הגדולים"המלווה בהתנגדות ל

 שהוביל לשינוי מהותי a new axial age -  "עידן הציר החדש"המודרניות של העידן החדש מכונה 

שרות של המודרניות כללה חזון האומר כי קיימת האפ). Lambert, 1999: 305(ביצירה הדתית 

באמצעות , התרבותי והטבעי, קיום יצירה אקטיבית בהיבטים המרכזיים של הסדר החברתי

אחד הביטויים המרכזיים לכך היה בשילוב המדע והגישה . פעילות אנושית ושיתוף פעולה מודעים

  ).    21: ו"תשנ, איזנשטדט(ומשקלם הגדול של אלה בהנחות היסוד של הסדר התרבותי , המדעית

המדע והאמונה בכל יכולתו של , קרים על תופעות דתיות חדשות מראים כי התבונההמח  

שנחשבו בעבר תחליפים למחשבה הדתית וכבעלי פוטנציאל לסתור את האמונה בקיומו , האדם

לעומת הגישה . משמשים בקבוצות אלו לחיזוק המשמעות של ההתערבות האלוהית, של האל

אנו עדים להגדרה מחודשת של , טכנולוגיה יתקדמושסברה כי הדת תצטמצם ככל שהמדע וה

הגדרה מחודשת נעשית . Lechner, 1991; Iannaccone et, al. 1998: 374; Perston, 1991)(הדתיות 

תוך כדי התנגדות והוכחת חולשתו של ההסבר המדעי ותוך חיזוק המשמעות של נוכחות האל 

  . 12בעולם

הולידה , נועות הגדולות שהתגבשו במודרנהטענה נוספת מראה כי דווקא ההתנגדות לת  

, סוציאליזם, הטענה הרווחת בספרות מראה כי לאומיות. תופעות דתיות חדשות ומגוונות

תנועות של , תנועות אקולוגיות, תנועות נשים: פמיניזם ותנועות חברתיות חדשות כמו, קומוניזם

בניגוד לכך .  המאמינים והמאמינותחופש יעודדו תהליכי חילון או יורידו את קרנה של הדת בעיני

אנו עדים לתנועות רבות המדגישות חזרה לדת תוך שימוש בכלים מחשבתיים ואידיאולוגיים אלו 

)Lambert, 1999: 312 .(שוויון ואקולוגיה עם השקפות , בדרך זו משולבים רעיונות של חופש

-  חשיבה קאתולית ניאושילוב אלמנטים מרכסיסטיים עם מערכת: למשל. אורתודוכסיות שונות
                                                           

  
כך למשל . טכנולוגיים על מנת להתחזק ולגייס אנשים לשורותיהן,  קבוצות דתיות שונות משתמשות בכלים מדעיים12

משלבות הסברים מדעיים לתוך תפישות דתיות אשר מבטיחות גאולה ) ב"בארה(גון הסיינטולוגיה תנועות כ
     Stark & Bainbridge,1985) .(למאמיניהם 



  16

שילובים אלו ). Baskin, 1985(אורתודוכסית או שילוב רעיונות פמיניסטים עם היהדות המסורתית 

מחייבים תהליכים של קריאה מחודשת של הרעיונות המסורתיים המהווים את היסוד לדתות 

  .השונות

וד כמערכת ניתן לומר כי הדת איננה יכולה להיות מנותחת ע, בהמשך לספרות שנסקרה  

, יש לראות בדת שדה דינאמי ובלתי פוסק של פרושים. נורמות ופעילויות, סטטית של חוקים

תגמולים ופיצויים טרנסצנדנטיים המוגדרים כל פעם מחדש בתוך קונטקסט חברתי , פעילויות

התהליכים שהוגדרו ועוצבו בתהליכי המודרניזציה ומאפיינים אותה הופכים זירה . דינאמי

הדת בתוך מאבק זה הופכת זירה בה מתרחש פירוש ותרגום מחדש של . ם ערכי הדתלמאבק ע

אלא השינוי , ארטיקולציה או פיצוי לתנאים משתנים, פירוש זה איננו רק התאמה. המסורת

קריאת תגר וחוסר סיפוק מהמצב החברתי והתרבותי , בבסיסי הדת יכול להוות תגובת נגד

ן זה מאורגנת הדת ומובנית קודם כל כתגובת נגד לכל במוב. שהתרקם בתהליכי המודרניות

אתוס , הקידמה, הקפיטליזם: התהליכים והעקרונות עליהם הושתתה המודרניות והמערב

היא מתאפיינת במרכיב חזק של קריאת תגר . הדמוקרטיה וכדומה, הטכנולוגיה, העבודה

  . וביקורתיות אקטיביסטית נגד חלק מתהליכים אלו

על מנת לבחון את תגובתה והתחדשותה של הדת מול מאפייני , זהבמחקר , כאמור  

תחום העבודה משמש . בחרתי להתמקד ביחסים בין הדת לתחומי העבודה והפרנסה, המודרנה

אותי במחקר זה משום שהוא סמן מובהק להשפעת המודרניות על מחשבתו ופעילותו של הפרט 

הן מבחינת , ן בחינת יחסה של הדת לעבודהלכ. והיותה שדה פעילות מרכזי לאדם בעידן הנוכחי

פותחת את האפשרות להתבונן בדרך בה מגיבה הדת לתכנים , משמעות והן מבחינת פרקטיקות

  . ופעילויות שנוצרו בתהליכי המודרניזציה

יש לבחון את הדת כשדה של ביקורת פנימית ולא רק חיצונית ולפתח מערכת , משום כך  

הן , ינאמיות בדת ופריחתה כחלק מדיאלקטיקה ביקורתיתאנליטית שיכולה לבחון את הד

על מנת לגבש גישה . כקריאת תגר על המודרניזציה והן כחידוש פנים דתי הקורא תגר על המסורת

מסוג זה אתחיל בסקירה קצרה של שתי מסורות מחקריות שיכולות לתרום לגיבושה של הגישה 

ר המחשבה הכלכלית המגולמת באמונה חק. ב- חקר יחסי הקדוש והחול בדת ו. א: המחקרית

  . הדתית

  

  

  ?קטיגוריות בינאריות או רצף דינאמי: המאמין הדתי בין  הקדוש לחול. 3
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בחינת המסורת אשר דנה ביחסי הקדוש והחול במערכת המחשבה הדתית יכולה לתרום   

ת תוך בחינת פניה החדשים של הד. לדיון על יחסי הדת והעבודה כפי שהם מתגבשים בעידן זה

. מחייבת התבוננות בפרשנויותיה לעולם הגשמי, התבוננות ביחסיה ובהגדרתה את תחום העבודה

ראשיתה בהבחנה של דירקהיים , המסורת שעסקה ביחסים בין הגשמי לשמיימי בסוציולוגיה

הוא סבר כי . אשר החדיר לתוך הסוציולוגיה של הדת את החלוקה הבינארית בין קודש וחול

, )Profane(לחול ) Sacred(המחדדת ההבחנה בין הקודש , ה המשותפת לכל הדתותהמדובר בתכונ

הממד . או בין הממד הטרנסצנדנטי לבין הממד הארצי שתקפים בו יחסי סיבה ותוצאה

ליכולת הידיעה , הטרנסצנדנטי לדעתו כולל את אותם דברים החורגים מעבר לתפישת החושים

הגדיר את הקדוש כתחום אשר בו זמנית מושך ודוחה את דירקהיים . התבונית והשליטה האנושית

- דו. מכאן שהקדוש איננו מרפא בלבד אלא שמגולמת בו סכנה פוטנציאלית, האינדיבידואל

ההופכים אותו לבעל פוטנציאל בונה , משמעות זו טמונה בחלקה בייחוס כוחות גדולים לקדוש

הקדושה . המאמין וכופה צוויים אתייםהקדוש הוא מקור למחויבות מוסרית עבור . כמו גם הרסני

אולם היא מתקיימת במסגרת מערך שלם של מנהגים ואמונות אשר , מובלטת בטכסים דתיים

  .14להכיר בקדושתו ולהבין את ציוויו, 13דרכם המאמין יכול להתחבר אל העולם הטרנסצנדנטי

ווים אתיים הקדושה לפי דירקהיים היא תחום ניפרד המארגן את עולמו של הפרט סביב צ  

גישה זו ניתן לראות גם . קטנה, ומוסריים ואשר השפעתו על תחומי החיים המוגדרים כגשמיים

כל תופעה , לדעתו). מנציגיה הבולטים של האסכולה הפנומנולוגית (15בכתביו של רודולף אוטו

 ;James,1958; O’Dea,1966)  (954דתית כרוכה בחוויה אוטנטית של קדושה נפרדת מעולם החול 

Otto,. אוטו חקר את רעיון הקדוש כ - nonrationalבכך טען כי היא איננה רציונלית או בלתי  -

 מהווה יסוד אוניברסלי הטבוע בכל misterium tremendum  -החוויה של ה.  16רציונלית

                                                           
במהלכם פונים , טבעי היא באמצעות הטכסים הדתיים למיניהם-דרך אחת להתקרב אל העל, עבור דירקהיים13 

 . 'כובהעלאת קורבן ו, המאמינים אל הקדוש בתפילה
אתייחס כאן כדוגמא ליישום החלוקה של .  חוקרים רבים התייחסו לחלוקה זו ויישומה בקהילות ותרבויות שונות14

  : Bruderhof - על הקומונה של הZablockiדירקהיים בין הקדוש והחול עולה במחקר של 
"The moral basis of any religious system has to do with the dichotomy between sacred things and profane things 
and with the necessity of keeping the sacred pure from contamination by the profane... What is unusual about the 
Bruderhof is that its chief sacred object is not a mountain, or a stone, or a book, but the community itself. To keep 
the community free from contact with profane objects, from without and within, is thus one of the major goals of 
the Bruderhof". (1980:55-56). 

  : גם בדיון על גישתו אצל'  ר15
Almond, P. C. 1984. Rudolf Otto: An Introduction to His Philosophical Theology. Chapel Hill and London: The 
University of Carolina Press. 
Raphael, M. 1997. Rudolf Otto and the Concept of Holiness. Oxford: Clarendon Press.  

בדרך זו אוטו התנגד למסורת הרציונלית הצרופה בפילוסופיה של הדת אשר השתמשה במושג הקדושה כמושג 16 
אין הוא מתנגד למסורת הרציונליות אלא , ות הביקורת הברורה שאוטו מותח כנגד הרציונליות הצרופהלמר. רציונלי

  .  שהוא מתמקד בהיבטים הבלתי רציונליים של הדת אותם הזניחה לדעתו המסורת הרציונלית
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בדרך זו הוא הכניס מבנה דיכוטומי בעל השפעה רבה על . ממשיך אוטו, ההתנהגויות הדתיות

בהמשך לטענה זו חשף אוטו ). ימוש בו נעשה גם בחקר אמונות שאינן נוצריותאשר הש(המחקר 

היראה והפחד המלווה : אלמנטים המצביעים על ההתייחסות הפרדוכסלית של המאמין לאמונתו

לפיו קיימת דו . שמחה ונועם הכרוכים באמונה, את המאמין ומאידך אלמנטים של שלווה

מכיל , מחד. mysterium magnum -רי הרעיון הכפול בק, משמעות אינטרינזית באמונה הדתית

היוצר תחושה של סכנה ומאידך תחושה של ביטחון , הקדוש אלמנט של יראה ופחד מן האל

 17הממד הבלתי רציונלי של הדת לכן מובחן ומכונה בכתביו נומינוס. ושלווה המתלווים אליו

)Numinous( ,הוא , הנומינוס אם כך. 18נסצנדנטיטר-תחושתו של האדם הניצב אל מול כוח עליון

  .19חוויה של קדושה הנפרדת מן העולם הסקולרי ומהווה לפיכך מציאות אחרת לגמרי

   Eliade) 1959( ,)השתמש אף ) שהשפיע רבות על המחקר האנתרופולוגי והסוציולוגי בתחום

ין את  על מנת לאפיsacred -הוא השתמש בקטגורית ה. הוא בדיכוטומיה שבין הקדוש והחול

האדם מבחין ). profane(אליאדה סבר כי הקדוש מהווה היפוך לתחום החול . 20תחום הקדוש

על מנת לתאר את . בקדוש משום שיש לו נטייה להתגלות ולהיחשף כדבר שונה לחלוטין מהחול

.  המציין שמשהו קדוש הנחשף- hierophanyפעולת ההתגלות של הקדוש משתמש אליאדה במושג 

בנויה ממספר גדול של , מצורותיה הפרימיטיביות ביותר, טוריה של הדתההיס, לטענתו

hierophanies  ,אלה נעים מן הצורות האלמנטריות ביותר. כלומר גילויים של מציאויות קדושות ,

: עצים ועד להתגלויות עילאיות כגון, אבנים:  התגלות של קדושה באובייקטים רגילים כגון-קרי

החוויה הדתית הזו מתוארת על ידי אליאדה כפעולה . תו של ישוהאינקרנציה של האל בדמו

, מציאות שאיננה שייכת לעולמנו, מסתורית של התגלות של משהו בעל סדר שונה לחלוטין

  (Eliade,1959) . 21עולם החול, באובייקטים המהווים מרכיב אינטגרלי מהטבע שלנו

                                                           
ל התייחסותו ע. המושג נומינוס בא לסמן את הצד הבלתי רציונלי של הדת. משמע קדוש,  בלטיניתNumen מהמילה 17

ניתן לניתוח באמצעות החשיבה ,  דבר הנתפש בידי האינטלקט-"רציונלי"לבלתי רציונלי ניתן ללמוד מן ההגדרה ל
  ).Otto, 1959:16(והוא בר הגדרה 

ראשית המודעות למסתורין ): כאשר שלושת האלמנטים קיימים בו זמנית( אוטו נתן לכך הסבר משולש 18
)Mysterium) (ה, שנית). לוטין מאתנולמשהו שונה לח- Tremendumובו זמנית הממד ,  כלומר מה שמשרה יראה

  ).Otto,[1917[,1954(כלומר אותו מצב בו נמשכים המאמנים ליצירת מגע , )fascinating(המרתק , הקסום
 misterium - הוא מזהה חמישה איכויות של ה.”mysterium tremendum et facinosum“ אוטו מכנה את חווית הקדוש 19

tremendum :תחושת הכניעה של ; אלמנטים של יראה ופחד המלווים את המאמין כאשר הוא ניצב מול הקדוש
 misterium tremendum -חווית הurgency); (האנרגיה והכוח הטמונים בקדוש ; המאמין מול חוסר הגישה לקדוש
זוהי תחושת המסתורין שבחוויה הטמון בטבע ,  של הקדוש ”Wholly otherness“-הגורמת ליראה הבאה לידי ביטוי ב
למרות שהקדוש הוא בעל . לבסוף האלמנט הקסום והמושך הטמון בחוויה; הבלתי מוכר והבלתי אמפירי שלה

בהמשך לכך יש אנשים שהם יותר רגישים לנומינוס . פוטנציאל לסכנה הוא מפיק תחושת התפעמות ורגשות של טוב
  . הקדושים וחכמי הדת, ורה מושלמת יותר אלו הם הנביאיםיש שאצלם הוא מוגשם בצ, מאחרים

אלא מתמקד ,  רציונלי הטמון בדת- והלא-אליאדה לא התמקד בהבחנות בין האלמנט הרציונלי,  בניגוד לאוטו20
  .בהבדלים בין הקדוש לחול כקטיגוריות בינאריות

בו בזמן , "דבר אחר"אובייקט הופך לכל ,  הפרדוכסליות המצויה בהתגלות הקדוש קשורה בכך שבמהלך ההתגלות21
כך שאבן קדושה נשארת קדושה . משום שהוא ממשיך להשתתף בסביבה הקוסמית, "עצמו"הוא ממשיך להישאר 

המציאות המיידית , אבל לאותם האנשים אליהם נגלתה קדושתה. ואין כל דבר המפריד בינה לבין אבנים אחרות



  19

שני ממדים "הם בעצם ,  אליאדההקדוש והחול על פי חוקרים אלו וכפי שהם מנוסחים אצל  

שתי סיטואציות של קיומיות שנקבעו על ידי בני האדם לאורך , כלומר". של קיום בעולם

דירקהיים ואליאדה הם הנציגים הבולטים ביצירת , ניתן לסכם ולומר כי אוטו. 22ההיסטוריה

ש וחול ההבחנה הבינארית בין קוד. המחשבה הבינארית שהניעה את חקר יחסי הקדוש והחול

ניתן . גם כאשר מדובר בבחינת דתות אחרות, השפיעה רבות על המחקר ויושמה במחקרים רבים

בעוד הוא ניצב , כי תרומתם למחקר היא בהעמדת הפרדוכס הטבוע בחוויית המאמין הדתי, לומר

הדרישה והגעגוע להתמזג עם : 23מול דרישות סותרות המציבות בפניו הדתות המונוטאיסטיות

, קדם את גאולתו הפרטית ומצד שני קולם של הצרכים הארציים שאינם מרפיםהקדוש ול

במחקריהם גיבשו תמונת עולם , יחד עם זאת. קושרים אותו אל העולם הזה ואילוציו הקיומיים

אוניברסלית לחקר הדת אשר התעלמה מן היחסים המורכבים של הקדושה עם עולמות החול 

  .והשפעת הגדרותיה על העולם הגשמי

אלא יש , במחקר זה ברצוני לטעון כי אין להסתכל ביחסי הקדוש והחול כעולמות נפרדים  

, רצף זה מגלם בתוכו תהליכי פרשנות. לראותם כרצף של אפשרויות העומדות בפני המאמינים

אשר הם המגדירים את חיי היומיום של המאמין או המאמינה , פירוק ותרגום של יסודות האמונה

פירוש ותרגום היחסים . התנהגותם בתוך הרצף הנוצר בין ממדי הקודש והחולוהם שמגדירים את 

, הללו מכוון את ההתנהגות תוך כדי התמודדות עם דילמות אין סופיות שהן פרי שינויים חברתיים

מפרשים שוב ושוב , בהיותם חיים בתוך סביבה זו, המאמין והמאמינה. תרבותיים והיסטוריים

טקסטים בעלי רבדים , דרך סמכויות דתיות, חדש את חוויותיהםאת התנהגותם ומגדירים מ

  . 24שונים וסותרים ודיאלוגים רבים שעניינם  הוא חיזוק והקצנה של היסודות הדתיים

, בין החיים הדתיים לחיי היומיום, )בין סתירה להשלמה(המחשבות על יחסים דיאלקטים   

בהתאם , ת והן בעלות פוטנציאל לשינוימתבטאות בגוונים מחשבתיים והתנהגותיים שונים בדתו

                                                                                                                                                                      
  .הופכת למציאות טרנסצנדנטית

חלקים ; אלא שהוא חווה בו הפרעות ושברים, כי האדם הדתי איננו תופש את החלל כישות הומוגנית, ען אליאדה טו22
אלו הם האזורים המשמעותיים , יש אזורים בחלל השייכים לתחום הקדוש. מסוימים בחלל שונים באיכותם מאחרים

, טוען אליאדה, האדם הדתי. קביותולכן הם חסרי מבנה או ע, לעומתם מצויים אזורים שאינם קדושים, והמאורגנים
לעומת כל התחומים האחרים בחלל חסרי , הנתפשים כאזורים אמיתיים וברי קיימא, מבחין בין התחומים הקדושים

היא חוויה ראשונית אנלוגית לבריאת , המתאפיינת בחוסר הומוגניות של החלל, החוויה הדתית. הצורה והסדר
הקדוש מכיל , כמו בריאת העולם, לטענתו.  קודמת לכל מחשבה על העולםזו חוויה ראשונית משום שהיא. העולם

זאת משום שבגילויו הוא חושף את הנקודה . הוא המאפשר את בניית העולם, ובהופעתו, בתוכו את אפקט השבר בחלל
השבר  אנו מדברים בעצם על hierophany - כאשר הקדוש מתגלה ב. לכל אורינטציה עתידנית, הציר המרכזי, המתקנת

 הקדוש בהתגלותו חושף את נקודת nonreality. - בהומוגניות של החלל ובהתגלות של המציאות האבסולוטית בניגוד ל
  ).Eliade, 1959(את המרכז , תיקון השבר

  :' דיון על הקדוש והחול באיסלם ר23
Ohno, M. 1989. Masjid Reinterpreted: The Sacred and the Profane in Islam. Japan: Institute of Middle Eastern 
Studies, International University of Japan.  

 מכאן ניתן לומר כי תהליך דיאלקטי של בחינת יחסי הפרוש עם תרגומם להתנהגות משלב סתירות והניסיון לפתור 24
 במחשבתו של הטבע" השתקפות"ה. האינסופית של המחשבה אל המושא, ההכרה היא ההתקרבות הנצחית: "אותן

כי אם תהליך , לא כנעדרת סתירות, לא כנעדרת תנועה', לא בצורה מופשטת', 'נעדרת חיים'של האדם יש להבינה לא כ
  ).79: ז"תשכ, מרכס אצל אבינרי" (כעלייתן וכפתירתן של סתירות, הנצחי של התנועה
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לכן בהתבוננות בפרשנות למתח בין הקדוש והחול יש להבחין בהגדרת היחסים . לתקופה ולתנאים

לא רק בין הדתות אלא בתוך קבוצות שונות בתוך אותה מסגרת אמונתית שאף היא נתונה , הללו

הטבועים בדת שהם בעלי המתח בין קודש וחול מתקשר לפרשנות של כמה ממדים . לשינויים

הדרך להשגת , היחס לעולם הבא,  לצורכי הקיום, לגשמיות, היחס לעולם הזה: פוטנציאל לשינוי

במסגרת החשיבה והפרקטיקה ) גבר ואישה(ומעמדו של האדם , הדרך לזכות בגאולה, הקדושה

ם הדינאמיות הטבועה במחשבה הדתית יכולה להבחן על פי החיבורי, בהתאם לכך. הדתית

והמתחים שיוצר המאמין הדתי בתוך תמונת עולמו בין מה שמוגדר כחולי לבין מה שמוגדר 

כל קבוצה דתית בוחרת לפרש ולהציב נורמות שונות של התנהגות , כפי שכבר אמרתי. כקדוש

השימוש במושג העבודה במחקר זה כסמן לבחינת מערכת היחסים . בתגובה ליחסים אלו

 מחייב התבוננות בספרות אשר עסקה ביחסי הכלכלה והדת ויחסי המתרקמת בין הגשמי לשמימי

  .בספרות זו עוסק תת הפרק הבא. העבודה והדת

  

  כינונו של המודל הרציונלי: והמסורת הדתית' מחשבה הכלכלית'חקר ה. 4

  

התמודדה עם השינויים , הספרות העוסקת בחיבור בין הדת לכלכלה ובין הדת לעבודה  

, עבודה: חקר מושגים כגון. מורות ביחסים שהתגבשו בתחומי הכלכלהשעוברת הדת בעקבות ת

ובחינתם לאור החשיבה הדתית יכול לתרום להבנת , רווח והפסד וכדומה, פרודוקטיביות

סבור כי ) 1995(ץ "כ. השינויים המתחוללים באמונה הדתית והשפעותיה על חיי היומיום בעידן זה

ם הם אבן בוחן להתבוננות במרקם היחסים בין הקדוש הבנת יחסי הדת עם שטחי הכלכלה השוני

היא הפעילות לסיפוק , במובנה הרחב ביותר, הוא טוען, כלכלה.  בדתות ויכולתן להשתנות25והחול

הצרכים הגשמיים של האדם בעוד הדת באה לתת ביטוי למתן משמעות ספיריטואלית או 

ולא מן ההכרח , ים שונים של קיומולכן הן יכולות להיתפש כשני מישור, מטאפיזית לחיי האדם

משום שעולם אחד , מפגש זה יכול להיות מוגדר כפרדוכסלי). 1995:33, ץ"כ(שיתקיים מגע ביניהן 

 הדתי נתפש כעולם החומרי והשני רוחני ויש פוטנציאל גדול להתנגשות ביניהם בעיני המאמין

)(Brennan & Waterman, 1994 .כיוון שלכאורה , כזו הייתה צפויההתנגשות "ץ ממשיך וטוען כי "כ

                                                           
ביעה על הקשר שבין הפעולה  מצHolton, 1992)( הגישה המקובלת היום בספרות על הסוציולוגיה של הכלכלה 25

הטענה . הכלכלית לשדה התרבות זאת מתוך פרספקטיבה הרואה בפעולה הכלכלית כסוג של פעולה חברתית
. המקובלת היום בספרות היא כי הכלכלה מהווה חלק של העולם החברתי והיא איננה ספרה מבודדת מיתר החברה

לפיה הפעולה הכלכלית שונה מכל סוג אחר ,  ידי הכלכלניםבעיקר על, תפישה זו עולה כנגד התפישה הרווחת במחקר
" כלכלי"גישות אלו גרסו כי יש הפרדה ברורה בין מה שמכונה . של התנהגות חברתית ולכן יש להבינה באופן נפרד

הפרדה תיאורטית מסוג זה  מניחה כי הפעולה הכלכלית היא בעלת מימד אחד בלבד ולכן יש ". חברתי"למה שמכונה 
גישה מעין זו היא תוצר של המסורת הקלאסית אשר ניזונה מגישה . רה באמצעות עולם מושגים פרטיקולרילהסבי

גישה תועלתנית תוגדר כלוקה בחסר , יותר מזה, תועלתנית של הכלכלה ולכן כישלונה בשילוב האלמנטים החברתיים
  ).Schumpeter, 1954:409(משום הנחותיה הרציונליסטיות להתנהגות הפרט והמוסדות בהם הוא פועל 
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צריכים היו להקדיש את מעיניהם לרוחני , שהדת בראש סולם הערכים שלהם, האדם והחברה

ואילו האדם ; שהכלכלה נמנית עימהם, לדחוק ולהפנות עורף לצרכים הגשמיים, ולנסות לדחות

 דחייה אל הרוחני יפתחו יחס של, שעשיית הון ופעילות חומרית מצויות בראש מעיניהם, והחברה

ובעניינם בעולם ' ראציונלית'או שיבקשו לדחוק אותם למקום שולי בפעילותם ה, ואל הדתי

  :בן ששון מציג את הדוגמא המרכזית למתח זה הטבוע לדידו בדת). 1995:11, בן ששון(שסביבם 

  

הסדרה של סיפורי הראשית של הציוויליזציה המערבית ושל , לדוגמא, כך…"

עונשו של : ות אותה נוגעת במתח שמוליד המפגש שבין דת וכלכלההתקוות המלו

התחרות על , החוטא הראשון היה הטלת האחריות לפרנסתו והדאגה לכלכלתו עליו

באה בצורה של מחוות , באותה סדרת סיפורי הראשית, תשומת הלב האלוהית

ר בשורת אחרית הימים מלווה בשחרו, הענקה מפירות העשייה הכלכלית המייצגת

 תקווה לשחרור מן הדאגה לעניינים הכלכליים כדי -מן העונש של החטא הקדמון

מאידך . שאפשר יהיה להקדיש את מלוא הזמן למימוש היעודים הדתיים והרוחניים

אפילו ברמות הבסיסיות של החברה האנושית פנה האדם אל הכוחות העל , גיסא

הוא ,  יסייעו לו במעשה ידיועל מנת שהללו, הכוהנים, אנושיים ואל נציגיהם בעולם

תוך הכרה שיש , הקדיש משאבים למוסדות דת ולצורכי דת על חשבון צרכים אחרים

לצד שאיפת . זיקת גומלין בין השניים וכי המעשה הנכון הוא מעשה בשתי החזיתות

, האדם בחברה הבסיסית להשיג את מרב היעדים החומריים שלו באמצעים דתיים

, ששון-בן" ( להשגת כוח ושלטון בעזרת משאבים חומרייםמתועדת שאיפת הכוהנים

1995:11-12  .(  

  

ץ סבר כי בפועל אנו רואים כי הניגוד שהוצג מתקיים במגוון צורות מחשבתיות "כ  

היחסים בין עולם הדת והכלכלה כרוכים זה בזה באופן מורכב ונקודות המפגש . והתנהגותיות

או שהיא יכולה , דתית לעודד שאיפה לעצמאות כלכליתבמובן זה יכולה המחשבה ה. ביניהם רבות

היכולים אף להיות כרוכים במחיר של חיי הסתפקות במועט , להמליץ על חיים קונטמפלטיביים

  ). 1995:35, ץ"כ(או השענות על נדבת ליבו של הזולת 

המסורת הסוציולוגית טיפלה רבות במתחים שנוצרו במפגש בין הדת והחשיבה הכלכלית   

המתח בין הדת והכלכלה . 26ה ככולה התמקדה ביחסים אלו בנצרות ופחות בדתות אחרותורוב

                                                           
  : עיקר הספרות בתחום היחסים בין דת וכלכלה מתמקדת בחקר הנצרות למשל26

Le Goff, J. 1980. Time, Work & Culture in the Middle Ages. Chicago: The University of Chicago Press. 
Dodd, S. 1992. Labour is Holy But Business is Dangerous: The Church and Enterprise Before Protestantism. 
Conference Paper Series, Paper Presented at an SEF Research Seminar on 17 September 1992.  
Gill, E. 1989. Servile Labour & Contemplation. Upton: Aylesford. 
Gorringe, T. 1994. Capital and the Kingdom: Theological Ethics and Economic Order. London: SPCK. 
Haddorff, David, W. 1996. “Theology and the Market Ethos: Toward and Eccelesial Understanding of Work and 
Leisure”, Union Seminary Quarterly Review, 50 (1-4): 83-105. 
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נבחן בעבודותיו של וובר על האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם ובהשוואות שערך עם 

בבחינת המרכיבים של " מנטאליות כלכלית"השימוש במושג . היהדות והנצרות הקדומה

, מרכס(וימת משותף לחוקרים רבים שהמשיכו כיוון זה המחשבה הכלכלית של קבוצה דתית מס

בעיקר בשל ההשלכות , השימוש במושג אף זכה במשך השנים לביקורת נוקבת). זומברט ואחרים

בחרתי בעקבות זאת להשתמש . הגזעניות שעלו ממנו כאשר נחקר הקשר בין יהודים לכלכלה

, )1993 (לם של אנשי ימי הבינייםתמונת העו, העולה מספרו של גורביץ" תמונת עולם"במושג 

, מושג זה כפי שהראיתי במבוא. הכולל עיון פנומנולוגי במשמעויות והתנהגויות בקונטקסט מוגדר

חוק , חירות, עבודה(כולל את הקטיגוריות החברתיות המרכיבות את השקפת העולם בכל תרבות 

גורל , קדושה, חלל, זמן (ואת הקטיגוריות הקוסמיות המגדירות את התודעה האנושית) וכדומה

יכולות להוסיף רובד , במקרה זה יחסי הקדוש והחול, במובן זה הקטיגוריות הקוסמיות). וכדומה

האם חל שינוי בהגדרת ? ניתן לבחון כיצד מובנים יחסים אלו. נוסף לניתוח יחסי העבודה והדת

לעבודה בקבוצה כיצד הם משפיעים על היחס לפרנסה ו? יחסים אלו לעומת הגדרתם במסורת

  ?מהם התנאים והסיבות להגדרה זו של היחסים ביניהם?  דתית בתקופה מובחנת

, הפרנסה או הכלכלה בקהילות דתיות, על מנת להבין חקר התגבשותן של זירות העבודה  

לשם כך אפרוש תחילה את משנתם של מכס וובר . נתבונן כיצד נבחנה מגמה זו במחקר הקלאסי

. א: י הדת והכלכלה תוך התמקדות בשני כיוונים אותם שילבו במחקרוורנר זמברט על יחס

והפיכתה לפעולה רציונלית כפי שעולה מכתבי מכס ) בקלוויניזם(ההגדרה של העבודה כייעוד דתי 

  . כפי שהוא עולה מעבודתו של וורנר זומברט) יהודי(הניתוח של האדם הכלכלי . וובר ב

  

  ולה רציונליתהעבודה כייעוד דתי והפיכתה לפע. א

הוא . וובר סבר כי המשמעות המוענקת לעבודה משפיעה על תהליכים חברתיים וכלכליים  

מחקריו בתחום נבדלים בכך . עסק במחקריו בצומת המחבר בין הדת והכלכלה בדרכים שונות

האתיקה הפרוטסטנטית ורוח כמו בספרו המפורסם . שבחלקם התופעה המוסברת היא הכלכלה

אך ישנם ספרים בהם הוא מנסה להסביר תהליכים שונים המתרחשים , )1904-5(הקפיטליזם 

ובכך תרומתו הרבה לסוציולוגיה של (בתוך דתות העולם תוך התבוננות במחשבה הכלכלית שלהן 

וובר טען כי מאפיין מרכזי לקפיטליזם המודרני הוא הנטייה לראות את העבודה כייעוד או ). הדת

לדעתו יש . יש לחקור בראש ובראשונה את המקור לתפישה זו, תולכן לדע, כמטרה בפני עצמה

                                                                                                                                                                      
McKee, A. F. 1987. Economics and the Christian Mind: Elements of a Christian Approach to the Economic 
Science. New York: Vantage Press.  

  :הקשר בין דת וכלכלה במחשבה ההינדית
Agrawal, B.C. 1980. Cultural Contours of  Religion and Economics in Hindu Universe. New Delhi: National.  
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אשר הפך במידה רבה מטבע מחשבתי המניע את , לחשוף ולגלות את הקבוצה שהגתה רעיון זה

  . האנושות

: בניתוחו את יחסי הדת עם הכלכלה מראה וובר כי קיימות שתי אופציות לתגמולים דתיים  

הוא ). other-worldly(והשנייה מחוץ לעולם הזה ) this-worldly(אחת היא תגמול בעולם הזה 

מתייחס בניתוח זה במידה רבה אל הדת כאל מערכת של תגמולים טרנסצנדנטיים ולכן היא 

דתות "וובר סבר כי ). interest driven process(מלווה בתהליך המונע על ידי אינטרס 

 בעולם הזה עם חשיבה חומרית בכך ששילבו תגמול" דתות מתקדמות"נבדלו מ" פרימיטיביות

שילבו לדעתו מתן תגמולים מחוץ לעולם הזה יחד עם חשיבה רוחנית " הדתות המתקדמות"בעוד 

)Swedberg, 1998: 110 .(מחוץ לעולם הזה'בדתות המתקדמות התגמול הדתי נוטה להיות , לדעתו '

 מטרות ואמצעים כפי ובלתי כלכלי ולכן פעילות דתית כשלעצמה איננה נתפשת עוד במונחים של

  ". פרימיטיבית"שהיה נהוג בחשיבה הדתית ה

כלכלית -מכיוון שהיא לא" בלתי רציונלית"היא , המטרה של ההתנהגות הדתית לדעת וובר  

מכאן הניח כי ככל שהתגמולים הדתיים הם פחות כלכליים . ותגמוליה מכוונים מחוץ לעולם הזה

 רב יותר בין הערכים הדתיים והערכים של החיים נוצר מתח, )this-worldly(ויותר ארציים 

, למשל. לדעת וובר המתח יכול לבוא על פתרונו בדרכים מגוונות בדתות השונות. היומיומיים

הוא מראה כי ישנן דרכים , הטבועות בדתות השונות' בדרכים השונות לגאולה'כאשר וובר דן 

 אחרות משאירות את המוסדות לחיפוש אחר גאולה המעודדות שינוי חברתי וכלכלי בעוד

מיסטיציזם מעודד לדעתו מסורתיות כלכלית והתנגדות , למשל. החברתיים והכלכליים כפי שהיו

ה של המאמין או /אסקטיות המתנגדת לעולם יכולה לשנות באופן טוטאלי את אישיותו. לעבודה

טיות מסוג זה אסק. ללא כל שינוי, מאמינה אך משאירה לדעתו של וובר את העולם כפי שהוא

. דוחה את הרעיון של הרכוש הפרטי ומקדמת התנהגות סטטית המבקשת לפרוש מן העולם הזה

למרות חוסר ההערכה לעניינים , אישיות כזו עובדת לצרכיה, טוען וובר, בניגוד לטיפוס המיסטי

אסקטיות : ישנן לדעתו רק שתי דרכים לגאולה המאתגרות את המוסדות החברתיים. הכלכליים

אסקטיות בעולם היא מאוד אקטיבית לדעתו והיא ". הגזירה הקדומה"עולם הזה וגישת ב

גישת הגזירה . את דמותו החברתית והכלכלית של המערב) כפי שכבר הראיתי קודם(ששינתה 

משום , הקדומה יכולה לדעתו להוביל לשינוי חברתי ולא רק לגישות פטליסטיות כלפי העולם

שילובן של שתי תפישות אלו הופך . המאמינה לכלי בידי האלוהיםשהיא הופכת את המאמין או 

  ).   Swedberg, 1990; 1998: 119; 1999(אותן בעלות כוח עצום בשינוי וטרנספורמציה חברתית 
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וובר מתאר את השילוב הקלוויניסטי אשר לדעתו הוא , בספרו על האתיקה הפרוטסטנטית  

, הקפיטליסטי" האדם הכלכלי"הייחודית של בעל הכוח הטרנספורמטיבי המלווה בהופעתו 

לדעתו ). ההפך מהתנהגות כלכלית מסורתית(המאמץ לעצמו דפוסי התנהגות מעשית ורציונלית 

האדם מחויב לשרת את האל על ידי שינוי העולם - נמרץ של אקטיביזם הקלוויניזם מכיל אלמנט 

כת של אמונות מאגיות וובר מתאר את התהליך שבו עובר האדם הדתי ממער. על פי דמותו

וובר מתאר את . לאמונה במערכת רציונלית המקדשת את תחום העבודה והעיסוק בחיי היומיום

. inner-worldly asceticism)(הפורש תוך מעורבות בחיים , "האדם האסקטי"התהוותו של 

, חסכון, אלא קשורה בקירוב הנורמות הנזיריות של דחיית סיפוקים, הפרישות איננה מינית

אדם זה . ראוותנות והנאה ממותרות והאמונה כי סיפוק יצרים הוא חטא, התנגדות לבזבוז

מנהל את , הוא מחשב, חרוץ, הוא שקול: באמצעות דימויים כלכליים, מתואר אליבא דוובר

הצלחותיו תלויות במידות הכלכליות שלו וכישלונותיו סימן ', בוחן את רווחיו וכד, חשבונותיו

אך , מידת הצלחתו ומהות בחירתו נמדדות בעבודתו והישגיו החומריים בעולם הזה. 27לפגם מוסרי

חיי הנאה ומותרות . שכן העשיר עומד במבחנים קשים יותר, הוא איננו יכול ליהנות מפרי עמלו

נמדד על פי העמל שהשקיע , עשיר או עני, האדם. נתפשים כחולשה של האדם מול אלוהיו

זאת לעומת מספר . לא האדם את שליחותו וייעודו בעולם הזהבדרך של עבודה ממ; בעבודתו

הנוצרי ", "האדם המחובר לטבע: "טיפוסי אדם שונים לחלוטין שצמחו בהיסטוריה האנושית

בטלה : בהנאה מן העושר על כל תולדותיה, מנוחה שאננה בצל הרכוש"שחייו מלווים ב, "הנהנתן

התנהגותם ).  1982:77,וובר" (לחיים של קדושהובייחוד הסחת הדעת מן השאיפה , ותאוות בשרים

: רציונלים ובלתי תכליתיים-מתאפיינת באלמנטים אי,  לפי וובר, של פרופילים אנושיים אלו

וובר מוסיף לרשימה זו את הנזיר ). 1982:83" (גנדרנות הבל", "מותרות", "דיבורים בטלים"

שלושת . תו בחוסר מעש ופאסיביותדמות הניכרת לדע, )תוך פעילות קונטמפלטיבית(המתבונן 

רציונליים וככאלה אשר חייהם עוברים בבטלה וחוסר -הטיפוסים הללו נתפשים אצל וובר כבלתי 

אלו שונים בתכלית מן האישיות החדשה הרוקמת עור וגידים לדעתו במערב של . פרודוקטיביות

חה מהקלוויניזם הכוללת זוהי אישיות כלכלית שצמ. בדמותו של היזם הקלוויניסטי, 16 -המאה ה

  .  אתוס של עבודה כיעוד וצבירת הון והשקעתו החוזרת בעסק, פרישות, רציונליזציה

הקלוויניסט מאמין כי רוב בני האדם לא נידונו לזכייה בגאולה הנכספת אלא רק מיעוט   

י גזירה המחזקת לפ, מגדירה את חוסר היכולת לצבירת זכויות' גזירה הקדומה'האמונה ב. נבחר

-וובר את אי הוודאות ויוצרת פתח לחיפוש אחר סימנים מוגדרים לזכייה בחסד ובעולם הבא 

                                                           
  . 235-263: ג"מ, ח"תשל, בציון, "דיעות והליכות כלכליות במסורת") ח"תשל(וין דיון על כך במאמרו של מרדכי ל'  ר27
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אשר בשילוב עם חיי פרישות וחיסכון , בדרך זו חוזקה האמונה בעבודה קשה. בעולם המעשים

לכן טוען וובר כי ביטול מוסד הנזירות בנצרות ). 238: ח"תשל, לוין(תביא לצבירת הון והתעשרות 

, טנטית הוא שהסיר את ההבחנה הנוקשה המגולמת בנצרות הקתולית בין קודש וחולהפרוטס

עבודה חומרית -מרגע זה נקבע לדעתו מודל חדש המשלב מעורבות אינטנסיבית בחיי החול

דרך ניתוח זה אנו רואים ניסיון . עבודת האל והשגת גאולה, המאפשרת חידוד של המוסריות

כפי שכבר ( של קודש וחול שהיה ועודו טבוע במחקר הדתות מעניין לשבור את המודל הבינארי

  ). הראיתי

על מנת לקבל תמונה מורכבת מניתוחיו של וובר על יחסי דת וכלכלה בקונטקסט היהודי   

המחשבה היהודית מנותחת אצל ). Pariah People"28) 1952"כדאי להתבונן על השימוש שלו במושג 

הנבדל מהסביבה החיצונית מבחינה " עם אורח"לה או וובר מתוך היותם של היהודים עם בגו

, זהו מצב שממנו ניתן להבין את כל יחסיו המשמעותיים עם הסביבה. פורמאלית או מעשית, דתית

, ברקאי(במיוחד את ריכוז האוכלוסיה מרצון ואת הכפילות המוסרית כלפי פנים וכלפי חוץ 

מצב שלדעת וובר הוא תוצאה , מאז גלות בבל" Pariah People "- העם היהודי התנהג כ). 1995:58

מאופיין בהגבלת זכויות " האורחות"מצב . Pariah -של הדת עצמה שקידמה לדעתו את סטטוס ה

מכאן הסיק וובר את מסקנתו . חברתיות ופוליטיות ובשוני בולט בכל מה שקשור בפעילות כלכלית

 היו להוביל להתנהגות הרציונלית כי תכני הדת היהודית ואורח החיים הנגזר ממנה לא יכולים

  .    29הרצויה ולכן גם לא להתפתחות הקפיטליסטית שייחדה את המערב

, )Pariah(בשל היותה עם פריה , כי היהדות) Ancient Judaism) 1952וובר טוען בספרו   

קבוצתית השונות -הייתה צריכה לפתח אתיקה כלכלית פנים קבוצתית ואתיקה כלכלית חוץ

לא יכול היה להניב פעילות כלכלית רציונלית כמו זו שהתפתחה , ואליזם מסוג זהד. במהותן

ריטואלית לא פיתחה - בשל סגירותה הדתית, הקהילה). 1952:343(לדעתו בפרוטסטנטיזם 

במובן זה ). 345: 1952(מוטיבציות ליחסים כלכליים רציונליים כלפי אלו שאינם חברים בקהילה 

אם האל בירך את . את אמונתו בעולם הזה" להוכיח"ין צריך לא התפתחה גישה לפיה המאמ

, המאמין בהצלחה כלכלית אין זה משום שהוא הוכיח את אדיקותו הדתית דרך הפעולה העסקית

בימי , ביהדות בעידן העתיק. אלא משום שהוא חי חיי אמונה ויראת השם מחוץ לספרה הכלכלית
                                                           

  :למשל, והעלה ביקורות רבות,  הדיון במושג עם אורח אצל וובר רב בספרות28
Schafer-Lichtenberger,C.1991. "The Pariah: Some Thoughts on the Genesis and Presuppositions of Max Webber’s 
Ancient Judaism", Journal for the Study of the Old Testament, 51: 85-113.  

וכי התיזה שלו על ,  בהמשך לטיעונים אלו יש הטוענים כי כאן באות לידי ביטוי עמדותיו הבלתי ליבראליות של וובר29
  :היהודים מרמזת על עמדה של אסימילציה

“…Weber felt that the Jewish group and Judaism (or ought to) gradually disappear within the social admixture of 
people who adopted a common national identity. When put in the context of widespread discussion of the Jewish 
question in Germany, Weber’s liberal tolerance appears to be conditional, his liberalism appears to be 
compromised by his cultural nationalism and to be antipluralist”(Abraham,1992:7-8).    
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ת האמונה לא הייתה טמונה בשטחי הפעילות הוכח, טוען וובר, הביניים ובתקופה המודרנית

התפתחותה של תפישה מסוג זה ביחס לכלכלה היא לפי וובר תוצר של ). 345: 1952(הכלכלית 

  . הסתגרות ויצירה של אמונות עוינות המחזקות התנגדות לעולם החיצוני במצב של גלותיות

 כדאי לציין את הביקורת .הביקורות על התיזה של וובר הן רבות ואין זה המקום לדון בהן  

משנה את הלוגיקה של המחקר ) Coleman) 1986 ,1990. של קולמן בשל תרומתה למחקר זה

בדרך של שינוי , ראשית ערכים דתיים קולקטיביים משפיעים על המאמינים, לדעתו. הוובריאני

תרחש כאשר תהליך זה מ. העמדות של המאמינים והמאמינות כלפי העבודה וכלפי יצירת הרווח

הביקורת . סימולטנית התוצאה היא גישות קולקטיביות חדשות להגדרת תחומי הכלכלה והעבודה

לדעתו וובר נכשל כאשר ניסה . של קולמן מתייחסת למעברים של וובר בין גישות המקרו למיקרו

). מעבר קשה בכל ניתוח סוציולוגי לדעת קולמן(לעבור בהסבר שלו מרמת המיקרו לרמת המקרו 

 באופן -לא מצליח להגדיר את המכניזם דרכו הפרט יוצר תופעה חברתית חדשה,  לפי קולמן,וובר

אחת , כלומר). Swedberg, 1996: 130-131; 1999(הרוח המודרנית של הקפיטליזם , ספציפי

הבעיות המרכזיות אותן חושף קולמן בכתביו היא בעיית התרגום של הרעיונות הפרוטסטנטיים 

תית של המאמין או המאמינה והפיכתם לעמדות ברורות ביחס לעבודה לתוך המערכת המחשב

לפני שאתייחס לדרך בה תבחן משמעות העבודה בקהילה . ולרווח היוצרות גישה כלכלית מסוימת

בעיקר כלפי תמונת העולם , הנחקרת אפרט את גישתו של זומברט כתגובה לתיזה הוובריאנית

  .        יהודית-הכלכלית

  

  יהודית- של מחשבה כלכליתהתפתחותה. ב

  

 מקבל את התיזה של וובר בדבר הקשר ההדוק בין ,היהודים וחיי הכלכלהבספר , זומברט  

כי דווקא בדת היהודית טבועה היכולת של פיתוח , בניגוד לוובר הוא טען. הדת לפיתוח המחשבה הקפיטליסטית

בספרו על היהודים משתקפת טענתו כי .  סטיתהחשיבה ויצירת טיפוס של אדם כלכלי המאופיין בהתנהגות הקפיטלי

וכי האתוס היהודי הרציונלי בימי , המוטיבים המיסטיים והטרנסצנדנטיים ביהדות היו שוליים בכל התקופות

  :הביניים והעת החדשה חיזק חשיבה ופעילות כלכלית רציונאלית

There were, of course, tributary streams, as, for instance, that of the Apocalyptic 

literature of the pre-Christian era, which stood for a heavenly, a universal, an 

individualistic Judaism; or that of the Kabbala, which busied itself with symbols 

and arithmetical figures. But these had small share in the general development 

of Jewish life, and maybe neglected so far as their effect on historic Judaism is 
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concerned. Nor were they ever recognized by “official Judaism” as a source of 

the Jewish religion. 

(Sombart, 1951 [1911] :195) 

  

עוברת , לאחר גירוש ספרד ונדידת היהודים צפונה ומזרחה, 15 - זומברט טען כי  במאה ה  

המקום שממנו היא נודדת נובל בו כל ; לאן שהיא מגיעה מתעוררים חיים חדשים, כמו השמש על פני אירופה"ישראל 

זומברט " (יזם המודרניהם מייסדי הקפיטל, יותר מכל גורם אחר, היהודים"בהמשך לכך קבע כי ". מה שפרח עד כה

הוא קבע כי היהודים הם שגרמו למסחורה של החברה האירופית ולמונטריזציה של כלכלתה ). 1995:56, אצל ברקאי

אותה (התאמתם של היהודים למלא תפקיד זה הייתה לדעתו דווקא תולדה של התבדלותם הדתית . באותה תקופה

וכן של הדת ;  דחיקתם לעסקי המסחר באירופה הנוצריתהיא שגרמה את). סיבה שלא אפשרה זאת על פי וובר

שהתפתחה בצל עיסוקיהם הכלכליים של היהודיים ואשר סיפקה את ההכשרה , היהודית על האתוס הרציונלי שלה

כך למשל חלקים מהתלמוד המתייחסים לשימוש ). 1995:67, גוטויין(הפסיכולוגית הדרושה לפעילות הקפיטליסטית 

או החוק הנוצרי היא ידידותית , שלא כמו הרומאים, פי במקרים של גניבה מראים כי היהדותבאשראי ופיצוי כס

 ,Horowitz, 1986; Abraham( בתקופה המודרנית stock exchangeכלפי חליפין והיא גם הבסיס ליצירה של 

.  של הקפיטליזם המודרניוובר התנגד לטיעון זה והדגיש כי היהודים לא לקחו חלק בכינונו, כפי שהראיתי). 1992:210

זאת לדעת וובר בשל טיבה של האתיקה היהודית שמנוגדת לאתוס הקפיטליסטי בעיקר בשל מסורתיות ושמרנות 

לא היה באתיקה היהודית המניע לחולל את התמורה , לפי וובר, לפיכך. וחוסר הרציונליזציה ביחס לתחום הכלכלי

לדעתו הקפיטליזם היהודי היה . היזמית העומדת ביסוד הקפיטליזםהמהפכנית שבאה לידי ביטוי בהתהוות של הרוח 

אשר כלל פיתוח של , המנוגד לקפיטליזם המערבי" פאריה קפיטליזם"או " קפיטליזם של גזל"מוגבל והוא כינה אותו 

  ).Lenger, 1994(הארגון הרציונלי של העבודה והעסק כפי שהתפתחו בקלוויניזם 

, הרציונליזציה והפיכת המקצוע לייעוד ולשליחות אלוהית, וובר סבר כי האסקיזה בעולם  

לעומתו זומברט סבר כי כל התכונות הללו כבר נמצאו ביהדות . היו ביטוי חדש של הקלוויניזם

, איפוק מיני, חיי היהודי מתאפיינים בשליטה עצמית לדעתוSombart, 1951 [1911]). (הקדומה 

לקפיטליסט המעורב , לטענת זומברט, והם שהפכו אותושכלתנות וארציות , באורח חיים רציונלי

זומברט טען כי פיזורם של היהודים ברחבי העולם הפך . בעולם הזה הרבה לפני הופעת הקלוויניזם

הם היו הגורם העיקרי . אותם לחלוצי הסחר העולמי וליוצרי הממדים המשקיים הגדולים

הדת . ולהופעת הקפיטליזם התחרותילחיסולו של המשטר הכלכלי המאורגן של ימי הביניים 

בלי , היא מעשה השכל בלבד , היהודית נתפשה אצל זומברט כדת רציונלית ומשוללת מסתורין

את היצירתי והאומנותי ולכן , את הטבעי, את החושני, דת שדחתה את האי רציונלי, רגש והרגשה

במונח דת רציונלית ). 1995:81, ויסטריך(לדעתו היא האחראית לרציונליזציה של העולם המודרני 
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המאפיינים . התכוון זומברט לגישה אסקטית בחיי היומיום כפי שיחס וובר לפרוטסטנטיות

, איסור קריאה לצורכי שעשוע, קריאת ספרות העוסקת בעניינים תורניים בלבד: האסקטים הם

שמירה על כל אלו ואחרים הם דרכים ל. הגדרת אוכל כסוג של פולחן האל, איסור שיחות חולין

צניעות , העדפת חיי צמצום והסתפקות במועט, אהבת הסדר והעבודה, זהירות, פיקוח עצמי

כל אלו הובילו אותו למסקנה כי היהדות לגווניה מובילה את ). Abraham, 1992: 217(ופיכחות 

 otherworldly asceticism -המאמין לרציונליזציה של פעילותו בעולם ולא לנסיגה ממנו בדמות ה

  .30"פרימיטיבית"של ניתוחיו של וובר את הודו והנצרות ה

שניהם הצביעו על הקשר בין .  שילבו אל המחקר את יחסי הדת והכלכלה31וובר וזומברט  

קשר זה נותח בדרך כלל במחקריו של וובר . התפתחותה של מחשבה כלכלית לאמונה הדתית

מובן זה וובר אמנם התעניין ב. מתוך העניין בהתפתחות הכלכלית הייחודית שצמחה במערב

הוא , אך יחד עם זאת. במחשבה הדתית והתייחס אליה כמצע של פירושים בעל כוח רב לחברה

לכן המחקרים אשר התמקדו . היה מושפע מן הגישות הדרוויניסטיות שחזו את העלמות הדת

תוח של זנחו בעקבות עבודתו של וובר את הני, בתחום  העבודה כפי שהתגבש בחברה המודרנית

במידה רבה גיבושו של אתוס העבודה במובן החילוני הוא ששלט . הדת כגורם משפיע ומעצב

  . במחקר הסוציולוגי

  

  " אתוס העבודה"גיבושו של  . ג

תחום העבודה הוא שישמש במחקר זה צוהר מרכזי להתבוננות בשאלות של מחקר זה לגבי   

עבודתו של וובר הופרד במידה רבה מתחום חקר תחום העבודה למן . היחס בין הדת לעולם הגשמי

במחקר זה ברצוני להחזיר חיבור זה למוקד הדיון ולבחון את השינויים שמציבה הדת . הדת

, לפני שאתייחס לדרך בה נחקרים יחסי הדת והעבודה במחקר זה. ביחסיה עם מושגי המודרניות

זאת במידה רבה , ודהאסקור בקצרה את אותם מושגים שהובילו את המחקר המדעי ביחס לעב

  . בהמשך למסורת שהוצגה אך גם בהשפעה רבה ממסורות אחרות

  

                                                           
  
מתייחס ', לשאלת היהודים,במסה .  בנקודה זו כדאי להתבונן בגישתו של מרכס לגבי שאלת היהדות והכלכלה30

עמדה .  האירופית בהשתלבותם ובתרומתם לקידומומרכס בדומה לזומברט לחשיבות תפקידם של היהודים בכלכלה
זו השתנתה ובתיאוריה החדשה שלו הוא מתייחס דווקא לזרות והבידול של היהודים כסוג של עוינות למהלכים 

כי האתוס הקפיטליסטי בא לידי ביטוי ) עם וובר(בעבודה זו מסכים מרכס . הכלכליים שעברה אירופה באותה תקופה
, כאתוס טרום קפיטליסטי בעל אופי מסורתי, את האתוס היהודי מתאר מרכס. טיתדווקא בדת הפרוטסטנ

העומדת בניגוד , פאסיביות וצפייה לנס, ובהקשרים שונים הוא מונה בו תכונות של נטייה לרמאויות קטנות
  ).1995:72, גוטויין(לחתירה לרווח וליוזמה המאפיינים את הקפיטליזם , לרציונליזם

. נ, גרוס, יהודים בכלכלה, )"1756-1825( לודלף הולסט - האיש שהקדים את זומברט", ה"תשמ, מןגם אצל צימר'  ר31
  .ר"הוצאת מרכז זלמן שז: ירושלים, )עורך(
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"Work is one of those things in our daily life whose meaning is hidden in its   

mystery of their familiarity”.  
  

 Work את הפרק העוסק במשמעות העבודה בספרו ) Volf(במשפט זה פותח מירוסלב וולף   

in the Spirit) 1991:8 .( לדעתו עליית הקפיטליזם הביאה עמה בין היתר גם את תפישת העולם של

אשר צמח במערב בסוף , מושג העבודה. שהשתרשה במערב ומחוצה לו' העבודה הטוטאלית'

). Godelier, 1980( הופשט מיחסיו החברתיים והתרבותיים והוצב כעולם כלכלי נפרד 18 ,-המאה ה

ודה הופרדה מן האספקטים האקספרסיביים שלה והפכה לפעילות המארגנת ומכוונת את העב

תהליך זה בא לידי ביטוי . חייהם של נשים וגברים המתקיימים בעולם תעשייתי וטכנולוגי מואץ

  . האדם היצרן והקידמה: בשני מושגים עיקריים בהם דנה הספרות

  

   הכלכלית והחברתיתורעיון הקידמה" -”Homo-Faberעלייתו של ה. 5

    

השפיעו על השיח המדעי ועיצבו את הכוונים , הוגים שונים שעסקו במושג העבודה  

הדיון במשמעות מושג העבודה בספרות יתמקד . התיאורטיים בהם בחרו חוקרים לבחון אותו

כתביהם של . באותם חוקרים שכתביהם השפיעו רבות על המחקר ועל השיח בתחום העבודה

הם שעיצבו את השיח והנחותיהם , נוצרית- הנובעים כולם מן החשיבה המערבית,חוקרים אלו

 והן מחוברות לתהליך 19 -הנחות אלו ראשיתן במאה ה. בדבר העבודה הן בעלות השפעה רבה

הטענה המשותפת לגישות אלו אומרת כי ). Applebaum, 1995:59(התיעוש אותו בישרה מאה זו 

 במערב 18 - צמחה למן המאה ה, ימי הביניים והרנסנס לגבי האדםבניגוד לתפישות שהיו קיימות ב

 המגדירה את האדם כמעט אקסקלוסיבית Homo Economicus -  והHomo- Faber -תפישת ה

  . מתוך מושגי העבודה

    Ovitt        בספרו The Restoration of Perfectionעברה העבודה 13 -  עד ה11 -   טוען כי במאות ה 

האינטלקטואלית , הכולל זניחה של המחויבות לאיזון בין העבודה הפיזית, ילוןתהליך של ח

תהליך זה כרוך בהיווצרותה של היררכיזציה בתוך המנזרים והמסדרים בין עבודת . והרוחנית

בתקופה זו הגדירו הסמכויות הדתיות את העבודה תוך הבחנה בין מי שעליו . הכפיים ועבודת האל

מתוך תהליך .  קונטמפלטיבית לבין מי שיכול להקדיש חייו לעבודת כפייםלעסוק בפעילות רוחנית

  ).Ovitt, 1987: 200(זה יכלו להיווצר תפישות מודרניות של עבודה כמו קידמה ופרודוקטיביות 
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אדם סמית ניתח את העבודה כתחום עיקרי המעודד ומקדם את הציויליזציה האנושית   

)Volf, 1991:48 .(פרודוקטיביות מטריאלית"דיר לשיח המדעי את המושג אדם סמית הוא שהח" ,

סמית החזיק בדעה . מבחינה כלכלית וחברתית" חשיבות"אשר משמעו צורת עבודה שהיא בעלת 

שהיא מתקיימת לתקופה מסוימת , כי העבודה היא הפעולה המתגשמת כסחורה נראית לעין

וליטיקאי או איש הדת איננה הפ, עבודתו של הפילוסוף, לדעתו, לכן. ושהיא פרודוקטיבית

בדרך זו הופך סמית את ההנחה של . פרודוקטיבית משום שהיא גוועת מן הרגע שהיא מבוצעת

סמית הוא זה . רוחנית-אריסטו לגבי היחסים שבין הפעילות הכלכלית והפעילות האינטלקטואלית

ולקדמה שמיקד את הדיון האקדמי במחשבה המכירה בחשיבותה של העבודה לפיתוח כלכלי 

סמית . לשיפור התנאים האנושיים, ובהנחה כי האדם נועד לעבוד בעשייה לשם השגת הטוב הכללי

לדעתו האינטרס בעבודה איננו טמון . הוא גם זה שהניח את חשיבות שיפור התנאים על העבודה

כלומר סמית טוען כי מבחינה . בעשייה עצמה אלא בשיפור תנאי החיים ויכולת הצריכה של הפרט

ברתית המטרה היא להעצים את האיכות והכמות של העבודה משום שכלכלית העבודה ח

כך שלפי גישתו העבודה מאפשרת צמיחה כלכלית . מתפרשת כדבר בעל תוצאות חיוביות ביותר

  .ובה תלויה  הקידמה החברתית במערב

דה חלוקת העבו, סמית הוסיף שני ממדים נוספים לדיון בתחום העבודה בחברה המודרנית  

יעילות בעבודה היא תוצר של חלוקת העבודה וחלוקה זו מהווה תרומה , לדעתו. והאינטרס האישי

מכאן . חיסכון רב בזמן ובעידוד החדשנות, על ידי העצמת המיומנות של הפרט: מרכזית לקידמה

צומחת וזורמת לתוך המחשבה האנושית ההנחה לפיה חלוקת העבודה מחזקת את 

חלוקת העבודה ). Volf, 1991:52( הפיכת העבודה לפעילות מכשירית יעילה הפרודוקטיביות על ידי

כלומר לדעתו .  אישי ולא של הקרבה אישית–היא לדעתו תוצר של אינטרס , בין בני האדם בחברה

  . אינטרסים ותגמולים אישיים הם  המעודדים ומארגנים את עשייתו של הפרט

.  את הרעיון המודרני של מושג העבודה קרל מרכס הוא אשר קידם19 - במהלך המאה ה  

גישתו כלפי . הוא שהפך את תחום העבודה לממד נפרד בחשיבה התיאורטית ובמעמדה הפילוסופי

. העבודה ראשיתה בהנחה כי יחסים פרודוקטיביים הם הקשר החשוב ביותר בחברה המודרנית

צרת את הטבע האישי האנושות יו, מרכס טען כי על ידי העשייה בתוך הטבע באמצעות העבודה

המתרחש בעולם התופעות , מרכס ראה באפיון תהליך העבודה בהיותו ממשי. Marx, 1964)(שלה 

היא )  פעילות מעשית(הצורה הבסיסית ביותר של הפרקסיס . ולא בתודעתו העצמית של האדם

תהליך היסטורי זה טבע את . הייצור החומרי שהוא הבסיס להתפתחות ההיסטורית, העבודה
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מכאן נובעת התפישה של מרכס . קבותיו ורישומו על העולם שמחוץ לתודעתו העצמית של האדםע

  : את פעולת העבודה

  

בתהליך זה מתווך האדם את , העבודה היא קודם כל תהליך שבין האדם לטבע"

הוא …מסדירו ומפקח עליו, הוא- חילוף החומרים שלו עם הטבע באמצעות מעשהו

. טבעו וכופה את מרותו על משחק כוחותיו של זהמפתח את הכשרים הרדומים ב

הבאות מתוך נטיות , ואין הדברים אמורים כאן בצורות הראשונות של העבודה

 …אנו מניחים את העבודה בצורתה זו המיוחדת לאדם בלבד…דוגמת החיה, שביצרי

  ). 88: ז"תשכ, אצל אבינרי, מרכס(

  

לדעתו זהו כוח . האדם שולטים בטבעלדעת מרכס עבודה איננה כוח על טבעי דרכו בני   

משום שבני האדם הם יצורים רציונליים . טבעי משום שבני האדם הם ישויות הבאות מן הטבע

כך העבודה היא קודם כל פעילות תכליתית של האדם כדרך של מניפולציה של הטבע , לדעת מרכס

)Volf, 1991:58 .(הוא ,  שלו ביחס לעבודהמכתביו המאוחרים של מרכס עולה הגישה ההומניסטית

לדעתו . מבנה אותה כחלק מניתוח את החברה הקפיטליסטית המשנה את יחסה לעבודה

הניכור נובע מן העובדה כי . בקפיטליזם התפתחה העבודה כפעילות מנוכרת ולכן יש לבטלה

בפעילות מסוג . כלומר העבודה הופכת לפעילות אינסטרומנטלית, העבודה הופכת אמצעי לתכלית

תכליות שאמורות להתבצע ביעילות גבוהה ,  גופו של האדם הוא כלי למימוש תכליות ספציפיותזה

ביטול העבודה יהיה ביטול הצורה האינסטרומנטלית . ככל האפשר ומכאן נובע הניכור שבעבודתו

, ייצור-או במילים של מרכס פעילות, במקום העבודה המנוכרת תבוא עבודה. של פעילות הייצור

מדובר בעבודה שהיא המטרה ולא האמצעי ולכן : מצעי לתכלית אלא התכלית עצמהשאיננה א

הנובעת מכישוריו ורצונותיו של הפרט ולא מאילוצים ומטרות חיצוניות , היא פעילות ספונטנית

העבודה בחברה הקפיטליסטית ובמיוחד חלוקת העבודה מפחיתה את היצירתיות ואת הרב 

קת העבודה כפי שמתקיימת בחברה הקפיטליסטית  יאפשר הביטול של חלו. צדדיות של האדם

שילוב היצירתיות : לדעת מרכס פיתוח מחדש של היצירתיות הזו ושל כישוריו השונים של הפרט

    . בעבודה וחיזוק כישוריו והמימוש העצמי של הפרט בעבודתו

אשר בו ראה סמית , מרכס מבקר את האינטרס האישי החזק שחדר לתחומי העבודה  

יחד עם זאת הוא רואה בעבודה ככוח אנושי מרכזי . ונקציה חיובית המביאה לקידמה האנושיתפ

, יצרנות ויעילות, הוא האמין כי היא מעודדת קידמה טכנולוגית. בעל פוטנציאל חיובי ויצירתי

מעשירה את אישיותו של האדם באמצעות פיתוח מיומנויותיו וכן מרחיבה את שליטתו בטבע 

)Volf, 1991:62 .(מרכס מעריך במידה רבה את העבודה האנושית כגורם מרכזי בעידוד , כלומר
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מרכס רואה בעבודה איכות מתרבתת משום שהיא פעילות המאפשרת . הקידמה טכנולוגית

הוא נותן לעבודה מקום מרכזי בפיתוח , וכמו שהראיתי. הכלתה של שליטה רבה יותר על הטבע

  . היכולות והצרכים האנושיים

. ת רבה המתפרסמת היום בתחום העבודה מושפעת מן ההנחות שטבעו החוקרים הללוספרו  

. מונה כמה מהגדרות והנחות אלו, בספרו הפרדיגמה של העבודה) Ransome ) 1996:17,כך למשל

הוא מראה כי העבודה בחברה הקפיטליסטית מוגדרת ככרוכה בפעילות קונקרטית של  ביצוע 

שכר והכנסה והיא מערבת הוצאת אנרגיה פיזית , רעיון של תשלוםפעילות זו מקושרת ל. ועשייה

כמו כן טבועה במונח הציפייה כי העבודה תהיה בעלת שימוש או אמצעי להשגת . או מנטאלית/ו

משום , כגון משחק או פנאי) non-working(עבודתית -מטרה ולכן היא שונה בתכלית מפעולה בלתי

  .כלפי הנאהשהיא מכוונת כלפי מטרה חומרית ולא 

פעילות מסוימת מוגדרת כעבודה בחברה , Ransomeטוען , כתוצאה מן ההגדרות הללו  

העבודה מהווה אמצעי : קפיטליסטית רק כאשר מתקיים שילוב של מספר מרכיבים-המודרנית

כאשר היא נעשית במטרה לקבל שכר , או מנטאלי/כאשר היא דורשת מאמץ פיזי ו, למטרה כלשהי

רשמיות - היא נעשית בספרה הציבורית ובהיותה בעלת מטרות ציבוריותכאשר, או תשלום

)1996:23.(  

הספרות הדנה במשמעויות המיוחסות לעבודה בחברה המודרנית הושפעה מן ההנחה כי   

מחקרים בתחום . העבודה בדמותה המודרנית עברה תהליכי חילון ולכן איננה קשורה עוד בדת

על הדרך בה אנשים , אם בכלל, דת יש השפעה קטנה ביותרהעבודה הצביעו בדרך כלל על כך של

רוב החוקרים טענו כי הדת מייצרת תהליך חיברות אשר .  רואים את עבודתם בעידן המודרני

הטענה . כמעט ואינו משאיר מקום לרציונליות כלכלית ולמחשבה חישובית של רווח והפסד

 ,Bruce(ה של פרקטיקות כלכליות הרווחת היא כי הדת מהווה  ספירה שאיננה פתוחה להגדר

מהנחה זו פיתחו החוקרים כלי מחקר שאינם בוחנים או שאינם רגישים בדרך כלל ). 1993

ספרות הדנה ביחסים שבין , מסיבות אלו. להבניית תפישות ופעילויות כלכליות בקהילות דתיות

בהתפתחות מחקרים העוסקים ביחסים אלו עוסקים רובם ככולם . הדת לעבודה איננה רבה

או שהם , מחקרים אלו הולכים בעקבות וובר. בעיקר בימי הביניים והרנסנס, המחשבה הנוצרית

  . עוסקים בביקורת על התיזה שלו
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בהמשך למחקרים וגישות אלו ניתן לומר כי המחקר בתחום העבודה בחברה המודרנית   

, קרים כמו מרכסכך בהשפעת חו. 32והפוסט מודרנית הלך ונפרד ממחקר יחסי העבודה והדת

וובלן ואחרים תחום העבודה נחקר במידה רבה בנפרד מן המחשבה הדתית והפך קטיגוריה , סמית

הדת נתפסה כתחום נפרד מן העבודה אשר . תורות הארגון ופריחת הקפיטליזם, לחקר הקידמה

יך של העבודה עברה תהל, ניתן לומר כי כמו תחומים רבים אחרים. איננו נותן לה מקום או הגדרה

גישה זו היא במידה רבה תולדה ). Ovitt, 1987:150(חילון ונוצרה עבודה שהיא חילונית במהותה 

וההנחות כי העבודה היא ) ואף היו שאמרו שתעלם(של ההנחות של חוקרים אלו כי הדת נחלשת 

  .חילונית- תחום רציונלי שנועד לקדם את הפרט ולשפר את חייו ואת מצבה של החברה המערבית

  והאמונה הדתית" אתוס השוק. "6   

    

מחקרים מעטים . המגמה הבולטת היא הפרדת העבודה מן הדת, בהשפעת הגישות שנסקרו  

.  בחנו באופן אמפירי את יחסי הדת והאופן בה מובנית תפישת העבודה בקבוצות דתיות שונות

עם בחירת רוב המחקרים שנעשו עסקו בדרכים בהן משתלבות העמדות הדתיות כלפי העבודה 

כל העבודות העוסקות , כמו כן.  המקצוע ובדרך בה מתחזק האתוס של השוק באמצעות האמונה

אשר טען כי הדת משפיעה , )Vecchio) 1980למשל . 33ביחסי העבודה והדת מתמקדות בנצרות

ב הראה כי הם "במחקרו על הפרוטסטנטים בארה. בעיקר על איכות העבודה ושביעות הרצון

ב "טוענים כי הדת בארה) Wilkening) 1983:353 - וMartinson. ר מעבודתםהמרוצים ביות

. משמשת פונקציה אינטגרטיבית על ידי כך שהיא עוזרת להפיק תחושות ועמדות חיוביות לעבודה

מסורתית הם גם בעלי המשאבים לתרגום פעולת העבודה שלהם - אנשים בעלי השקפת עולם דתית

היא , שהדת מעניקה אלטרנטיבה פונקציונלית להצלחה כלכליתככל .  כחוויה חיובית ומועילה

                                                           
  
במיוחד במעבר לחברה המתאפיינת ) 1933" (חלוקת העבודה" בהשפעת הרעיונות שהוזכרו והדיון של דירקהיים על 32

התמקדו בחקר המוטיבציות אלו ש. הופיעו גישות שונות לעבודה, אורגניתבחלוקת עבודה מודרנית וסולידריות 
, מחקרים אלו עסקו בערכים של עובדים. האישיות של העובד ודרכי ההסתגלות שלו לעבודה בתנאים מודרניים

ם כמו כן מחקרים רבי, )Goldthorpe,1968(שביעות רצון ומשמעויות אקספרסיביות המיוחסות לעבודה , אורינטציות
ההסברים אותם הציעו התמקדו בפונקציה של . עסקו בדרכים בהם מגבלות מוסדיות השפיעו על התנהגות בעבודה

תוך המעטת ערכן של המשמעויות המיוחסת , )קיום עצמי, כסף, פרנסה(העבודה ובהיבטיה האינסטרומנטליים 
גישות אחרות התמקדו . ל התרבותאו ש, מנקודת מבטו של העובד) טרנסצנדנטיות, אסתטיות, רוחניות(לעבודה 

אלו הדגישו בעיקר את . בין בני אדם בקבוצות עבודה קטנות" פנים אל פנים"באקטורים וביחסים המתרקמים 
כשהם מתמקדים בשאלות של , השפעת היחסים החברתיים במקום העבודה ובקהילה על פעולת העבודה והעובדים

: נושאי העבודה בגישה זו היו בעיקר. ת חברתיים וקבוצות אתניותמעמדו, הסתגלות תרבותית של קבוצות מקצועיות
ריבוד ומערכות סטטוס , )Gouldner,1954; Warner & Low,1947(ביורוקרטיזציה וניהול ) Mayo,1933(, טכנולוגיה

)Huges,1945 ( ותהליכי דמוקרטיזציה)Lipset, Trow & Coleman,1956 .(פשה מחקרים אלו התבוננו בעבודה כפי שנת
  . Simpson,1989:565)(ולא ככוחות חיצוניים הנכפים על העובדים , על ידי העובדים עצמם בהתנהגותם בעבודה

  :  יחסי העבודה והנצרות טופלו רבות בספרות למשל33
Ryken, L. 1989. Work and Leisure in Christian Perspective. Leicester: Inter-Varsity Press.  

Fox, M. 1994. The Reinvention of Work: A New Vision of Livelihood for Our Time. San Francisco: Harper San 
Francisco.  
Grundy, M. 1993. A Spirituality for Work. London: Industry Church Forum.  
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במובן זה . תפעל בראש ובראשונה על מנת להעניק מקור של משמעות הממלאת את החלל בעבודה

    .הדת מחברתת את מאמיניה לקונפורמיות עם המבנה החברתי הקיים

בוחנים את החוקרים , )1994 (דת ומשמעות העבודה Caddel - וDavidsonבמאמרם של   

הטבוע במונח הגזירה " ייעוד"תחום העבודה במונחיו של וובר וחושפים את השימוש בה כ

את ) ב על נבחנים קתוליים ופרוטסטנטיים"שנערך בארה(הם בוחנים במחקרם . הקדומה

ההשפעה של גורמים דתיים לסבירות שאינדיבידואלים יראו את עבודתם כייעוד דתי ולא כמקצוע 

חוקרים אלו טוענים כי אנשים אינם מגדירים ומפרשים את תחום ). 1994:135(או קריירה 

ממצאיהם . אלא שהם מיחסים לעבודה גם גורמים דתיים, העבודה במושגים סקולרים בלבד

השגת אינטרסים : מראים כי תחום העבודה איננו מוגדר רק במונחים אינסטרומנטליים כגון

. אלא שהוא מוגדר אף במונחים של ייעוד, חומרייםוהרחבת התנאים ה, רווח והפסד, אישיים

המחשבה הדתית מעניקה מסגרת בה יש אנשים , החוקרים טוענים כי בהתאם לתיזה הוובריאנית

  ).Davidson & Caddel, 1994:145(הרואים בעבודה כמכילה משמעויות קדושות 

 Wuthnow) 1994 (תו קיימות לטענ. ב"בחן את מערכת היחסים בין הדת לכלכלה בארה

משום , אך אלו לא באות לידי ביטוי, קבוצות הקוראות תגר על אתוס העבודה הדומיננטי

קבוצות נוצריות . שקבוצות אלו נוטות לאמץ את האמונות והפרקטיקות של התרבות הסובבת

באמריקה המתנגדות לאתוס השוק אינן יכולות להתמודד עם העמדות של התרבות הדומיננטית 

הוא מראה במחקרו כי כאשר מאמינים מנסים להציע ראייה אחרת . וס השוקהמקבלת את את

דומיננטית הכוללת נרטיב תרפויטי -הנוגדת את השיח הדומיננטי מופיעה שפת השוק הפרה

פסיכולוגיסטי המשכנע את המאמינים לשנות את אמונתן באמצעות הגדרות של עושר ושמחה 

עקרונות , ערכים, ר אמונתם כוללת הנחותגם אם יש קבוצות אש. הטבועים בשיח הקיים

הן פעמים רבות תומכות בסופו של , ואמיתות אשר יכולות תיאורטית לאתגר את הסדר החברתי

. דבר מבחינה רוחנית בפרקטיקות החברתיות המגולמות במבנה של החיים הסקולריים באמריקה

ם הן דומיננטיות עד כי אינן ומטריאליז, פסיכוטרפיה, רלטיביזם, נורמות כגון אינדיבידואליזם

  .מאפשרות שינוי על ידי הקבוצות הדתיות

מחקר זה מבקש להחזיר את המוקד . מיעוט המחקרים שעסקו בקשר בין דת ועבודה בולט  

לשם כך יש להתבונן . על מנת ללמוד על טיבן החדש של הדתות בנות זמננו, לבחינת יחסים אלו

התבוננות פנומנולוגית בעבודה ובדרכי . יות והתייחסויותבעבודה כטומנת בחובה מגוון של משמעו

הבנייתה תיקח בחשבון לא רק את מאפייניה ותפקידיה אלא גם את הדרכים שהביאו את בני אדם 

יש לבחון את ,  בהמשך לכך). Joyce, 1987: I; Volf, 1991:46(להבין את מעשה העבודה שלהם 
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ה צווי התנהגות ומעצבת אידיאלים חברתיים הדרך בה מעוצבת תפישת העבודה ככזו המכתיב

גישה מסוג זה יכולה להראות כי לממדים בלתי כלכליים יש תפקידים . ותרבותיים חדשים

 בדרך זו ניתן יהיה לטעון כי קיימות ).Joyce, 1987:3(כלכליים וכי ערכים אלו מובנים חברתית 

רקטיקות השונות במהותן מן אלטרנטיביות המגדירות אמונות ופ' תמונות עולם'בכל חברה 

  .האתוס של השוק המקובל והבאות כביקורת עליו

  

  סיכום הגישות והגדרת ממדי הניתוח של המחקר. 7

    

סקירת הספרות שנעשתה בפרק זה יונקת משלוש מסורות אשר החיבור ביניהן יכול להוביל    

המחקר העוסק . מהן ניתן יהיה לבנות את המסגרת האנליטית של מחקר זה, למספר מסקנות

מתחזקת ומקצינה ביטויים הטבועים בה כחלק , ביחסי הדת עם המודרנה הראה כי הדת בעידן זה

הקפיטליזם והמדע על מאפייניהם , מקריאת תגר על השינויים שהביאו עמם המודרניזציה

הגישה שתפותח בעבודה זו מעונינת להראות כי בתהליך זה דתות בנות זמננו מפרשות . השונים

. עם תהליכי המודרניזציה" נשכחו"דש יסודות מסורתיים אשר הושמו בשולי התרבות או מח

אלא , פירוש המסורת אינו מהווה רק התאמה וארטיקולציה של תכני הדת לתנאים משתנים

בדרך זו יכולות הדתות לפרש באופנים . מדובר בתהליך של קריאה מחודשת של  כתבי המסורת

  . כדי צמצום והבלטה של פירושים חדשים ופרקטיקות מגוונותתוך , שונים תכנים וסמלים

אחד המישורים הייחודיים המאפשרים את בחינת הריאקציה הכפולה בדת של העידן   

: זאת משני טעמים. הוא תחום העבודה) עם הסדר החברתי ועם המסורת הדתית(הפוסט מודרני 

 בסיס המעבר למודרניות העבודה היא תחום פעילות ומחשבה עיקרי שהושפע ועוצב על

והפכו אותה לתחום פעילות , "אתוס העבודה"תהליכי המודרניות גיבשו את . ולקפיטליזם

בהיותה מעוצבת כך היא הופכת צומת אפשרי לזעזועים וביקורות . אקטיבי ותועלתני, רציונלי

שלה העבודה היא פעולה אשר המשמעויות והתרגומים , כמו כן. מצד המחשבה הדתית המתגבשת

קהילה או קבוצה דתית המבקשת לערוך קריאה . טבועים במסורות הדתיות ובכתבי הקנון

. חייבת להגדיר למאמיניה מחדש את תחומי החול ויחסיהם עם הקדושה, מחודשת של כתביה

כתחום גשמי העבודה מלווה בפרשנויות שונות אשר אמורות להסדיר את יחסיה עם ממדי 

נת להבין מה הגורמים המחזקים את הדת או מחלישים אותה יש ניתן לומר כי על מ. הקדושה

  . להתמקד בהבניית תחום העבודה

  : בחירת תחום העבודה היא תולדה של שתי מסורות שנסקרו בפרק
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היות העבודה צומת מרכזי לבחינת יחסי הדת עם האזורים הגשמיים והקדושים המתפתחים . א

תן של גישות אלו בכך שהעמידו את הפרדוכס תרומ. בה והיחסים הנרקמים בין ממדים אלו

הן . הטבוע בחוויית המאמינים הדתיים כאשר הם ניצבים מול דרישותיה הסותרות של הדת

חידדו את המתח בין הרצון העז להתמזגות טוטאלית עם הקדוש לבין הדרישה שמעמידים 

, קודש וחול: נארייםבעוד חוקרים העמידו תהייה זו במסגרת של  ניגודים בי. הצרכים הארציים

גישה מעין זו מגדירה את הקדוש והחול כרצף . הוצעה בסקירה גישה אחרת למחקר, ארצי ושמימי

פירוש ותרגום היחסים הללו מכוון את ההתנהגות תוך . המגלם בתוכו אופציות פרשניות שונות

. טורייםתרבותיים והיס, כדי התמודדות עם דילמות אין סופיות שהן פרי שינויים חברתיים

מפרשים שוב ושוב את התנהגותם ומגדירים , בהיותם חיים בתוך סביבה זו, המאמין והמאמינה

טקסטים בעלי רבדים שונים : דרך טקסטים ודיאלוגים של סמכויות דתיות, מחדש את חוויותיהם

ודיאלוגים שונים אשר עניינם  הוא חיזוק , שיח המגלם פערים בין רטוריקה לפרקטיקה, וסותרים

הדינאמיות הטבועה במחשבה הדתית יכולה להבחן על פי . והקצנה של היסודות הדתיים

בין מה שמוגדר כחולי לבין מה , החיבורים והמתחים שיוצר המאמין הדתי בתוך תמונת עולמו

כל קבוצה דתית בוחרת לפרש ולהציב נורמות שונות של התנהגות בתגובה . שמוגדר כקדוש

  . ת ומכוונת ההתנהגות הדתית הרצויהליחסים אלו ומהגדרתם נובע

העבודה עברה תהליכי חילון והפכה תחום הנפרד מן הדת והקשור בפיתוח תהליכים . ב

הדגיש פעילות , שנוצר עם התגבשות תהליך זה" אתוס העבודה. "קפיטליסטיים והאצתם

ייר את המחקר צ. פרודוקטיביות ומקצועיות, רציונלית וחישובית כמו גם מושגים של יעילות

.  שהעבודה מארגנת באופן טוטאלי את חייו ושאיפותיוHomo-Faber -ה, דמותו של הקפיטליסט

זומברט וסמית יצרו תשתית מורכבת למחקר הצומת בין דת , חוקרים והוגי דעות כמו וובר מרכס

אך הם גם שהובילו את המחקר בתחום העבודה , לכלכלה והשפעתן על תהליכי המודרניזציה

ראשית יש לשים לב כי חוקרים אלו ניזונו מהחשיבה בתקופתם לגבי . יות רבותוהדת לבע

לכן יצרו חוקרים אלו הבחנה של הכלים המחשבתיים בהם ניתן או רצוי לטפל . העלמותה של הדת

בעשותם כך הם עודדו מחקרים הרואים בעבודה תחום ). אובייקטיביות וכדומה, רציונליזציה(בה 

התיזה של וובר על צמיחתו . חים של מקסום רווחים ועלייה בסגנון חייםנפרד מהדת הקשור במונ

וכדומה אשר , קידמה, רציונליות, ייעילות: הזרימה אל המחקר מושגים כגון" האדם הכלכלי"

למרות שוובר עצמו לא (על השיח המדעי והובילו את המחקר להפרדתו מתחום הדת " השתלטו"

כקונסטרוקט מחשבתי דומיננטי כיוונה את המחקר " עבודהאתוס ה"במובן זה הגדרת ). עשה זאת

מהצד השני הוזנחו שאלות המבקשות לבחון . תורת הארגון וכדומה, לנושאים כגון קפיטליזם
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המגדירות את העבודה בדרך שונה ובכך אף יכולות לאתגר את , קבוצות המצויות מחוץ לאתוס זה

  .השוק הכלכלי ואת הסדר החברתי

בודה מהדת במחקר הסוציולוגי וקישורו לתחום של עליית הרציונליזם הרחקת תחום הע  

לבין , הביאו למחקר את ההבחנה בין המעשה הרציונלי אשר בעיקר הושלך אל הפעילות הכלכלית

וובר הגדיר את הפעולה . המאגית וכדומה, החשיבה המיסטית, הפולחנית: הפעולה הדתית

לכך המחקר הגדיר התנהגות רציונלית ככזו בהמשך , והמחשבה הדתית כבלתי רציונליות

גישה מסוג . המכוונת בעיקר למיקסום של רווחים ותגמולים בתחומים שונים הנפרדים מן הדת

זה הפרידה  את תחום הדת מהכלכלה וכמו כן הציבה את הדת בתוך תחום המחשבה הבלתי 

,  לתחום העבודהגישה מסוג זה מתעלמת מהדינאמיקה ההדדית המתפתחת בין הדת. רציונלי

מחקר זה נוקט בגישה . דינאמיקה שיכולה להוביל לשינוי בכל אחד מן התחומים או בשניהם

.  המתייחסת לעבודה כאל בעלת פוטנציאל לדינאמיקה פנימית ולא כקטיגוריה סטטית מובחנת

היא מהווה כלי , ראשית: בהתאם לכך ניתן לומר כי העבודה משמשת מחקר זה בשני מובנים

י לבדיקת ההתנגדות והביקורת שמעלה הדת למושגי המודרניות בעיקר ביחס לאתוס מרכז

באמצעותה ניתן יהיה לבחון הבנייה דתית מחודשת ואלטרנטיבית למושג בתוך , שנית. העבודה

  . קהילה דתית מובחנת

הגישה אותה ברצוני לפתח במחקר זה מבקשת להתבונן בעבודה כתחום מובנה חברתית   

כן יש להתבונן בו מתוך גישה המדגישה את היחס של הנחקרים לתחום העבודה ואת ל. ותרבותית

על פי . המתגבשת' תמונת העולם'הדרך בה הם מבנים ומפרשים מושג זה ומתרגמים אותו לתוך 

הקבוצה או הקהילה , גישה זו יש לראות את העבודה כקונסטרוקט שנוצר בתוככי התרבות

העבודה היא יצירה תרבותית אקטיבית ולא אדפטציה פסיבית , ןאו במושגיו של טומפסו. הנבחנת

)Joyce, 1987: 10 .( במובן זה על המחקר לפרק את המושג מן ההגדרות המקובלות אשר העמידו

תוך פרוקה מחדש . אותו כתחום אינסטרומנטלי ופרקטי כחלק מתמונת העולם הקפיטליסטית

רותיה ההיסטוריים והתרבותיים בקהילה לגורמיה ניתן יהיה לבחון את גלגוליה ואת מקו

בדרך זו ניתן יהיה . תוך חיבור של משמעויות אלו לתמונת עולמם של החברים בקהילה, הנחקרת

  . ללמוד על קטיגוריות מחשבתיות והתנהגותיות הכרוכות בתחום העבודה ומשפיעות על עיצובה

 אתיקה מונולוטית אחת תראה כי לא קיימת) במושגיו של גורביץ(הבניית תמונת העולם   

אלא אתיקות שונות אשר ) רעיון שבמידה רבה הוחדר לשיח המחקרי על ידי וובר(, של עבודה

. רעיונות ממקורות שונים ותנאים חברתיים מגוונים, מיתוסים, שורשיהן נעוצים בהיסטוריות
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רת פסיפס גישה מסוג זה עניינה בפרוק של משמעויות שמקנים המאמינים לחוויית העבודה ויצי

  . האידיאולוגיות והשיח הנבנה, המשמעויות

יכולה ללמד אותנו על , התבוננות מסוג זה בהבניית מושג העבודה ובמשמעויות הנכללות בו  

כפי (היסודות העוברים שינוי בדת עצמה ביחס לקטיגוריות היסוד ולקטיגוריות הקוסמיות 

, עושר: ת היחסים המשתנים לעולם הגשמיבדרך זו ניתן יהיה להבין א). 1993, שהגדירן גורביץ

ניתן יהיה ללמוד על , כמו כן. יחסי מיגדר בחלוקת עבודה וכדומה, יחס לעולם הזה, סגנון חיים

על מנת לבחון את השאלות . למיסטיקה ולהתנהגות דתית, יחס לקדושה: שינויים בבסיסי הדת

ים התיאורטיים והמושגיים מן המכשול" היזהר"תוך ניסיון מתמיד ל, הללו בדרך שהוגדרה

יש לפתח מתודה מחקרית מתאימה הכוללת שיטה , שהוטבעו על ידי החוקרים אותם הזכרתי

מסגרת . ייחודית לאיסוף הנתונים בקהילה והגדרה של דרכי הניתוח והפירוש של המידע שנאסף

פרשנות לפני שאציג את שיטת המחקר ודרכי הניתוח וה.  זו תאפשר בדיקה של השאלות שהוצגו

בחירת המקרה של הקהילה החרדית ליטאית בישראל קשורה . אדון במקרה הנבחן, של המחקר

לשם מטרה זו יוקדש הפרק הבא . במספר גורמים הנוגעים לשאלות התיאורטיות שהוצגו בפרק זה

היותה מקרה מבחן לבחינת השאלות : אשר ידון בקהילה הליטאית משני אספקטים מרכזיים

תרבותיים ויחסיה עם החברה הישראלית -היסטוריים, מאפייניה המושגיים. 2. שהוצגו בפרק זה

  . במישורים שונים
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   IIפרק 

  

  מקרה מבחן ליחסי דת ועבודה: הקהילה הליטאית
  

  

  מבוא. 1

השאלות שהועלו בפרק התיאורטי יבחנו במחקר זה תוך התמקדות בקהילה החרדית   

בחירת המקרה של הקהילה החרדית ליטאית בישראל קשורה במספר גורמים . ליטאית בישראל

יבות לבחירת הקהילה הליטאית כמקרה הס. הנוגעים לשאלות התיאורטיות שהוצגו בפרק הקודם

דמוגרפיים , כלכליים, היסטוריים: מבחן לשאלות שהוצגו גלומות במספר מאפיינים של הקהילה

מאפיינים אלו הופכים אותה למקרה ייחודי להתבוננות וחקירה של כל אחת מן השאלות . ודתיים

  : ים של הקהילהפרק זה יתאר בהרחבה שלושה מאפיינים מרכזי. שהועלו בפרק הקודם

- אולטרה(הקהילה כמקרה מבחן לשינויים בדתיות כפי שעולה במפגש בין קהילה דתית . א

במובן זה הקונטקסט הישראלי מהווה ). החברה הישראלית(למדינה המודרנית ) אורתודוכסית

  .   זירה ייחודית אשר נחקקו בה מאפייני המודרנה ועיצבו את דמותה כיום

בעיקר משום השימוש לבניית העבר , תרבותית- ילה מבחינה היסטוריתייחודיותה של הקה. ב

ייחודיות זו . באמצעות השימוש בסמלים ממסורת המתנגדים ודרכי הלימוד בישיבות ליטא

שלילת העבודה במסגרת החברה . מהווה מקרה לבחינת היחסים המשתנים ברצף בין קודש וחול

ד כה במסורת ובהיסטוריה של קהילות הישראלית והקצנת הלמדנות לממדים שלא נראו ע

כמו כן השימוש בסמלי מסורת המתנגדים . מחזקות את החשיבות של חקר קהילה זו, יהודיות

חיזוק של , שימוש בניסים: והחייאתם ייחודית בעיקר ביחס למאפיינים העממיים להם אנו עדים

  .  מאפיינים פולחניים וכדומה

מבחינה זו הקיום . והעבודה כתחום מרכזי לקונפליקטיחסי הקהילה עם החברה הישראלית . ג

בחברה הישראלית הופך קרקע ייחודית לבדיקת יחסי דת ועבודה כפי שהם מתגבשים בקהילה 

יחסיה של הקהילה עם האתוס הציוני אשר , ראשית: ייחודיות זו נובעת משני מאפיינים.  כיום

קיומה של הקהילה כקהילת לומדים , חיזק את תפישת העבודה והתנגד למסורת הלמדנית ושנית

  .בקרבה של מדינה ריבונית יהודית בעלת מאפיינים קפיטליסטיים
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ליטאית למקרה יוצא דופן לבחינת - שלושת הגורמים הללו הופכים את הקהילה החרדית  

הרקע לשלושת ההצדקות הללו טמון . היווצרותה של תמונת עולם העבודה בקהילה דתית

אורתודוכסית המתקיימת -דתיות אולטרה: פים יחדיו בקהילהבשלושה גורמים המצטר

תרבותיים ייחודיים והסתגרות -מאפיינים היסטוריים, חילונית-בקונטקסט של מדינה מודרנית

  .בפרק זה ארחיב את הדיון בשלוש נקודות אלו. קהילתית בתוך החברה הישראלית על מאפייניה

  

  מפגש האורתודוכסיה היהודית עם המודרנה. 2 

חרדית מהווה צומת מרכזי לבחינת המפגש ועיצוב היחסים - 1המקרה של הקהילה הליטאית  

מקרה זה מאפשר התבוננות בתגובתה של הדת .  עם החברה מודרנית2בין האורתודוכסיה

הייחודיות בבחירת קהילה . בעיקר ביחס לאתוס השוק, למודרנה ולביטויים העולים ממנה

ובתגובותיה " אורתודוכסיה" הדיון בספרות העוסק בתופעת האורתודוכסית יהודית מתקשרת אל

הפך תווית מקובלת לאלו שהתמידו , ץ"טוען כ, "אורתודוכסיה"המושג . לתהליכי המודרניזציה

המתאים ,  הרפורמי- המשכיל- בהתנהגותם המסורתית מאז שהופיע סוג שונה של יהודי בזירה

-89: ז"תשמ, ץ"כ(שסטה מהדפוס המסורתי אשר שמר על שייכותו לקהילה אף , עצמו לסביבה

 18 -כי מבחינה היסטורית האורתודוכסיה ביהדות היא תוצר של סוף המאה ה, ץ סבור"כ). 90

 טוען כי 3סאמט. והיא כרוכה במידה בה יש שמירה של אורח החיים המסורתי על פי ההלכה

ולידו את הפילוג בין הם שה, תהליכי המודרניזציה המואצים שהתחוללו סביב החברה היהודית

לבין אלו שביקשו לשמרה כמות , אלו שניסו לחדש את המסורת לשם התאמתה לתביעות הזמן

  ). 99: ז"תשמ, סאמט(שהיא מחשש להיעלמותה 

. ברויאר סבור כי המונח אורתודוכסיה משמעו דבקות באמונה ונאמנות להלכה ולמנהג  

סורת היהודית בתגובה למגמות של רפורמה האורתודוכסיה היא ניסיון לחזק את המ, במובן זה

הזרם האורתודוכסי רואה עצמו כמי שנושא את האמונה היהודית והמסורת . והתבוללות

                                                           
  
, 19 -ליטא בסוף המאה ה- הליטאים הם הפלג המייצג את אורח החיים שהתגבש בפולין) 1991:7(י פרידמן לפ 1

הוא טוען כי במסגרת קבוצה זו שוררת פתיחות גדולה יחסית . ין'במסגרת הישיבות הגדולות מן הטיפוס של ולוז
" חסידי פולין: " את החברה החרדיתהליטאים מובחנים לדעתו משלוש קבוצות נוספות המרכיבות. לחיים המודרניים

המייצגים הן מסורות חסידיות והן את האורתודוכסיה ההונגרית " ההונגרים", המייצגים את המסורת החסידית
המייצגים את המסורת שנוצרה ביישוב הישן האשכנזי " ירושלמים"ולבסוף ה. ם סופר"שהתגבשה בהשראתו של החת

יחד .  גיאוגרפי–דם להגדרה ליטאי יחס בעל משמעות רבה לזיכרון היסטורי כפי שראינו למן הפרק הקו. בירושלים
כך שמצד אחד נוצר , עם הצטרפותם לתוך החברה החרדית הושפעו הליטאים מזרמים שונים בקהילה, עם זאת

מבחינת . בעיקר ביחס לחשיבות הלימוד, סנקרטיזם דתי ומאידך עלתה החשיבות שבהגדרת הייחודיות של הזרם
  . ת העצמי של הליטאים הם משתמשים בכל ההגדרות שמניתי בפרק הקודםתפיש

 כביטוי לעג למתנגדי 18 -הופיע לראשונה ככינוי גנאי בפי משכילים יהודיים בגרמניה במאה ה" אורתודוכסי" המונח 2
דוכסיה גם  שימש הכינוי אורתו19 -באמצע המאה ה". חרדים"או " יראים"האורתודוכסים כינו עצמם . השינוי בדת

  ).193: א"תשמ, שמע- תא(בפי האורתודוכסים עצמם 
 בניגוד לגישה זו רווחת גם הטענה לפיה האורתודוכסיה מבחינה היסטורית היא ממשיכתו של הגוף העיקרי של 3

על פי גישה . במרכזה של תפישה זו עומדת ההלכה כפי שהיא נידונה במקורותיה ובדרכים המסורתיות בלבד. היהדות
צרוף של שמרנות ושל מרכזיות ההלכה יצר באורתודוכסיה התנגדות נחרצת לכל בדיקה מחדש של השגרה ה, זו

וכך גרם , לעיתים תוך גילוי עוינות להתפתחויות חברתיות ורעיונות מודרניים, ההלכתית בגלל צרכים ומצבים חדשים
  ).193: א"תשמ, שמע- תא(להכרתה בהתבדלות חברתית כפתרון לגיטימי ורצוי 
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האורתודוכסים רואים עצמם , כלומר). 1990:9(היהודית שמדורות עולם ושומרת עליהן נאמנה 

 -  הניאו,כך למשל. נאמני המסורת אשר שורשיהם נעוצים ביהדות הרבנית האוטנטית

לא מתוך הרצון לשמר את הגותה וסגנון חייה של האורתודוכסיה ,  אורתודוכסיה עלתה לדעתו

אלא מתוך דינאמיקה תגובתית שעוררה התמורה העצומה אשר ירדה על יהודי מערב , הישנה

ולא ' התאבנות'לא ' קפיאה'ולא ' סטאביליות'לא הייתה כאן לא . "אירופה מאז ימי ההשכלה

טוען , בנוסף). 1987:86, ברויאר" (…ועוד כהנה וכהנה תכונות אורתודוכסיות' שותחוסר גמי'

  . 4אלא שהתפתחו בה זרמים רבים ומגוונים, האורתודוכסיה לא הייתה תגובה מונוליטית, ברויאר

תוך אימוץ השקפה מסורתית , האורתודוכסיה לפי גישה זו היא התגובה למודרניות  

במובן זה האורתודוכסיה היא תגובה . רפלקסיבי מודע, כרתיקונסרבטיבית כחלק מתהליך ה

כי , סאמט סבור).  Silber, 1992: 26(לתהליכי המודרניזציה ולכן היא תופעה הטומנת בחובה שינוי 

מרגע שהיהדות המסורתית הייתה צריכה לענות לשינויים שהולידה התקופה ולהגיב לתהליכי 

סאמט מתאר את תופעת האורתודוכסיה המודרנית . נוצרו בה זרמים וגוונים, המודרניזציה

הנטייה להבדיל וליצור קהילות ומוסדות נפרדים במקומות שאין . 1: בארבעה מאפיינים חשובים

יחס של . 2. אשר יחסה לכלל ישראל הוא דו ערכי, ידה על העליונה והיא מהווה חברה בתוך חברה

יא דחתה את בתי הספר המודרניים ודגלה משום כך ה. חשדנות כלפי התרבות הכללית המודרנית

. 3. במערכת חינוך אורתודוכסית אוטונומית ושמרנית שמירב מאמציה מוקדשים ללימודי גמרא

כך שרמת הקפדנות הדתית , האורתודוכסים קיבלו על עצמם הקפדה יתרה בשמירת המצוות

ת האורתודוכסיה בהשרא. 4. שאפיינה בדורות הקודמים את העילית בלבד הפכה נורמה עממית

שהעסיקו את תלמידיהן בלימוד הגמרא כאמצעי , מוסדו מחדש ישיבות על קהילתיות גדולות

כל התלמידים במסלול זה נתפשים ככשרים . לפיתוח האופי המוסרי והדתי כסגולה ליראת שמים

אלא שהמטרה היא פיתוח , לשהייה בישיבה שנים רבות ואין מחובתם לחפש תכלית מעשית

, סאמט(התרבות הרבנית ועיקר העיסוק הוא בהלכה העיונית ללא קשר להלכה למעשה וחידוש 

  ). 99-101: ז"תשמ

בהמשך לדיון זה יש לבחון את מושג החרדיות בו נהוג לכנות חלק מן הקהילות   

. אורתודוכסיה-בספרות נהוג לאפיין את החרדיות באמצעות המונח אולטרה. האורתודוכסיות

ה בה הלכה ונוצרה תופעה ייחודית של קיצוניות וקנאות דתית אשר השפיעה המושג נולד בהונגרי

סאמט מצביע על שינויים הלכתיים ). 107: ז"תשמ, סאמט(על כלל הציבור המכונה כיום חרדי 

                                                           
  
בניגוד ובהשלמה לטענות אלו מראה כי הגורם השמרני שאנו נוהגים לכנותו אורתודוכסיה מהווה בעצם ,  סאמט4

אלא יותר , חידוש היסטורי מכיוון שאין מדובר בתופעה שהיא המשך מדויק של החברה המסורתית שמקרבה צמחה
  ).99: ז"תשמ, סאמטSamet, 1971 ;(שלה " מוטציה"בבחינת 



  42

ם סופר נחשבה מתונה מדי "לטענתו בעיניהם של החרדים דרכו של החת. וחברתיים של פלג זה

בהינזרות מכל הכרוך , פלג זה התבטא באורח חיים מתבדל. ניםוהם ערכו שינויים פרשניים מגוו

  .תוך מאבק בכל מסגרת חדשה, בהשכלה ובשמירה קפדנית על מסגרות הארגון המסורתיות

היא קבוצה יהודית בעלת , אורתודוכסיות בישראל-על רקע זה ניתן לומר כי האולטרא  

היא , מודרנית ושמרנית-עה אנטיבהיותה תנו, האורינטציה המסורתית ביותר אך יחד עם זאת

אורתודוכסיות מוגדרת כיום דרך הגדרת מאפייניה הייחודיים - אולטרה. תופעה עכשווית במהותה

בהסתגרותם באזורי מגורים מובחנים וביצירת , בקיצוניותם הדתית, בלבוש ובאפיונים החיצוניים

בתוך הקהילה במובן זה החרדים נבדלים אף . מסגרות ומוסדות קהילתיים מוגדרים

  ).  Silber, 1992:23(האורתודוכסית עצמה 

בניגוד , אורתודוכסיה באותה נשימה-חוקרים רבים משתמשים במושג חרדים ואולטרה  

-לכך סילבר למשל טוען כי המונח חרדים הוא מושג רחב יותר הכולל לא רק את האולטרה

ידויות הפולניות והרוסיות הליטאים והחס: אורתודוכסים אלא גם חוגים אורתודוכסים אחרים

אורתודוכסיות לאחר מלחמת העולם השניה -אשר לפי סילבר עברו תהליכים של אולטרה

יהיה נכון יותר , "חברה חרדית"או " יהדות חרדית"טוען כי המושג ) 1991:9(פרידמן ). 1992:26(

, זייםלשימוש כיוון שהם עצמם משתמשים במונח ומשום שהמונח חרדים כולל מרכיבים מרכ

המושג יהדות . המאפיינים את הדתיות החרדית בהשוואה לדתיות האורתודוכסית שאינה חרדית

הרואה עצמו מחויב להלכה , חרדית לפי פרידמן מתייחס לחלק מוגדר ומובחן בחברה היהודית

הוא מונה מספר מאפיינים . כפי שהתפתחה על ידי האוטוריטות המוסמכות במסורת היהודית

דתיות מקפידה וגישה אנטי , מחויבות ללימוד תורה, מסורתיות-ניאו: ת החרדיתלהגדרת היהדו

 דן במשמעות המושג חרדים עבור )Yuter) 1996. ציונית הרואה בה אידיאולוגיה לאומית חילונית

הוא מראה כי החרדים רואים עצמם כמבטאים האוטנטיים ביותר של החיים . החרדים עצמם

התנהגותם הם תופשים עצמם כמגלמים את היהדות הניזונה בחשיבתם וב. היהודיים כיום

היהדות החרדית תופשת עצמה כחברה המחויבת ביותר לשמירת . מהקנון של המסורת הרבנית

החרדים מנסים על פי הגדרה זו לקיים או לחקות את החיים . ההלכה היהודית בתוך חיי היומיום

מכן נובעת גם הסתגרותם והתנגדותם . חילוןהיהודיים המסורתיים לפני תהליכי המודרניזציה וה

  ).127-128(לחילוניות ולציונות 

יק סבור גם הוא כי החרדיות הישראלית היא תופעה דתית חדשה ואין לראותה 'סולוביצ  

החרדית - הוא מסכם את הסיבות לחיזוק הדתיות. כהמשכיות לקהילות האשכנזיות לפני השואה

  ):1994:87(כך 



  43

"Religion can endure under almost all circumstances, even grow under most, but 

it flourishes more easily when the inner and outer worlds, the world as believed 

and the world as experienced, reflect and reinforce one another. As did a 

mimetic religiosity in a traditional society, and as does now, to a lesser but still 

very real extent, a text-based religiosity in a modern, bureaucratic society".  
  

חיזוק משמעות הטקסט כסמכות עיקרית וכמקור לאוטנטיות הוא בעל השפעה , לטענתו  

היחס , אלא השתנו מטרות החינוך הדתי, לא רק הקפדה דתית הוקצנה באמצעותה. מרחיקת לכת

היא , כאשר מדובר בחברה הממוקדת בחומרת הטקסט, לדעתו. לכוח הפוליטי וההשתתפות בו

בעוד שבעבר רק קומץ של עילויים וירטואוזים . אמצעות בית הספרחייבת להעבירו דרך החינוך וב

  . עסקו בטקסטים והיו המומחים בפני הקהילה

לא (טבועה , דן טוען כי התפישה לפיה החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האוטנטית  

פי הוא טוען כי החרדיות כ. עמוק אף בתודעתה של הקולקטיביות החילונית) רק בספרות המדעית

אלא , ם ושולחן ערוך"הרמב, התלמוד, ך"שאנו עדים לה בישראל הנוכחית לא צמחה מן התנ

מתוך שורה של תהליכים שעוצבו ונקבעו על ידי הציבור החילוני במדינת ישראל בחמישים השנה 

, זיהוי היהדות המסורתית עם החרדיות בת זמננו זיהוי מופרך הוא"לכן הוא טוען כי . האחרונות

ינה מפוקחת של הדברים תעיד בברור כי אנו ניצבים בפני תופעה שנוצרה בדורות וכל בח

, ואשר הגורמים העיקריים לעיצובה לא היו תהליכים רוחניים פנימיים בדת ישראל, האחרונים

 פוליטיים במדינת ישראל שמידת האחריות של הציבור החילוני להם –אלא תהליכים חברתיים 

: הם בעיקר' החרדיות המשתררת'מה שמאפיין את , לדעת דן). 234: ' ב1997, דן" (היא מכרעת

מיסים (הסתמכות רוב הציבור על קופת הציבור , אוניברסליות הלימוד בישיבה עד גיל מאוחר

אימוץ , התנהגות ציבורית תוקפנית ומשתררת, הנהגת דרך חיים הכוללת אפליה עדתית, )ותרומות

חת והסתמכות על לגיטימציה כנציגי היהדות המסורתית דרך חיים ולבוש של קבוצת קהילות א

במובן זה מאפיין דן את החרדיות כיצירה דתית חדשה אשר מאפייניה הם תוצר של ). 235-236(

  .יהודיים-התנגשות עם המדינה ובעיקר עם תושביה החילוניים

ה קיומה בקרב החבר. אורתודוכסיות מתחדשת-ספרות זו מגדירה את החרדיות כאולטרא  

הופך אותה מקרה ייחודי לבחינת , הישראלית ובקונטקסט של תהליכים גלובליים של הקצנת הדת

בדיקה . קפיטליסטית- היחסים והתגובות של קהילה דתית עם סביבה חברתית וכלכלית חילונית

התנהגותיים , ערכיים, מסוג זה יש בה כדי להוסיף לעבודות אשר בחנו שינויים הלכתיים

. בתקופות היסטוריות אחרות) סאמט ואחרים, ץ"כ, בן ששון(לות יהודיות שונות ותרבותיים בקהי
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התבוננות ביחסיה לאתוס העבודה יאפשר הבנה טובה יותר של תגובותיה של הדת לתופעות 

  .המודרניות בתוך מדינה פוסט מודרנית

  

   וגיבושה של תרבות המתנגדים5המסורת הליטאית. 3

  

.  עצמה המשך ישיר לתרבות המתנגדים שצמחה בליטאחרדית רואה- הקהילה הליטאית  

לכן כדאי לשים לב בקצרה למספר היבטים היסטוריים מתרבות זו בהתייחסותנו לחיי הקהילה 

יחד עם זאת יש לשים לב כי המדובר בפרשנות עכשווית למה . כפי שהם מתגבשים בישראל כיום

ספרות רבה דנה בהבנייתם ). כמהיםאו אף (שרואים חברי הקהילה כמסורת אליה הם מתייחסים 

הקהילה בישראל . של היבטים המיסטיים ועממיים בקהילות יהודיות בתקופות היסטוריות שונות

המחקר על מיסטיקה . מהווה מקרה ייחודי לבחינת מוטיבים אלו והשתלבותם במחשבה היהודית

שלום . רשום שלוםיהודית ומקומה בתולדות ההגות והקהילות היהודית ראשיתו בכתביו של ג

). 1997:74, אידל(הקנה למיסטיקה היהודית ערך מחודש אשר העלה מערך מגוון של שאלות 

פלאים , אסכטולוגיות, חוקרים רבים המשיכו מגמה זו וחקרו התפתחותן של אמונות משיחיות

; 1997, אידל(אסטרולוגיה  וכדומה במחשבה ובהתנהגות של קהילות יהודיות , מאגיה, וניסים

  ).1999, שוורץ; 1997, בילו ובן ארי; 1997, דן; 1997, רביצקי

ייחודיותה של הקהילה הליטאית נעוצה בהסתמכותה על הפרשנות למסורת הלמדנית כפי   

בדיון מסוג זה , אין בכוונתי להרחיב בהיבטים ההיסטוריים של קהילות ליטא. שהתגבשה בליטא

ילות רקע על המסורת אותה מבקשים הנחקרים ברצוני רק להביא מספר מ. עסקו חוקרים רבים

  .   לאמץ לעצמם

החיבור עם תרבות ליטא מתחזק באמצעות הישיבות הליטאיות שהוקמו בארץ והרבנים שעלו 

אך בעיקר באמצעות יצירת רטוריקה נוסטלגית המתרפקת על העבר בליטא , לאחר השואה

כדאי להתבונן , בישראל בעידן זהבבחינת יחסי הדת עם העולם הגשמי בקהילה , לכן. וסמליה

כדאי לכן להזכיר בעיקר שני . במספר מאפיינים הטבועים בהיסטוריה התרבותית של קהילה זו

  .   א"אופיין של הישיבות בליטא ודמותו של הגר: מאפיינים בקצרה

ולימוד התורה זכה לפריחה , החיים הדתיים בליטא התבססו על ההלכה על פי שולחן ערוך  

הקהילות התאפיינו במסורתיות הרואה בערכיה . גים רבים שעודדו והעלו את יוקרתהבקרב חו

                                                           
הספרות והפולקלור והוא מתייחס לקהילה היהודית שהתפתחה בתוך גבולותיה ,  נכנס לתוך השפהטאיםלי המונח 5

עם סיומה של . האזור שהיה חלק ממלכת פולין הגדולה במאות שש עשרה עד השמונה עשרה, של ליטא ההיסטורית
ת התרבות וההיסטוריה מבחינ. המאה השמונה עשרה עד למלחמת העולם הראשונה האזור עבר לשלטונה של רוסיה

ליטא העצמאית , היהודית לא נתחלקה ליטא היהודית אלא לאחר מלחמת העולם הראשונה בין פולין העצמאית
  ). 1984:258, בן ששון(והרפובליקה הסוציאליסטית הביילורוסית 



  45

טלית ופאות , ביקור קבוע בבית הכנסת: ובקודים של התנהגות חבריה כדבר נתון

)(Soloveitchik,1994:70 . בן ששון)כי יהדות ליטא נטלה חלק בתרבות , מדגיש) 1984:265

כי בשלהי המאה , הוא טוען.  דרכים בתחום רוחני זהרציונליסטית מלומדת שסללה במידת מה

מוצגים בה חיבורים אשר מייחדת אותם גישה , השש עשרה ובראשית המאה השבע עשרה

חיבורים אלה שימשו למיזוג ואיחוד הגורמים השונים של התרבות היהודית ובו . רציונליסטית

  .בזמן הייתה בהם משום תגובה פולמוסית חריפה לאתגרים מבחוץ

רבי אליהו בן . החוג של הגאון מוילנה היה מהייחודיים והתוססים בליטא המודרנית  

דבקות , מסמל בדמותו את המיזוג בין ההשתקעות בעולם התלמוד, )א"הגר(זלמן - שלמה

א וסוד השפעתו עוד בימי "על דמותו של הגר. במיסטיקה והתעניינות רבה בתחומי המדע והעולם

, )2000:17(אלו שימשו לפי אטקס . רשמויות של תלמידיו ובני משפחתוניתן ללמוד מן ההת, חייו

א כפי "בדרך זו עוצבה דמותו של הגר. מעין סוכנים אשר פירשו וחלקו את רשמיהם עם אחרים

כך למשל דבקו בו התארים . שנקלטה ונצטיירה בציבור כמו גם המיתוס סביב דמותו לאחר מותו

א "מציין את ההישגים יוצאי הדופן של הגר' גאון'כאשר המונח , "הגאון החסיד"בהם נהגו לכנותו 

  .6)18: 2000, אטקס(מתייחס לאורח חייו ולמידותיו ' חסיד'והמונח , בלימוד תורה

ופריחתן ) 1802בשנת (ין 'כך וולוז. היבט נוסף ממסורת ליטא הוא רעיון הישיבה המודרנית  

ישיבות אלו הצמיחו שיטות חדשות . ואחרותמיר , טלז, סלובודקה', פונביז: של ישיבות ליטא

ישיבה זו הציגה ). Kaplan, 1992: 150(יק 'בלימוד התלמוד שהחלוץ בהן הוא הרב חיים סולובצ

שנת . דפוס חדש של לימוד תורה לעומת ישיבות פולין בימי הביניים ובראשית העת החדשה

בלי להקדיש , ט אך ורק תלמודובכל הישיבות הליטאיות לימדו כמע, הלימודים בה הייתה רצופה

אולם ההבדל החשוב ביותר היה ניתוקה . 7תקופות שונות לנושאים שונים כנהוג בישיבות בעבר

כך ). 13-14: ה"תשנ, שטמפפר(מהקהילה המקומית מבחינה ארגונית ולעיתים גם מבחינה פיזית 

דים לא קבלו אלא נאסף בידי שליחים והתלמי, מימון הקהילה לא בא מן הקהילה המקומית

במובן זה ישיבות ליטא נתמכו על ידי הקמת רשת כל . תמיכה מן הקהילה או מתושבי המקום

שינוי זה הפך את הישיבה לברכה ). 1998:130, אטקס(שליחים ותרומות , ליטאית של חברות

                                                           
חבה בדמותו של להר. מחד והן המיתית מאידך' הריאלית'הן , א"אין זה המקום לדון בדמותו של המורכבת של הגר 6

מרכז זלמן : ירושלים. דמות ודימוי-הגאון מוילנה, יחיד בדורו. 2000. ע, אטקס' בדימוייו ובמיתוסים שלו ר, א"הגר
, ל"תש. ל, י, מימון' ר, כמו כן. בספרו של אטקס ניתן למצוא בבליוגרפיה מעודכנת בנושא זה. שזר לתולדות ישראל

  . אושא: ירושלים. הגאון החסיד מוילנא. ה"תשכ. ב, לנדוי: כמו כן. קמוסד הרב קו: ירושלים. א"תולדות הגר
Ginzberg, L. 1902. The Gaon, R. Elijah Wilna: Address delivered in Commemoration of the two 
Hundredth Anniversary of his Birth. New York: Jewish Theological Seminar of America.  

א "על יחס הגר. 99, 48' למשל עמ' ר, )ה"תשנ(ולימוד הקבלה בישיבות ליטא ניתן ללמוד משטמפפר על העניין  . 7
  ). 2000:10(לקבלה ראה אטקס 
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תלמיד הישיבה לא היה עוד תלוי בצדקה ). 1984:269, בן ששון(לעיירה ולא למעמסה כלכלית 

  . 8ית והפך למקבל תמיכה חיצונית ששפרה את מעמדוהמקומ

קונספטואלית ואנליטית , יק הייתה אבסטרקטית'שיטת הלימוד שיסד הרב סולובצ  

מה שהקנה , היא התפשטה בקרב הישיבות ועודדה יצירתיות קונספטואלית וחדשנות. באופייה

שיטת הלימוד בישיבה כללה ).  (Kaplan, 1992: 153 לתלמידים כוח אינטלקטואלי במגוון תחומים

. דחייה מוחלטת של פלפול וחריפות שנועדו להפגין את היכולת האינטלקטואלית של הלמדן

גם אם אמת זו מושגת על ידי דרכי , הדרישה מן התלמידים כללה חתירה אל האמת שבטקסט

 הישיבות הללו היו מיוסדות על ההערצה). 1998:131, אטקס(פירוש פשוטות ונטולות ברק 

על כך אנו . 9ועד מהרה הפכו מוסד עיקרי ליוקרה ויצירה תרבותית, המסורתית לתלמיד חכם

כמו גם מאורח , א בעיני תלמידיו כסמל ומופת של גדולה בתורה"למדים שוב מן הדימוי של הגר

א הפכה למיתוס בעיני קבוצות "דמותו של הגר). 2000:10, אטקס(חיים של חסידות ופרישות 

הפך מכשיר תעמולה מחד בידי , )2000:11(אשר לפי אטקס , א המשכיל"ל הגרכך למש, רבות

בקהילה הליטאית כיום נעשה שימוש פופולרי בעיקר . ומאידך בידי מתנגדיה, שוחרי ההשכלה

משמש מיתוס זה , בהמשך לכך. א"אך לעיתים גם בדמותו המיתית של הגר, במסורת הישיבות

על השימוש שנעשה במשמעות . חיי הישיבה של כל הגבריםככלי לחיזוק ערך הלימוד והדבקות ב

  ).   Vפרק (א הרחבתי בפרקי הניתוח "הלימוד ולעיתים בדמותו של הגר

  

  הקהילה הליטאית והחברה הישראלית. 4

ליטאית מהווה מקרה מבחן ייחודי לבחינת שינויים בפרשנות ופרקטיקה -הקהילה החרדית  

חרדי בקונטקסט - בחינת המקרה הליטאי. מדינה מודרניתכתוצאה מיחסיה עם סביבה חילונית ב

מקרה של קהילה שהייתה בשולי החברה ועברה למרכז . 1: הישראלי ייחודית בעיקר משני טעמים

בעיקר , היותה מוקד מרכזי לביקורת מצד הקהילה שאינה חרדית בישראל. - 2הזירה הציבורית ו

  . השתתפות חבריה בשוק העבודה- סביב אי

  

                                                           
לשיטה החדשה של כלכלת הישיבה נודעה משמעות החורגת מן התחום , לפיו.  אטקס דן במערכת תמיכה ייחודית זו8

יכלה , ת ועם הפיכתה למפעל משותף לרבים בין קהילות שונותבעקבות שחרורה מן התלות בקהילה המקומי. הכלכלי
  ). 1998:130(הישיבה להפוך למרכז של הנהגה רוחנית בהיקף כלל ארצי 

ליטא הלמדנית הייתה מושפעת מכיוונים מחשבתיים חדשים שצמחו .  היהדות הליטאית לא הייתה מקשה אחת9
ישראל מסאלאנט והחסידות וההתנגדות לה שבראשה ' ה רתוך כך קמה תנועת המוסר שאביה הי. בתקופות השונות

ליטא שיצאתיה …": אברהם קריב כותב על החיים היהודיים בליטא עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. א"הגר
. קיסר הייתה מלכות השולחן ערוך-עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה יותר משהייתה מלכות ניקולאי, בעודני נער

הקרוב קרבה גיאוגרפית לגרמניה אבל כלול היה בתחום הקיסרות הרוסית עד , מערביבאותו חבל ארץ צפוני 
מבחינה . בנו להם יהודים עולם יהודי כנוס בתוך עצמו וכמעט נקי מתערובת זרה, לתמורות של המאה הנוכחית

" …שלטון עויןתחת אפו של , ככל שיתכן הדבר על אדמת נכר, נפשית ורוחנית הרגיש עצמו היהודי שם במקום חיותו
  ).ז: ט"תשי, קריב(
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  ר מהשוליים למרכז הזירה הציבורית  המעב. א

ביניהם מראשי , פרידמן טוען כי בזמן השואה ולאחריה הגיעו לארץ יהודים מליטא  

כך שעד תום , אלו החלו לפעול בארץ לשיקום הקהילות. הגדולות בליטא) ומיר' פוינביז(הישיבות 

נעשתה בשולי החיים פעילות זו ) 1991:37(לדעתו . המלחמה עבר מרכז הלימוד מליטא לישראל

השואה הפכה את החברה החרדית למיעוט קטן ודל . החברתיים והפוליטיים של מדינת ישראל

אמצעים ובמצב כזה לא יכלו שלא להשתתף ולהשתלב בחיים הפוליטיים של מדינת ישראל 

)1991:20 .(  

לת שלי"חרדי החי במדינת ישראל צריך היה להתמודד עם אידיאולוגיה ציונית שפעלה ל  

אתוס ). ד"תשמ, שביד, ב"תשמ, פונקנשטיין(והתנגדות לדימוי היהודי הגלותי הפסיבי " הגלות

שלילת הגלות הגיע לשיאו בשנות השלושים והארבעים וחיזק את הפער בין דמות היהודי הגלותי 

בתוך אתוס זה נתפש החרדי ). 1998:128, אלמוג(הציוני -לבין גיבוש דמותו של היהודי החדש

אשר סופו להעלם ולעומתו הודגש הצבר העובד למחייתו ומתפרנס , ס מיושן ומאייםכטיפו

בשלילת סגנון החיים היהודי המסורתי התנגדה הציונות לעקרון לימוד תורה . 10מעבודת כפיו

אידיאולוגיה זו ). ג"תשל, שפירא(ועולם בית המדרש היהודי ועודדה יצירתיות בתחומים אחרים 

אשר לדידם של , תרבות הרוח הפסיבית של השטעטל, ת המנוונת של הדתדיברה בגנות הרוחניו

לעומת זאת חודדו סמלים שנתפשו כהפוכים . המחזיקים בה המיטה על העם היהודי אסונות רבים

שינוי הגורל בעשייה בניגוד לפאסביות של , עבודת הכפיים בניגוד ללימוד: לאלו של היהודי הגלותי

הציפייה הייתה כי במרוצת השנים תלך החברה הישראלית ). 1998:216, אלמוג(הגות ותפילה 

טוען כי ציפייה זו נבעה ) 70: ו"תשנ(גוטמן . ותתחלן וכי המדינה תדמה יותר למדינות המערב

מהדעה שרווחה באותן שנים על כך שהעולם כולו הולך ומתחלן משום שתהליך החילון הוא 

  . מרכיב מרכזי של המודרניות

ההולכת ומגבירה את כוחה , ים החלה צומחת חברה חרדית חדשהמשנות החמיש  

במובן זה עברה הקהילה ממצב של ). 1991, פרידמן(במישורים שונים של החברה הישראלית 

תחושת אוזלת היד והאובדן של . שוליות והתגוננות תרבותית למרכז הזירה הציבורית בישראל

  ). 71: ו"תשנ, גוטמן(שיג כוח המגזר החרדי מתחלפת בביטחון והכרה ביכולתו לה

  אי השתתפות בשוק העבודה כמוקד לקונפליקט חברתי . ב

ברצוני לתת סקירה קצרה , לפני שאתן מספר מאפיינים של הקהילה החרדית בישראל כיום  

מראה כי החרדיות של הישוב הישן עוברת טלטלה ) 1991(פרידמן . לגבי היחס בין לימוד ועבודה

                                                           
  
  . המגדיר את העבודה כערך עליון) 1947(ד גורדון " דימוי זה עולה בכתבי א10
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כך כחברה נתמכת על ידי הפזורה . להתבדלות וללימודי התורה, ביחס למדינהושינויים מהותיים 

 מאוים על ידי היישוב 19 -מצא עצמו היישוב הישן למן שנות השמונים של המאה ה, היהודית

מלחמת העולם הראשונה ערערה לחלוטין את . שהתחרה עמו על תמיכת יהודי הגולה, החדש

פרידמן טוען כי הממסד הציוני בירושלים לאחר הכיבוש . ןכלכלי של הישוב היש-המבנה הארגוני

תחת הנהגה , ניסה לארגן את יהודי העיר ירושלים במסגרת ארגונית קהילתית אחת, הבריטי

אתניות - אשר נועדה להחליף את המסגרות המסורתיות, ")ועד העיר ליהודי ירושלים("ציונית 

יוזמה זו נתקלה בהתנגדות . קופה העותומניתאשר פעלו בת) אשכנזים לסוגיהם וכדומה, ספרדים(

אשר ביטא בהתחלה " ועד העיר האשכנזי"אלו הקימו כתגובה את . חריפה מהממסד הישן

אשר במסגרתה מתארגנות , "עדה חרדית"אבל עבר מהפך והפך ל, אינטרסים כלכליים ומוסדיים

מהלך זה ביטא .  אשכנזיציוניות המחויבות למסורת של החיים בישוב הישן ה-כל הקבוצות האנטי

וחיפש דרך , אשר שלט במוסדותיו ובארגונים הכלכליים שלו, גם פילוג בין הממסד הותיק

לבין הפלגים הקיצוניים אשר ביטאו את תפישת ההתבדלות מן , להסכמה עם הציונות ומוסדותיה

  .  הציונות ומוסדותיה

פרידמן בעמדה נחותה הקבוצות הקיצוניות של ראשי ועד העיר האשכנזי היו לדעת   

אלו נתמכו ברובם על ידי . כאשר חולשתם הכלכלית הייתה בולטת, במאבקם בתנועה הציונית

הם הצטרפו לכן לאגודת ישראל . חולשתם הפוליטית גם כן פעלה לרעתם. מוסדות הישוב הישן

אשר שמרה על זכויותיהם בעיקר סביב הדרישה שהתבטאה במדיניות של התבדלות והתנגדות 

  . מפעל הציוניל

חידדה את הפילוג באגודת , השואה אשר הביאה עמה עליות של חרדיות מגוונים שונים  

המדיניות של אגודת ישראל כבר ממחצית שנות השלושים מבטאת את שיברו של .  11ישראל

. שבר זה נוצר במיוחד כתוצאה מהתלות בכל תחומי החיים ברוב שאינו חרדי. עיקרון ההתבדלות

נחשבו הכרח אך לא קיבלו , קרון ההתבדלות ושיתוף הפעולה עם המוסדות הציונייםהסטייה מע

  .  לגיטימציה מלאה והם מהווים מקור לקונפליקט גם כיום

ליטא לארץ ישראל שלוש - בד בבד עם התפתחויות אלו עד סוף שנות השלושים עברו מפולין  

בית "ישיבת ;  בחלקה לחברוןמסלובודקה אשר הועברה" כנסת ישראל"ישיבת : ישיבות חשובות

פרידמן . ה אשר הועברה בחלקה לפתח תקווה'לתל אביב ובני ברק וישיבת לומז" יוסף נוברדוק

טוען כי הישיבה שהועברה לחברון מוקמה שם משום שהגישה הייתה שבחור ישיבה ליטאי שונה 

כה על מנת בחור ירושלמי המשיך ללמוד לאחר נישואיו וזכה לתמי. מבחור ישיבה ירושלמי

                                                           
  
  . 34-35: 1991, להרחבה בנושא הפילוג אצל פרידמן'  ר11
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. צריך היה בחור הישיבה הליטאי הממוצע לדאוג לפרנסתו לאחר נישואיו, לעומתו. להתקיים

והשפעתם בציבורית " יישוב"נקלטו בחיי המסחר והכלכלה של ה, רובם של תלמידים אלו, כלומר

אביב בני ברק -הדבר נכון גם לגבי בוגרי הישיבות הליטאיות האחרות בתל. הדתית הייתה קטנה

ועבודתם הייתה מרכיב חשוב בכלכלת , הישיבות לא היו אז מרכזים דתיים. פתח תקווהו

ההשתלבות בכלכלה . המשפחה והדאגה למקצוע קבעה את כיווני החינוך וההכשרה של הנוער

אך פרידמן טוען כי יחד עם ). 41-42: 1991פרידמן ' ר(הפכה את הישיבות ליסוד שולי בחיי הישוב 

באותה תקופה מונחת התשתית לדתיות החרדית , יבושה של החברה החרדיתמה שנראה כשפל בג

במלחמת השחרור יוצאת ההוראה של רבני העדה החרדית לא להתייצב . של שנות החמישים

 400 -אז כ(ואז גם מושגת ההסכמה עם דויד בן גוריון לא לגייס את בחורי הישיבות , לשרות צבאי

כאשר מספר הפטורים , מותים הקשים להם אנו עדים כיוםפטור זה היווה תקדים לעי). בחורים

הוא שיצר את הבסיס להפיכת , )1991:56(מתן פטור זה לטענת פרידמן .  אלף בחורים30מגיע ל 

יחד עם הפטור אשר ניתן , ארגונה המחודש של מערכת החינוך. החברה החרדית לחברת לומדים

נתן הכרה לזרם החרדי שכלל ) 1949(ך חובה חוק חינו. לבחורי ישיבות חיזק את החברה החרדית

לראשונה ". בית יעקב"תלמודי תורה ובתי הספר לבנות : את מוסדות החינוך של אגודת ישראל

עם חקיקת חוק החינוך . נהנו אלו מתקציבי המדינה וכך ניתן היה לפתוח בתי ספר חדשים

ודי נשים בסמינר של בית לימ. הממלכתי הובטח קיומם של בתי הספר החרדיים על ידי המדינה

  . יעקב הפכו סטנדרט מקובל וסללו מסלול מקצועי בטוח לנשים

הישיבות לעומת זאת הפכו בלתי תכליתיות וחיזקו את האידיאולוגיה של התמסרות   

עולה קרנו של , אז טוען פרידמן. ללימוד תורה תוך התנגדות להשכלה כללית והכשרה מקצועית

ומתפתח העיקרון לפיו גם לאחר נישואיו ממשיך הצעיר את , דבחור הישיבה המתמסר ללימו

העול . 12הסדר זה אפשר המשכיות מסודרת של לימוד התורה גם לאחר הנישואין. לימודיו בכולל

. אשר אמורים מעתה לעזור לביניהם בקניית דירה, הכלכלי של הזוג החדש היה מעתה על ההורים

, תקציבי הישיבות באו בחלקם מן המדינה. כלכליתשנות החמישים אפשרו התפתחות זו מבחינה 

אשר גדלו מאוד לאחר (ב בפרט "אך עיקר תקציבם בא מיהודי המערב בכלל ומיהדות ארה

הן בונות מבנים חדשים ומשפרות את רמת השירותים בהם , מספר הישיבות הולך וגדל). השואה

ת המשפחה היא המפתח תמיכת המדינה ותמיכ). 1991:73(המחזקים את כוח המשיכה שלהן 

  .   אך גם המפתח להבנת המתחים העצומים בהם  מצויים חבריה כיום, לקיום חברת הלומדים

                                                           
אשר הציג בפני בחורי הישיבות את אידיאל , "ש"החזון אי"עומד ) 1991:57( מאחורי התפתחות זו טוען פרידמן 12

  . ובפני הנשים היה זה אברהם יוסף וולף, מסרות לתורהההת
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תרבות "חוקרים כהקהילה הליטאית חיה כיום במסגרת החברה החרדית המוגדרת על ידי   

 13יתגודל האוכלוסייה החרד). 1992, אלאור; 1991, שלהב; 1991, סיוון; 1991, פרידמן ("מובלעת

 מסך 7% - ל6%כלומר בין , )Berman, 1998( אלף נפש 290 - ל) 1998, דהאן( אלף נפש 250נע בין 

היא מקיימת קונפליקט מתמשך , בהיותה קהילה נפרדת. 14האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל

, קרן וברזילי; Berman, 1999(אזרחות וכלכלה , מדינה, דת: עם החברה סביב מספר נושאים

קונפליקטים אלו גוברים בעיקר בשל קיומה בתוך מדינה ). 1999, חסון; 1998, דהן, 1998

השתתפות בשוק - אי: המתח עמה גובר בשל מספר סיבות. המושתתת על דמוקרטיה וכלכלת שוק

על . הסתגרות בישיבות ותלות רבה בתקציבי מדינה, עוני מתמשך, אי השתתפות בצבא, העבודה

  .  אציג מספר נתונים סטטיסטיים על הקהילה בישראלמנת להדגיש מצב ייחודי זה

: הנתונים מלמדים כי החברה החרדית בישראל מאופיינת במספר קריטריונים בולטים  

רמת חיים נמוכה ביותר ותלות גוברת , היקף למידה רב, אוכלוסייה צעירה ברובה, פריון גבוהה

 לעומת החברה הכללית ואחוז גבוה נתוני הפריון מלמדים על מספר ילדים רב.  בתקציבי מדינה

שיעורי הילודה בקרב האוכלוסייה החרדית גבוהים לעין ערוך מאלו של . של אוכלוסייה צעירה

שיעור הילודה בקרב האוכלוסייה החרדית היה , 1980-1982בשנים .  חרדית- האוכלוסייה הלא 

ה של עלייה בשיעורי ניתן לראות מגמ.  לידות למשפחה לא חרדית2.6 לידות למשפחה מול 6.5

מול ירידה בשעורי הילודה בקרב , )1570 - בעיקר משנות ה(הילודה בקרב האוכלוסייה החרדית 

 7.6שעור הילודה בקרב האוכלוסייה החרדית היה . 1995-6חרדית בשנים - האוכלוסייה הלא

  ).Berman, 1998:8( לידות למשפחה 2.3לידות למשפחה ובקרב האוכלוסייה הלא חרדית 

 מסך 58%. הינה אוכלוסייה צעירה, בה של האוכלוסייה החרדית בירושלים למשלרו  

ניתן . 12 מסך אוכלוסייה זו הנם ילדים עד גיל 45%,  כמו כן, 17הנם ילדים עד גיל , אוכלוסייה

ריבוי ילדים מהווה אחד הגורמים לעוני בקרב . לראות כי מדובר באוכלוסייה עתירת ילדים

  ). 1998 ,דהאן(החברה החרדית 

אחד ממאפייניה הבולטים של הקהילה הליטאית בישראל הוא היותה חברת לומדים   

הופכת , בעוד בגולה היו הישיבות הליטאיות מיועדות לקומץ של עילויים בלבד). 1991, פרידמן(

מספר שנות הלימוד , בקרב הלומדים. הישיבה בישראל למוסד חינוכי המחייב את כלל הגברים

                                                           
  
הקושי באמידת גודל הציבור החרדי מוצא . ליטאים וחרדים ספרדיים,  הקהילה החרדית כוללת חסידויות שונות13

הסקרים והמחקרים על כלל האוכלוסייה אינם מביאים לידי ביטוי . את ביטוייו גם באמידת הקהילה הליטאית
על פי הסקר מתוך ). 1998:23(ר היחיד בו ניתן ביטוי לחלוקה זו נמצא במחקר של עיריית ירושלים המקו. חלוקה זו

  .  30% - ספרדי כ-  והחרדי27%החסידי , 39% -מהווה הציבור הליטאי כ, האוכלוסייה החרדית בירושלים
אינה ישיבה תיכונית  משפחה חרדית מוגדרת בעבודות אלו כמשפחה שלפחות אחד מבניה למד או לומד בישיבה ש14
  ). Berman, 1998, 1998, דהאן(

אפשר שעלייה זו נבעה לפחות באופן חלקי מההתרחבות הנוספת של מערכת "טוענים כי , )2000:19( מיישר ומנסקי 15
  ". וכן מהפיגור של נורמות הפריון1983 -ההטבות למשפחה עם ארבעה ילדים ויותר ב
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עומד מספר שנות , למעט ירושלים, בכל הארץ. חרדית-תר ביחס לאוכלוסייה הלאהוא גבוה ביו

-  שנים בקרב האוכלוסייה הלא11.5לעומת ,  שנים19.6הלימוד בקרב האוכלוסייה החרדית על 

 שנות 23עומד מספר שנות הלימוד בקרב האוכלוסייה החרדית על ,  בירושלים לעומת זאת. חרדית

 20.8עומד נתון זה על , בבני ברק. חרדית- וד בקרב האוכלוסייה הלא שנות לימ13לימוד לעומת 

  ). 1998, דהאן( שנים 10.7לעומת , שנות לימוד

המתמקדת בלימוד התלמוד , ההשכלה הנרכשת בישיבות היא השכלה תורנית בלבד  

הנשחק עם , 16במונחים כלכליים מהווה שיעור התשואה להשכלה תורנית ערך נמוך. ומפרשיו

הגידול המתמשך בשיעור תלמידי ישיבות ובמספר השנים בו הם לומדים בישיבות , כלומר. הזמן

החברה מתאפיינת . מאפיין זה מהווה מוקד מרכזי לקונפליקטים.  יוצרים צווארי בקבוק כלכליים

על פי דוח ועדת טל . 60,000 עמד מספר הלומדים על 1998בשנת . בשיעור למידה גבוה ביותר

:  היה כדלקמן93-96גברים הלומדים בישיבות מקרב כלל הגברים החרדיים בשנים שיעור ה) 1999(

 למדו 35-40בגילאי , 66.5%למדו בישיבות , 30-34בגילאי ,  למדו בישיבות77.5%, 25-29בגילאי 

, אם כן. 6.5%למדו + 54ובגילאי , 24.5%למדו , 45-46 בגילאי 46% למדו 41-44בגילאי , 57%

אמנם קיימת ירידה בשיעור הלומדים בגילאים המבוגרים . יבות גבוה ביותרשיעור הלומדים ביש

מצביעים הנתונים על חברת לומדים המתאפיינת , המוסברת בכניסה לשוק העבודה יחד עם זאת

  .    במספר גבוה מאוד של שנות לימוד

  

  רמת החיים והעבודה בקהילה

קלינוב וברמן . בתקציבי מדינההחברה החרדית מתאפיינת בשיעור גבוה של עוני ותלות   

אך לומד , חקרו את מקורות ההכנסה של משפחות חרדיות שראשן מצוי בגיל העבודה) 1997(

) המדווחת( מתוך הכנסתן 27%הם מצאו שקצבאות הילדים מהוות בממוצע . בישיבה ואינו עובד

י לטענתם הפטור מהשרות הצבא.  נוספים מסך ההכנסה31%ושקצבאות אחרות תורמות 

וקצבאות המחייה ללומדים בישיבות הותנו בהימנעות מעבודה והשאירו את הגברים החרדיים 

לטענת . בישיבה עד שנות הארבעים של חייהם באופן המקטין את פוטנציאל ההשתכרות שלהם

 70 -תמריצי מדינת הרווחה ובעיקר העלייה בקצבאות הילדים משנות ה) 2000:23(מיישר ומנסקי 

  .     קיצונית על נורמות הפריון בקהילה החרדיתהשפיעו בצורה 

השתתפות חבריה בכוח - אחד הנושאים המרכזיים לקונפליקט עם הקהילה החרדית הוא אי  

כ ראשי " מסה46% - על פי הסקרים כ. רוב החרדים אינם משתתפים במעגל העבודה: העבודה

                                                           
  
  .  לשמה ולא במונחים של רווח והפסד כפי שנתפשים במונחים כלכליים לימוד התורה מוגדר בקהילה כתורה 16
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, שק הבית בגילאי העבודהכ ראשי מ" מסה25% - כ. משק הבית בגילאי העבודה אינם עובדים כלל

כ ראשי משק " מסה29% -כ. 17כלומר עובדים במשרה חלקית,  שעות בשבוע35 -עובדים בין שעה ל

הקהילה מתאפיינת אף בהעדפת סוגי . הבית בגילאי העבודה מוגדרים כעובדים במשרה מלאה

מסקר . תעסוקות מסוימים השונים מהותית מאלה הנהוגים במגזרים אחרים בחברה הישראלית

הוראה : עולה כי תחומי העיסוק בעלי השכיחות הרבה ביותר הם) 1998 (18של עיריית ירושלים

בתחומי . 6%פיננסיים , 6%שירותים אישיים ואחרים , 7%מסחר , 21%שירותים ציבוריים , 34%

 -  ושל הנשים לכ70% -שירותים ציבוריים ופיננסים מגיע חלקם של הגברים לכ, העיסוק של מסחר

 ושל 60% - מגיע חלקן של הנשים לכ, בתחומי העיסוק הוראה ושירותים אישיים ואחרים .30%

  . 40% -הגברים לכ

. מאפיינים אלו של הקהילה מחדדים את המתח שלה עם קבוצות שונות בחברה הישראלית  

במובן זה העבודה הופכת מוקד מרכזי . נושא העבודה והפרנסה הוא נושא מרכזי לקונפליקט

  . נויים בתפישות ופרקטיקותלבחינת שי

  

  סיכום. 5

ליטאית בישראל כמקרה מבחן - פרק זה פרש את הסיבות לבחירת הקהילה החרדית  

במובן זה היא מהווה . לבחינת תגובתה של הדת בעידן זה לשינויים שעוצבו בעקבות המודרנה

של דתיות מקרה יוצא דופן לחקר קהילה דתית המתגבשת כתגובה למודרניות ויוצרת סוג חדש 

ייחודיות המקרה טמונה בתגובתה של הקהילה למישורים רבים . הפועל בקונטקסט פוסט מודרני

יחסיה האמביוולנטיים , יחסיה הסבוכים עם המדינה שהתגבשה: של החברה והמדינה הישראלית

כן כמו . למדינה בעלת צביון מודרני קפיטליסטי, למדינה יהודית חילונית, למדינה יהודית ריבונית

הרצון לחזק את הדת , השאיפה להמשיך את מסורת המתנגדים: תרבותי- במישור ההיסטורי

  . הכמיהה להפיכת המדינה למדינת הלכה וכדומה, במדינה החילונית

. בעקבות מאפיינים אלו תבחנה לאורך הפרקים השונים של המחקר בעיקר שלוש השלכות  

כיצד . וכיצד היא מתגבשת לאורם ונגדם בלאיזה מאפיינים מן המודרניות מגיבה הקהילה . א

מתייחסת הקהילה תוך כדי שינויים אלו למסורת ובאילו פירושים היא בוחרת על מנת לחזק את 

ההתמקדות במגמות . מהם השינויים ההתנהגותיים והקהילתיים הנובעים ממפגש זה. ג. ביטוייה

על מנת להעמיק . רדית בישראלהעבודה בקהילה הח' תמונת עולם'הללו תתרכז בדרך בה מובנית 

                                                           
  
 שעות 34 עד 1 -כקבוצה מתוך קבוצת המועסקים שעבדו מ) 1998(ס " עובדים במשרה חלקית מוגדרים על ידי הלמ17

  . בשבוע
החטיבה , ים עריית ירושל.האוכלוסייה החרדית בירושלים מאפיינים וצרכים. 1998, )עורכת. (הרשקוביץ ש'  ר18

  .   לתכנון אסטרטגי ומחקר
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אתאר בפרק הבא את השיטות והכלים שפותחו על מנת להיכנס ולחקור את , בשאלות שהוצגו

ייחודה של הקהילה מתבטא לא רק במאפיינים שהוצגו כאן אלא . הקהילה הליטאית בישראל

. יתאורתודוכסית עם המדינה הישראל- במאפיינים נוספים שהם פרי המפגש של קהילה אולטרא

, סגירות חברתית ותרבותית: לכן שיטת המחקר חייבת להיות רגישה למספר היבטים של הקהילה

המסע לתוך עולם זה יתואר ויוסבר . התנהגותי-למדנות קיצונית והתרכזות בטקסט ככלי פרשני

  .במאפייניה ובפיתוח הכלים בהתאם למאפיינים אלו, בפרק הבא תוך דיון בייחודיות הקהילה
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  III פרק

  
  

  תהליך בניית כלי המחקר בקהילה הליטאית: מסע אל עולם טקסטואלי

  

  מבוא. 1
  
  

השאלות התיאורטיות שהוצגו בפרק הראשון ובדיקתן בתוך הקהילה הליטאית בישראל   

למאפיינים הייחודיים של הקהילה , הובילו לבנייה של מהלך מחקרי אשר יותאם למהות השאלות

בפרק זה אני מבקשת להכניס את הקורא לתוך . ה כחוקרת חילוניתהנחקרת ולמפגש שלי עמ

תוך התמקדות ביחסים שבין החשיבה הדתית לבין הגישה , עולמה של הקהילה הליטאית

בעקבות . גישה המותירה אותה בשולי הפעילויות הקהילתיות, המתפתחת כלפי מושגי העבודה

לבים איסוף חומר הכולל שתי שיטות לתהליך בניית כלי המחקר המש, אתייחס בפרק זה, זאת

  :עיקריות

 מרואיינים ופגישות בלתי 40הכוללים ראיון פורמאלי עם , ראיונות עם אנשי מפתח מן הקהילה. 1 

ראיון פורמאלי משמעו פגישה . פורמאליות חוזרות עם חלק מהם ועם חברים אחרים בקהילה

ות אלו היו מסוגים שונים אותם ראיונ. מסודרת הכוללת הצגת שאלות מתוך ראיון והקלטתו

  . אפרט בפרק זה

הספרות שנאספה מוינה ומתוכה . איסוף ומיון של ספרות מגוונת המתפרסמת בקהילה החרדית. 2

מטרת הפרק היא הבהרת דרך השימוש בשתי . חוברות וקונטרסים,   ספרים- 167השתמשתי ב

  .שיטות אלו והתאמתן לשאלות המחקר והקהילה הנחקרת

  
***  

  

בחירת הקהילה הליטאית בארץ לבדיקת תפישות של קדושה ועבודה וההיבטים   

חייבה את עיצובה של שיטת עבודה ייחודית המשלבת בין שיטות , ההתנהגותיים הנובעים מהן

על הבעיות העולות במחקר השואף לתאר את . שונות ומסוגלת לתת פתרונות למכשולים שונים

. יצגם בכלים המחקריים ובכתיבה כתבו אנתרופולוגים רביםהווייתם של חברי קהילות אחרות ולי

בו מַהלך המחקר , 1ניתן לתאר את מהלך בניית הכלים כהליך דקונסטרוקטיבי בלשונו של מילר

                                                           
  
  :  הכוונה היא להרמנויטיקן המנסה לפרש יצירה כפי שכתב במאמרו1

Miller, Hillis, J, 1979. “The Critic as Host”, In: Deconstruction and criticism. New York: The Seabury Press. 
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הניסיון הראשון יהיה , לפי השקפה זו. באזור הספר שממנו אפשר יהיה להשקיף אל הארץ האחרת

העבודה היא פעולה :  במידה רבה כגוןלעקוף משמעויות מקובלות למושגים המקובלים

פעולת העשייה , הפרנסה נועדה לקיים את הפרט בחיים המודרניים, פרודוקטיבית ורציונלית

על פי ההשקפה , הרוב הגדול של חברי הקהילה. דורשת יעילות וארגון לשם הגברת הרווח

ה הליטאית רווחת בקהיל). או במשרות חלקיות בלבד(איננו עובד כלל , המודרנית של העבודה

ההשקפה לפיה העיסוק בתורה עדיף על פני כל עיסוק אחר וכי האדם הדואג ליום המחר בפרנסה 

כמו כן יש לשים לב לניגודים בינאריים הטבועים בספרות . אינו בוטח באל ואמונתו חלשה

אשר טיבם שיובילו את המחקר , שמימי/גשמי, חול/קודש, דת/עבודה: ומובילים את המחקר

. כללות ולמסקנות בעייתיות שיחטאו לייצוג השקפת עולמם של חברי הקהילה הליטאיתלה

היא יכולה להיות פן התנהגותי נוסף , העבודה איננה באה דווקא בניגוד בינארי לקדושה: למשל

לשם כך יש לנסות ולהבין את משמעות המושג עבודה דרך . של מלאכת השם או של היראה ממנו

כפי , עבודת השדה. תוך ערנות לקשיים שיש לדרך זו, עות העיון בתרבותםעיני הנחקרים ובאמצ

" משבר הייצוג"עוצבה כחלק מן המפגש עם מכשולים הנובעים מ, שתתואר בעמודים הבאים

  . וחיפוש אחר דרכים למיתון בעיות אלו

מדובר . אפיוניה השונים והניסיון להתמודד עמם, ראשיתו של המחקר במפגש עם הקהילה  

קהילות סגורות . ההתמודדות עם סגירותה של הקהילה, ראשית: יקר בשלושה מאפייניםבע

קהילה "היותה , שנית. ויצירת מפגשים עם חבריה) access(מציבות בפני חוקרים את אתגר הגישה 

מחדד את הצורך בהבנה ופענוח של התכנים הייחודיים לה והטקסטים היוצרים , "טקסטואלית

תה קהילת לומדים אשר רוב חבריה הגברים מצויים בשלבים שונים של היו, ושלישית. אותם

המרחק : חוקרת חילונית חידדו גורמים אלו- המפגש בין חברי הקהילה איתי . לימוד ישיבתי

יכולת בניית האמון בין מרואיין למראיינת ויצירת אווירה מתאימה באמצעות הבנת , התרבותי

  . השפה והקודים של הקהילה

הנחו אותי לבחירת דרך , להתמודד עם קשיים אלו ולגבש להם פתרונות מעשייםהניסיון   

תהליך , במובן זה. מחקרית המובילה בכל פעם לנתיב מתודולוגי חדש ולצומת דרכים מחקרי אחר

וכניסה , בניית הכלים המתודולוגיים הפך דרך של למידה על הקהילה הליטאית ועל מאפייניה

ניתן יהיה לומר כי . הפרנסה והכלכלה, קדות בתחומי העבודהלתפישת העולם שלה תוך התמ

האבולוציה של המתודולוגיה בעבודה זו היא דרך של אינטראקציה בין המכשולים שמציבה 

חוקרת המבקשת להבין ולפענח קודים , הקהילה לבין קשיים שנוצרים כתוצאה מהיותי אישה

ומחשבות של טקסטים שנוצרו על ידי בעיקר דרך תפישות , ושיח של קהילה מרוחקת תרבותית

  . הגברים שבה
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של הקהילה הליטאית הפך במידה רבה גם למסע מנטאלי ' תמונת העולם'המסע לפענוח   

, מודע ובלתי מודע מכל אותם מושגים, מסע הכולל ניסיון השתחררות מורכב. שלי כחוקרת

. חילונית ואוניברסיטאיתמודלים וקביעות הטבועות בי כחוקרת שעברה סוציאליזציה , הגדרות

מחשבות ותבניות דעת של הקהילה מקפלת בחובה תהליך של הבנת , הבנת תפישות העולם

תוך כדי בחינת . ת/ניזונה החוקר/מודלים של מחשבה הטבועים בעולם הדעת ממנו ניזון

דרך השיחה עימם ומקריאת טקסטים מגוונים , משמעויות של עבודה ופרנסה אצל הנחקרים

התעורר כבר מראשית המחקר הצורך לחזור ולהגדיר את המשמעויות , ים בקהילתםהמתפרסמ

התעורר , ואף יותר מזה. ביחס למושגים אלו, ותפישות העולם המרכיבות את תמונת העולם שלי

כאישה . הצורך לעמוד על מקורן של המשמעויות והנחות היסוד הללו המנחות את תפישת עולמי

טקסטים ופרשנויות , יסטית תפישת עולמי מושפעת רבות מרעיונותקפיטל-החיה בחברה חילונית

תהליך הלימוד , כמו כן. רווחים לגבי מהות העבודה והפרנסה בחברה הישראלית בה אני חיה

קריאה ולימוד של טקסטים מדעיים ביחס , הכולל(באוניברסיטה הכולל את ההכנה למחקר זה 

כך . 2 הוא לעיצוב מודל מסוים ביחס למושגים אלומוביל גם) קפיטליזם וכלכלה, לתפישת העבודה

עומדת ההנחה כי עיקר מאמציו של ) כפי שכבר ראינו בפרק הקודם(בבסיס המודל המדעי , למשל

הוא ישקיע שעות רבות במקום , בהתאם לכך, הפרט מופנים כלפי רווחה כלכלית לו ולבני משפחתו

הסוציאליזם ההומניסטי בעיקר מ) יאורטיכפי שהראיתי בפרק הת(הושפעו גישות אלו . עבודתו

תפישת האדם כיצור עובד ויצרן ,  כלומר."Homo Faber" לפיו יחודו של האדם בהיותו, של מרכס

מעצבו ומממש את כשרונותיו , בעזרת העבודה יוצר האדם קשר עם הטבע, לדעת מרכס. מטבעו

)Marx,1976 .(  

נוצרו הנחות , הקלוויניסטית אצל וובריחד עם שירטוט דיוקנו של האדם הכלכלי בפאזה   

וובר הסיק כי אדם שאינו עובד . ובילו למסקנות רבות בהתבוננות המדעית על תחום העבודהשה

כי  האדם המודרני הוא רציונלי ובפעילותו הכלכלית הוא ; איננו פרודוקטיבי ואיננו תורם לחברה

 לקידמה ולפיתוח טכנולוגי כי האדם מונע מתוך שאיפה; עוסק בחישובים של רווח והפסד

השאלה ". עבודה ללא נחת"וכי קיימת אתיקה מונוליטית אחת של ;  המשפרים את סגנון חייו

האם כל ? היא האם הנחות אלו טבועות ביסודה של תפישת העולם של כל  תרבות או קהילה

 אחת האם קיימת אתיקה? יצרנות ויעילות, רווח והפסד, עבודה מוגדרת במונחים של קידמה

  ? האם יש אתיקות עבודה שונות לגבי גבר ואישה באותה חברה? דומיננטית

                                                           
על סוגייה מרכזית זו ארחיב (ת כנוטלת חלק בהתהוותו של הטקסט המחקרי ובפירושו / לכן יש להתייחס לחוקר2

  ) . בפרק הבא
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אלא , שיטת המחקר הייתה ערה לא רק למרחק התרבותי ביני לבין הקהילה, בהתאם לכך  

לפערים המחשבתיים העומדים ביסודה של המנטאליות הכלכלית והיחס לעבודה ) כמה שניתן(גם 

פנומנולוגית לוקחת בחשבון את נקודות השקפה , במובן זה. אצל קהילות שונות במהותן זו מזו

העבודה נתפשת כאן כתוצר של . קהילות וקבוצות ביחס לעבודה, המבט השונות של תרבויות

לעבודה מוענקים פרושים שונים על ידי בני ). Ransome, 1996:28 ;Joyce,1987(הבנייה חברתית 

, הרוחניות(וענקות לפעולת העבודה ולכן יש לחפש אחר המשמעויות המ, אדם שונים

ספרות שעוסקת בתחום העבודה לא ה. הנבנות סביבה) האקספרסיביות או טרנסצנדנטיות

התייחסה לתנאים חברתיים ותרבותיים משתנים בהם מתגבשות גישות שונות לעבודה וניכר 

הילות מיעוט במחקרים אמפיריים הבאים לבחון צמיחתן של משמעויות שונות לעבודה בקרב ק

  . דתיות

התהליך המחקרי אותו אתאר כלל כניסה לקהילה סגורה ומרוחקת ואיסוף חומר , לפיכך  

כמו כן היה זה ניסיון מתמיד לקחת בחשבון גם את המחשבות של . רב ככל האפשר מחבריה

תוך כדי רכישת כלים להבנה ולחשיפה של המורכבות בהשקפת , החברה ממנה ניזונתי כחוקרת

של הקהילה ' תמונת העולם'המטרה המחקרית היא שירטוט . השפעתה על ההתנהגותעולם שונה ו

בעמודים הבאים יתואר תהליך זה תוך תאור הכלים הייחודיים שפותחו . הליטאית ביחס לעבודה

  .   ותוך למידת המושגים ומודלים של חשיבה של הקהילה

  

   הקהילה הליטאית והכניסה לעולמם של חברי )Key Informants" (אנשי מפתח. "2

       

ההתמודדות הראשונה עם הקהילה הנחקרת הייתה , כפי שכבר ציינתי במבוא לדברים  

הקושי נעוץ בהסתגרותה וביחסה כלפי מה שמכונה בפי . כניסתי אליה ויצירת קשרים עם חבריה

. בעל האידיאולוגיה ודרך החיים המאיימת על המאמין החרדי, 3"החילוני פורק העול"חבריה 

התפישה הרווחת לגבי סגירותה של החברה החרדית בכלל התבהרה לי כאשר התחלתי ליצור קשר 

  . עם אנשים שונים בקהילה

תחילה הבנתי כי המושגים סגירות ופתיחות מגוונים בקהילה החרדית וכי הם שונים   

לה הסגירות המאפיינת את הקהי. במהותם כשמדובר בחסידויות השונות או בקבוצות ליטאיות

                                                           
א היא מגדירה אותו כפורק  יש לשים לב כי הקהילה הליטאית ברובה איננה מתייחסת אל החילוני כחוטא וכופר אל3

' עמ, עם עובד: תל אביב. חירות על הלוחות, 1999. א, רביצקי: 'להרחבה בנקודה זו ר, עול ומתייחסת אליו בסלחנות
אך , יש להיזהר מידידות עם חילוניים): ".א"קל' עמ, ח"תשל(כמו כן על היחס לחילוני ניתן ללמוד אצל שוורץ .  222

אך הכל , ו לבקר בשמחה של קרובים ושאר יחסי קרבה יש בזה תועלת שהוא מקרב קרוביוכמ, יחסי כבוד וקירבה כן
כאשר חייבים להימצא בתוך חברה של , ההתנהגות בתוך החברה החילונית...לפי חשבון ההלכה וזהירות מהשפעתם

נמצאים כמו שנמצאים בין קרובי משפחה שאינם דתיים או כשנאלצים להיות במסגרות חיים שבהם , רחוקים
אלא התנהגות של אדם ,  התנהגותו של בן תורה אינה בדלנות-" הבדלות"ולא " הסתגרות"ההתנהגות היא , חילוניים

  ".     וממילא יצליח לשמור  על יחס הוגן בינו לבין סביבתו ומאידך גם לשמור מרחק, המרומם מעל קטנוניות ולא בדלן
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היחס אל העולם מחוץ לקהילה הוא אמנם . 4הליטאית שונה מזו המקובלת בקבוצות חסידיות

הסגירות שהתעוררה בשלב הניסיונות ליצור קשר ראשוני . חשדני אך איננו בדלני כלל ועיקר

היחס לאוניברסיטה בקהילה הליטאית מלווה . הייתה דווקא עקב היותי מזוהה עם האוניברסיטה

עיקר האיום והסלידה . 5תה כמכשיר עקרי לחילון ולהצגה מסולפת של היהדותובתפיש, בחשש

נובע מלימודי היהדות באוניברסיטה המסלפים לדעת חברי הקהילה את ההשקפה היהודית 

ם בשיטתו "חשש הטבוע בכתבי הרמב, החשש העיקרי שזיהיתי נובע מסילוף פרשני. המקובלת

עד לקהל של וירטואוזים יודעי דבר בעלי ההכשרה לפי השקפה זו הטקסט הדתי מיו. הפרשנית

כי הטקסט הכתוב עלול להתגלגל לידיו של מי שאינו ) כמו גם החשש(אך קיימת ההבנה , לכך

, מיחס הנחקרים לאוניברסיטה). 1989:268,לוי(מיועד לו ולכן עלול להתפרש בניגוד לכוונת מחברו 

היה ניתן ללמוד על השקפה מרכזית , עדיםכלומר לחשש שדברי הקודש יתגלגלו לאן שאינם מיו

שהיא הנכונה , "יהדות"מונוליטית אחת המכונה " תופעה" קיומה של -בתפישת עולמם

של " הנכונה"גם מי שמנסה לחקור את הקהילה ואיננה בקיאה בפרשנות , לפיכך. והלגיטימית

 אותי בכל גישה זו ליוותה. הטקסטים עלולה לפי השקפה זו להובילם למקום בלתי רצוי

מצד אחד הראו המרואיינים נכונות לדבר עמי משום שביקשו להעביר באמצעותי את . הראיונות

עלה מדבריהם חשש מתמיד מחוסר , מן הצד השני; אודותיהם אל העולם החילוני" הנכון"המסר 

. במובן זה היחס אלי היה תמיד אמביוולנטי". הנכונה"היכולת שלי להבין את המשמעות 

היחס אלי נגזר לא . נים אמנם שמחו לדבר ולהיפתח אבל גם חשו איום וחשש מפרשנותיהמרואיי

על היחס לאוניברסיטה ניתן , למשל. אלא גם מהיותי חוקרת באוניברסיטה, רק מהיותי חילונית

, כאשר שאלתי אותו על אפשרויות לימוד המקצוע של תלמיד ישיבה. ללמוד מדבריו של רב ליטאי

  :הוא אמר

, לא בנוי כדי ללמוד באוניברסיטה בחברה חילונית ולשמוע] בחור ישיבה[הוא …"

המושג אוניברסיטה הוא לא , יצאתי מזה ברוך השם, תראי אני למדתי באוניברסיטה

זה  לא  בדיוק תשובה ,  אילן- אז  אתה  יכול  להגיד  בר,  חיובי כי כולו נולד בכפירה

                                                           
  
תפישות אלו שונות במהותן מהתפישה הליטאית . ל השקפות לכך גם בתוך הקבוצות החסידיות יש מגוון רחב ש4

נץ ביחס 'ניתן למשל ללמוד על היחס לחילוניות ולעולם בכלל מהדוגמא של חסידות ויז. ביחס לסגירות ובדלנות
כל ): "בכנס נשי ויזנץ, ר"מדברי האדמור עט) ה"תשמ(, מתוך מרגניתא דרבי מאיר(לחומות שיש לשים סביב הקהילה 

ולא רק שהאנושות אין בה . הוא מתדרדר עד לתהום ממש, "עלפון"רואה בעליל שהעולם אוחז ב, שעיני בשר לומי 
, מתקרבים ימי הקיץ וברואים מתהלכים על שתיים. השם ישמרנו" צלם אנושי"אלא שהם איבדו את ה, יראת שמים

לאחר . ם השכל האנושי אינו קולט זאתאלא שג, פ התורה"ולא רק שאין זה ע... שאינו לבוש- מסתובבים בלבוש כזה
שלא נראה , חומת אבנים גבוהה, לבנות חומה של ממש: כלומר, "מקווה קרה"למשל היינו זקוקים ל, זו' שריפה'

ויוחדר היטב . נחזק את עצמנו, שאנו בחברותא שלנו' ספל מים קרים'לפחות . אלא שלא ניתן לעשות זאת, אותם כלל
יש לשים לב כי ".  על ידי גדרי היראה והצניעות במחנינו-וזאת. מנוע כל קירבה בינינו לבינםלתודעתנו כי אנו חייבים ל

  . תפישה זו משתנה בין חסידות לחסידות ולא ניתן להכלילה
העוסק , )ו"תשנ( על יחסם של הפלגים השונים באורתודוכסיה לאוניברסיטה ניתן ללמוד ממאמרו של קפלן 5

לטענתו מדובר בשתי סיבות . דוקסיים לייסוד האוניברסיטה העברית בירושליםבתגובותיהם של רבנים אורתו
ך ובתלמוד "ובעיקר בתנ, הראשונה משום שמדובר במוסד אקדמי המבקש לעסוק בטקסטים המסורתיים: להתנגדות

סית תנועה שהיהדות האורתודוכ, והשנייה משום מעורבותם הרבה של ראשי התנועה הציונית, מתוך גישה ביקורתית
  ) . 141(על רוב מרכיביה נלחמה בה 
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קחי את הבנות החרדיות , ם שוניםבדרגי, אילן עצמו מוקצה מחמת מיאוס-כי בר

כל מיני דרכים , גראפיקה,  לומדים ציור-פעם למדו תורה והיום יש מגוון, שלומדות

אם תיקחי את בית יעקב הם הרבה . שמאפשרות להתפרנס מבלי לעבור את הגבולות

  ). 6' עמ, משה.... " (כי לא היו הרבה אפשרויות כמו היום , יותר מתקדמים מפעם

  

האחד מצד נחקרים הרואים את ,  ניתן היה לצפות לכמה מכשולים אפשריים,אם כך  

) של כתבי הקודש" היהודית"בעיקר בהיותה מאיימת על הפרשנות (האוניברסיטה באור שלילי 

כפי שכבר ציינתי הפער הפרשני ובעקבותיו תמונת העולם ההתנהגותית הקיימת אצלי , והשני

  . הקשר לעבודה ולפרנסהואצל הנחקרים לגבי סוגיות שונות ב

, כלומר". אנשי מפתח"הדרך לעידון הקשיים הללו ולפתרון חלק מהם הייתה שילובם של   

אנשי "את ). Key Informants" (אנשי מפתח"הקשר הראשון שלי עם שדה המחקר נעשה באמצעות 

י אינפורמנטים הבקיאים בחי: הגדרתי בראשית המחקר מן ההגדרות הקיימות בספרות" מפתח

אשר ) Krannich & Humphrey, 1986(בשל קרבתם או השתייכותם אליה , הקהילה הנחקרת

ההגדרה הראשונית שלי הייתה רחבה מספיק . באמצעותם ניתן לאסוף אינפורמציה על הקהילה

קשרים אלו . כך שבראשית הדרך יצרתי מגע בעיקר עם אנשים שהיו בעבר קשורים עם הקהילה

בעזרתם ודרך . רו דרך מכרים וחברים שהיו להם יחסים שונים עם חרדיםהיו קלים יותר והם נוצ

כדי " כדור שלג"חיזוק קשרי הידידות אתם יכולתי בשלבים מאוחרים יותר לנקוט בשיטה של 

במבט מקיף על סוג האנשים . להגיע לקשת רחבה יותר של אנשים המגדירים עצמם חברי הקהילה

אנשי , רבנים, תלמידי ישיבות: במחקר שלי היו בעיקר" חאנשי המפת"שראיינתי ניתן לומר כי 

דבר שהקטין , דרכם הצלחתי לחזק קשרים חברתיים בתוך הקהילה. סופרים ועיתונאים, מקצוע

כמו כן הקשר עם אנשי המפתח אפשר מגע ראשון עם . עם הזמן במידה רבה את החשדות כלפי

תפישות עולמי להשקפת עולמם לגבי תפישות העולם של הקהילה וניסיון לגבש הבחנות בין 

  . מושגים שונים הנגזרים משאלות המחקר

כיצד ניתן יהיה : הפתרון המוצע על ידי שימוש באנשי מפתח עשוי להוליד בעיה אחרת  

האם הם לא מנסחים השקפת עולם שעלולה להוליך ? לסמוך על מידע שמספקים אנשי המפתח

וש רב מדי באיש מפתח אחד יכול ליצור ערוץ של האם שימ? )גם אם לא במתכוון(אותי שולל 

. בעיות אלו הטרידו אותי לאורך כל המחקר? בחירה אשר יביא עמו סוג מסוים של מרואיינים

הדרך העיקרית לפתרונן כללה את השימוש באנשי מפתח רבים ככל האפשר בעלי תפקידים 

איסוף הטקסטים בקהילה , כמו כן. אשר יאפשרו גישה לסוגים רבים של מרואיינים, מגוונים

שהפך משימה גדולה בפני עצמה אפשר הצלבה של חומר מגוון יותר ביחס לתפישות העולם 
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ספרות , ספרות הדרכה(הטקסטים כללו ספרים מסוגים שונים . הכלכליות של הקהילה הנחקרת

  .עליהם אפרט בהמשך) של ישיבות וספרות ילדים

ישיבות ורבנים אשר היוו את הגרעין המשמעותי הסוג הראשון של אנשי מפתח הם תלמידי   

תלמדי ישיבות כבר במפגשי הגישוש עם אנשי מפתח הובהר לי כי . ביותר של האינפורמנטים

כמו כן תלמידי הישיבה .  הם אלו המכתיבים את הטון לחברה כולה בנושאים שוניםורבנים

קהילה כולה ומכאן חשיבותם מהווים צינור מרכזי להעברת האינפורמציה הרבנית מהישיבה אל ה

  . למחקר זה

 המוגדרים כך בשל היותם יושבים על קו התפר בין החברה -אנשי סףהסוג השני הם   

אנשים אלה גדלו במוסדות הקהילה ומקיימים היום יחסי גומלין . החרדית לחילונית

ק אנשי הסף הגדירו עצמם חל. בדרך כלל דרך משפחותיהם או עבודתם, אינטנסיביים עמה

  . מהקהילה ברמות שונות של שייכות אליה

. מנהלי חברות, אנשי חינוך,  עורכי דין,   עיתונאים-  גברים -אנשי מקצועסוג שלישי הם   

. בקטגוריה זו אינפורמנטים שהיו כולם תלמידי ישיבה בעבר וזהות זו עדיין חזקה ומרכזית אצלם

מקדישים פרק זמן , פת הישיבהמשתמשים בש, "תלמיד חכם"רבים מהן מכנים עצמם עדיין 

  . מהיום ללימוד תורה ומדגישים כי את אומנותם למדו בישיבה

 נשים שמספקות מידע על תעסוקה וחינוך מההיבט – נשים בעלות מקצועהסוג הרביעי הן   

והן , )דרך בניהן ובעליהן(ייחודו של הראיון עמן הוא בכך שהן מצויות הן בעולם התורני . הנשי

את הנשים ראיינתי בדרך כלל במקום . כך המידע שספקו שילב את שני העולמות, מחוצה לו

כמו כן ניהלתי עמן שיחות . העבודה ודרכם ניסיתי להגיע גם לבעלים או לבניהם הלומדים בישיבה

הנשים שראיינתי שמחו . בלתי פורמאליות ושיחות טלפון רבות בניסיון לקבוע פגישה עם הבעלים

  .אך כאשר ביקשתי להיפגש עם הבעל נראתה הבקשה בעיניהן כנטל עליו, לשוחח ולהיפגש איתי

והם נשאלו )  שעות4-6 -כ(השיחות עמם היו ארוכות , אנשי המפתח רואיינו ולרוב הוקלטו  

המפגשים עמם נועדו להשלמת מידע רב ככל האפשר על , בתחילת המחקר. שאלות ברמות שונות

ות אלו שאלתי שאלות רבות ומגוונות על הבדלים בין כלומר בפגיש. נושאים מגוונים בקהילה

החינוך בבית , צורת הלימוד הנהוגה, מהותן של הישיבות הליטאיות, ליטאים לחסידויות השונות

בשלב מאוחר יותר של הראיון התמקדתי גם בשאלות על סוגיית העבודה במסורת . ואופי המגורים

; וגי הפרנסות בהם עוסקים החברים בקהילהס:  היהודית ושאלות ביחס לפרנסה בקהילה עצמה

כמו כן נשאלו ; הבדלים בין ליטאים לחסידים ביחס ללימוד ופרנסה; הבדלים בין נשים וגברים

  . שאלות אישיות על שאיפות ואידיאלים
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  מתווכים -  Mediators-אנשי מפתח מסוימים עמם יצרתי גם קשרי ידידות שמשו אותי כ  

מדובר לרוב . דמויות אלו עזרו לי בהרחבת מעגל המרואיינים. ריםלמפגשים עם מרואיינים אח

באנשים מהקהילה או קרובים לה שהנגישות אליהם הייתה קלה יחסית והם אלו שאפשרו מגע 

הם גם אלו שיצרו את הקשרים עם אינפורמנטים . עם אנשים ממעגלים שונים של הקהילה

המתווכים . לאנשי מפתח מסוגים שוניםפוטנציאליים אשר חלקם הפכו בעצמם אחרי הראיון 

כמו כן אנשים אלו . בחירה ומיון של מרואיינים פוטנציאלים, הפכו סייעים מרכזיים ביצירת קשר

, "עילוי", מיהו בחור ישיבה(שימשו אותי כערוצים ראשוניים ללמוד מערכות סיווג בקהילה 

ים הפוטנציאלים ולהבנה ראשונית בידע זה נעזרתי למיון המרואיינ). וכדומה, "שחור", "ליטאי"

תהליך עבודתם של . של המשמעויות החדשות שנפרשו בפני ביחס לעניינים בהם עוסק המחקר

הרקע הישיבתי  , גילו: למשל. המתווכים כלל יצירת קשר עם מרואיין ואיסוף חומר הרקע עליו

.  חסידי מאיזו חסידותאם, האם הוא ליטאי או חסידי, היכן הוא גר, ילדיו, אישתו, הוריו, שלו

? האם לבוא עם שמלה? באמצעות המתווך יכולתי לדעת מראש כיצד להתלבש לקראת פגישה

מה תפקידו של המרואיין ? האם יש להימנע משאלות מסוימות? להימנע מאיפור? בגדים ארוכים

כים בעזרת המתוו. באיזו ישיבה הוא לומד וכדומה? האם הוא למדן? האם יש לו מקצוע? בקהילה

האינטראקציה עם ). Briggs, 1986:8(אך בעיקר בלתי פורמאליים , ערכתי ראיונות פורמאליים

חיי , מבנה הקהילה: מתווכים ואינפורמנטים הרחיבה את הידע שלי על הקהילה בממדים שונים

יכולתי , למשל. סוגי המקצועות הנהוגים בה והמבנה ההיררכי שלה, מוסדותיה, היומיום בה

מעמדו ותפקידו של הפרט בקהילה על פי השעות בהן הסכים להתראיין או על פי כמות ללמוד על 

  .המאמץ שנדרש על מנת להיפגש עם  דמויות מסוימות

  

  "קהילה טקסטואלית"ב" מאגר המקורות"בניית . 3

  

הבנתי כי , עם יצירת המגע הראשוני עם אנשי המפתח השונים, כבר בראשית המחקר  

כפי ( בַפני בחקר הקהילה הליטאית איננו דווקא ביצירת הקשרים המכשול המרכזי העומד

ואף להיות (או בפתיחותם של הנחקרים ובנכונותם להיפגש ולהתראיין פעמים רבות , )שסברתי

המכשול המרכזי שעמד לפני ואשר הפך מרגע זה לאתגר העיקרי בפיתוח כלי ). מתועדים בהקלטה

ונורמות , )מילולית ובלתי מילולית(השפה , םהסמלי, היה נעוץ בהבנת הקודים, המחקר

אך בעיקר ביחס לעולם העבודה והפרנסה שאותו הגדרתי , ההתנהגות ביחס לנושאים מגוונים

  . מראש כנושא המרכזי של המחקר
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במובן זה גם כאשר נוצרו הקשרים החברתיים שאפשרו לי להיפגש עם יותר ויותר   

נה והפענוח של הטקסט והשיח הליטאי ביחס לנושאים עדיין נותר פער ביכולת ההב, מרואיינים

כי רוב העבודה צריכה , בשלב זה היה ברור לי ולאנשי המפתח בפניהם העלתי בעיות אלו. אלו

את המודלים הדומיננטיים של חשיבה ושיח , להיות סביב למידה וניסיון להבין את התפישות הללו

עץ הדומיננטיות של דפוסי המחשבה שלי ביחס כמו כן עדיין הייתה לי לרו. הנוצר סביבם כיום

  .לתפישות עולם של עבודה ופרנסה

המאפיין השני שבלט בשלב זה של המחקר הוא היות החברה החרדית קהילה בה הידע   

שממנו נטווה מארג , הלכתי מרכז כוח ראשוני בארגון חיי היומיום של הפרטים והקהילות-הדתי

במובן זה ניתן לכנות את הקהילה ). 1998:26, אלאור(גי מחייב פוליטי ואידיאולו, מוסרי, מחשבתי

, רבנים, תלמידי ישיבות: בה הידע נתון בידי גברים למדנים" קהילה טקסטואלית"החרדית 

קהילות טקסטואלית מתאפיינות בקידוד הנורמות האורתודוכסיות בצורה של . דיינים וכדומה

לה מסוג זה אינם רק קטגוריות טקסטואליות כתבי הקודש בקהי. קנוניזציה של כתבי הקודש

הם אינם רק בבחינת תופעות , כלומר). Holdrege,1996:IX(אלא מהוות מקור סמכות טרנסצנדנטי 

 ,Holdrege(אלא שהם מהווים עיקרון קוסמולוגי אינהרנטי למבנה המציאות , טקסטואליות

 המשמעות הצפונה בטקסט איננה .Halbertal,1997:2)(הם מבנים אופרטיביים , כלומר). 1996:5

לטקסט יש תפקיד חי והוא . רק משמעות המיוחסת לזמנים עתיקים וקדושים בו היא נוצרה

כתבי הקודש הופכים לעקרונות . מפעיל סמלים המכתיבים התנהגות ופיקוח חברתי בקהילה

ות התנהגוי,  בעלי השפעה על תפקידיםsupratextual)(טקסטואליים -קוסמולוגיים סופרא

היא חלק המשכי למסורת " קהילה טקסטואלית"במובן זה הקהילה הליטאית כ. ותפישות עולם

אשר עבורן יש לו השפעה מרכזית בחיי היומיום , "קהילות מרוכזות בטקסט"היהודית של 

)(Halbertal, 1997 . מאפיינים אלו לפיSoloveitchik , מתחזקים כיום בקהילה)הם באים ). 1994:65

המשבצים בדבריהם ובתפישת עולמם ציטוטים רבים , י בעיקר בקרב הגברים בקהילהלידי ביטו

  .ההופכים לטקסטים בעלי סמכות עליונה, מן הכתבים והמקורות התורניים

מרכזיות הטקסט בקהילה איננה תופעה חדשה או מפתיעה והיא מהווה מרכיב אינטגרלי   

מקובל היה בקהילות יהודיות שונות . אחריםשל קהילות יהודיות בזמנים ) פ"כתובה ובע(במסורת 

  :   כותבעל הקדושהדן בספרו . כי הטקסט הוא המבנה את השפה ואת הנורמות בקהילה

  

נותר המקור העיקרי , פה-משעה שפסק האל לדבר אל האדם במישרין ובעל"

הכתוב , כלומר הגיבוש הלשוני, להתקשרות עם האל הטקסט של ההתגלות הקדומה

בכך הופקע טקסט זה . של המסר האלוהי לדורות הראשונים, פה- והנמסר בעל
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של האמת , וקיבל משמעות נצחית, בשעת ההתגלות הראשונית, מהקשרו החד פעמי

  ).111:'א1997, דן" (האלוהית השרירה וקיימת מאז ומעולם ועד עולם

  

) ורהבראש הת(טוען כי ייחודה של היהדות הוא בהעמידה את הטקסט הקלאסי ) 1997(דן   

הכוחות הגנוזים "המציאות נתפשת כהוצאה לפועל של . כביטוי עיקרי למסר האלוהי לאדם

,  דןGoldberg,1987;" (הלשון והטקסט עומדים במרכז ההוויה הדתית"כך שביהדות , "בטקסט

מדובר בקהילה התאפיינת בהסכמה על מאגר הגדרות מקובלות המגדירות גם , כלומר). 1997:111

הטקסט המשותף יכול להוות גם מקור לקונפליקט של . ל הקהילה ומחזקות אותםאת הגבולות ש

אבל ישנה הסכמה בדבר גילומן של הצדקות אלו בפרשנות הטבועה בטקסט , אמונות ופרקטיקות

)Halbertal,1997:8 .(בהגדרת האורתודוכסיה טמונה התפישה כי התורה היא בבחינת , כפי שראינו

"  יזכו הראויים לכך לבאר סתומות וליישב קושיות ובעיות בהלכהבכל דור": התגלות נמשכת"

  ).101: ז"תשמ, סאמט(

קביעה שמעלה את הטקסט , הטקסט נתפש כטופס קדמון שעל פיו נברא ומתקיים העולם  

המציאות הקוסמית איננה אלא הוצאה אל הפועל של . לכלל מהות על אנושית ועל קוסמית

זוהה עם החוכמה האלוהית ונתפשת כגיבושה בפועל של חכמה התורה מ. הכוחות הגנוזים בטקסט

שכן בהם גנוזה ", עומד במרכזה של ההוויה הדתית בקהילות יהודיות, טוען דן, הטקסט. זו

ובהם בראש ובראשונה ניתן למצוא את האמת האלוהית שהאדם , הנוכחות האלוהית בעולמנו

ל במאות האחרונות לפני הספירה הוא ניתן לומר במידה של הקצנה כי התהליך שהתחול. מבקש

הרי היא , במידה שיש משמעות לנוכחות האלוהית. תהליך של טקסטואליזציה של האלוהות

הלשון קדמה לעולם ולאדם ולשון ). 1997:111" (מצויה וגלומה בתוך הטקסט של כתבי הקודש

 האל אשר ללשון ההתגלות הנצחית של) כמו בנצרות ובאסלם(הטקסט הופכת בדת היהודית 

מכאן תולדות היהדות הן קורותיה של  ). 1997:112(בתוכה גנוזות הבשורות לכל הזמנים 

  .ההתמודדות עם הטקסט ומפרשיו

מהווים הטקסטים הדתיים , מנקודת הראייה של המחקר האנתרופולוגי, בהמשך לטענות אלו

ת לחיי המאמין המפרטים ומסכמים בעת ובעונה אחת משמעויות מגוונו" סמלים משמעותיים"

מעניק משמעות לניסיון הפרטי , דרך המשא ומתן אתם מבנה המאמין את עולמו. הדתי

בהמשך לטיעוניו ). 1990:54-55, גירץ" (אירועים דרכם עוברים חייו"ומכניס סדר ב, והקולקטיבי

של דן ניתן לומר כי הדרך בה כל זרם ביהדות פרש את הטקסט כתגובה למציאות משתנה השפיעה 

  .ל התגבשותן של קהילות שונותע
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מובאות , כבר מהשיחות הראשונות בלט השימוש הרב שעשו המרואיינים בציטוטים  

בעקבות הבולטות של . ל"התלמוד ודברי חז, והתייחסויות לאגדות ודמויות מופת מהמקרא

. הטקסט התורני עלה הצורך להבין את מקומו בקהילה וכוחו כמעצב ומבנה מציאות והתנהגות

בשלב זה של המחקר היה ברור כי הכניסה לעולם המושגים הכלכלי של , תוך הגדרות אלומ

בעיקר בקהילת (הנחקרים מחייבת התייחסות לטקסט ולצפניו והבנת מקומו ותפקידו בקהילה 

לבעיית מעמדו של הטקסט , מבעיית הכניסה לקהילה, שימת הדגש עברה אם כן). הגברים

 מוקדה סביב הניסיון לחשוף ולהבין את מאגר הטקסטים בנושא בעיה זו. ולשאלת הפענוח שלו

  . כאשר הכוונה הייתה לחזור אל המרואיינים לאחר הלימוד, העבודה והפרנסה

) כחלק מהמסורת היהודית(בקהילה הליטאית בארץ הניזונה ולומדת דרך טקסטים   

.  קסטים תורנייםפרשנים ומצטטים פרופסיונליים של ט) בתהליך החיברות(הופכים הגברים 

על מנת להבין את שפתם ולפענח , )בעיקר הגברים(בתהליך הראיון והלמידה של חברי הקהילה 

היה עלי להכיר תחילה את המקורות , את הצפנים המתייחסים לעבודה וסוגיות הקשורות בה

רק בדרך זו ניתן לפענח את הפרוש שלהם . העוסקים בסוגיות אלו ובפרשנים המרכזיים שלהם

את תפישת עולמם ביחס לסוגיות של עבודה ופרנסה ותרגומה , מקורות ויחסם למסורתל

  . להתנהגות

         

  שיעור במקורות הלכתיים וטקסטים קדמונים . 4

  

עורר את הניסיון להיכנס אל עולם המקורות " קהילה טקסטואלית"המאפיין של הקהילה כ  

ב לרכישת היסודות להבנת הטקסטים והמקורות ניסיון זה חייב אותי להקדיש זמן ר. והפרשנויות

בשלב זה שילבתי במחקר אנשי מפתח אשר פעלו כמורים ופרשני טקסטים . העוסקים בעבודה

.(Teachers and Interpretators)המקורות המתייחסים ישבו עמי ולימדו אותי את" מורים" ה 

דמויות כמו הרב (הילה כיום מקורות קלאסיים ומקורות המקובלים על רבני הק: לעבודה ופרנסה

 ישיבה הבקיאים בטקסטים הקלאסיים המורים היו בדרך כלל בחורי). החזון איש ואחרים, דסלר

הם הוכשרו במוסדותיה ועברו תהליך . של הקהילה ובספרות החדשה הנכתבת ומופצת בקהילה

נים של סוציליזציה המקנה להם רמה גבוהה של יכולת פענוח וקריאה של הקודים הטמו

  .בטקסטים

יחד אתם יכולתי ללמוד ולהכיר את השיח והתכנים באמצעות דיון במושגי יסוד הקשורים   

תלמידים אלו ישבו איתי ולימדו . בעיקר דיון במקורות יהודיים ברמות שונות, בנושא העבודה

. אותי את המקורות המרכזיים הדנים בעבודה ובפרשנויות השונות והמחלוקות בין המפרשים

יך לימודי זה היה עבורי מפגש ראשוני עם חלק מהטקסטים ופירושיהם ומפגש מעמיק תהל
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אך לא תמיד היו בקיאים בכל המחלוקות , בחורי הישיבה אשר הכירו את הטקסט-ראשוני למורי

התהליך היה של למידה משותפת של הסוגיה , במובן זה. הקיימות והרמות הפרשניות הטמונות בו

עמוק יותר בתהליך של הבנת עולם השונה במהותו ,  הפך עבורי שלב שניהשיעור. והתעמקות בה

כאן למשל נתקלתי בפעם הראשונה במונחים שונים . מעולם המושגים שלי ביחס למושגי הפרנסה

בהקשר זה .  ממושגי הפרודוקטיביות אשר מצויים במילון המדעי תמיד בצמידות למושגי העבודה

כאן התוודעתי לסיפורי הצדיקים המלווים . מון ביחס לפרנסהנחשפתי לראשונה ליסוד הניסי הט

כמו כן התחלתי להבין את מקומה של העבודה בתפישת העולם הנוכחית של . את היחס לפרנסה

  .חברי הקהילה ומאפייניה הייחודיים כפי שאלו באים לידי ביטוי כיום

 היה שגור בפיהם יחס אשר, בשלב זה של המחקר התוודעתי ליחס המסורת לעבודה, למשל  

מדברי המרואיינים למדתי כי אמנם רוב רובם של חכמי התלמוד מייחסים . של המרואיינים

אך אין היא כלולה במערכת הנורמטיבית של ההלכה ואיננה מגולמת במצוות , חשיבות למלאכה

ל הקדישו מקום רב לערך המלאכה "כתבי חז, עם זאת). 1987:87, כפי שמופיע גם אצל איילי(

החכמים עצמם עסקו במלאכות שונות והנמקותיהם לעבודה נקשרו בדרך כלל , העבודה הגופניתו

לסייע לאדם לחיות חיים מוסריים ודתיים ) עם דגש על עבודת הכפיים(לאפשרות הטמונה בה 

הבנתי את המחלוקות . חיים המחזקים את הכבוד והחופש של האדם, בשלמות רבה יותר

 תפישה שונה מן המקורות לדידה עבודה כשלעצמה איננה אידיאל ראיתי כי קיימת: הקיימות

על מנת להקדיש עצמך , אלא שהאידיאל הגבוה ביותר הוא להשתחרר מכל פעולה גשמית

רצונו של האל הוא , על פי רבנים אלו). Greenberg, 1971: 1322(להתעלות רוחנית וללימוד התורה 

', א, יהושע ("והגית בו יומם ולילה"ולמת באמרה תפישה המג, כי היהודים לא יניחו את התורה

, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום"כי :  כאן עולה השיטה של רבי שמעון בן יוחאי האומר).'ח

לא הודגשה , על פי חוקרי היהדות, גישה זו). ב"ע, ח"ברכות ל" (מלאכתם נעשית על ידי אחרים

 מרואיין שלא הביא שיטה פרשנית זו בפני על אין. במסורת והיא מקבלת דגש מיוחד בראיונות

  . מנת להסביר את היחס לעבודה

בעקבות לימוד המקורות התבהר לי כי הבחירה בפרוש שאינו עולה בקנה אחד עם הפירוש   

חוזרת פעמים רבות לגבי סוגיות מגוונות , אלא שבחירה זו. המקובל במסורת איננה מקרית

הדגשת , יצירתו של מסלול גאולה אישי, המודל האסקטיגיבוש , היחס לאישה: בקהילה כגון

הבחירה בפרוש ). גישות בהן אדון בפרקים הבאים(אוריינטציה המכוונת לעולם הבא וכדומה 

  . שהודחק על ידי הקנון לשוליים היא מאפיין מרכזי בקהילה

 ,הראיון בצורת שיעור שימש מקום ללמידה ולהרחבת ההבנה בסוגיית העבודה במקורות  

השיעור הפך לזירה בה ניתן לחזור ולקרוא באזני הנחקרים חומר שנלמד . ומקומה בחברה כיום



  66

תוך כדי אינטראקציה לימודית בנינו . בדרך זו יכלו אנשי המפתח להגיב על מה שנאמר שוב, מהם

) קלאסיים ומודרניים( המקורות התורניים –" מאגר המקורות"את ")  מורים"אני וה(בהדרגתיות 

. בהם השתמשנו במהלך המחקר להבנת הפרשנות של חברי הקהילה הנחקרת, טטים ביותרהמצו

והוא הפך מכאן ואילך מסגרת התייחסות " מאגר"במהלך המחקר נתווספו טקסטים נוספים ל

מבנה זה אפשר את הרחבת ההבנה ועולם המשמעויות של המרואיינים השונים . בכל הראיונות

מציג בפני את המקור " המורה"בראיון שיעור , לדוגמא. בודהבבואם לפרוש בפני את תחום הע

  : הבא

         

ודש , אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה, אפשר"

אלא בזמן שישראל עושין ?  תורה מה תהא עליה- וזורה בשעת הרוח, בשעת דישה

" ו זרים רעו צאנכםועמד: "שנאמר, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, רצונו של מקום

 ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי …)ה, ח"ישעיה מ(

,  אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם-ולא עוד ; "ואספת דגנך: "שנאמר, עצמם

לאחר דיון בפירושיו של הפסוק הוא ).ח"מ, ח"דברים כ(שנאמר ועבדת את אויביך 

אבל יש , שיטה הראשונה שהעבודה איננה אידיאל כאן אנו רואים את ה…:אומר 

פה אפשר לראות שגם לפי השיטה של נהג בהם מנהג דרך , עוד שיטה שחשוב לעבוד

אתה צריך גם להתעסק בחיי , זה לא אתה לא מלאך, שמע'זה כאילו מן ציווי  ת, ארץ

א אבל ל, אז תנהג בהם מנהג דרך ארץ, אתה צריך עבודה כדי להתפרנס, העולם הזה

אבל יש פה עוד הרבה , האדם השלם עובד לא כתוב פה, זה מצווה, כתוב שזה אידיאל

  ).1ראיון , שלמה"(…במפורש שזה מצווה, מקומות ששם כתוב לכאורה

  

מאפשר בדיקתם והבנת חשיבותם ומדוע הם מצוטטים , הדיון בפסוקים אלו בזמן שיעור  

, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום"התבוננות בפסוק  . פעמים רבות על ידי המרואיינים

מלמדת על התפישה כי כאשר המאמין דבק  )ב"ע, ח"ברכות ל(,"מלאכתם נעשית על ידי אחרים

לימוד האופציות הפרשניות . באמונתו עבודתו תעשה על ידי אחרים והאל יספק את צרכיו

שובות שניתנו לי הטמונות בפסוק אפשר פתיחות רבה יותר מצידי והבנה טובה יותר של הת

  . במהלך הראיון

. השיעור הפך כלי מרכזי בדיון במקורות המגוונים הסותרים לעיתים העוסקים בעבודה  

. הכולל את המחלוקות והפרושים העיקריים לתחום" מאגר המקורות"התוצר המשותף היה 

הוא . יםמאגר זה חיזק את הבנתי באופן משמעותי בהבנת הציטוטים הזרועים במשפטי המרואיינ

אפשר גם את היכולת להפיק את התימות הנעוצות בהיגדים ובאמרות הרבות המפוזרות בתוך 

מאגר זה שימש אותנו בכל הראיונות והוא המשיך להתגבש בהדרגתיות תוך כדי . הראיון

נדבך נוסף למאגר זה הוסיף . ולבין המרואיינים לאורך המחקר" מורים"אינטראקציה ביני לבין ה
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תוך שהם מנהלים דיון עם גורמים מוסמכים " מורים"סטים שנעשה על ידי חלק מן האיסוף הטק

מקורות אלו העשירו את  השאלון וכך ניתן היה להשתמש בהם בזמן הראיון ולבדוק את , בישיבה

מקורות שתדירותם הייתה גדולה . תדירותם של ציטוטים מסוימים בניתוח שלאחר השאלון

ספר קטן של דוגמאות ממקורות בהם נעשה שימוש רב בראיונות אביא מ. הוספו גם הם למאגר

  ): 'יתר הטקסטים מופיעים בנספח ד(

  : מן מקרא

  ). ו"ט', בראשית ב" (אלוהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה' ויקח ה"

  )ז', ב, בראשית" (בזיעת אפך תאכל לחם"

  

  :  מן המשנה

 –יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון : מררבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא או"

  ). ב"מ, ב"פ, אבות" (וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון

  ). ז"מי, ג"פ,אבות " (אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה"

ץ נותנים לו שיעמול בדרך הרוצה לעמול בדרך אר, אחד עמל בדברי תורה ואחד עמל בדרך ארץ, שני בני אדם"

  ). ג"תנא דבי אליהו רבה י(, )'ז', ה, איוב" ('כי אדם לעמל יולד': ועליו הכתוב אומר, ארץ

  

  :ל"חז

  ). ז"גיטין ס" (…גדולה מלאכה שמחממת את בעליה: אמר רב ששת…"

  ). ט"נדרים מ" (גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה: אמר. יהודה בהליכתו לבית המדרש נטל קנקן על כתפו' ר"

וכל ; שיגיעת שניהם משכחת עוון, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ: יהודה הנשיא אומר' רבן גמליאל בנו של ר"

  ). ב"מ, ב"פ, אבות(" סופה ְּבֵטָלה וגוררת עוון, תורה שאין עמה מלאכה

  ). א"ה, א" פ,קידושין, תלמוד ירושלמי(זו אומנות ) ט"י' דברים ל" (ובחרת בחיים: "תני רבי ישמעאל"

  

  : ם"הרמב

ובזה זוכה לכל כבוד .  ומידת חסידים הראשונים היא-מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו…"

" אשריך) "'ב, ח"קכ, תהילים(יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך : שנאמר, וטובה שבעולם הזה לעולם הבא

  ). א"הלכה י'  תלמוד תורה פרק גהלכות" (…לעולם הבא שכולו טוב" וטוב לך"בעולם הזה 

  

שימוש בהיגדים שונים ממאגר המקורות אפשר הבנה מעמיקה של מושגים והבחנות   

כך שניתן היה לראות כיצד מתגבשות פרשנויות שונות , המאגר שולב בראיונות. ביחס לעבודה

עולות מהם אשר הפרשנויות ה, בדרך זו התאפשר לי לערוך ראיונות. ביחס לעבודה דרך המקורות

בדרך זו . אשר בקיאות המרואיינים בהם רבה, "שיעורים"עוברות גם בטקסטים אותם למדתי ב

  :ראיון מסוג זה התנהל כך.  'ראיון דרך טקסט'פיתחתי את צורת הראיון אותה אני מכנה 
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כאן ניתנת . רות ודיון בהםראשיתו של הראיון בהתייחסות למקו, כפי שעולה מן התרשים  

, לאחר מכן. למרואיין ההזדמנות להסביר ולהציג בפני את בקיאותו בטקסטים ופרשנויותיהם

בעיקר אלו שלא עלו בדבריו או מקורות , "מאגר המקורות"הצגתי בפניו טקסטים מסוימים מ

עם בשלב זה מתקיים בדרך כלל דיאלוג חוזר . שפירושיהם הפוכים לטקסטים אותם הציג

בעקבות זאת מתבצעת פרשנות . המרואיין לגבי הטקסטים והמקורות שהציג בתחילת הראיון

 כאן מתחיל השלב של הראיון – co-interviewer - חוזרת של הטקסים ומתחיל ויכוח ועימות עם ה

  . על שניהם ארחיב בהמשך–בחברותא 

מוש במקורות והפרשנויות להם בראיון אפשר דיון תוך שי" מאגר המקורות"שילוב   

מקורות מהתלמוד ופרושי ראשונים , ל"למשל מאמרי חז, ההלכתיים העוסקים בעבודה

את , סוג זה של דיון הרחיב את הבנתי במסגרת הטקסטואלית של מושגי העבודה. ואחרונים

מה שהכין את הקרקע , הפרדוכסים העולים מהם ואת הדמויות המרכזיות שעסקו בפרוש המושג

העימות של הטקסט עם האידיאולוגיה של המרואיין . לו בראיונות הבאיםלהבנת סוגיות שע

המחלוקות , יוצר מתח המאפשר דיון מחודש ומעמיק יותר על הפרושים, והפרשנות הכרוכה בה

בשלב זה של המחקר כבר יכולתי להבין כיצד מתגבשת תמונת העולם .  והשפעתם על ההתנהגות

סוגיות רבות ראשיתה של תמונת העולם בציטוט או כך למשל ב. הכלכלית של חברי הקהילה

כאשר , הטקסט המוכר לכל הנחקרים מקבל ממד חדש. סיפור שעלילתו מצויה בטקסט המקראי

הוא מסופר מחדש על ידי המרואיינים החוזרים פעמים רבות על הפרשנות שניתנת לסיפור על ידי 

ועדה לחזק סוג מסוים של הקריאה החדשה של הטקסט המקראי נ.  סמכות רבנית מסוימת

אך יחד עם זאת לתת לה נופח תיאולוגי וכן עומק וחיבור להיסטוריה היהודית , השקפת עולם

. חיבור זה הופך את חברי הקהילה לחלק ממסורת עשירה ומפוארת של למדנים וחכמים. הארוכה

התייחסות
 המרואיין
 למקורות
  היהודיים

 לעבודה ביחס

 :מקורות
 משנה,מקרא
 ל”חז,תלמוד

 
 פרשנות
  חוזרת

 הטקסט של

 
  ויכוח

 הטקסט על

 
 על ויכוח

 הפרשנות
 היום של

 בחברותא הראיוןשלב

  עימות 
עם        

 פרשנות
 נוכחית

 
 דיאלוג

השלמות
 מתוך

 מחסן 
 המקורות

 
  עימות

  איש עם
 המפתח

פרשנים 
 :עיקריים

ראשונים 
,   ואחרונים

פרשנים מהעולם 
 הליטאי
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 כיצד מתוך הסיפור מחולצות אף השלכות מוסריות והתנהגותיות המבהירות לחברי הקהילה

  .   במה לעבוד ובמה לא, לנהוג

סיפור מקראי זה מהווה . ברוב הראיונות נעשה שימוש בסיפור המן לדור המדבר: לדוגמא  

 - Vפרק ' להרחבה ר(משל מרכזי לדיון במתח שבין העבודה כאידיאל לבין הפרנסה כצורך קיומי 

מן " לו הפרנסה סיפור המן מחזק את ההשקפה לפיה אדם חדור אמונה דתית מובטחת). 1

לימוד תורה ויראת השם יחזקו לפי גישה זו לא רק את רוחניותו של האדם אלא גם ". השמיים

הסמכות הרבנית העיקרית אותה מצטטים המרואיינים . יבטיחו לו את קיומו הגשמי בעולם הזה

שו לפי פירו. דמות רבנית חשובה בקהילה, 6במתן פרוש לסיפור היא  הרב אליהו אליעזר דסלר

והעמידה , לסיפור המקראי קיימת חובת ההשתדלות בענייני העולם והיא מהווה ניסיון בעולם

  . בניסיון זה היא על ידי עשיית התורה קבע והמלאכה ארעי

לאחר השימוש בטקסט המקראי ופירושו אנו מעמתים את המרואיין עם פסוקים   

, יאל חשוב בחיי המאמין הדתיהיכולים להגדיר את העבודה דווקא כאיד" ממאגר המקורות"מ

יפה תלמוד "; )ב"ע, ט"מ, נדרים(" גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה: "ל"כגון חלק מאמרי חז

וכל תורה שאין עמה "; )ב"ע, ט"מ, נדרים(" שיגיעת שניהם משכחת עוון, תורה עם דרך ארץ

ם על חשיבות "רמבאו פרשנויות של ה; )ב"מ, ב"פ, אבות(" סופה ְּבֵטָלה וגוררת עוון, מלאכה

  ").מאגר המקורות", נספח ד' ר(העבודה 

,  התנגדות למקורות הללו, )חוסר נוחות(עימות זה יוצר מתח רב הכולל שינוי בשפת הגוף   

בזמן הזה קשה "ההסבר כי : למשל, ומתן הסברים שונים המתייחסים לקונטקסט של הזמן הזה

אנו  "ההסבר לפיו או" עם העולם הגשמימבלי לוותר על קשר , מאוד להגיע לשלמות רוחנית

" יבנה וחכמיה: "בימנו הדרך היא"; "מצויים בעידן שבו יש להסתגר בישיבות מפני החילוניות

, שוורץ" (שכל אחד ישאף להיות תורתו אומנותו, זו היא דרך החינוך התורני, "ירושלים"ולא 

  . יש לשקמהאנו מצויים בעידן של חורבן הרוחניות לאחר השואה ו; )ט"תשמ

כדאי לראות דוגמא אחת לסוג זה של ראיון אותו ניהלתי עם תלמיד ישיבה עמו למדתי   

ראיינתי בחור אחר תוך התייחסות לדברים שהועלו , יחד אתו, ומאוחר יותר, את המקורות

ואחריו , הדיאלוג ראשיתו בקריאה משותפת של הטקסט שהביא עמו בחור הישיבה". שיעור"ב

  :ים המקובלים עליודיון על הפרוש

                                                           
מן הביוגרפיה שלו הכתובה בהקדמה .  הרב דסלר הוא דמות רבת השפעה בכתביה על הקהילה הליטאית בישראל6

הוא למד . ב לאחת המשפחות החשובות והעשירות ברוסיה"נולד בשנת תרנ: "נכתב, לספרו המפורסם מכתב לאליהו
הוא נשלח לתלמוד תורה בקלם בהיותו בן ). "ג"י' עמ" (מן הכלל שנתראו בגיל הרךמחמת כשרונותיו היוצאים "בקלם 

הרב דסלר עלה לארץ ". ז נסע לאנגליה שם קיבל משרת רבנות בבית הכנסת במזרח לונדון"בשנת תרפ. שלוש עשרה
  .   'מ בישיבת פוניבז"ח והתיישב בבני ברק והיה לר"בשנת תש
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אילולא שהעלים הקדוש , כתוב" העָֹלם "-)א"י', ג, קהלת(גם את העָֹלם נתן בלבם , את הכל עשה יפה בעתו

למה אני , למחרת אני מת: שהיה אומר, ברוך הוא מלבו של אדם את יום המיתה לא היה אדם בונה ולא נוטע

שיהא אדם בונה , בות של בני אדם את יום המיתה הוא מל- לפיכך העלים הקדוש ברוך? עומד ומתיגע לאחרים

  ). 'ח, תנחומא קדושים, ירושלמי( לאחרים - לא זכה,  יהיה לו- זכה]: ונוטע[

  

כי אם לא היה ? למה, כתוב העולם בלי וו כמו העלם: פונה אלי ושואל, בחור ישיבה

 מת כי היה אומר מחר אני, לא היה עובד, מעלים את יום המיתה האדם לא היה בונה

למה אני עומד ומתיגע , למחרת אני מת: האדם היה אומר.  קומות17למה אני בונה 

,  הוא מלבותיהם של בני אדם את יום המיתה-לפיכך העלים הקדוש ברוך? לאחרים

  .  לאחרים-לא זכה,  יהיה לו-זכה]: ונוטע[שיהא אדם בונה 

ה רגע ותבין תחשוב על ז, זה באסה שאתה עובד: אני מבין את זה בשתי צורות

. שתמות כדאי לך לא לעבוד לך תהיה בודהיסט ותעזוב את כל השטויות של העולם

שאדרבא , של אלוקים, מצד שני לא זו תוכנית אלוקית יש פה מחשבה מאוד עמוקה

או . אל תחשוב על יום המיתה כי יש עניין לפתח את העולם ויש עניין לשכלל אותו

 הוא משכיח את זה מאתנו כדי שניבנה השאלה זה שאלוהים כאילו דופק אותנו? לא

יש כאן אמירה על טבע האדם שהיא מאוד עמוקה האם האידיאל הוא ? למה ניבנה

יגיד לך תלמיד ישיבה אני עוקף את ?  לחשוב על יום המיתה או לשכוח מיום המיתה

הכל הבל , הרעיון הזה אני לומד אני זוכר את יום המיתה אני יודע מה אלוקי עשה

זה עולה באופן  ברור מהספר של אהרון ראטה לכל אורך הספר שהוא ממש , ליםהב

   ). 1' ראיון מס1, שלמה"(…)נדבר עליו מאוחר יותר(חרדי קלאסי 

  

השיעור במקורות ופירושם שהקדים את הראיון מאפשר הבנה ושילוב המקורות גם כשהם   

של ראיון בו השתמשתי במאגר  כדאי לראות דוגמא לסוג זה .  שזורים בשאלות שעלו בראיון

  :בישיבת חברון' עילוי'המקורות בשיחה עם תלמיד הנחשב 

  

בעניין המקורות היהודיים לענייני העבודה והפרנסה אני מניח שכבר עברתם על …"

 עד כמה …אני יכול לנסות להראות לכם כפי שזה נתפש בעיני, הדברים העקרים

אלא , ים נתפשים היום בחברה הדתיתלא אדבר על איך שהדבר, שאני רואה את זה

כמובן שיש קשר לדברים כפי שנתפשים ביהדות , תחילה כפי שהם נתפשים ביהדות

אבל אני אישית רואה ביהדות קודם כל כזרם , זה מובן, לאיך זה נתפש בכל חברה

ערך בפני עצמו לאו דווקא כדי , או גישה מסוימת שרואה בעבודה כערך, מסוים

טוב תלמוד תורה עם "ל "א הייתי מיחס לזה את מאמרי חז"ז, להתפרנס אלא ערך

יש פרשנים שראו כי זו הדרך היחידה , שידיעת שניהם משכחת עוון" "דרך ארץ

שזה ,  גם להעסיק את ההגיון וגם להעסיק את הגוף…בעצם כדי להינצל מן החטא

ווקא חייבים לעשות כצורך ולאו ד, צריך, גישה אחרת שרואה בעבודה הכרח, ערך

  . כערך בפני עצמו

  …ומה עם חייב אדם ללמד את בנו אומנות:  מראיין שותף
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כן אבל זה שוב פעם זה עדיין בגדר הצורך כי אם לא אז הוא ילמדו : בחור ישיבה

, לא יודע עם הייתי קורא לזה ערך,  והוא ילך לגנוב או שלא תהיה לו פרנסה…לסטות

ברת על משהו שלילי שראוי להימנע זה צורך וזו גישה שבאמת מד, מלאכה כערך

נכון זה חייב כי התורה אמרה , קשור למה שהרב דסלר אמר, ממנו איזושהי קללה

אבל בוא לא נשכח שהפסוק הזה בזיעת אפך תאכל לחם זה , בזיעת אפך תאכל לחם

, "העילוי" ("…ומן הראוי שהאדם ימעט בקללה, נאמר בעצם בתור קללה לאדם

  ).1'  מס1ראיון

  

  .  המקורות הפך מוקד מרכזי בראיונות לדיון על סוגיות שונות בחברותאמאגר

  

  הפקת דעת משותפת בקהילת לומדים": ראיון בחברותא. "5

  
  ...התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים

  בשימוש חכמים ובדיבוק חברים 

  )'ה' אבות ו(                                                 

  
חברת " שהשפיע על מסלולו של המחקר הוא היות הקהילה הליטאית מאפיין נוסף  

בחברה הליטאית . קהילה שחבריה עוסקים בלימוד תורה במסגרות ייחודיות, כלומר". לומדים

מתפרש בקהילה , "והגית בו יומם ולילה"הפסוק . 7היום מדובר בעיקר בלימוד התלמוד ומפרשיו

מכאן שבתהליך החיברות הגברים בקהילה . ורמאליתזו כהוראה המחייבת את מערכת החינוך הפ

באה במקומה של , הישיבה במסגרת קהילתית כזו). 1991:7, פרידמן(ניזונים מלימודי תורה בלבד 

והיא שמסמלת ומבטאת את החיים היהודיים , הקהילה היהודית המסורתית לאחר שזו התפוררה

מחייבות , ם נחלת כל גבר בקהילהשה, השהות והלימוד בישיבה). 1991:7,פרידמן(במלואם 

הרעיון המרכזי שהנחה אותי היה יצירת תנאים נוחים שפירושם קרבה . התייחסות בכלי המחקר

  ):Briggs) 1986רעיון זה מעוגן בדבריו של . לאווירת הישיבה והלימוד

  

“Formal interviews with seated informants are coercive speech events, 

structured by the class and culture of the ethnographer, not the informant…” (in 

Sanjek, 1990:247). 
  

הניסיון להפוך את הראיון לחוויה המשלבת מאפיינים תרבותיים של חברי הקהילה הוביל   

השאלה שהנחתה אותי הייתה כיצד ליצור בזמן הראיון אווירה טובה . אותו לכיוונים אחרים

ראשית בשל היותי אישה , כאן התחדדו הבעיות שהוזכרו קודם.  שיחה ואינטראקציההמעודדת

                                                           
בחבלי : בתוך, "מחקר התלמוד באוניברסיטה והלימוד המסורתי בישיבה) "ן"תש(במאמרו של כהנא '  להרחבה ר7

  . כיוונים: רחובות). עורך( כהנא מנחם ,מסורת ותמורה
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אשר החברה החילונית עוסקת , חילונית המראיינת חברי קהילה סגורה על נושאים רווי מחלוקת

שיחה ). צבא, מימון הישיבות, אי השתתפות בכלכלה: כגון(בהם ללא הפסק בעיתונות ובתקשורת 

התעורר הקושי להיפגש עם גברים שאת רוב , שנית.  עוינת ורווית מתחיםמסוג זה יכולה להיות

מרואיינים מסוג זה . 'ביטול תורה'זמנם מקדישים ללימוד ואשר כל זמן אחר נחשב בעינם 

על מנת לצמצם את המכשולים שיכולים לעלות מתנאים . מגדירים מראש זמן קצוב לראיון

רק לאחר . ץ ראשוני ליצירת קשר עם כל מרואייןהשתמשתי באנשי המפתח כערו, מקדימים אלו

מתוך אינטראקציה . יצרתי אני קשר נוסף בו הצגתי את עצמי, שאחד מאנשי המפתח יצר קשר

  .ראשונית זו יכולתי ללמוד רבות על קבוצת המרואיינים

הניסיון המקדים לקבוע פגישות עם המרואיינים הצביע על סדר יומם הנוקשה ועל סדרי   

למדתי , רבנים או כל אדם שהוגדר כלמדן, כאשר מדובר היה בבחורי ישיבה. בישיבההלימוד 

,  )בו אני מנסה כמה שיותר להקדים אותה והם להפך(, מתוך הדיאלוג ביני לבנם על שעות הפגישה

מתוך התנאים הללו נוצר סוג של . כי על סדר זמני הלימוד ועל חשיבות הלימוד בשעות הלילה

. פיו ללימוד בחברותא של שני תלמידי ישיבה ויותר המתבצע בשעות הלילהראיון הדומה באו

דפוס זה של ראיון שנוצר כתוצאה מהמאפיינים הייחודים של הקהילה מלמד אותנו מספר דברים 

ראשית ניתן . שיטותיו ומרכזיותו בחיי היומיום של כל הגברים בקהילה, על חשיבות הלימוד

. המשפיעים על תפישת הזמן של חברי הקהילה' ביטול תורה'ן ללמוד על משמעות הלימוד ועקרו

חשיבות זו מצוטטת בדרך כלל . שנית על חשיבות הלימוד בחברותא ומשמעותה בקהילה הליטאית

לפי שאין התורה נקנית , עשו כתות ועסקו בתורה: "שם כתוב) ב"ע, ג"ס(מתוך הגמרא בברכות 

 אומרת שהשכל מחובר לגוף ועל מנת שהאדם יהיה הפרשנות לכך בקהילה כיום...". אלא בחבורה

חייב האדם לזכך את עצמו מכל , שהיא לפי תפישתם צלם האלוקים, מסוגל לקבל את התורה

אדם הלומד תורה לבד יתכן ויהיו לו נגיעות למשמעויות מסוימות .  זיקה לגשמיות ומשלטון הגוף

 אולם הלימוד בחברותא מאפשר מצב .של הדברים וכך גם יסביר את הסוגיות בהתאם לנגיעותיו

בו כל אחד יוציא את שכלו אל האחר והאחר יקבל אותו וכך יוצר ויכוח והאחד יבקר את השני 

  ).ר-ו"קצ, ספר שיח החיים, פרידלנדר (8ובדרך זו יגיעו אל האמת

                                                           
בעיקר ספרי הדרכה ויעוץ לבני ,  על חשיבות הלימוד בחברותא ניתן ללמוד מספרים רבים המתפרסמים בקהילה8

בשל היכולת ללבן דברים ומשום שהדיבור על העניין , בלימודהתפישה היא כי על ידי חברותא יש התעלות . תורה
להרחבה . ההנחיה היא לבחור תלמיד בעל כשרון רב הקרוב לבוחר בדרך לימודו. מבהיר את הדברים לדובר עצמו

 עמודים בן תורה וישיבה, )ח"תשל(כמו כן אצל שוורץ , ר- ו"עמודים קצ, שיח החייםבתוך ספר , פרידלנדר' בנושא ר
 מתאר הכותב המחבר הרב יעקב פרידמן את החברותא כקשר של נישואין או מקור נפש הישיבהבספר .  ח" ס-ג"ס

עליך למלא פרק זמן ארוך משימה . ברמה מסוימת יש לחברותא משמעות של נישואין…): "ו"ר, ז"תשנ(הכנה לחיים 
ואלמלא . בפגמיו של החברותאנוטים למהר ולהתמקד , בפרט הצעירים שבהם, בחורים. משותפת עם נפש נוספת

חיים :  כמו בנישואין כושלים-בפועל המצב הוא במקרים רבים מדי. הבושה היו חברותות מתפרקות פעמיים בשבוע
חברותא משמשת עבור בחור שטרם יצא לעולם .  בתוך ועם הקשר-לפעמים במרירות, בחוסר עניין, בנתק וריחוק נפשי

וכפי שבארנו לחשוב על . ללמוד להתפשר, ללמוד להעניק. למוד התמודדות מהיעליו ל. הכנה פנימית כלשהי, המעשה
ותכשיר אותו בתקופה קצרה , הסתכלות שתבגר אותו במהירות ויעילות. לראות בו אדם חי ונושם. הזולת

  "   …להתמודדות עם קשיי החיים
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הלימוד , כאמור. התקיים בדרך כלל בשעות הלילה" הראיון בחברותא", מהסיבות שמניתי  

כל "תפש כדרך של הימנעות מביטול תורה ואף הצטרף פעמים רבות לפסוק האומר כי בלילה נ

לימוד "וכי ) 'מטה משה שער ג (9"ה מושך עליו חוט של חסד ביום"העוסק בתורה בלילה הקב

יש לשים לב כי על מנת , כלומר). מאור עינים ליקוטים" (תורה בלילה מסוגל להמתקת הדינים

 והראיון הפכו המרואיינים את זמן הפגישה לזמן לימוד תורה ובכך להצדיק לעצמם את הפגישה

מכאן ואילך הצגתי את הראיון תמיד כשיעור במקורות . נמנעה הפיכת הפגישה עמי לביטול תורה

זו גם הסיבה שכל ראיון ראשיתו בדיון . דבר אשר הגביר את ההתעניינות והנכונות לפנות לכך זמן

הפגישה בלילה אפשרה , עבורי.  בשאלות ישירות על המרואייןבמקורות ולא בשאלון אישי או

העייפות וזמן המתייחס לסוף , השקט, החשכה. בניית עולם קטן בעל תפישת זמן ומרחב משלו

גורמים אשר שיפרו את איכות , ללא הפרעות, לשיחה הישיבתית" עולם אלטרנטיבי"יצרו , היום

  . הראיון

 (Co-interviewers)איון הייתה באמצעות שילוב דרך נוספת ליצירת מסגרת נוחה לר  

בדרך . ראיונות ולפגישות הבלתי פורמאליותלי פעמים רבות לאלו הצטרפו א, מראיינים שותפים

תלמיד . 10בה המרואיין הרגיש נוח ובלתי מאוים, זו ניסינו ליצור הדמיה של אווירת הישיבה

על מנת להפיג את תחושת הזרות , שוניהוא זה שיצר בדרך כלל את הקשר הרא, הישיבה המראיין

הראיון . המורגל לשיחה וויכוח בחברותא עם תלמיד או שני תלמידים נוספים, עם המרואיין

דיון . בשלושה הפך בדרך כלל לראיון בין תלמידים הלומדים סוגיה מסוימת ומתווכחים עליה

. רואיין בענייני עבודהמסוג זה כלל שאלות ספציפיות ביחס למקורות ופרשנויות בהן בקיא המ

בדרך כלל . כאן שיבץ המרואיין את הציטוטים הידועים לו ואת המפרשים שעסקו בסוגיות אלו

בשלב השני אני . הרחבתי את הבנתי בהם" שיעור"הופניתי בשלבים אלו למקורות נוספים ובזמן ה

 מאפשרים כאשר אנו, שנבנה תוך כדי המחקר" מאגר המקורות"או תלמיד הישיבה הצגנו את 

בשלב זה מתפתח בדרך כלל ויכוח . ושואלים לגבי המחלוקות הקיימות בתחום, התייחסות אליו

  : מהדוגמא הבאה אנו לומדים על תהליך זה. על המקורות

  

                                                           
 מטה משה, מתוך(למשל . הילה על חשיבות הלימוד בלילה למדתי מתוך הציטוטים הרבים בספרות המתפרסמת בק9

הלילה היא זמן מוכן ללימוד תורה לפי שפנוי בה ): "...ג"י'  עממרבה תורהמצוטט אצל זאב גוטליב בספר ', שער ג
חנינא בן חכינאי אמר הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו ' ג מאבות ר"כ אמר בפ"האדם יותר מעסקיו וע

ל כי שעות הלילה והליכת הדרך יחידי הם לא יעצרוהו המון המונע מלהשתדל " ר.לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו
ואז כאשר באלו השעות המדורכות והמקום המוכן להתבודד יפנה אדם שכלו לבטל ולא ישתדל במה ', בתורת ה
יחידי הם הנה הוא אז מתחייב בנפשו והוא כי אז ישוב במקום סכנה כי הלילה והדרך אשר האדם הולך בה , שראוי לו

לזה ראוי לו להשתדל כמה שראוי לשכלו . בחזקת סכנה והוא אז בהיותו יושב בטל הוא סבת כל הצורות הבאות עליו
ולהסיר הדמיונות הבטילות מעליו ותחול אז ההשגחה האלוהית עליו והזמן המוכן יותר בכל הלילה היא באשמורת 

יתה בפסיקתא חצות לילה אקום להודות לך על משפטי הבוקר לפיכך היה דוד קם בחצי הלילה לקרות בתורה כדא
א בר מנחם אמר מה היה עושה היה נוטל נבל וכינור ונותן במראשותיו ועומד בחצי הלילה "פנחס בשם ר' צדקתך ר

  "       …ומנגן בהם וקורא בתורה
  :' להרחבה בנושא זה ר10

Briggs,  C.L.1986. Learning How To Ask. Cambridge: Cambridge University Press. 
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של היהדות לפרוש מן העולם " הטופ"ם אצלו זה נחשב האידיאל "הרמב: איש מפתח

  ?דרך כזאת נזיריתאו שזה אפשר להגיד מין , ולא לעבוד וללכת ללמוד

ם "ראינו קודם שהרמב, לא ממש לא תראה נגענו כאן בשני דברים, לא: 'בחור א

ולכן אתה רוצה ללמוד תורה , רואה את הצורך בפרנסה לא בדרך של לימוד תורה

אתה לא יכול לקבל כסף לא ממשרד הדתות ולא מכולל , ם"לפי הרמב…אבל כסף

, לדים ואתה חי לבד ואתה רוצה להתכלכלוגם אם אין לך אישה וי, ולא משום דבר

אתה בטח לא תלך לקבץ נדבות ואתה בטח לא תקבל בגלל שאתה דורש 

   …תמצא לך עבודה שתעשה! תתפרנס ממלאכת ידך…ברבים

ם אסור להתפרנס מהתורה אז זה אומר שאין דבר כזה "אבל אם לפי הרמב: 'בחור ב

  …בכלל אין דבר כזה

כן אבל בוא ,  צריך לדאוג להתפרנס לבד ממלאכהם כל אדם"לפי הרמב: 'בחור א

אז אין לו את העניין של ערך של מלאכה שצריך לעשות אותה ? נגיד יש לו ירושה

ם ידוע כאחד כזה שאחיו עסק במסחר ופרנס "לדוגמא מבחינה היסטורית הרמב

  …אותו

  …היה רופא ו, ם עצמו עסק במסחר"הרמב: איש מפתח

ולכאורה הוא כן התפרנס , עוד אחיו חי היה מפרנס אותוכן אבל ידוע שכל : 'בחור א

השאלה אם הוא ראה את זה בתור אח ולא כדבר של ביטול תורה והיה לו חלק , ממנו

  "…בערך של זה

  

מאגר "מתוך , מציגים פרשנויות נוספות" המראיין השותף"אני או , לאחר הדיון או במהלכו  

בהמשך אני פונה אל . ח על המקורות ועל מפרשיהםכאן כפי שכבר הראיתי עולה ויכו". המקורות

. המרואיין בשאלות לגבי הפרשנות הקיימת כיום בחברה החרדית ומהי הפרשנות המקובלת עליו

המראיין : שאלות משותפות שלי ושל המראיין השותף מאפשרות הפקת דעת ברמות שונות

ע התורני וההשקפה הדתית ובכך מאפשר הרחבה של היד" ישיבתי"השותף שואל שאלות עם גוון 

להלן , בעוד אני שאלתי שאלות מן השאלון שהכנתי מראש.  של המרואיין על סוגיות שונות

  : דוגמאות מהשאלון

   

האם חזק אידיאל האדם המאמין שאיננו ? מהו לדעתך אידיאל האדם בחברה החרדית היום  .א

  ? משתדל לפרנסתו והשם מפרנסו

  ? ריים בחברה החרדית היוםמה הם סוגי התעסוקה והפרנסה העיק  .ב

  ?האם העבודה מהווה לדעתך חובה דתית  .ג

  ? האם יש לדעתך חשיבות להצלחה כלכלית  .ד

  ? כיצד היא נמדדת? מהי הצלחה כלכלית לדעתך  .ה

  ?אמונה , עבודה  הקרובה לדת? על פי שכר? כיצד לדעתך בחור חרדי בוחר את עבודתו לעתיד  .ו
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  ?ה ערכיתהאם העבודה לדעתך היא חובה קיומית או חוב  .ז

או ) שוחט, מוהל, מורה, כגון רב(עבודה הקרובה יותר ללימוד תורה , מה חשוב יותר לדעתך  .ח

  . לחילופין עבודה בתחום אחר כגון מחשבים וכדומה

  ? האם יש הערכה גבוהה יותר בקהילה לאנשים לומדים על פני אנשים עובדים  .ט

אם ? ה להיות חלוקה מסוימתאו שצריכ? האידיאל הוא שכולם יהיו לומדי תורה, אם לדעתך  .י

  ?   כן אז מי יעבוד

       
ישיבה בה לומד (השכלה , גיל: לאורך הראיון או בסופו נשאלות שאלות רקע שונות, כמו כן  

שאלות בצורה השאלות לא נ. מוצא משפחתי, תעסוקה היום ובעבר, מצב משפחתי, )ולמד בעבר

אם החסרתי שאלה השלמתי את האינפורמציה דרך איש . מסודרת לאורך הראיון אלא במפוזר

המאפשרת , כך מתאפשרת סיטואציה של בניה משותפת של דעת. המפתח בשיחות שלאחר הראיון

לי ללמוד יחד אתם את המחלוקות והבעיות אתם מתמודדת הקהילה ברבדים שונים של חיי 

בניית ).  חיי משפחה וכדומה, שידוך, לימוד מקצוע, אידיאל הלמדנות,  לעתידהכנה(היומיום 

. הויכוחים הפנימיים והמחלוקות, האמון תוך כדי הראיון בחברותא מעלה גם את ההתלבטויות

בתהליך זה נחשף גם השיח הפנימי של הקהילה ולא רק  האידיאולוגיה הרשמית כלפי הציבור 

 את הבסיס לבניית התימות ופרקי הממצאים של העבודה כפי שיח זה הוא שהווה. החילוני

  .שאפרט בפרק הבא

התמקדו , )הנובעות במידה רבה מהספרות המחקרית(השאלות בתחום העבודה והכלכלה   

יעילות , יצירתיות בעבודה, קידמה, רווח והפסד, רכישת מקצוע: בעיקר סביב מושגים כגון

במילונים , למשל. לה מצביע על פרשנות שונההיחס למונחים אלו בקהי. ותרומה לחברה

כצעידה קדימה והתפתחות , כהתקדמות לרמה גבוהה יותר של פיתוח"מקצועיים מוגדרת קידמה 

מגדירה התקדמות כצעידה ) מודרנית-חילונית(בעוד השקפה זו ). 1604: 1997, שויקה" (עם הזמן

קידמה . לילי שראשיתו בחטאמתייחסת הקהילה לקידמה כאל מושג ש, לקראת מצב טוב יותר

. הקדום הנתפש כמלא בקדושה-נתפשת כתופעה שלילית המרחיקה את העולם ממצבו הבראשיתי

: קידמה מדעית וטכנולוגית היא תוצר של חטאים וחוסר אמונה הממלאים את העולם בטומאה

ך המדע הקם לתקנם הוא רק אשליה שלא היה בה צור. בהשחתת העולם ובמוות, במחלות קשות

יצירתיות . לתפישה זו השלכות מחשבתיות והתנהגותיות. אילולא איבד האדם את אמונתו

והתקדמות אינן טבועות במדע או במקצועות הפרופסיונלים אלא בלימוד והן מלוות בתפישה 

הבנת הבדלים אלו היא ראשיתה של בניית תמונת . נוסטלגית לעבר הנתפש כגן עדן שכולו טוב

  .תה בפרקים הבאיםהעולם כפי שאנתח או
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  הראיון והשיחה
  
  

הראיון מסתיים לאחר כיבוי הרשמקול והופך מייד לשיחת חולין בה המרואיין מדבר על כל   

חתונה או סיפורים , בדרך כלל מדובר בשיחות אישיות על תוכניות לעתיד. נושא שמעניין אותו

חזרה לישיבה וכך בדרך תלמידי ישיבה בדרך כלל מבקשים ממני שאקח אותם . מהווי הישיבה

לאחר . חזרה מתפתחת שיחה נוספת שאת רשמיה אני מוסיפה לאחר מכן בבית ולא מול המרואיין

בשיחה זו . מתפתחת שיחת סיכום, שותף-במקרים בהם הצטרף אלי מרואיין, הפרידה מהמרואיין

.  המרואייןבעיקר בדברים המפתיעים שעלו בו או סתירות שעלו מדברי, אנו דנים במהות הראיון

אנו מחווים . אנו משווים אותו למרואיינים אחרים ומנסים לעמוד על ההבדלים בין המרואיינים

איש המפתח מספר האם הוא מזדהה אתו או חולק עליו ובאילו , דעתנו על אישיותו של המרואיין

מו כ, זוהי גם הזדמנות עבורי להשלים חלק מהאינפורמציה לגביה לא שאלתי בראיון. סוגיות

אני רושמת את : שיחה זו איננה מוקלטת. האווירה בבית וכדומה, למשל הישיבות בהן למד בעבר

תכניה ביומן השדה יחד עם רשמים אחרים מהראיון ומסכמת את הרעיונות המרכזיים שעלו 

חומר זה מצורף לראיונות ולחומר הרקע שקיבלתי על המרואיין לפני . בשיחה שלאחר הראיון

  .  שולב לעיתים בניתוחהפגישה עמו ומ

  

  קהילה טקסטואלית כקהילה מייצרת טקסטים . 6

  
כבר עמדתי על מרכזיותו וחשיבותו של הטקסט בקהילה ועל תפקידו בהענקת לגיטימציה   

כל המרואיינים פנו אל : בראיונות עלה מאפיין זה באופן בולט. היסטורית-להמשכיותה הדתית

, הטקסט הכתוב. בעיצוב תפישת עולמם וגיבושה) מן המקרא ומן המסורת הרבנית(הטקסט 

זכה לתפקידים מגוונים על פי ההקשר או הרעיון אותו התכוון , המשובץ תמיד בדברי המרואיינים

חשף , )transcription(לטקסט , הפיכת ההקלטה למילים, תהליך השיקלוט. המרואיין להגדיר

.   הוא ראייתו כסמכות אלוהיתתופעה זו של שימושים מגוונים בטקסט אשר המשותף להם

שימש כמכשיר מטפורי או כמשל הבא לחזק עמדה , כפי שאראה בפרקי הממצאים, הטקסט

כמו כן הוא , הוא הפך מכשיר חינוכי פדגוגי שנועד להעביר את ההתנהגות הנכונה. כלשהי או ערך

יים המתווה שובץ פעמים רבות אל תוך תמונת העולם ובתהליך של קונקרטיזציה הפך למודל ח

לבסוף הפך . יוצר את גבולותיה ומבנה את אפיוניה, התנהגות ומנחה את חיי היומיום של הקהילה

כלומר באמצעות הטקסט . הטקסט מכשיר חשוב ביצירת המשכיות היסטורית של הקהילה
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הקדום ושיבוצו בראיון יצרו המרואיינים קו דמיוני המחבר אותם למה שהם רואים כשושלת 

  .  טקסטים בעלי עצמה רבה בחייהםמפוארת של

אשר ידון באופן הפרוש והתרגום של החומר , במאפיינים אלו אעסוק בהרחבה בפרק הבא  

ברצוני להצביע בתת פרק זה על מאפיין נוסף הקשור למרכזיותו וסמכותו . המגוון שנאסף במחקר

 - בעיקר משנות ה(מאפיין זה קשור בהיותה או בהפיכתה ליצרנית טקסטים . של הטקסט בקהילה

השפה העברית שהופכת לשפת חול מאבדת ממעמדה האקסקלוסיבי ולכן הכתיבה ).  ואילך80

הכתיבה בתחומים רבים היא , כמו כן). Soloveitchik,1994: 84(והפרסום בה הופכים לגיטימיים 

 חיבורים אלה. אמצעי נוסף לחיבור עם ההיסטוריה של הקהילות היהודיות אשר נכחדו בשואה

החייאת סיפורי , כך למשל. מייצרים סיפור היסטורי דתי המחזק את כוחה של האמונה בקהילה

מאפיינים אלו  . בספרות הפופולרית, בראשם הגאון מוילנה, הביוגרפיה של הלמדנים הגדולים

אין המדובר רק בהפצה . הובילו את המחקר אל תוך עולם הספרות המתפרסמת כיום בקהילה

אלא בכתיבה ומכירה אינטנסיבית של , ת חדשות ומשופרות של ספרות תורניתומכירה של גרסאו

  .ספרות חדשה הנכתבת היום על ידי רבני הקהילה

     

  מסע אל עולם טקסטואלי בבני ברק וגאולה: ספריות וחנויות ספרים. א

  

עוסקת הקהילה החרדית בכלל , כבר משנות השישים וביתר שאת משנות השמונים  

ספרות ענפה זו . יעוץ וחינוך לחבריה, בכתיבה ובפרסום של ספרות הדרכה, טוהליטאית בפר

המהוות מקור מרכזי למכירה והפצה של טקסטים בנושאים , נמכרת בחנויות ספרים שונות

- חנויות ספרים חרדיות ממוקמות בלב הקהילה ומנוהלות בדרך כלל על ידי חרדים. שונים

מקום להתייעצות על ספרים ומקורות , ברי הקהילההחנויות הן מקום מפגש בין ח. חסידיים

המוכרים בחנויות אלו הם בעלי הבנה רחבה ומכירים את . ומקום המאפשר הכרה ודפדוף בספרים

הקנייה בחנויות הספרים הפכה עבורי הזדמנות . הספרים החדשים ואת הספרות לבני תורה

ית ולא במסגרת של ראיון או כלומר בסביבתם הטבע, לשיחה עם אינפורמנטים במקום עבודתם

" טבעי"שיחה עם מרואיין במקומו ה). "כפי שהיו הראיונות ברוב המקרים(שיחה מאורגנים 

ת על מה להתבונן ועל מה הקשיב והיא מאפשרת אישוש והפרכה של השערות /מלמדת את החוקר

ה מגע עם השיחה עם מוכרי הספרים אפשר, במובן זה). Sanjek,1990:245" (…ותבניות קיימות

כמו כן יכולתי . חברי קהילה בעלי מידע רב על הרגלי הצריכה של הציבור החרדי בנושא ספרים

מחברי , בעיקר על הספרות הפופולרית ביותר אצל בני ישיבה, בקהילה" רבי המכר"לשאול על 

לעיתים הצטרף אלי אחד מאנשי המפתח . הישיבות בהם למדו או ייעודם של הספרים, הספרים
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כאן הייתה לי הזדמנות לשמוע את דעתו על הספרות ועל הכותבים . ר ספרים בחנויותלסיו

גם בבני ברק וגם , האווירה בחנויות הייתה תמיד פתוחה ומוכרי הספרים. המפורסמים בקהילה

  .  שמחו לעזור) מאה שערים ובית וגן, גאולה(בירושלים 

בביקורי בחנויות ). ח לספר" ש20 -ל 10בין (מחירי הספרות המיועדת לבני ישיבות נמוכים   

ספרות מאוד . אלו ראיתי כי בני ישיבות באים לרכוש ספרות תורנית וספרות הדרכה לבני ישיבה

ספרי בר מצווה ובת מצווה וספרות , פופולרית היא זו העוסקת בתחומי ההדרכה לחתנים ולכלות

שים לנושאים כלכליים ובפרט ספרות ההדרכה כוללת פעמים רבות סעיפים ופרקים המוקד. ילדים

על ייחודיותה של ספרות . על הפופולריות של ספרות זו שמעתי ממרואיינים רבים. לנושא הפרנסה

 ליטאי סיפר כי -חרדי, כך למשל זבולון. זו ועל התפקידים שהיא משרתת למדתי משיחות רבות

פרות הזאת ועל כאשר שאלתי על מהות הס. ספרות זאת משמשת כלי נוסף להתחברות עם האל

  :הוא השיב, הגידול בהפצתם של ספרים אלה בשנים האחרונות

  

בן אדם שהוא נמצא כרגע באיזשהו צרה אז הוא יודע שהוא צריך להתפלל …"

לקדוש ברוך הוא ואז הוא לא יכול הוא לא מסוגל לפתוח ספר תהילים ולבכות 

 ספר מסוים ושומרים ולהגיד אבא תעזור לי הוא לא בקטע הזה אז נותנים לו איזשהו

לו על האגו אומרים לו שמע אל תשבר יש אלוקים בשמים צריך לדעת איך לעבוד 

אני ,  תראי אולי נגיד ככה…אותו לאט לאט זה כמובן אנשים שבאמת מאמינים

, אומר באמת באלפי הבדלות אבל מבחינתי כאדם דתי זה ככה יש אדם שנקרא מלך

 איך להגיע אליו  אתה משלם לפקיד ולפקידה יש כל מני דרכים, נשיא, ראש ממשלה

וזה עד שאתה מגיע אליו ויש את זה שאתה מגיע אליהם ישירות למה כי אתה 

אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא הוא מלך ואנחנו מאמינים שאם , מספיק חשוב

פונים אליו אז זה עוזר אז יש כאלו שהם רבנים וצדיקים גדולים ולא צריכים את 

 והם אומרים אבא תעזור אנחנו בצרה ויש כאלו שמחפשים כל מני הספרים האלו

  ).4' עמ, 2' ראיון מס, זבולון" (…דרכים אז אחד מחפש את זה

   

בקטע זה המרואיין מסביר את הצורך הרב בספרים ובפופולריזציה שלהם בקהילה   

להיות , תימכל מעמד ד, זמינות הטקסט ופשטותו מאפשרות לדעתו לכלל בני הקהילה. הנוכחית

בדרך זו נפתח ציר חדש לחיזוק . בקשר עם כתבי הקודש גם אם אינם בני ישיבות או רבנים

ולהעברת מסרים וערכים גם לאלו שאינם מצויים בקשר , האמונה בחיי היומיום של כלל הקהילה

  . יומיומי עם עולם הישיבות

ינפורמציה מתוך הכרת עזרו לי בגישה לא, בחורי ישיבות שהתלוו אלי בביקורים בחנויות  

אשר מצויה בספריות של , בדרך זו אספתי ספרות רבה ומגוונת. הספרים ומקורות הדעת המגוונים

הגעתי אל החנויות בהמלצתם . בית וגן ובני ברק, מאה שערים, ישיבות ובחנויות ספרים בגאולה



  79

. חדש של ידעשל אנשים רבים וחנויות הספרים הפכו עבורי מקור חשוב לאינפורמציה ועולם 

הגיחות לחנויות הספרים נעשו כל כמה . הנבירה בחנויות הספרים הפכה חלק משמעותי במחקר

  . חודשים גם משום שהפנו אותי לספרות נוספת וגם על מנת לרכוש את הספרים החדשים

אספתי טקסטים וספרים דרך ספריות ודרך , יחד עם האיסוף של ספרים בחנויות הספרים  

. אחר כל ראיון או פגישה ביקשתי מהמרואיין להציע לי ספרים נוספים לקריאהל. אנשי המפתח

לעיתים , פעמים רבות נמסרו לידי הספרים ישירות מכיוון שהיו על המדפים בביתו של המרואיין

כמו כן פעמים רבות שלחו . הפנה אותי המרואיין לשם הספר והמקום בו אני יכולה לרכוש אותו

  .אותם מצאו בספריות בישיבות שלהם או בישיבות אחרותאלי מרואיינים ספרים 

חוברות וקונטרסים , ספרים. דרך נוספת לאיסוף הספרות החרדית הייתה דרך ספריות  

הספרות הזאת היא ספרות חרדית שהתפרסמה ). בעיקר הספרייה הלאומית(נאספו בספריות 

ים הקשורים במשפחה היא קוטלגה בעיקר סביב נושא. משנות החמישים והועברה לספריות

  .  וחינוך ביהדות וחלקה הופיע אף תת קטגוריה של פרנסה ועבודה

  

  חלוקה לקבוצות יעד בקהילה   : מיון הספרות . ב

  

רק לאחר . את הספרות הרבה הקיימת בקהילה אספתי בהתחלה ללא כל אבחנה או מיון  

ות העוסקת בנושאים שהיה בידי חומר רב התחלתי לעסוק במיון ובחיפוש סלקטיבי של ספר

קבוצות  . א: מיון הספרות הרבה שאספתי התבצע בעיקר סביב שני קריטריונים. הקשורים למחקר

: נושאים מרכזיים. ב. עליהם למדתי מהמוכרים בחנויות הספרים ומאנשי המפתח, היעד בקהילה

ם הבאתי כאשר לעיתי, הטקסטים שנאספו הוסיפו נדבך נוסף לראיונות. חינוך ומשפחה, פרנסה

נת לתת דעתם על הכותב או על הנאמר /עמי חלק מהספרים שאספתי בחנויות ובקשתי מהמרואיין

 מתורגמנים של התרבות Cultural Translators-במובן זה הפכו אנשי המפתח פעמים רבות ל. בספר

הם פרשו ותרגמו את המונחים הגלומים בספרות ). להבדיל מפרשני המקורות(הנחקרת 

בדרך זו נעזרתי בהם על מנת להכיר את . ממסגרות האינטרפרטציה שלהם עצמםוהשאובים 

  . הלימוד והיחס לעבודה בקהילה, הסופרים החשובים הכותבים בתחומי החינוך

על  , מאנשי המפתח למדתי על החשיבות שיש למכתבי ההמלצות המצויים בתחילת כל ספר  

הטקסט הוא ערך וסמכות , כאמור. דעל התכנים המועברים בהם ועל  קהלי היע, משמעותם

משתמשים כותבי הספרים במכתבי ההסכמה ככלי מרכזי לאישור , משום כך. עליונה בקהילה

בפתחו של כל ספר היוצא לאור במסגרת תורנית נמצא את מתן הרשות והסמכות מטעם . והפצה

ו הפכו כלי מכתבי הסכמה אל). 1993:44, ויליאן(גדולי התורה אשר התירו את פרסום הספר 
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. ייעוד בקהילה ומקומו של המחבר בעולם הישיבות, על פי נושאים: מרכזי עבורי למיון הספרים

אפשר , בשיתוף עם אנשי מפתח) ספרי הדרכה וכדומה, ספרים, קונטרסים(ניתוח הטקסטים 

כך למשל ניתן . פתיחה מחודשת של דיון בנושאים הנובעים מתוך החומר הכתוב והמופץ בחברה זו

אוכלי "המושג של ; ותפקידיה בפרנסת המשפחה" אשת חייל"המושג של : היה לדון בנושאים כגון

והדרך בה " תורתו אומנותו"; והדרך בה הוא מוסבר בספרי ההדרכה לתלמידי ישיבה" המן

  .וכדומה" יפה תורה עם דרך ארץ"; ההיגדים מתפרשים היום בספרי רבנים

מאפיין מרכזי של . בעיקר סביב קהל היעד שלה, מוראת הספרות הרבה שאספתי מיינתי כא  

הספרות שנאספה היא ספרות , כלומר. ספרות זו שהיא מופנית לקבוצות שונות בתוך הקהילה

לכן לא שילבתי . ספרות לבני ישיבות, ספרות לילדים, במובן זה קיימת ספרות לנשים- ' פנימית'

  . 'חוץ'ם שונים אשר פניהם גם כלפי במחקר זה ניתוח של עיתונות חרדית או קלטות מסוגי

על קהל היעד למדתי באמצעות ההגדרות שניתנות כבר מן הכותרת או כותרת משנה של   

). ח קנייני התורה"פ מ"ע" (אשת חיל"מוקדש כולו לדיון בפרק , רנת חילספר : כך למשל. הספר

רה לבני התורה בתקווה שספר זה יבוא לתועלת בלימודי קנייני התו: "בהקדמה לספר כתוב

בפתח הדבר לספר כותב המחבר על שם ". …היקרים המסולאים בפז וכן למורים ולמחנכים

ש בילקוט משלי "כמ" רנה"פ נקרא "כיוון שעסק התורה שבע, "רנת חיל"קראתי לספר …:"הספר

ראובן יהושע עליו ' הספר מוקדש לר". אין רנה של תורה אלא בלילה", ")ותקם בעוד לילה"ה "עפ(

היה דבוק באהבתה בכל נימי נפשו וכל מעייניו , שכל ימיו עסק בתורה לשמה…: "ותב המחברכ

כפי , ואף בזמן עסקו לפרנסתו לא הסיח דעתו ממנה. וממנה היה כל חיותו, ת"והגיגיו היו אך בד

למד ולימד תורה ברבים ועד לשעותיו האחרונות ממש הרביץ תורה . ז כל ידידיו מוכריו"שהעידו ע

  ).  מתוך פתח דבר" (… מדרשובבית

מתחת לכותרת שמו של הספר כמו , יעדם של הספרים מצוין בכל אחד מהם בדרכים שונות  

שיחת קודש מאת , בן תורה וישיבה לקט ענייני הדרכה ויעוץ או תפקיד האישה בישראל: למשל

המעטרים מתוך כתבי ההמלצה הרבים .  ק"אנז בארה'לנשי ובנות צ, א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ

בשל חשיבותם של . למי הוא מיועד ומה תוכנו, ניתן לראות מיהם הממליצים של הספר, כל ספר

מכתבים אלו המלמדים על הספר ומחברו הוספתי ציטוטים מהם בהערות השוליים לאורך כל 

אלו נועדו לחזק את המודעות של הקורא בשאלות הכוח והייצוג של הנחקרים . פרקי הממצאים

הצגת קולות הדוברים ומידע אודותם הוא חלק מהניסיון לשמר את הטקסט . חקרומקומם במ

  ).  כפי שאפרט נושאים אלו בפרק הבא" (הרב שכבתי"ו" רב קולי"הכתוב כטקסט 

ספרות . א: מיינתי את הספרות בחמש קבוצות עיקריות, בהתאם למה שנאמר בפרק זה  

ספרי הדרכה בענייני . ב. של פרנסה ועבודהרבנית המתפרסמת בשנים האחרונות ועוסקת בסוגיות 
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באילו מקצועות , ספרים המלמדים כיצד לנהוג בענייני הכלכלה והעבודה. וממון, פרנסה, עבודה

: ספרות לבחורי ישיבות. ג. ומה חשיבותן הדתית, כמה זמן להקדיש לפעילויות אלו; לעסוק

. את בני התורה לחיים הנכוניםהכוונה לספרות המתפרסמת בישיבות השונות אשר מטרתה לחנך 

כמו כן היא מנסחת עבורו . החברותא, בחירת הישיבה, ספרות זו מייעצת לתלמיד בענייני לימוד

ספרות זו נשענת במידה רבה על ספרות . את האידיאולוגיה של לימוד התורה ומרכזיותה בדור זה

ך נערים ונערות חרדיים ספרי הדרכה לחינו. ד. ממליצה עליה ומפרטת את עקרונותיה, 11המוסר

ספרי , ספרי הדרכה למשפחה ולנישואין, בת מצווה/ספרים לבר, ספרי הדרכה לחתנים: כגון

מספרים אלו עולים הערכים המרכזיים בקהילה המעצבים את . הדרכה להורים ולמחנכים

ספרות העוסקת בהעברת דפוסי הפרנסה : ספרות ילדים. ה. שאיפותיהם לעתיד של חבריה

סיפורים . סוגיית הלמדנות וכדומה, סוגי מקצועות מועדפים, חלוקת העבודה בבית, הוהעבוד

  .  ואגדות המאפשרים הבנת דרכי החיברות ביחס למסורת ולדת

בשל .  התבוננות בספרות זו מצביעה על הבדלים גדולים גם במאפייניה התוכניים והצורניים  

מאפייניה . בוצות המגוונות באוכלוסייהגם הכתיבה משתנה בהתאם לק, היותה קהילה היררכית

האותיות , עיצוב הכריכה, הרעיונות,  סגנון הכתיבה, של הספרות שנאספה שונים מבחינת השפה

כאן בא לידי . התכנים והנושאים משתנים בהתאם לקבוצת היעד, אנר'הז, סגנון הכתיבה.  וכדומה

רים בכלל משובצת בציטוטים רבים הספרות לבני ישיבה בפרט ולגב: ביטוי בעיקר נושא הציטוט

מצביעים , הדרך בה מצוטט הטקסט התורני ומידת דיוקו בעוד הוא משולב בכתוב. מן המקורות

בטקסטים לנשים יש מעט , למשל. על השוני ביעד הספר ועל הדרכים הקיימות להעברת המסרים

  . מדויקמאוד התייחסות למקורות וכאשר יש התייחסות לא תמיד מובא מראה המקום ה

פירושיהן והמחלוקות ,  לנשים כמעט שאינה עוסקת בהצגת הסוגיות12ספרות ההדרכה  

ספרות הנשים מכילה הנחיות ישירות להתנהגות האישה במציאות . הנובעות מהן בספרות הרבנית

תפקידיה בבית , כיצד לחלק את זמנה, כיצד להתנהג אל הבעל הלומד בישיבה: היומיום שלה

                                                           
, לב אליהו, אמונה וביטחון, חובת הלבבות, מסילת ישרים:  ספרות המוסר עליה מתבססת כתיבה זו היא בעיקר11

חוסן ', נפש החיים שער ד, )א"א אחי הגר"ר(מעלת התורה : ספרים על חשיבות לימוד התורה. ועוד,  מכתב מאליהו
להרחבה בעניין ביסוס העולם הרוחני של . בנין עולם וכדומה, ימוד התורהליקוטי החפץ חיים על ל, חומת הדת, יהושע

עמודים ', פרק ז, בן תורה וישיבה) ח"תשל(בספרו של הרב יואל שוורץ  ' בחור הישיבה על ידי לימוד ספרי מוסר ר
  .   ח"ק- ד"צ
ל מאפייניה ניתן ללמוד ע,  ספרות ההדרכה מהווה מקור מרכזי להבנת הנורמות וההתנהגויות המחוזקות בקהילה12

לכן אם אני רוצה לכתוב על הנושא ולהקיף אותו אז אני יכול להגיד כל הדרך מכל המקומות …: "מהראיון עם אליהו
אבל ברגע שאני כותב הלכה למעשה אז , אחד את השני גם כן, חולקים, עם כל הציטוטים עם כל הפירושים שסותרים 

עניין של הלכה זה בא רק בעקבות העניין הזה של המחלוקות וחוסר הבהירות כל ה, אני לא צריך להיכנס לזה בכלל
? זה ים של דברים אז מה ההלכה באה ואומרת ,  אין לי שום אפשרות-אם אני צריך לפסוק מתוך התלמוד , מתוך

ת  אתה רוצה לבדוק א-  אני מגיש לפניך דברים רק את המסקנות המעשיות תעשה ככה ותעשה ככה וזהו -תשמע 
ל כל הספרות שקראת זה ספרים "כנ, הלכה זה לא מקורות הלכה זה שורה תחתונה , תיגש למקורות? הדברים לעומק 
אלא מתייחסים באופן מעשי , ספרי הדרכה מעשיים שלא נכנסים להגדרות  תיאורטיות של הדברים, מאד מעשיים

  ).  18' עמ, אליהו(…מה אדם צריך לעשות
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את שופכת אור על הקווים המקובלים המנחים את נשות הקהילה כיום וניתן ספרות ז. וכדומה

  . ללמוד ממנה רבות על הפרושים ועל סוגי ההתנהגות המקובלים על חברי הקהילה

השתייכותם , הישיבה בה הם יושבים, תפקידם: יש לשים לב גם לכותבי הספרים  

ועל תפוצתם של הספרים התייעצתי על מנת ללמוד על הכותבים ). חסידים, ליטאים(הקהילתית 

בכל זאת נותרו ספרים אשר לא ניתן היה לחשוף את מחברם או . רבות עם אנשי מפתח שונים

החלטתי לשלב בכל זאת גם ספרים מסוג זה בתנאי שעסקו ישירות . השנה והמקום בו התפרסמו

, )בדה זו בהערהתוך ציון עו(כמו כן שילבתי גם ספרות חסידית כאשר עסקה בעבודה . בפרנסה

הן ) במכתבי ההמלצה על הספר(זאת משום שהיא מופצת בקהילה החרדית ומקבלת הסכמה 

  . מגורמים ליטאיים והן מגורמים חסידיים

. הספרות הינה מגוונת הן מבחינת התכנים המועברים והן מן הבחינה הצורנית, כאמור  

ספרות המופנית לנשים איננה . לוכותבי הספרים משתמשים בכלים רבים על מנת ליצור הבחנות א

מקפידים , כאשר היא משלבת טקסט מקראי או אחר. עמוסה בציטוטים רבים מן המקורות

בספרות זו נעשה שימוש רב יותר . לפרש את הכתוב באופן חד משמעי) בדרך כלל גברים(הכותבים 

לא גם ההקפדה איננה רק בהצגת הפירוש המתאים א. בטקסטים מקראיים כסמכות מרכזית

כך למשל בספר .  הטקסט המקראי בא לשרת מגמות אלו ולחזקן. בהגדרת ההתנהגות הרצויה

  ): ט"כ-ז"כ' עמ(, כותב הרב שאול וגשל) ח"תשנ (אושרה של אשת תלמיד חכם

  

ל מפרטים "חז. לבעלה לא השתנה מאז בריאת חוה" עזר"תפקיד האישה כ…"

כך יתפנה ). גמרא יבמות סג( הילדים וחינוך, הכנת הארוחות, ניהול הבית: תפקיד זה

נשים רבות מסוגלות להשתתף בפרנסת . שלו ולהשתדלות בפרנסה' הבעל לעבודת ה

. הבית או לשאת בעול הפרנסה בעצמן כדי לאפשר לבעל ללמוד תורה ללא הפרעה

האישה יכולה להוסיף על תפקידיה הבסיסיים ולהיות עזר אמיתי לבעלה על ידי יחס 

ערכם של אלה לא .  על ידי עידוד במילים וסבר פנים יפות ונעימות,חיובי ותומך

נוכחותם או העדרם עשויים לקבוע את יחס הבעל ללימוד התורה ואת ; יסולא בפז

  ..."הישגיו

  

כפי שמפרש אותם , ל"המוכר מן המקורות מתפרש באמצעות דברי חז" עזר כנגדו"המושג   

 בהמשך הדברים הוא מוסיף את הסיבה המקובלת .הכנת האוכל וחינוך, בניהול הבית: המחבר

ערך . שחרור הגבר מכל  תעסוקה על מנת שיוכל להתפנות ללימוד התורה: היום לעבודת האישה

כל שכן הדרכה לאישה כי היא יכולה להשתתף בפרנסת הבית או לשאת , ל"שאינו מופיע בפרוש חז

  . בעול הפרנסה בעצמה למען לימוד התורה
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הוא ,  נעשה שימוש רב בספרות הנשים על מנת לחזק פרשנות מסוימתאמצעי נוסף בו  

" סיפורים מן החיים"או ) כפי שעולה גם מספרות הילדים(שיבוצם של סיפורים מחיי צדיקים 

ניתן לראות דוגמא לכך מאותו . הבאים להמחיש את הדרך הנכונה בה האישה צריכה להתנהג

  : ספר

  

לאחר שנות . ו ידועים לי מבעלי הדבר עצמםהנה סיפור אחד מיני רבים שפרטי…"

אולם לא . יצא תלמיד חכם אחד להרביץ תורה במוסד מסוים" כולל"לימוד רבות ב

: שתי אפשרויות עמדו בפניו. עבר זמן רב והוא איבד את משרתו ונותר ללא הכנסה

. או להיכנס לעסקים, להשתמש בחסכונות שחסך כדי להשיא את בנותיו בבוא העת

תנגדה בתוקף לאפשרות השניה והציעה להשתמש בחסכונות עתה ולבטוח אשתו ה

שיספק להם את מחסורם ויזמן לבעלה משרה תורנית בעת שיעלה רצון ' בה

  ". …מלפניו

  

כאן מומחשת באמצעות הסיפור דרך ההתנהגות הנכונה והרצויה של האישה במצב של   

  : ה ברורה וחד משמעיתבהמשך הסיפור משבץ הכותב את מוסר ההשכל בצור. מחסור

  

הבעל היה שמח לחזור . למעשה עמדו בני הזוג בפני אתגר וניסיון בביטחון…"

מכיוון . אם רב היה פוסק שאכן זו הדרך הנכונה בנסיבות כאלה" כולל"ללימודיו ב

לא נתנה לו תשובה מיידית והחלטית אלא , שלא קל לפסוק שאלה בביטחון לאחרים

המתין ' בתמיכת האשה ובטחונה החזק  בה. יעזור' אולי ה - יעצו לו לחכות עוד מעט

וכעבור ארבעה שבועות בלבד הוצעה לו משרת הוראה שזה עתה ' הבעל לישועת ה

  "  …התפנתה

  

ההנחיה לאישה בטקסט זה מלמדת כי האל העמיד אותה בניסיון כאשר גזל מן הבעל את   

בחרה באפשרות , להם את מזונםהאישה שבחרה לבטוח באל הכל יכול שיספק . מקור מחייתם

ניראה כעת כיצד באמצעות . בזכות אמונתה של האישה נפתרו בעיותיהם של בני הזוג. הנכונה

  . שימוש במוטיבים אחרים מציגים את אותו הנושא בספרות המיועדת לבני תורה

ההשקפה העומדת מאחורי ספרות זו היא כי ימי הנעורים הם ימים של ביסוס ההשקפה   

לכן דברי הרבנים בישיבה והספרות המתפרסמת בה ). ח"תשל, שוורץ(ית בענייני החיים התורנ

כפי שהם , חשובים במחקר זה להתבוננות על הערכים וההתנהגויות המצופים מבן התורה

) ט"תשמ (גדולה מלאכהנתבונן בדוגמא מתוך הספר של הרב יואל שוורץ . משתקפים בספרות זו

  :40-43' עמ
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וכבר הבאנו את , הוא חשובה היא מאוד-ברוך- עשיו של הקדושהשתתפות במ…"

אולם . ששאף לשלב את תלמידיו בבניין עולם, ר עזריאל הילדסהיימר"דעתו של הג

עליהם , שבני תורה, הם גרסו. כבר כתבנו שדעת שאר גדולי ישראל שונה בנידון

תנא דבי אליהו (ונאמר . שהוא בניין לא פחות חשוב, לעסוק בבניין הרוחני של העולם

עוד אמרו ". אל תקרי בניך אלא בוניך, ורב שלום בניך) "הנאמר בסוף תפילת שחרית

אלו תלמידי חכמים , תלמידי חכמים קרויים בנאין): "'א, ד"שבת קי(רבותינו 

כל המקבל עליו עול ): "'ו', אבות ג(עוד נאמר ". שעוסקין בבניינו של עולם כל ימיהם

שהמקבל עליו עול תורה , משמע". ל מלכות ועול דרך ארץתורה מעבירין מעליו עו

דרך ארץ ראוי " עול"שרק , יתכן לומר, אמנם. עדיף שלא יעסוק בענייני דרך ארץ

וקצת ראיה לדבר , אבל דרך ארץ לכשעצמו אינו סתירה לתורה, שלא יוטל עליו

, רתן קבעדורות הראשונים עשו מלאכתן ארעי ותו): "'ב, ה"ברכות ל(מדברי רבותינו 

, "עדה קדושה"ועוד נאמר על כמה מגדולי ישראל הכינוי ". זה וזה נתקיימו בידן

שנקראו בשם זה משום שהיו משלשלין את , ביאר) ט"קהלת רמז תתקפ(ש "ובילקו

ח יש "שגם לת, משמע מזה. שליש למלאכה, שליש לתפילה, שליש לתורה: יומם

שפטור , שמוסר עצמו לתורה לגמריאולם יש לחלק בין מי . לעשות בתיקון הבריאה

  )]. 'ב', אבות ב(ל "למהר" דרך החיים"ראה " […הוא מזה מכל וכל

      

ברכות וכדומה ומדבריהן של סמכויות , אבות: הטקסט עמוס בציטוטים מן המקורות  

ללא ידע של המקור והסמכות קשה להתמודד עם הקריאה . ל ואחרים"רבניות שונות כגון המהר

למשל , משבץ הכותב את הפירוש המקובל בשילוב עם המקורות, יחד עם זאת. וג זהשל טקסט מס

  ):מאותו ספר(

  

, צריך לכוון, ועליו להתעסק בענייני העולם, כל מי שאין תורתו אומנותו…"

. כאשר ישתדל לכוונה למטרת שכלול ובניין העולם, שמלאכתו תהיה מלאכת קודש

רבותינו למדו מפסוק זה בגמרא ". שבת יצרהל, לא תהו בראה): "ה"ישעיה מ(ככתוב 

כמו . כדי ליישב את העולם, שעל האדם לשאת אשה ולהוליד בנים) א"גיטין מ(

 יוצר הארץ לא על תוהו להיות ריקנית ברא -לא תוהו בראה):"שם(י "שביאר רש

  "… להיות בה יישוב יצרה-כי אם לשבת, אותה

  

חויב מתוך נסיבות חייו לצאת לעבודה כל מי שלומד בישיבה אבל מ: ההדרכה ברורה  

הפסוקים .  צריך לבחור בעבודה שתשאיר אותו במלאכת הקודש, )להתעסק בענייני העולם(

אשר יכולים לעודד את העבודה " ישוב העולם"המשובצים מן המקורות דווקא מחזקים פעלתנות ו

  : חכמיםשמיד אחרי פסוקים אלו מופיע הפרוש המתבקש בתקופה זו לתלמידי , אלא

  

אולם לתלמידי חכמים , שהעיסוק בבניין העולם הוא דבר חשוב, ביארנו למעלה…"

" נפש החיים"דברים אלו מפורשים בספר . עדיף שיקדישו את כל זמנם לתורה בלבד

כאילו עושה שלום בפמליא של מעלה , כל העוסק בתורה לשמה): " א"פרק י', שער ד(
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כאילו : רב אמר' מעוזי יעשה שלום לי כואף יתחזק ב: שנאמר, ובפמליא של מטה

לנטוע , ואשים דברי בפיך וכדומה: שנאמר, בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה

: אמר הקדוש ברוך הוא, "'חכמת בנתה ביתה כו"ובמשלי רבתא ...שמים וליסוד ארץ

אם זכה אדם ולמד תורה וחכמה חשוב לפני כמו שברא שמים וכאילו העמיד כל 

בני היו : אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: אמרו" אשת חיל"' ושם בפ. לוהעולם כו

ומעלה אני עליכם כאילו אתם מעמידים את כל , מתעסקין בתורה ביום ובלילה

כי , "ריע"שכל הוסק בתורה נקרא : ולכך אמרו בפרק מעלות התורה...העולם 

מות בעסק כיוון שהוא מקיים עתה כל העול, כביכול נעשה שותף ליוצר בראשית

  ..."ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובהו, תורתו

  

הבנתו . ספר זה המיועד לתלמידי ישיבות עמוס בציטוטים מן המקורות ודברי המפרשים  

בימינו על : המסר יחד עם זאת ברור והוא כתוב בכל סוף פרק. כרוכה בידיעה של מקורות אלו

 הרעיון חוזר על עצמו שוב ושוב בספרות לבני .תלמידי חכמים לדבוק בלימוד ולא לצאת לעבוד

מודגמים לאורך כל הספר המקורות העוסקים בפרנסה והשיטות השונות , יחד עם זאת. ישיבות

  . לפרשנות של פסוקים אלו

. סוג נוסף של ספרות שנאספה בקהילה הוא חוברות וקונטרסים בנושא עבודה ופרנסה  

 ומיועדות לגברים בקהילה ואשר כוללות התייחסות מדובר בחוברות קצרות בדרך כלל הנכתבות

לעתים כתובה , ספרות זו עמוסה בציטוטים ומובאות מן המקורות. לנושא הפרנסה באופן ספציפי

כך . כפי שראינו בספרות של בני ישיבה" הרצויה"י ולא תמיד מובאת בה הפרשנות "בכתב רש

  :   זהב-כתב על ידי הרב אברהם משי שנילקוט דברי התעוררות על ענייני פרנסהלמשל מתוך 

  

י ועל רוב חסדיו ממה שהוא "ידוע ומפורסם כי עניין הפרנסה עדות על נפלאות הש "

) ח"פסחים דף קי(ל "והוא שאמרו רז, נותן לחם לכל בשר ומחלק מזונות לכל בריה

ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל "למה נקרא שמו הלל הגדול על שם שהקב

כי הוא יתעלה הנותן לכל אחד ואחד צורך פרנסתו ודי מחסורו אשר יחסר , תיובריו

כי , פ שאינם ראויים לכך"וכן לכל אומה ואומה משבעים אומות שיש בעולם ואע. לו

יש בינהם כמה אומות שאין להם תורה ולא שום לחלוחית של מצווה אלא שהם 

כל ודעה גם כמה מיני חיות עובדי עבודה זרה כן כל בעלי נפש התנועה שאין בהם ש

) 'ז ט"תהילים קמ(ומיני רמשים במדבר שהוא מטריף אותם ומשביעם וכענין שכתוב 

והכל כאחד ניזונים ומתפרנסין מצד חסדו הגדול התמידי ' נותן לבהמה לחמה וגו

. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו) ו"קל, תהילים(ה "וכן אמר דוד ע, שאינו פוסק

ה זן את העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כינים "הקב) ב"ז מ"ע(ל "ודרשו חז

כלומר מן הגדול ועד הקטן שבמין החי שאינו מדבר כי הוא יתעלה נותן לכולם 

ה רועה שנאמר "ועל שם בפרנסה נקרא הקב, הפרנסה ונותן להם את אכלם בעתו

מה הגאולה ובמדרש תהילים רועה ישראל האזינה . רועה ישראל האזינה) 'תהילים פ(

ר שמואל בר נחמן אף הפרנסה גדולה מן הגאולה "פלאים אף הפרנסה פלאים א
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והפרנסה על ידי . המלאך הגואל אותי) ח"בראשית מ(שהגאולה על ידי מלאך שנאמר 

) 'ב' תהילים פ(האלקים הרואה אותי וכתיב ) ו"ח ט"בראשית מ(ה שנאמר "הקב

  " …)א"כד הקמח דף סו ע. (רועה ישראל אזינה

                 

  
כתבים מסוג . חוברות אלו מתמקדות בנושא הפרנסה ומתייחסות אל המקורות הדנים בה  

ספרות זו דורשת בקיאות רבה . זה עמוסים בציטוטים וכתובים באותיות צפופות וקטנות

  . המוכרים לגברים מהלימוד בישיבה, במקורות

ספרות זו . מכרת היום רבות בקהילהסוג נוסף בו השתמשתי במחקר הוא ספרות הילדים הנ  

בעוד שבעבר השתמשו בספרות ילדים .  בעיקר משנות השמונים13התפתחה רבות בקהילה החרדית

ספרות הילדים . בכתיבה של ספרות ייחודית לילדי הקהילה, מתורגמת עוסק המגזר החרדי היום

הספרות נכתבת בעיקר ). 1993, מליחי(הפכה בשנים אלו כלי נוסף להסתגרות של חברי הקהילה 

על ידי נשים והיא כוללת ספרות מקורית ומתורגמת או עריכה מחדש של סיפורים ידועים 

הספרות היא בעיקרה ספרות דידקטית אשר תכליתה להורות . ל וכדומה"ספרות חז, מהאגדה

מתוך . 14לקורא וללמדו דבר מה על המציאות הממשית תוך שימוש במוסר השכל ככלי מרכזי

זו ניתן יהיה להבין את הערכים והאידיאלים המועברים לילדי הקהילה ומכאן חשיבותה ספרות 

                                                           
  
  
מתוך הראיון עם דבורה אישה , ך שעברה הקהילה ביחס לספרי הילדים כיוצרי גבולות אפשר ללמוד על התהלי13

וכל אנשי החינוך , אז לכן היו חייבים לשים גבולות…":ליטאית העובדת במשרד החינוך ואחראית למגזר החרדי
בנותיי ס היסודי של "אני כשהתבקשתי לשלוח רשימה מומלצת של ספרים לביה. ומבינים אותם, שמים גבולות

" הלורד הקטן" "אוליבר טוויסט", "לאסי חוזרת הביתה: " את מה שקראנו בילדותנו–מה כתבתי שם . הקטנות
  …המון ,  אני קראתי המון…"אן מאבונלי"ו" אן שרלי. " כל הספרים  שקראנו–" נשים קטנות" "אמיל והבלשים"

אבל את . גם אני קראתי את הכל,  תראי–לי היא אומרת . היא שלחה לי פתק. אז המנהלת היא מאוד ידידה שלי
לאסי "מה פסול ב,  תראי–אמרתי לה . כי יש בעיה, שהיום חלק מהדברים האלה לא אוכל להכניס, צריכה להבין
הם , אבל נשים קטנות אני לא מוכנה להכניס. אלה בסדר,  היא אומרת לי בסדר…" פוליאנה"או " חוזרת הביתה

ובכל ספר ,  או אפילו ספרים שהיה סופר חרדי להמן שהוא כתב אותם בגרמניה של פעם…יעשו לי פה שמח, יבואו פה
. בצורה יותר נקייה.  אז היום לקחו את הספרים האלה ועיבדו אותם מחדש…רומן יהודי כזה... היה איזשהו רומן

 סופרת –מן ספרי להמן בעיבודה של מישהי בשם רבקה פריד: ואומרים, קוראים להם באותם שמות של הספרים
לא הייתה ספרות , הרבה שנים למשל, עכשיו. חדשה יותר, חרדית שישבה ואת כל הספרים הוציאה במתכונת מהודרת

שספרות מתורגמת , אמא שלי תמיד אמרה, זאת אומרת. היינו קוראים ספרות מתורגמת, מתאימה לציבור החרדי
הסלנג שם חוגג והמילים שם ... כי זה ... פרים האלהכל הס" חסמבה" "קופיקו"היא עדיפה על ספרות ישראלית כמו 

 שנים 8-9–אבל ב ,  היא הייתה בודקת…מאנגלית או לא יודעת מה, תמיד היא העדיפה ספר מתורגם... לא נקיות
בתחילה . וגם איכותי. התחילו לכתוב הרבה הרבה ספרות ילדים בציבור החרדי. האחרונות גם בנושא הזה חל מהפך

 יש …יושבות נשים. ולאט לאט הוציאו גם ספרים וגם קלטות שמתאימים.. אני עבדתי בגיל הרך, ואיוםזה היה נורא 
והן לוקחות גם ציירות , והן יושבות וכותבות ספרים מאוד איכותיים, הרבה נשים שיש להן כשרון כתיבה מאוד רציני

יש . אבל משלמים, היא משקיעה. על רמההוא מוגש ממש ,  הוא מוגש על נייר כרומו–והספר הוא לא מכוער . ברמה
כמו שפעם היה הכטקופף שהיה מצייר את כל התמונות המספרות וכל , כמה ציירות מאוד רציניות בציבור החרדי

לגיל . ספרים מאוד יפים,  הם אוכלים כמו לחמניות…אז היום יש אסתר פריזן שהיא מציירת מדהים, הדברים האלה
, דבורה" (…והם ספרים שערוכים ברמה לא פחותה ממה שהולך היום בציבור החילוני... לגיל הבוגר וכל מיני, הצעיר

  ). 10' עמ
הסיפור הריאליסטי מבטא שאיפה לחקות את החיים .  הסיפור הדידקטי שונה במהותו מן הסיפור הריאליסטי14

או הוראות להתנהגות זאת לעומת הסיפור הדידקטי המיועד להנחיל לקורא השקפת עולם , בצורה המדויקת ביותר
הדמות שבסיפור מעוצבת בדרך . המאפיינים הדידקטיים של הספרות החרדית בולטים מאוד). ח"תשל, אבן(הנאותה 

גם . תגלם אידיאלים הפוכים, הרשע והמושחת, הדמות השלילית לעומתה בסיפור. כזו שהיא מציגה ערכים חיוביים
, חובב(טוב תמיד מנצח והרע יבוא על עונשו או יחזור בתשובה עלילת הסיפור הדידקטי מתאימה עצמה לכך וכן ה

1994:21.(  
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לשם כך היא . כסף ומקצוע, ספרות הילדים מטפלת רבות בנושאים של פרנסה.  הרבה למחקר

  . משלבת פעמים רבות אירועים שהתרחשו בקהילות יהודיות באירופה

   ):108-109, מה שקרה בעירה, ח"תשנ ,מתוך פוקס(לדוגמא 

    

אבי הרופא אמר . הפנים הראשונות שראיתי בעיני העצומות היו פניו של אבא…"

שבכסף יכול הוא ומסוגל לעבור לדירה מרווחת עוד יותר באזור העיר ולא , תמיד

והוא אינו חייב מאום לשלטונות , הוא אמר שכבר שנה אנו פה. בעירה הנידחת שלנו

הוא אוהב . אבל אבא אינו מסוגל לעבור עכשיו. כי הוא נשלח לשנה אחת, ששלחוהו

. אין הוא מעוניין לגור במקום אחר. את העירה הרוחנית הזו, את המקום הזה

ועכשיו אבא מרוצה כל כך , בתחילה רצה אבא שאלמד בבית עם מלמד פרטי

ששם טוב יצא לו בכל עיירות הסביבה כמלמד הגמרא , בבית המלמד' חדר'מלימודי ב

רואה הוא כמה , כשיושב אבא ובוחנני בתלמודי, בכל שבת, ובאמת. המוצלח ביותר

טוב אני לומד ושמח בלבו שלא אשמע לעצת ידידיו הרופאים שלמדו אתו את מלאכת 

הללו המליצו לו לשלחני ללמוד בבתי ספר אחרים במקום לשבת וללמוד . הרפואה

  " …כיאה לתלמידי חכמים, עם מלמד

  

אשר מטרתה , ת בתבנית סיפורית העומדת לרשות המחנךספרות הילדים החרדית נעזר  

התבניות בהן עוסקת הספרות נוגעות בעיקר לנושאים ). 1993, 1996, מלחי(להשפיע על הילד 

הבהרת ההבדלים בין טוב , ציורן של דמויות מופת הראויות לחיקוי, הישיבה, הקשורים במשפחה

ה מועברים מסרים שונים מתייחסת לערך אחת התבניות הרווחות דרכ. מרכזיות ושוליות, ורע

שימת הדגש היא על ערך לימוד התורה , בסיפור שראינו למשל. הלימוד ונועדה לחזק אותו

סיפורי הילדים משתמשים באמצעים רבים על מנת . וחשיבותו על פני כל מקצוע או פעילות אחרת

ב במוטיב הנס והפלא ושימוש ר, האדרת דמות בחור הישיבה, סיפורי צדיקים: לחזק ערך זה

  ). V - 2פרק ' על נושא זה ר(הנעשה לתלמידי חכמים 

ספרות הילדים בקהילה החרדית מתאפיינת בעיקר בהיותה ספרות שנענית לצורכי הילדים   

כי האינדיקטור המרכזי להגדרת ) 1996:416(מלחי טוענת . לאור האידיאלים המקובלים בקהילה

במובן זה ניתוח חברתי של הטקסטים . מתה לערכי הקהילהספרות ילדים חרדית הוא מידת התא

הללו הוא ממד נוסף העומד לרשות החוקר לבדיקה של ערכים ורעיונות שהסמכויות בקהילה 

, בראיונות רבים של בחורי ישיבה, כפי שנראה. מבקשות לחזק ולחנך על פיהם את חברי הקהילה

  .  י הילדים המוכריםמצויים באופן גלויי וברור רעיונות הטמונים בספר

אין ספרות הגברים דומה לזו . כפי שראינו הספרות בקהילה מכוונת לקבוצות המגוונות בה  

האמצעים , הספרות שונה מבחינת התכנים. של הנשים או לספרות לבחורי ישיבה ואברכים

ן בנוסף למיו. הדימויים המתחזקים וההמלצות ההתנהגותיות הנובעות מהם, הצורניים להעברתם
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מוינו הספרים גם על פי הנושאים בהם הם , הטקסטים על פי קבוצת היעד שלהם בקהילה

  : הצירים המרכזיים למיון זה הם. עוסקים

כאן מדובר בספרות העוסקת ). ספרי הדרכה, קונטרסים(ספרים העוסקים ישירות בפרנסה . א

יא מיועדת רובה ככולה ספרות זו איננה רבה וה. בהדרכה ספציפית לנושאים של תעסוקה ועבודה

  . לגברים

חלוקת : בתוכם פרקים הנוגעים לענייני. ספרים וחוברות העוסקים בענייני הדרכה וחינוך. ב

היחס , השימוש בכסף, תפקידי האישה, תפקיד הבעל, היחס לסוגיית הפרנסה, העבודה בבית

  .תורתו אומנותוסוגיית , היחס ללמדנות, הסתפקות במועט, היחס לעניינים חומריים, לממון

  . בדרכי המיון והפירוש של סוגיות אלו אדון בפרק הבא

  

  סיכום. 7

    

מחקר השדה בקהילה הליטאית בישראל שפותח בפרק זה מושפע משלושה גורמים   

קהילה "כ, כקהילה סגורה: ממאפייניה של הקהילה הליטאית בישראל, ראשית. עיקרים

. פליקט עם קבוצות שונות בחברה הישראליתהמצויה בקונ, "חברת לומדים"וכ" טקסטואלית

יחסי עם חברי הקהילה , כלומר: מן המרחק התרבותי ביני כחוקרת לבין הקהילה הנחקרת, שנית

מהגדרת , שלישית. כחוקרת חילונית והגדרת נושא המחקר  מתוך תפישת עולם שונה במהותה

של הקהילה דרך ' עולםתמונת ה'המסגרת התיאורטית ושאלות המחקר המכוונת לקראת בניית 

  . קטיגורית העבודה

גורמים אלו הם שהתוו את המסלול בו צמחו והוגדרו הכלים המתודולוגיים של מחקר זה   

אשר בעת ובעונה אחת חידדו את ההבנה במאפייניה של הקהילה ואפשרו את ההעמקה והרחבת 

בדרכים שונות אשר עזרו " אנשי מפתח"הכניסה לשדה המחקר נעשתה באמצעות . המחקר בה

יצירת הקשר הראשוני עם מרואיינים עודדה אותם להסכים . לשלב מרואיינים נוספים במחקר

שילובם של אנשי המפתח בחלק מהראיונות היה גורם מרכזי . להיפגש עמי גם מספר פעמים

האתגר הגדול בחקר הקהילה הליטאית לאחר . ביצירת אווירה נוחה וטובה לראיונות ולשיחות

אליה היה נעוץ בריחוקה ובשוני התרבותי העצום שלה לעומת קבוצות אחרות בחברה הכניסה 

הבנת . במובן זה היה המפגש עם הקהילה מפגש עם מודל שונה של חשיבה ודעת. הישראלית

ההבדלים הטמונים במודלים מחשבתיים אלו היא שאפשרה את יצירת הכלים וההבנה 

הליך של הכרות והבנה של המאפיינים הייחודיים גובשו הכלים תוך ת, בהמשך לכך. המתבקשת

המאפיין הראשון שהבחין את הקהילה מכל קהילה אחרת הוא היותה . של הקהילה נחקרת
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קהילות טקסטואלית , כפי שראינו. הנסמכת על גוף ידע היסטורי" קהילה טקסטואלית"

כתבי .  הקודשמתאפיינות בקידוד הנורמות האורתודוכסיות בצורה של קנוניזציה של כתבי

הקודש בקהילה מסוג זה אינם רק קטגוריות טקסטואליות אלא הם מקור סמכות טרנסצנדנטי 

)Holdrege,1996:IX .(הם מהווים עיקרון קוסמולוגי אינהרנטי המבנה מציאות , כלומר

)(Holdrege,1996:5 . המשמעות הצפונה בטקסט איננה רק משמעות השייכת לזמנים עתיקים

הוא מפעיל סמלים המכתיבים , בקהילה מסוג זה לטקסט יש תפקיד חי. נוצרהוקדושים בהם 

טקסטואליים -כתבי הקודש הופכים לעקרונות קוסמולוגיים סופרא. נורמות והתנהגויות

)(supratextual ,בקהילה החרדית פועלים . התנהגויות ותפישות עולם, בעלי השפעה על תפקידים

הילה המשבצים בדבריהם ובתפישת עולמם ציטוטים רבים עקרונות אלו בעיקר אצל הגברים בק

  . מן הכתבים והמקורות התורניים ההופכים לטקסטים בעלי סמכות עליונה

להבנת השיח הבנוי רבדים של , הם המפתח בקהילה מסוג זה, הטקסט והשימוש בו  

, "מורים"לשם כך השתמשתי ב.  פרשנויות שהיו מקובלות בעבר והם מקבלים פירוש מחודש היום

בדרך זו יכולתי להבין את . בחורי ישיבה עמם למדתי את הטקסטים הקלאסיים והמודרניים

מתוך השיעור . רובדי הפרשנות השונים הנובעים מן המקורות ומן הפרשנים בתקופות השונות

יכולתי גם ללמוד על הפרשנויות המקובלות בקהילה היום ומי הן הסמכויות הפרשניות המקובלות 

  . גבי תחום הפרנסה ונושאים הנובעים ממנוהיום ל

פרושים אלו והמחלוקות הנובעות מהם הם בעלי השפעה רבה על התנהגותם של קבוצות   

כך למשל בנושא בחירת מקצוע חברי הקהילה מנהלים דיון מחודש עם כתבי . שונות בקהילה

י אין להתפרנס ם הדגיש כ"בעוד הרמב. ם המעלה מתח רב ביחס לבחירתם בקהילה היום"הרמב

 מתייחסת הקהילה בהקשר זה דווקא לרבנים מודרניים ,"ולעשותה קרדום לחפור בה"מן התורה 

בסוגייה זו אני עוסקת (המתירים ומצדיקים את בחירת הפרנסה מן התורה ) כמו הרב דסלר(

  ).בהרחבה בפרקים הבאים

יכולת פיענוח של בקיאות ו. הדיונים בשיעורים היו כלי הכנה יעיל לקראת הראיונות  

חידדו את הבנתי בזמן הראיון , ציטוטים ומובאות תורניות המשובצות לתוך פסוקים ורעיונות

מאפיין שני שעלה בהקשר להבנה ופענוח בקהילה הוא היותה . ואפשרו אינטראקציה טובה יותר

הזמן המקום ו, מאפיין זה נלקח בחשבון כאשר עוצב הראיון מבחינת האווירה". חברת לומדים"

מורגלים באווירה הלימודית , חברי הקהילה שעברו את מרבית חייהם במסגרות ישיבתיות. שלו

ההנחה הייתה שבניית הראיון כסימולציה . הניסיון היה לעצב את הראיון על פי עקרון זה. שבה

מושג .  הראיון בחברותא-מתוך מאפיין זה צמח. ישיבתית יעניק למרואיינים תחושה נוחה

ברוב הראיונות שילבתי , לפיכך. ככלי לימודי הוא מושג מרכזי בעולם הישיבות הליטאיהחברותא 
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התכונן יחד עמי לראיון ופעמים רבות הוא זה , בחור זה. בחור ישיבה אשר היה שותף בראיון

שאל חלק מהשאלות והיה שותף פעיל בויכוחים ' מראיין שותף'. שקישר ביני לבין המרואיינים

כאן . הראיונות התחילו תמיד במתכונת של שיעור במקורות. אים שונים שעלושהתקיימו על נוש

אשר דנו במקורות אלו ופרשו " אחרונים"ו" ראשונים"הוצגו טקסטים חשובים של פרשנים 

רק . בכך שהכניסה לשיחה הייתה תמיד דרך גוף הידע התורני בו מורגלים חברי הקהילה, אותם

ת שאלתי שאלות ביחס לקהילה החרדית היום או שאלות אחרי דיון ממושך בסוגיות תורניו

  . אישיות על המרואיין

, יכולתם או רצונם של המרואיינים להיפגש בדרך כלל בשעות הלילה לאחר שעות הלימוד  

מאפיין זה מלמד על עיסוקם המרכזי של חברי הקהילה . חידדו את אווירת הישיבה והחברותא

כל המאפיינים הללו הצטרפו .  הלילה הקיימת היום בקהילהועל הנורמה החזקה של לימוד בשעות

יחד ליצירה של סביבה נוחה לשיחה וצמצמו את המתח הגדול שנבע מהיותי חוקרת חילונית 

  .מהאוניברסיטה

רובד נוסף בו השתמשתי אשר הפך משמעותי יותר ויותר לאורך המחקר היה איסוף וניתוח   

. היותה יצרנית טקסטים: פיין נוסף של הקהילהכאן התוודעתי למא. של טקסטים בקהילה

יש , בנוסף למרכזיות הטקסט בקהילה כמקור סמכותי המייצר משמעויות ומבנה התנהגות, כלומר

איסוף של טקסטים המתפרסמים בקהילה כיום , במובן זה. ייצור רב בתחום הכתיבה והפרסום

 השימוש באנשי מפתח הרחיב את גם כאן. היווה מקור חשוב  ללימוד על תחום העבודה בקהילה

דרך אנשי המפתח הגעתי לחנויות הספרים בקהילות השונות והם שעזרו לי . המידע על הקהילה

כמתורגמנים ומפענחים השתמשתי באנשי מפתח . לרכוש ולאסוף את הספרות הרלוונטית לתחומי

: י תחום העבודהגם על מנת לקרוא ולנסות לפרש את ההדרכות והרעיונות שמתפרסמים היום לגב

  . מקומה של העבודה בקהילה וכדומה, חלוקת העבודה בבית, בחירת המקצוע

איסוף , ראיונות בחברותא, "שיחות עם אנשי מפתח(בכל הרבדים של איסוף האינפורמציה   

, כפי שכבר אמרתי. עלתה בעיית הפרשנות, במחקר השדה) טקסטים בחנויות הספרים ושיעורים

זרים רבים על מנת לנסות להרחיב ככל האפשר את הדרכים להבין ולפרש השתמשתי בעוזרים וע

כמו כן שילבתי מקורות רבים ומגוונים של . את סוגיית העבודה בעולמם של הליטאים

אינפורמנטים , )עם מקורות, בחברותא(ראיונות מסוגים שונים , מקורות הלכתיים: אינפורמציה

הרבדים השונים של דעת ). רבנים וכדומה, ת מקצועבעלו/בעלי, תלמידי ישיבה(מסוגים שונים 

שהופקו מתוך השימוש בכלים מתודולוגיים מגוונים אפשרו את בנייתה של תמונת העולם 

  . בקהילה
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מפרשים ומפיקים את התימות , השאלה הנשאלת בסוף פרק זה היא כיצד ממיינים  

כיצד משתמשים .  לעבודההמרכזיות המבנות את תמונת העולם המצטיירת מחברי הקהילה ביחס

לשאלות אלו יוקדש . בחומר המגוון שאספתי וכיצד משלבים אותו בחקר תמונת העולם ובהצגתה

  . פרשנית במחקר זה-הפרק הבא העוסק בגישה ההרמנויטית 
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  IVפרק 

  

  ": מעגל ההרמנויטי"הכניסה ל

  רמות שונות של פרשנות בניתוח תפישת העבודה בקהילה

  

  מבוא . 1

   
“A person trying to understand a text is prepared for it to tell him something. 

That is why a heremeneutically trained mind must be, from the start, sensitive to 

the text’s newness. But this kind of sensitivity involves neither ‘neutrality’ in the 

matter of the object nor the extinction of one’s self, but the conscious 

assimilation of one’s own fore-meaning and prejudices. The important thing is to 

be aware of one’s own bias, so that the text may present itself in all its newness 

and thus be able to assert its own truth against one’s own fore-meaning” 

(Gadamer, in Bleicher,1980:109). 
 

מחייבים דיון בדרך בה , כפי שתוארו בפרק הקודם, שיטת העבודה והכלים שעוצבו במחקר  

הן באמצעות ראיונות ומפגשים על חברי הקהילה והן על ידי איסוף , פורש החומר המגוון שנאסף

של ' תמונת העולם'לפרש ולשרטט את , על מנת לחקור. הספרות המתפרסמת כיום בקהילה

יש לעצב גישה פרשנית הרגישה לרמות הדעת השונות ,  במושג העבודההקהילה דרך ההתבוננות

לשם כך אתמקד במספר . פרק זה יעסוק בהסבר מלאכת הפירוש בה נקטתי במחקר זה. שנאספו

הכניסה אל המעגל , חשיבותו ומהותו של חקר הטקסט בקהילה: היבטים של הניתוח ההרמנויטי

בסופו של הפרק אציג את .  שכבתיות של הטקסטהדרך בה הופקו תימות המחקר והרב, הפרשני

מבט זה אל הטקסטים העוסקים . המשמעויות לתחום העבודה כפי שהן טבועות במסורת הרבנית

בעבודה במסורת יוסיף נדבך נוסף לחקר המשמעויות למושג העבודה כפי שהן מצטיירות בקהילה 

בהם יוצגו התימות , יםפרישה פרשנית זאת היא שתאפשר את המעבר לפרקי הממצא. כיום

  .  המרכזיות כפי שעלו מניתוח הטקסטים והראיונות

של חברי " תמונת העולם"הדיון על הפעולה הפרשנית ינותח כאן כחלק מתהליך בניית   

בהמשך לתובנותיו של היידגר ניתן להגדיר את ההבנה כבעלת . הקהילה בתחומי העבודה

כבר צריך היה להבין , ר מוטל עליו להבטיח הבנהכי כל פרוש אש, משמע". סטרוקטורה מעגלית"

מטרת ההבנה .  מהווה בגישה זו כעין חוק יסוד של ההבנה1המעגל ההרמנויטי. את אשר יש לפרשו

                                                           
. שמקורה במחשבה הקלאסית העתיקה היא פעילות art interpretandi -" אמנות הפרוש"או " הרמנויטיקה" 1

בעת החדשה היא החלה . בראשית דרכה הייתה ההרמנויטיקה קשורה הדוקות לדת קרי לפרשנות כתבי הקודש
מכאן ואילך משולבת . להישען יותר ויותר על תודעה תיאורטית מדעית ולהשתחרר מהכפיפות לתיאולוגיה



  93

 - אלא להפך, הנחשפת באמצעות המחקר איננה רק בהבנת המעגל מבחוץ או ניסיון היציאה ממנו

, בדרך זו יכולה להיחשף תורתו). Colburn, 1986(היא משלבת את האתגר לחדור לתוכו ולהבינו 

  . תנועתו והשפעתו של הטקסט על התרבות הנחקרת

  Gadamer) 1975 ,1979 ,1980 (כי על הפרשן להיות קשוב למודלים , מוסיף לכך וטוען

בדרך זו הוא יהיה פתוח לצורה פרשנית שונה במהותה מזו , הטבועים בחשיבתו ובתפישת עולמו

 של המעגל ההרמנויטי במשנתו של היידגר הוא הרעיון שהפרוש שייך אחד ממאפייניו. שלו

  : היאHeidegerהמשמעות אם כך לפי . לתפישה המקדימה את ההבנה

  
"The concept of meaning embraces the formal existential framework of what 

necessarily belongs to that which an understanding interpretation articulates. 

Meaning is the ‘upon-which’ of a projection in terms of which something 

becomes intelligible as something, it gets its structure from a fore-having, fore-

sight, and a fore conception” (Heideger, 1962:193). 
 

כיצד מיישמים ? "נכנסים למעגל ההרמנויטי"כיצד : השאלות הנשאלות בהקשר זה הן  

כיצד מפרשים את הטקסטים המגוונים שנאספו ?  תובנות אלו בניתוח הממצאים שעלו במחקר

  ? והופקו באמצעות השימוש בשיטות המחקר המגוונות

מחייבת התייחסות למספר מאפיינים אשר ניצניהם , הכניסה למעגל ההרמנויטי במחקר זה  

המאפיין העיקר הוא מרכזיותו של הטקסט בקהילה ובעקבות זאת . הקודםהופיעו כבר בפרק 

במובן זה . כפי שכבר ראינו בפרק הקודם לטקסט בקהילה תפקיד מרכזי וחשוב. חשיבותו במחקר

ממשיכה הקהילה מסורת ארוכה של העמדת הטקסט כמקור האלוהי המקנה לו סמכויות 

, מד חשוב במחקר האנתרופולוגי והסוציולוגילפרשנות והפקת הטקסט יש מע, מאידך. מרכזיות

שני היבטים אלו ישולבו בפרוש של . לכן ההתבוננות בטקסט הפכה פעולה מרכזית במחקר זה

  . הראיונות והכתבים שנאספו בקהילה

יש לבחון תחילה את הדרכים , אם הטקסט הוא המפתח הראשון לכניסה למעגל הפרשני  

לשם כך יש לחשוף את נדבכי הטקסט ואת משמעותו . תבהן הטקסט משולב בראיונות ובספרו

יש להתבונן בדרכים בהן המרואיינים השתמשו בטקסטים ופרשו אותם . בקרב חברי הקהילה

האם המרואיין השתמש בטקסט , ניתן יהיה לשאול, למשל. ולחשוף נדבכים אלו, בדבריהם

                                                                                                                                                                      
מטרתה . ה לדיסציפלינה מדעית עצמאית בזכות עצמהההרמנויטיקה עם הדיסציפלינה המדעית והופכת בהדרג

 הייתה הצעת מתודות מתאימות לחשיפת המשמעויות הנסתרות של 19 -העיקרית של ההרמנויטיקה במאה ה
 מציעה גם מטרה נוספת לתרום 20 -ההרמנויטיקה של המאה ה. טקסטים עתיקים ובכך לתרומה להבנתם ההולמת

  ).בעיקר כפי שעולה ממשנתם של היידגר וגאדאמר(מדו בעולם מצבו ומע, טבעו: לעצם הבנת האדם
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ם הוא נעזר על מנת לבנות באילו מפרשי? או שמא השתמש בפרשנים מודרניים, תלמודי, מקראי

אילו פערים עולים בשיבוץ זה בין ? כיצד הוא משליכם לתוך חיי היומיום שלו? את תמונת עולמו

  :בעקבות דיון זה הפרק עוסק בנושאים הבאים? טקסט למציאות

  הטקסט ככלי להקצנה דתית: הגדרת הטקסט במחקר ככלי פרשני. א

  על טקסטים של העברטקסט של ההווה הבנוי : המעגל הפרשני. ב

  של הטקסט' רב דיבוריות'וה' הרפטיטיביות'עקרון : פרשנות והפקת התימות של המחקר. ג

  " הרב שכבתי"שלבי הניתוח והפקת תימות מן הטקסט . ד

  משמעויות לעבודה במקורות היהודיים: קולו הקדום של הטקסט. ה

  
  
  דתיתהטקסט ככלי להקצנה : הגדרת הטקסט במחקר ככלי פרשני.  2

  

עמידה על משמעותו בקהילה הנחקרת : הגדרת הטקסט במחקר זה משלבת אתגר כפול  

השימוש בטקסט הוא מאפיין מרכזי של הקהילה . פרשני- ומשמעותו האנתרופולוגית ככלי מחקרי

קהילות טקסטואלית מתאפיינות בקידוד ". קהילה טקסטואלית"לכן היא הוגדרה במחקר זה כ

כתבי הקודש בקהילה מסוג זה .  בצורה של קנוניזציה של כתבי הקודשהנורמות האורתודוכסיות

 ,Holdrege(אלא שהם מהווים מקור סמכותי טרנסצנדנטי , אינם רק קטגוריות טקסטואליות

1996: IX .(אלא שהן , קטיגוריות טקסטואליות אינן רק בבחינת תופעות טקסטואליות, כלומר

. Holdrege, 1996:5)(מבנה מציאות והתנהגות בקהילה מהוות גם עיקרון קוסמולוגי אינהרנטי ה

המשמעות הצפונה בטקסט איננה רק משמעות המיוחסת לזמנים עתיקים , בקהילה טקסטואלית

הוא מפעיל בה סמלים המכתיבים , לטקסט בקהילה מעין זו יש תפקיד חי. וקדושים בו הוא נוצר

טקסטואליים - סמולוגיים סופראכתבי הקודש הופכים לעקרונות קו. תפישות והתנהגויות

)(supratextualבמובן זה מתאפיינת . התנהגויות ותפישות עולם,  בעלי השפעה על תפקידים

קהילות "שהיא חלק מהמסורת היהודית המכירה , "קהילה טקסטואלית"הקהילה הליטאית כ

אשר עבורן יש לטקסט השפעה מרכזית ואופרטיבית בחיי היומיום , "מרוכזות בטקסט

)(Halbertal, 1997 .יק 'סולוביצ)כי הטקסט בקהילות חרדיות כיום מקבל משמעות , טוען) 1994

ההבדל המהותי בין הקהילות החרדיות לקהילות הגולה הוא . רבה יותר ככלי מפקח בחיי היומיום

) בקהילות הגולה(הריטואליזציה של פעולות שהיו בעבר , לטענתו. במעבר מאוטוריטה לטקסט

בדרך זו מתחזקים . חייבת מעבר דרך הטקסט הנותן להן הסמכה דתית פורמאליתמ, שגרתיות

הטקסט - הוא מוסיף וטוען כי עלייתה של תרבות. בחיי הפרטים) חומרא(מאפיינים דתיים 
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, הדת מועברת בקהילות כיום). 1994:74(התרחשה רק לאחר החשיפה למודרניות מחוץ לשטטל 

  :ר כחלק מהתחזקות הטקסט כסמכותדרך מוסדות חינוך שגדלו באופן ניכ

  

"If religion is now transmitted to the next generation by institutional education, 

small wonder that the influence of the educator has increased dramatically the 

sway of the scholar, the one most deeply versed in the sacred texts. For the text is 

now the guarantor of instruction, as the written word is both the source and the 

touchstone of religious authenticity…" (1994: 94).  
       

באים לידי ביטוי בקהילה ברמות שונות , כפי שכבר הראיתי בפרק הקודם, מאפיינים אלו  

המשבצים בדבריהם ,  טקסטואלית מצויה בעיקר בקרב הגברים בקהילהרטוריקה. של החיים

ההופכים לטקסטים בעלי , ובתפישת עולמם ציטוטים רבים מן הכתבים והמקורות התורניים

הטקסט מגדיר את המטען התרבותי של הקהילה ולכן הבקיאות בו היא תנאי . סמכות עליונה

  .מקדים לחברות בקהילה

 הדיון במאפיין הטקסטואלי של הקהילה הנחקרת ובהשלכה שיש ברצוני להרחיב כאן את  

הן , מתוך איסוף הנתונים בקהילה. למאפיין זה לפרשנות ולשיטת העבודה שנעשתה בעבודה זו

כמו כן ניתן היה . הופיע שימוש רב בטקסט כמאפיין חוזר ומרכזי, בראיונות והן בספרות על גווניה

שהיא מעיקרי האמונה ) הרמנויטיקה(פרשנית - הרבניתלמצוא בראיונות הסתמכות על המסורת

במובן זה הקהילה מהווה המשך לרצף . הרואה בפרשנות התורה המשך ישיר להתגלות האלוהית

הבדיקה , יחד עם זאת. היסטורי בו ראו קהילות יהודיות בטקסטים כפרשני הסמכות האלוהית

 נוספים לטקסט שיש להם חשיבות של מקום ושימוש בטקסט בראיונות ובספרים חשפה תפקידים

  .גוברת בקהילה

נחשפו הווריאציות הרבות , )transcription( השיקלוט –בתהליך הפיכת הראיון לטקסט   

אם נתבונן . והשימושים המגוונים בטקסט אשר המשותף להם הוא ראייתו כסמכות אלוהית

 מטרות המשתנות על פי כי הטקסט משמש בקהילה לכמה, ניתן יהיה לומר, בכוחותיו של הטקסט

  : הקונטקסט והשיח

לעיתים שימש הטקסט מכשיר מטפורי או כמשל בלבד שנועד לחזק עמדה : הטקסט כמשל. א

  .   כלשהי או ערך של המרואיין או הכותב

 פדגוגי שנועד להורות - פעמים רבות נעשה בטקסט שימוש כמכשיר חינוכי: הטקסט ככלי פדגוגי. ב

   . על ההתנהגות הנכונה
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. הטקסט פעמים רבות שובץ אל תוך תמונת העולם של המאמין: קונקרטיזציה של הטקסט. ג

המתווה התנהגות ומנחה את חיי היומיום של , הפך למודל חי, באמצעות תהליך של קונקרטיזציה

  . יוצר את גבולותיה ומעצב את אפיוניה, מבנה מעמדות בתוכה, הקהילה

שימוש רב נעשה בטקסט כמכשיר מרכזי ביצירת : מסורתהטקסט ככלי המחבר את הקהילה ל. ד

יצרו , באמצעות הטקסט הקדום ושיבוצו בראיון, כלומר. המשכיות היסטורית של הקהילה

, בדרך זו. המרואיינים קו דמיוני המחבר אותם לשושלת מפוארת של טקסטים בעלי עצמה רבה

כמו למשל . בוחרים לחזקהופך הטקסט לכלי המחבר את הקהילה למסורת מסוימת שחבריה 

  . אליה שואפים חברי הקהילה להתחבר, המסורת הלמדנית שהתגבשה בליטא

הטקסט כמכשיר לחיזוק תפישת האלוהות והחדרתה לתוך חיי : הטקסט כמכשיר טרנסצנדנטי. ה

הוא משמש לא רק על מנת להעביר ולספר על . במובן זה הטקסט הופך מעין חוויה דתית, המאמין

האל מוצג דרך הטקסט והקריאה בו . תיים אלא הוא נועד לחזק את האירוע הדתי עצמואירועים ד

  ). Halbertal, 1997(יוצרת אפשרות מפגש עם האלוהות 

מחייב בדיקה של , תהליך הפרשני המתבונן על מארג הפרשנויות והשכבות של הטקסט  

יש לשים לב , ו כןכמ. השימושים השונים הללו ושיבוצם בתמונת העולם של חברי הקהילה

לביקורות העולות בין טקסט לטקסט וליחסי הרטוריקה , לסתירות העולות בכל רובד פרשני

מתי נעשה שימוש בטקסט כסמכות : במובן זה יש לשים לב בניתוח ראיון או ספר. והפרקטיקה

. מיתולוגי והאם יש פערים וסתירות ביניהם-כמשל או ככלי היסטורי, ככלי פדגוגי, אלוהית

הרמות השונות של הטקסט והבנתן מציירות תמונה מורכבת של טקסטים המונחים זה על זה 

הם , יש לקחת בחשבון כי הטקסטים נכתבו בתקופות שונות.  ולכן יש לפענח קשת של משמעויות

עברו גלגולים של משמעויות סותרות ושובצו לתוך תמונת החיים , פורשו על ידי סמכויות מגוונות

הפיכת מארג זה לטקסט המחקרי על ידי שיקלוטו הניבה את . תנים לה הצדקהבדרך שהם נו

  .  הטקסט האחרון בו גם נעשה שימוש במחקר

  

  טקסט של ההווה בנוי על טקסטים של העבר: המעגל הפרשני. 3

  

) או הספר(דורשת ברור של תפקידיו השונים בראיון , ההתבוננות בטקסט כמוקד המחקר  

לשם כך יש להתבונן במעגל .  את רמות הפרשנות השונות הטבועות בותוך כדי ניסיון לפרק

כאשר כל אחד יכול לעמוד כיחידת , ההרמנויטי כמעגל הכולל מספר רמות וצפנים של פרשנות

  . ניתוח עצמאית
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טוען כי על מנת להבין את המבנה הפרשני יש להתבונן בטקסט כיחידה המכילה ) 1981(ברת   

). או במקרה זה המופק מן הדיבור( הטמונים בטקסט הכתוב או המדובר ,קודים או קולות שונים

יש לשים לב לכמה שאלות המתייחסות אל , בהתבוננות על הטקסט שהופק בראיון, בהמשך לכך

  : הטקסט

? ל"דברי חז, טקסטים מן המקרא: אילו הם הטקסטים אותם בוחרים המרואיינים לצטט. 1

האם השימוש בתלמוד נועד להבניית נורמות של , משלל? האם יש שימוש רב יותר במפרשים

  . התנהגות והאם הוא מהווה את הטקסט הלימודי החשוב ביותר בקהילה

 או באילו מפרשים הם משתמשים על מנת לחזק ?כיצד מפרשים המרואיינים טקסטים אלו. 2

  ? את טיעוניהם

רואיין יש התייחסות האם בתהליך הפרשנות של כל מ? מהי תפישת הזמן ותפישת הפרשן. 3

האם יש התייחסות ? לזיקה שבין הטקסט לתקופה ולזמן שהולידה אותו ולאקלים שבו נוצר

בעיקר עצם עיסוקו כרופא (ם "לדוגמא דמותו של הרמב, לאישיותו של הפרשן ולמעשיו בעת ההיא

  ). יחד עם פועלו התורני

משתמש המרואיין בפרוש  כיצד ?האם הטקסט מחדד גישות נורמטיביות או ביקורתיות. 4

או שמא מדובר , האם הוא הגדיר אותו כחלק מן הפרשנות המקובלת בכתבי הקהילה? שהוצע

  ? חתרנית, בפרשנות ביקורתית

האם יש מתח בין הרטוריקה למה שהמרואיין מגדיר ? כיצד בא לידי ביטוי התרגום לפרקטיות. 5

ושיו לתוך חיי היומיום שלו או של כיצד יוצק המרואיין את תכולת הטקסט ופיר? כפרקטיקה

בין כתבי הקודש לעולם ההווה ולמציאות ) ולפערים(כאן עולות שאלות הנוגעות ליחסים ? הקהילה

המתחים והגישות השונות ביחס לעבודה של כל אחד , בדרך זו עלו הבעיות. היומיומית של הפרט

ית היום ולגבי השקפתו שלו לגבי הקהילה החרד; מהמרואיינים לגבי תפישתם את היהדות בכלל

כאן עולות פרשנויות ברמות שונות של טקסטים המתפרסמים בקהילה . ביחס למקורות היהודיים

ניתן לראות בשלב זה את המחלוקות בדבר חיי היומיום של הקהילה ונורמות ההתנהגות . היום

, הפרשנות החדשהבדרך זו ניתן היה להבין כיצד מצטטים את המקורות כיום לאור .  הנדרשות בה

ולראות איזה מקורות בוחרים המרואיינים או כותבי הספרים לצטט ומהי הפרשנות הרשמית 

  :מבנה המעגל ההרמנויטי מוצג בדיאגרמה הבאה. לגביהם בקהילה כיום
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  של הטקסט' רב דיבוריות'וה' הרפטיטיביות'עקרון : פרשנות והפקת התימות של המחקר. 4

  

“…The fieldworker is both an artist and a researcher, engaging in creative 

thoughts and constructions as well as making scientific observations and 

discoveries…” (Bond, 1990: 275-276).   
  

ניתוח בהן השתמשתי להבנת תמונת העולם על מנת לנסות ולהסביר את דרכי הפרשנות וה  

אשתמש בהיבטים מסוימים של הגישה הסטרוקטורלית , של מושג העבודה והפרנסה בקהילה

במובן זה ישלב . בשילוב עם ההרמנויטיקה הפנומנולוגית, סטרוקטורלית לחקר הטקסט- והפוסט

 הפעולה הפרשנית .מיכאיל באחטין ומישל פוקו, פאול רקייר: הניתוח חלקים מהנחותיהם של

במחקר זה משלבת את חשיפתן של סטרוקטורות מסוימות הצפונות בטקסטים מרכזיים של 

ההשלכות החברתיות של ,  קרי-יחד עם פרוש הרמנויטי ברמה החברתית , הקהילה הנחקרת

לפני הבהרת הדרך ). פסיכולוגית או ביקורתית, ספרותית, ולא המשמעות האסתטית(הטקסט 

  
 טקסט

 

 
 

 

’אפרשן

’בפרשן ’גפרשן

’דפרשן

 מתח מציין

 תימות
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מחקר כדאי לשים לב כי מדובר בשימוש סלקטיבי במסורת ההרמנויטית שכוללת הפרשנית של ה

ראוי להתייחס לכך שהמחקר שם במרכזו , כמו כן. בחובה רעיונות ודרכים שונים ואף סותרים

ניתוח ופרוש של קהילה דתית שכבר עסקה מימים ימימה בפרשנות והיא טומנת בחובה מסורת זו 

המסורתיות מציעות לקורא וללומד קריאות " דרש"וה" פשטה"דרכי . כמצע עליו היא חיה

בה ניצב השכל הישר של הקורא , "אור פנימי"קריאה המודרכת על ידי , ביניהן. ופרשנויות שונות

, )275: 1989, לוי" (הקריאה המלומדת"יחד עם זאת באה . שהוא בעל משמעות וכוח, מול הטקסט

של החקירה הטקסטואלית ודרך עיניהם של מפרשיו המשקיפה על הטקסט דרך עיניה הייחודיות 

  . מזמן עבר

 בין טקסט לשיח חשובות לעניין ניתוח הטקסט )Ricoeur, 1971(ההבחנות של ריקייר   

אשר התבונן בסמלים כמכשירים המצביעים על משמעות , בניגוד לגירץ. ותפישתו במחקר זה

 ריקייר רואה בסמלי התרבות כמצמיחים גישתו של, ומעניקים תוקף לקיום על ידי יצירת מודלים

שימוש בגישה זו מעניק עושר רב יותר לניתוח משום ). Bynum, 1986:9(ויוצרים רעיונות כל הזמן 

העברתו , כלומר). 1977, 1974, 1971(שהטקסט לפי ריקייר הוא הדקונטקסטואליזציה של השיח 

, רכת הלינגוויסטית או החברתיתוהבנייתו כאלמנט במע, מן הפרטיקולריות של המדבר והמקום

לפיכך יתכנו . עבור ריקייר הטקסט הוא שיח המתוקן על ידי הכתיבה. תוך מיקומו מחוץ לזמן

הניתוח ההרמנוייטי יכלול שתי . הבניות שונות של חוויות דתיות דרך טקסטים וסמלים שונים

הטקסט ובשלב  השני כלומר ניתוח סטרוקטורלי של , פעולת ההסבר: פעולות המשתלבות זו בזו

  ).Ormiston & Schrift, 1990(פעולת הפירוש וחיבורו לתופעות חברתיות רחבות יותר 

: בעוד אחרים הפרידו ביניהן(' הפרוש'לפעולת ' ההסבר'ריקייר בהגותו מחבר בין פעולת   

משמע לדון בטקסט מבלי להתייחס , לדעתו ההסבר). ההסבר למדעי הטבע והפרוש למדעי הרוח

בעוד הפירוש משמעו  לקשר את הטקסט עם , ולהבינו על סמך יחסיו הפנימיים, בר או לעולםלמח

לפי גישה זו מתעלם מן ההקשר בעוד שהפירוש , ההסבר. העולם החי של המציאות ולעגנו בהקשר

  ). Ricoeur,1971:557(מתחשב בהקשר 

טען כי לכל אירוע , )סוסייר לגבי השפה- תוך התנגדות לרעיונותיו של דה(מיכאיל באחטין   

כל מילה המשוגרת לזירה החברתית . של שפה יש להתייחס בקונטקסט החברתי בו הוא נוצר

היא , לא ניתן לדעתו להפריד בין השפה לחיים החברתיים. מרמזת על דיאלוג ולכן מזמינה פרשנות

 של בני צבועה בשכבות סמנטיות הנובעות מאינטראקציות ומאבקים בלתי פוסקים, תמיד נגועה

בכל רגע נתון של חייה : "באחטין מוסיף לכך). Selden & Widdowson, 1993:127(האדם 

יחד בקרב סתירות חברתיות -זו התגלמות החיים: ההיסטוריים הלשון היא רב דיבורית כל כולה
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בין כל מיני קבוצות חברתיות ואידיאולוגיות , בין תקופות בעבר, ואידיאולוגיות בין ההווה לעבר

אלו של רב דיבוריות חוצות זו " לשונות. "בין חוגים וכיוצא בזה, בין זרמים בין אסכולות, הווהב

).  1989:83" (חדשות אופייניות לחוג חברתי מסוים" לשונות"את זו באופנים רבים ויוצרות 

יש בו טלאים רבים של ": רב דיבורי"החוקר המתבונן בטקסט לפי גישה זו יראה אותו כמבנה 

על פי .  חוגים אופנות וכדומה, בעלי סמכות, זרמים, גילאים, רגונים מגוונים של דורות'ת וגלשונו

ת לשים לב לסגנונות וללשונות הרבים המשובצים בטקסט לפענח את /ת חייב/החוקר, גישה זו

, בחטין" (רב סגנוניים ולעיתים אף רב לשוניים, רב קוליים, הרב דיבוריים"הרבדים הרבים 

1989:53.(    

סגנונות וקולות מגוונים מבנים את הטקסט ומהם נלמד הדיאלוג החברתי הנשמע , לשונות  

הקולות החברתיים וההיסטוריים המבנים את הלשון על גווניה וצורותיה מתארגנים . ממנו

ניתן .  עמדות וערכים חברתיים שהדובר בחר להעביר לחוקר, בטקסט למערכת שמבטאת נורמות

במקרה זה (הטקסט ". טקסט הרב שכבתי"ותיו של דרידה הגלומות ברעיון הלהוסיף לכך את עמד

המונחות זו על גבי זו והן ברות חלופיות , מורכב מכמה שכבות טקסטואליות) הטקסט המחקרי

  .Caputo, 1997)(שלו " הדקונסטרוקציה"במובן זה כל קריאה של טקסט היא אירוע של . תמידית

ט יש להוסיף את היחס שלנו בזמן מלאכת פרוש הטקסט להנחות אלו ביחס לפענוח הטקס  

יש לשים לב כי . או במקרה של ראיונות גם לזה שממנו הופק הטקסט הנחקר, לזה שחיבר אותו

לכן אין (איננו יכולים להתעלם מכל מה שחיצוני לטקסט ) ולא מבקרי הספרות(כחוקרי תרבות 

ך חוקרי תרבות ישלבו לפרשנות את לשם כ). אפשרות להתבונן בטקסט כעולם ומלואו בלבד

התייחסות לרקע ההיסטורי והחברתי בו נכתב הטקסט לעומת הזמן בו : הקונטקסטואליזציה

ההנחה היא שהמסרים המועברים מן . ובאותה מידה למחבר של הטקסט,  הוא נקרא ומפורש

פועלות דובר אינו תמיד מודע להשפעות המגוונות ה/וודאי שהמחבר. היצירה הם מאת המחבר

ניתן .  אבל ברור כי הוא מנסה להעביר מסר אשר יש לחקור אותו בהתאם למידע על דוברו, עליו

שיח לפי . אשר לדעתו ניתוח השיח חייב לקחת בחשבון את ממד הכוח, לשלב את טיעוניו של פוקו

למי יש את הסמכות לדבר ', אמת'מה הם הקריטריונים ל, השקפה זו קובע מה מותר להגיד

  . ובולכת

יש לשים לב לממד , ודוברו" רב דיבוריים"מאפייניו ה, לאחר התבוננות ברבדיו של הטקסט  

עד כה התייחסתי אל הטקסט כמושא מחקרי המתחשב בשני . יחס הפרשן לטקסט: נוסף בניתוח

פרוש הטקסט כיחידה נפרדת בשילוב עם פרוש הטקסט תוך התייחסות לדוברים :  היבטים

תהליך זה כולל קריאה ואינטרפרטציה של . אומר אותו/ולדובר הכותבהשונים הטמונים בו 
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אך קיים ממד נוסף . הטקסט המחקרי כיחידה העומדת בפני עצמה והיא בבחינת עולם ומלואו

שילוב נקודת הראייה של הפרשן לתוך מאגר : שיש לקחת בחשבון בניתוח הטקסט המחקרי

רתי בפרק הקודם על בעיית הפרשנות כבר דיב. האינטרפרטציות הרבות שעומדות במחקר

שהיו " אנשי מפתח"אחד הפתרונות לבעיה זו היה בשימוש ב. והפענוח של כתבי הקהילה

יחסי הפרשנות שנוצרו עם המתווכים ). בפרק הקודם' להרחבה ר(מתורגמנים ומתווכי פרשנות 

 לפרוש נוסף על של הנחקרים ושלי ובאופן זה הוחזר חומר שכבר פורש, אפשרו התבוננות נוספת

במושגיו  (2"טקסט פתוח"במובן זה הפך הטקסט המחקרי פעם נוספת ל. ידי חברי הקהילה עצמה

. המזמין פרוש חוזר של הנחקרים ושלי כחוקרת הנוטלת חלק פעיל בהתהוותו) של אומברטו אקו

ליך במובן זה יחד עם ההשתתפות הפעילה בראיונות ניתנה לי אפשרות חוזרת להיות שותפה בתה

  .המעניק מעין תוקף ועיון מחודשים לפרוש ולניתוח, פרשני חוזר

  

  "  הרב שכבתי"שלבי הניתוח והפקת תימות מן הטקסט . 5

  

 - כלל השלב הראשוני של ניתוח הראיון  חלוקה, בהמשך  לרעיונות אלו ובניסיון ליישמם  

תה על פי הסגנונות החלוקה נעש. ושבירה של כל ראיון בפני עצמו מטקסט שלם לרבדים שונים

בשלב . 'קונקרטי וכו, מטפורי, מיתי: הדיבוריים השונים ועל פי סגנונות הטקסט והשימוש בהם

 על פי -השני שכבות אלו נבחנו לרוחב על כלל הראיונות ובדרך זו התחילו להתגבש תימות חוזרות

ב השלישי בשל. חזרה על תימה אחת מרמזת על חשיבותה למרואיינים: עקרון הרפטיטיביות

ראשיתה של כל תימה , כלומר. נבנתה כל תימה מתוך הפרוק של הרבדים הטקסטואליים בראיון

רק לאחר מכן צורפו רובדי הדיבור . או בטקסט הפרשני/בדיון על השימוש בטקסט המקראי ו

לכל תימה עקרון . אשר יצרו חלוקה לנושאים ותתי נושאים המרכיבים כל תימה, השונים

, עמדות, והיא מתייחסת להשקפה ספציפית על העולם הבנויה מערכים, גן אותהתיאורטי המאר

כל תימה בנויה לשונות שונים , כמו כן. שהן לעיתים נוגדות ודיאלקטיות, תפישות והתנהגויות

לשון המחנך או , לשון הסמכות הרבנית, לשון הסמכות הפרשנית, לשון האל: ומעבר מלשון ללשון

לשונות שיש לשים לב . לשון אפולוגטית וכדומה, לשון מטפורית, וסרלשון ספרות המ, מחנכת

  . ליחסי הגומלין ביניהן ולהשקפות העולם הסותרות שהן מייצגות, לסגנונן

                                                           
" טקסט פתוח. "לפי אקו מתחשב מראש בקורא בתור נוטל חלק בהתהוות הטקסט בתור טקסט" טקסט פתוח "2

במובן זה הקורא לוקח . משמע להזמין את הקורא לשתף פעולה על ידי שיבחר קריאה פרשנית הנראית לו כמתאימה
  ). 1989:252, לוי(סט ויצירתו חלק בהתהוות הטק
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המחקר משלב טקסטים המופקים באמצעות ראיון וניתוח ספרים מגוונים המתפרסמים   

בשל היותה . ית חלקית בלבדהסתמכות על הראיונות בלבד הייתה מציירת תמונה פרשנ. בקהילה

  . קהילה טקסטואלית שילבתי לניתוח הראיונות גם ספרות המתפרסמת בקהילה

, חלוקת עבודה, פרנסה, הטקסטים שנאספו מויונו על פי התייחסותם לנושאים של עבודה  

הדרכה בענייני , חשיבות לימוד תורה, ביטחון והשתדלות, לימוד ופרנסה, יחס לעושר, יחס לממון

נושאים אלו הוגדרו באמצעות הראיונות תוך . ית והמשפחה וחלוקת העבודה בין נשים וגבריםהב

שיחות אלו . כדי המחקר ובאמצעות שיחות והתייעצויות עם אנשי מפתח או מוכרי הספרים

כלומר הנושאים נבנו כחלק ). Bond,1990:276" (ניסוי בפרשנות ראשונית"ורישומן הפכו ל

. קונסטרוקציה ראשונית הנבנית יחד עם האינפורמנטים- הראשוני ודהמתהליך של המשא ומתן

תבניות פרשניות ראשוניות אלו כללו את העקרונות שהובנו בתהליך הפרשני שנוצר וגובש 

  . והקונטקסטואליזציה המתמדת שהובילה ליצירתם, ההתנסות, באמצעות ההתבוננות

כל טקסט . ואלי המתפרסם בקהילהתוך כדי גיבוש התבניות הן הושוו עם החומר הטקסט  

ספרות זו רבה מאוד . נקרא בנפרד וממנו חולצו הרבדים השונים כפי שחולצו גם בראיונות

שילבתי בניתוח , לאיסוף החומר) אף הם דמיוניים(על מנת לנסות ולקבוע את הגבולות . ומגוונת

די המוכרים וספרות ספרים שהוגדרו כרבי מכר על י, את הספרים שהמליצו עליהם אנשי המפתח

ספרות זו שולבה יחד עם הראיונות לתוך התימות . המתפרסמת ומצויה בספריות ישיבתיות

שילוב של חומר מן .  שהופקו והיא לעיתים מחזקת רעיונות ולעיתים באה עמם בסתירה ומחלוקת

 הרבניות הראיונות ומן הספרות יכול להאיר על היחס בין האידיאולוגיה הנבנית על ידי הסמכויות

והתרגום המתבצע על ידי המאמינים תוך שהם מספרים על תפישותיהם והתנהגויותיהם בזרם 

היה חושף היבט חד ממדי של , מחקר המסתמך על ניתוח טקסטואלי בלבד, בהמשך לכך. חייהם

רוב כתבי הקהילה מתאפיינים בהיותם טקסטים חינוכיים העושים שימוש בכלים . הקהילה

ספרות זו המורכבת מספרות . ם העיקרית חיזוק הערכים הנורמטיביים ושיקופםפדגוגיים שמטרת

משתמשת בקודים הערכיים תוך שהיא , ספרות לבני ישיבות וכדומה, ספרות הדרכה, ילדים

במובן . מצוות וטקסים דתיים, למדנות: מחזקת את ההתנהגות הרצויה והנשאפת של הקהילה

רוב המחקרים על . נדבך נוסף לקול העולה מן הטקסטיםהשיח העולה מן הראיונות מהווה , זה

החברה החרדית נשענו במידה רבה על פן זה של הקהילה ולכן לא הביאו את הקולות הביקורתיים 

  .  כלפי הערכים של הקהילה ואת השינוי מולו היא עומדת
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  משמעויות לעבודה במקורות היהודיים: קולו הקדום של הטקסט. 6

  

, עושה הקהילה בטקסטים הדתיים וסוגי הפרשנות המקובלים היוםהבנת השימוש ש  

ההשוואה של הטקסט הנוכחי בציר . מחייבת את הבנת יחסה של המסורת לטקסטים השונים

. הזמן מחייבת התבוננות לתוך מארג המשמעויות הקיימות לעבודה במקרא ובמסורת הרבנית

והמושגים הקרובים לו במקרא לשם כך אפרוש את הפירושים המוענקים למושג העבודה 

פרישה זו איננה בגדר מחקר אלא שהיא מחולצת מתוך ההתייחסויות השונות . ובמסורת הרבנית

  .   בקונקורדנציות ובכתבים המעטים שנכתבו בנושא זה, לעבודה באנציקלופדיות

 

  גרוש וקללה/ השתתפות בבריאה: משמעויות העבודה במקרא. א

  

ש שעושה הקהילה הליטאית במושג העבודה מחייבות הבדיקה וההבנה של השימו  

 קרי - התייחסות לחלק מן המשמעויות הנובעות מן המסורת העוסקת בעבודה בכתבים הקלאסיים

ספרות רבה נכתבה על העיסוק בחקלאות והעבודה הפרודוקטיבית של . 3ך והמסורת הרבנית"התנ

 השקפת העולם בעמדת המקרא פחות נכתב על. 4המשנה והתלמוד, עם ישראל בתקופת המקרא

מספרות שעסקה בשאלות אלו עולים מספר היבטים חשובים . כלפי עיסוקו של האדם בעבודתו

  .  להבנת המשמעויות שמקנה הקהילה הליטאית לעבודה

התבוננות במשמעות מושג העבודה במקרא מעלה מורכבות ופנים רבות לאורך הטקסטים   

עשייה הדורשת מאמץ , מלאכה"כ: מוגדר בשני אופנים' העבוד'ניתן לומר כי המושג . השונים

: מפורש גם הוא על פי שתי קטגוריות אלו' ַעַבד'המושג ". כשרות ותפקיד בפולחן הדתי"או " גופני

ערך לו , קיים מצוותיו, עבד את אלוהים"אך יכול להיות גם " עשה מלאכה"ַעבד יכול להיות 

הפרשנויות לאדם ולעבודה נעות מן האדם העובד לאדם , כלומר). 1982:823, אבן שושן" (פולחן

 -שני אופנים אלו באים לידי ביטוי כבר בסיפור הבריאה). Agrell, 1976:47(המשרת את אלוהיו 

, המודגש בתיאור עונשו, בחינת גורלו של האדם, הפן של הטרחה והמאמץ, הפן הקשה שלה

ור כתפקיד המוטל על האדם מיד עם ולעומתו הפן הנעים שלה וייעודה הנזכר בתחילת הסיפ

  ). 1999:33, פריש(הצבתו בגן עדן 

                                                           
העבודה ,  על מנת להבין את ההתייחסויות העקריות לעבודה במקרא ובמסורת נעזרתי רבות בספרו של  מנחם אסף3

  .  ספר זה מלקט את כל הפסוקים והפירושים המתייחסים לסוגיות הקשורות בעבודה). א"תשמ (במקורות
מסות ומחקרים בידיעת , יה בארץ ישראל בתקופה הרומאית הביזנטיתהמסחר והתעש. ד"תשכ. א. מ, למשל יונה'  ר4

מחקר מקיף על סוגי התעסוקה .  ועבודות רבות נוספות. ירושלים, פרקי גליל. ה"תשמ. ז, ספראי, וכן.ירושלים, הארץ
א בספר ניתן למצו, של עם ישראל) מסחר וכדומה, עופות ודגים, גידול בהמות, בוסתנים, גינות, מטעים, חקלאות(

  . 1982, בר. מ, אמוראי בבל
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, )Carter,1975:846(המושג עבודה במובן הפיזי במקרא מתייחס בעיקר לעבודת האדמה   

המונחים ). 1971:30, ייבין(וכמו כן ענייני החקלאות משתקפים פעמים רבות בכתובים המקראיים 

, מעבד, מעשה, מלאכה, יגיע: רא מבחינת המשמעות הםבמק) כמלאכה(הקרובים למושג עבודה 

, המונח עבודה יכול להופיע במקרא כעבודת כפיים, כלומר. פעולה, פועל, עמל, עבד, מפעל, מעלל

, )י, שמות" (אלוהינו' לעבוד את ה"או כפולחן האל ) 'ג, בראשית ב" (לעבד את האדמה"למשל 

או " מעשה ידיים- עבודה"מלאכה מתפרש במקרא כהמונח ). ג, במדבר" (לעבוד את עבדת המשכן"

, גם כאן ניתן למצוא מלאכה כעבודת יד). 1982:659, שושן- אבן" (רכוש, נכס: תוצרת העבודה"כ

את כל : " עבודת האל–או מלאכה כפעולה דתית , )לא, שמות" (ששת ימים יעשה מלאכה: "למשל

  ). ו"ל, שמות" (מלאכת עבודת הקדש

משמעות . נת באופן ברור מעבודת הכפיים ומועלית לדרגה מקודשתעבודת אלוהים מובח  

מעשה או מעשים שיש בהם משום ביטוי להערצת האדם "במקרא הוא ' עבודת אלוהים'המונח 

השימוש במונח במקרא מתייחס לתביעה לעבוד ). 1971:37, ליכט" (את אלוהיו ולהכנעתו בפניו

במובן זה בכתובים הללו נסמכת העבודה . אדםכלומר קבלת מרותו של האל על ה, לבדו' את ה

נמצא במקרא פעמים רבות את האזהרה מפני , כנגד תביעה זו. משמע שהיא ביטוי ליראה, ליראה

המושג עבודת אלוהים כפי ). ד"י, ח"כ, דברים" (ללכת אחרי אלוהים אחרים לעבדם: "עבודה זרה

ת אלא שהוא כולל את כל המעשים שעולה במקרא איננו מצטמצם רק למעשים של הקרבת קורבנו

מגלמת את האדם המסור ביותר ' לכן עבודת ה. והפעולות שיש בהם קבלת מרותה של האלוהות

מופיע בהתייחס לעבודת הלויים ' עבודת האלוהים'פירוש נוסף לשימוש במונח . מעובדיו של האל

  ).1971:38, ליכט (ומשמעו איננו קבלת מרות אלא שירות ומלאכה למימוש צרכי המשכן והמקדש

לפני ) ו"ט', ב(הפעם הראשונה בה יש התייחסות ישירה לעבודת האדם היא בספר בראשית   

לאחר , בפעם השניה". אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה' ויקח ה: "הגרוש

משלח האל את האדם מגן עדן וכאן שוב מופיעה המילה , )ג"כ', ג(הגרוש והעונש בבראשית 

כאן מתקשרת העבודה ". לעבד את האדמה אשר לקח משם, אלוהים מגן עדן' וישלח ה: "ודהעב

והגירוש , המלווה לחטא של האדם בגן עדן, )ז',ב, בראשית" (בזיעת אפך תאכל לחם"עם הקללה 

אשר אחריו אורח החיים של האדם מחוץ לגן עדן כרוך בעבודה יוצרת המגלמת אחריותו לתיקון 

" בזיעת אפך תאכל לחם"כי יש לפרש את ההיגד , כותב פריש) 1999:30(גיע כפך בספרו י. העולם

לדעתו . ולא בעצם קיומה, העונש נעוץ בקשי העבודה, כלומר) ז"י" (בעצבון תאכלנה"בהקבלה ל

, המטעימה את הדמיון שבעונשם של בני הזוג האנושי הראשון, ב משמש מילה מנחה"השורש עצ

כשם שאצל ). ז"ט" (בעצב תלדי בנים, הרבה ארבה עצבונך והריונך"זו שהרי האישה נענשה בלשון 
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 לא העבודה -כך גם לגבי האדם, האישה מסתבר שלא ההריון הוא העונש אלא הקושי הכרוך בו

  .  אלא הפיכתה למייגעת, היא החידוש הבא בעקבות החטא

ים מקראיים רבים ניב. האל מצטייר על פי שני מושגים עיקריים כיוצר וכשומר על בריאתו  

האל .  בספר בראשית מציירים את העבודה כעוצמה של יצירה ובריאה המשותפת לאל ולאדם

בכך . האל במקרא עוסק במגוון של עבודות). יט(ויצר ) ט(ויצמח ) ח, ב(ויטע : עטור פעלים בבריאה

, יוצרהשופטת והמענישה אלא גם הכוח המחולל וה, ה אינו רק הסמכות המתווה"נראה כי הקב

מתואר באמצעות המטאפורה של בעל ). 1999:33, פריש(אשר ממשיך לטפל בצורכי האנושות 

מעשהו של האל הוא אחד -תיאור בריאת העולם כמלאכתו, מלאכה היוצר ובורא את העולם

האדם שנברא בצלמו וכדמותו של ). 28: ט"תשמ, שפירא(משורשי הקדושה המיוחסות לעבודה 

כשם שהאל ברא את העולם בששה ימים . יוצר כמותו- נקרא להיות אומן)כו', א, בראשית(האל 

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי : "'נזר הבריאה'מצווה , ונח ביום השביעי

  ). י-ט', שמות כ" (אלוהיך לא תעשה כל מלאכה' שבת לה

העבודה , ומרכל, פעמים רבות מופיעה הנחייה לעבוד במשך השבוע ולנוח ביום השביעי  

ששת : "היחס לעבודה ולמלאכה נבנה בדרך השלילה. מתוארת כחלק מן הציווי למנוחה בשבת

אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ' ויום השביעי שבת לה, ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך

בספר שמות כבר מופיעה , כמו כן). 'ט', שמות כ" (ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשערך

, שמות" (…'שבת שבתון לה, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה קדש"לה מלאכה המי

, ששת ימים תעבד וביום השביעי שבת שבתון: "מופיע דרישה זו) 'ג, ג"כ(גם בספר ויקרא ). 'ב, ה"ל

ויום , ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך: "בספר במדבר". כל מלאכה לא תעשו, מקרא קדש

אלהך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל ' השביעי שבת לה

כי המקרא , איילי טוען). ד"י, ג"י', ה" (למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, בהמתך וגרך אשר בשעריך

, איילי(מעלה התייחסויות שונות לעבודה אשר בדרך כלל אינן בגדר אידיאליזציה של העיסוק בה 

מתקשרת פעמים רבות דווקא להפסקתה , בודה כאשר היא מופיעה במפורשהמילה ע). 1987:79

מדגישה דווקא כי מצב של קדושה דורש הימנעות , חזרה זו לדעת איילי. והמנוחה ממנה בשבת

, שהתווספו לעבודה לאחר הגירוש לציון פעולת האדם במלאכתו' עמל'ו' יגע'השורשים . מעבודה

כי אדם לעמל ): "'ז', ה(למשל באיוב , ריקנות וסבל, םמשמשים במקרא גם להבעת רפות ידיי

   ". יולד

העובד העצמאי רועה . א: סוגי העבודה במקרא הם. רבים מגיבורי המקרא היו עובדי אדמה  

ויהי : "קין עבד את האדמה). Cronbach, 1948:497 ( הֶעבד. השכיר ד. האּומן ג . ב. הצאן והאיכר
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ויחל נח איש אדמה : "נח היה איש אדמה). 'ב', ד, בראשית" (ההבל רועה צאן וקין היה עבד אדמ

, )ז"כ, ה"כ, בראשית" (ישב אהלים"כמו כן נאמר על יעקב כי הוא ). 'כ', ט, בראשית" (ויטע כרם

כלומר ) ז"ט', ל, בראשית" (…ויבא יעקב מן השדה בערב"כמו כן  כתוב . כנראה היה רועה צאן

יצחק מתואר הן כעובד אדמה והן כמגדל צאן ובקר ויוסף מתואר כרעה צאן . היה עובד האדמה

המקרא מגדיר את . דמויות אלו מתוארות פעמים רבות בבואן מן השדה). 1999:48, פריש(ובקר 

). Greenberg, 1971(עבודתם כייעודו ושליחותו של האדם וכחלק מהסדר הקוסמי בו הוא מתקיים 

בבחינה זו מתוארת זיקה הדוקה בין אדם ואדמה הכרוכה ברעיון הבריאה המגולם בעבודתו של 

וברעיון כי  התפקיד הראשון שהוטל על האדם ) 'ז', בראשית ב" (האדם עפר מן האדמה"האדם 

' אשית בלפי בר, 151: ם"תש, איילי" (לעבדה ולשמרה"לאחר בריאתו ותכלית הנחתו בגן עדן היא 

ואדם אין לעבוד את : "...כי מהות תפקידו של האדם כעובד אדמה קדמה אף לבריאתו, מכאן). טו

המקרא מגלה הערכה לעבודת האדמה והקשר בינה לבין האדם מתחזק ). ה', בראשית ב" (האדמה

עבודת האדמה ). 'ז', ב, בראשית" (האדם עפר מן האדמה"המגולם בפסוק , בנרטיב הבריאה

עובדי . עבודתו הראשונה של האדם וכל יתר המקצועות והמלאכות מופיעות מאוחר יותרהייתה 

כך למשל יצחק האיכר . האדמה במקרא מועלים פעמים רבות לדרגות גבוהות של כהונה ושלטון

שאול החורש את אדמתו ודויד רועה הצאן . ויעקב רועה הצאן הופכים דמויות בעלות השפעה וכוח

  ).Cronbach, 1948:498(וכן הלאה , הופך לנביא, אף הוא רואה צאן, עמוס, םמועלים לדרגת מלכי

וישלח המלך שלמה ויקח את חירם : "בספר מלכים מופיעה המילה מלאכה פעמים רבות  

וימלא את החכמה ואת , בן איש אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת, מצר

" ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו, התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת

איש , ואמר לו נביא אנכי" ):'ל, ו"ל(המילה עבודה מופיעה בספר יחזקאל ). ד"י- ג"י', ז', מלכים א(

  ). 'ה, ב"י, זכריה" (אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי) עובד(עבד 

התפעלות מן ) מזמור ח(ספר תהילים מעלה . בספרות המזמורית עולה גישה חיובית לעבודה  

. במובן זה מבוטאת ראייה והערכה מיוחדות של עשיית האדם. הבריאה והעשייה של האדם בארץ

החיות יוצאות לטרף בלילה ובשעות היום הן : מתאר את חלוקת העבודה בעולם) כג-כ(מזמור קד 

פעלו יצא אדם ל: "ובה הוא עוסק עד  הערב, עם הזריחה הוא יוצא לעבודתו: והאדם להפך, נחות

במזמור קכח מושמעת כבר .  מזריחה ועד ערב-נזכר אף היקף יום עבודתו). כג" (ולעבדתו עדי ערב

בהיגד זה מובע ). 'ב, ח"תהילים קכ" (יגיע  כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך"הכרזה בשבח העבודה 

בלא להזדקק לתמיכת הציבור ובלא להסתייע בפועלים , שבח לאדם המתפרנס ממלאכתו שלו

  . םזרי
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עמוס למשל מדגיש בדבריו את . העבודה בהגות הנבואית מעלה אף היא קטבים שונים  

לא נביא : "בתשובתו לאמציה עמוס עונה, כלומר. הרקע המקצועי שלו שקדם לשליחותו כנביא

לך : 'מאחרי הצאן ויאמר אלי ה' ויקחני ה. כי בוקר אנכי ובולס שקמים, אנכי ולא בן נביא אנכי

אלא הוא אומר כי זו , הוא אינו בוחר בנבואה כעיסוק מפרנס). טו-יד, ז" (ישראלהנבא אל עמי 

פריש טוען כי כבר בספר ). 1999:104, פריש(שליחות שהוטלה עליו ופרנסתו מצויה לו ממקור אחר 

מעיסוקו " איש הדת" שאלת ההתפרנסות של - זה עולה הסוגיה האידיאולוגית הלכתית הרגישה

  . הדתי

 עולה הרעיון כי בני ישראל יהיו פטורים מן העבודה ומלאכתם תעשה על ידי בספר ישעיה  

לדעת פריש שימש , פסוק זה). ו- ה, סא" (ועמדו זרים ורעו צאנכם"בספר זה מופיע הפסוק . הגויים

הרואה בעבודה  עול המפריע ללימוד תורה וכי התנהגות ראויה של , כאסמכתא לעמדה קיצונית

דברים אלו מכוונים לדעתו בעיקר לדרשתו ). 1999:109, פריש( מעול זה בני ישראל תשחרר אותם

בכל מקרה עולה כאן התפישה כי עבודת זרים ). כפי נראה בהמשך(שמעון בן יוחאי ' של התנא ר

אין פה עדיין אזכור מפורש של לימוד התורה כאידיאל המתנגש עם העבודה . היא ברכה לישראל

כי תפקידם הצפוי של בני , י"עבודה שיופיע במפורש אצל רשבאבל יש כאן נימוק לפטור מן ה

מתוך . בדומה לתפקידם של הכוהנים בתוך העם, לאנושות' ישראל הוא להיות מורי תורת ה

הם יעסקו בהדרכה רוחנית ולכן ראוי שלא יבזבזו את זמנם , תפקידם להיות כוהנים של האנושות

  . בעבודה פיזית

כאן עמדה מרחיקת לכת בדחיית העבודה ולדעתו לא השחרור פריש מנסה להראות כי אין   

 משעבדי ישראל - אלא חילוף התפקידים, כביכול מעבודה הוא הבשורה הטובה בנבואות אלה

כך הוא מסכם ואומר כי אין לדעתו . בגלות ישתעבדו מעתה לישראל ויעשו עבורם עבודות שונות

, פריש(ע ממנו פיחות מסוים של העבודה אולם יחד עם זאת משתמ, שלילה מוחלטת של העבודה 

1999:114.(  

    

  הבניית החזון של תלמיד חכם/ חיוב ושבח המלאכה : העבודה בכתבי המסורת הרבנית. ב

  

. המסורת הפרשנית העלתה מספר משמעויות לעבודה השונות במהותן מן הטיפול המקראי  

טוענים כי חכמי התלמוד רוב החוקרים שעסקו בתפישות העבודה במסורת של חכמי ישראל 

חוקרים אלו טוענים ). 1987:80, איילי(תועלתה וערכה המוסרי , באופן כללי העריכו את חשיבותה

)Aberbach, 1994:38 ,Federbush, 1956, כי גישות ) 1973,פדרבוש, 1982, בר, 1987, איילי
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מח בהגותם של המשבחות את המלאכה עולות בייחודיותן בעיקר מול היחס השלילי למלאכה שצ

יש לשים לב כי על אף החשיבות הגדולה שרוב רובם של החכמים , יחד עם זאת. 5חכמי יוון ורומא

גם המקור ). 1987:87, איילי(אין היא כלולה במערכת הנורמטיבית של ההלכה , מייחסים למלאכה

כשם , נותחייב האדם ללמד בנו אומ) "ומצוטט בפי חבריה, המפורסם כפי שנראה בקהילה(התנאי 

אינו כלול בספרות הפוסקים כשאר ) א"ע, ט"קידושין כ" (שחייב הוא למולו ולפדותו וללמדו תורה

אי הכללת העבודה במאגר המצוות הדתיות של האדם , כפי שנראה בפרקים הבאים. המצוות

מוסריות וערכיות לעבודה , פתח עולם של פרשנויות דתיות, והגדרת לימוד תורה כמצווה נעלה

  .ופות וקהילות שונותבתק

דת ישראל "מתוך המחקרים העוסקים ביחס לעבודה ביהדות עולה בדרך כלל הטענה כי   

שהיה הישג , הגיעה עוד בעולם העתיק לידי הדרגה העליונה בהערכת העבודה בתור גורם מוסרי

ל "ספרות זו מראה כי כתבי חז). 1973:149, פדרבוש" (עצום בהתקדמות המחשבה האנושית

: ישו מקום רב לערך המלאכה והעבודה הגופנית החכמים עצמם עסקו במלאכות שונותהקד

עם (ההנמקות קשורות בדרך כלל לאפשרות הטמונה בעבודה . תופרים וכדומה, אופים, סנדלרים

חיים , לסייע לאדם לחיות חיים מוסריים ודתיים בשלמות רבה יותר) דגש על עבודת הכפיים

  ). Aberbach,1994:92( של האדם המחזקים את הכבוד והחופש

כל עבודה מביאה עמה שכר ; העבודה נתפשה אצל הרבנים בראש ובראשונה כמקור קיומי  

כמו כן יש גישות אשר ראו בעבודה אף פעילות המונעת . ומאפשרת את קיומו הפיזי של האדם

ה עשוי להציל מונה חמישה סוגים של תופעות שליליות שהעיסוק במלאכ) 1987:88(איילי . סטייה

כאן מופיעה ההצדקה ללא אידיאליזציה של העבודה אלא . המלאכה תפקידה למנוע עוני. 1: מהן

. 2. חידוד ערכה התועלתני של העבודה, כלומר, כהנחיה לאדם כי הוא חייב לעבוד על מנת לחיות

לה המלאכה מצי. 4הבטלה עלולה להביא לידי גזל וחילול השבת . 3המלאכה מצילה מן החטא 

איש עצל המזניח , כך למשל, כלומר העבודה מצטיירת כאמצעי יעיל לטיפול בבטלה, מהשעמום

, והנכה עלה כלו קמשונים. ועל כרם חסר לב, על שדה איש עצל עברתי: "את שדהו נתפש כחסר לב

נקודות אלו לדעת . המלאכה מצילה מחשד ומשיחת הבריות. 5).  לא-ל' משלי כד" (כבו פניו חרלים

לא הסתפקה במה שהורתה לאדם את הערך "מצביעות על כך שתורת ישראל ) 1973(בוש פדר

אלא גילתה לו את התפארת הפנימית ואת הסגולה המוסרית אשר לעמל , התועלתי שבעבודה

  ). 150' עמ" (וחשפה את הטובה הגנוזה בעבודה בשביל התעלותו הרוחנית, כפיים

                                                           
כי מתוך משנתם של חכמי התלמוד לא ניתן להקיש על הלכי הרוח שהיו רווחים בציבור הכללי לגבי ,  כדאי לשים לב5

, איילי(אפשר אף שדרשותיהם של החכמים בזכות העבודה דווקא מלמדות על רפיון תודעה זו בציבור . העבודה
1987:80 .(  
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 כערך דתי מפני שהיא כלולה בערכים שניתנו חוקרים רבים טוענים כי העבודה מצטיירת  

מלמד שיהא : "כך למשל ההיגד). Agrell, 1976: 47(כלומר שהיא ציווי שמימי , לישראל בברית

כך , שכשם שהתורה נתנה בברית; אדם אוהב את המלאכה ואל יהא אדם שונא את המלאכה

'  השביעי שבת להשנאמר ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום, המלאכה נתנה בברית

. מאמר זה לפי איילי מעלה את המלאכה אף לדרגה דתית גבוהה). א"פי, א"נו, אבות" (אלוהיך

הוא עצמו מתואר כעושה מלאכה והופך : הסמל המרכזי לעבודה טמון דווקא בדמות האל, כמו כן

כינה יש לכרוך את המלאכה במושגי הברית והש, על מנת לחזק תפישה זו. דמות ומודל לחיקוי

) נתן' תפישה העולה בעיקר ממסכת אבות דר(המניחות אותה יחד עם החלוקה השמימית 

)(Agrell, 1976: 48  .העבודה והמלאכה נמשלות לתורה אשר ניתנה אף היא , טוען איילי, בדרך זו

האל עצמו עסק במלאכה ויש , בזכות המלאכה שורה השכינה על ישראל, לפי פרוש זה. בברית

מכאן שעשיית המלאכה היא ). 158: ם"תש, איילי(אהבת המלאכה מכוח קל וחומר ללמוד ממנו 

במילים . ערכית לעצמה ואיננה רק מסייעת למידות אחרות או משמשת תריס מפני מידות מגונות

המעלה בה זוכה האדם העמל היא גדולה . העבודה מקבלת ערך עצמי ולא רק אוטיליטרי, אחרות

טוב 'בעולם הזה ו' אשריך '-- , ואמר רבי חייא בר אמי משמיע דעולא ":וכרוכה ברעיון העולם הבא

יש לשים לב כי לתפישה זו המקנה למלאכה איכויות של ). א"ע' ח, ברכות" (לעולם הבא' לך

  .  קדושה יש מקום משני במסורת

כתבים אלו . 6המסורת עסקה אף ביחסים בין העבודה היומיומית הקיומית ללימוד התורה  

אלו ראו ברעיון של . י היו מהחכמים שנמנעו מאידיאליזציה של העבודה והמלאכהמראים כ

החשיבות העליונה של העבודה כשלעצמה כפחות בעוד לוקחים בחשבון כי האידיאל הגבוהה 

על מנת להקדיש עצמך להתעלות רוחנית וללימוד , ביותר הוא להשתחרר מכל פעולה גשמית

רצונו של האל הוא כי המאמין לא יניח לרגע , ל פי רבנים אלוע). Greenberg, 1971:1322(התורה 

השאלה היא כיצד ניתן ליישם ". והגית בו יומם ולילה"תפישה המגולמת באמרה , את התורה

שאלה זו מחזירה אותנו אל הדיון הפילוסופי במתח ? גישה זו ולשלבה עם העבודה היומיומית

תבוננות בכתבי המסורת הרבנית מראה את הה. שבין קודש וחול מולו ניצב המאמין הדתי

. א: הדיונים במתח זה מצביעים על שתי השקפות עולם. ייחודיות הדילמה הזו במחשבה היהודית

. הגישה לפיה לימוד התורה ועבודת היומיום צריכות וחייבות להשתלב זו בזו בחיי היומיום ב

 האיום הטמון בעבודה אם זו הרבנים שהתנגדו לשילוב ראו את. הגישה לפיה לא ניתן לשלבם

                                                           
  .163: 144: ז"כ, ד"בשדה חמ, "יחס ספרות החכמה לעבודה. "ד"תשמ. י, מיגם אצל עמר'  ר6
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לא היה רק כפגיעה בזמן ובאיכות של הלימוד , האיום בעיני רבנים אלו. תקבל עדיפות על הלימוד

  ). Agrell, 1976:55(אלא גם ככלי בעל פוטנציאל לטומאה 

דרך . ויכוח זה קשור גם למפרשים את מושג דרך ארץ כמושג המשתלב עם לימוד התורה  

כאן מתפרש . אך אצל רבים מהרבנים הוא מתייחס לעבודה, מידה טובהארץ יכול להתפרש כ

והשילוב ביניהם מהווה מכשיר עקרי לחיים הראויים . הצרוף תורה ודרך ארץ כמידה חיוביות

)(Agrell, 1976: 50 .במובן זה יש לשלב את לימוד התורה עם מקצוע שמהותו עבודה בעולם הזה.  

לפיהן חיי עבודה . ילוב בין לימוד תורה ועבודה הן רבותראינו כי גישות המדגישות את הש  

לעומתן עולות גישות רבות . ולימוד הם החיים הראויים למאמין הדתי ובאמצעותם נמנע החטא

 70-130 -ב) Agrell) 1976:52המדגישות את הניגוד בין העבודה ללימוד התורה וראשיתן לפי 

.)A.D .(עצמו את עול הלימוד מפריד עצמו מענייני העולם כאן מופיעה כבר התפישה כי הלוקח על 

הבחנה מחשבתית , מן הבחינה הפרקטית. אדם זה יכול להתפרנס מהקהילה. ובעיקר מן העבודה

המלומדים : זו הולידה גם את חלוקת המעמדות בה מופיעות שתי קבוצות של גברים בקהילה

חלוקה זו . ו תפקידה וייעודהמה שהביא לגיבושה של קבוצת מומחים בידע הדתי שזה, והיתר

מן הגישה הרבנית המתייחסת לעבודה בבוז ומצדדת בהפיכתה ) או מוצדקת על ידי(נגזרת 

  : כך במשפט. למשנית ללימוד התורה

  

: לפי שנאמר?  מה תלמוד לומר) ד"י, א"דברים י(' וגו" ואספת דגנך: "תנו רבן…"

תלמוד ?  יכול דברים ככתבם -) 'ח', יהושע א" (לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"

רבי שמעון בן . ישמעאל' דברי ר.  נהג בהם מנהג דרך ארץ-" ואספת דגנך: "לומר

אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת , אפשר: יוחאי אומר

אלא בזמן ?  תורה מה תהא עליה-וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, קצירה

ועמדו : "שנאמר,  מלאכתם נעשית על ידי אחרים,שישראל עושין רצונו של מקום

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום … )'ה, א"ישעיה ס" (זרים רעו צאנכם

 אלא שמלאכת -ולא עוד ; "ואספת דגנך: "שנאמר, מלאכתם נעשית על ידי עצמם

: אמר אביי). ח"מ, ח"דברים כ(שנאמר ועבדת את אויביך , אחרים נעשית על ידם

" …ישמעאל ועלתה בידן כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן' שו כרהרבה ע

  ). ב"ע, ח"ברכות ל(

  

מקורן בתפישה כי העבודה היא עונש לאדם שחטא , חלק מן הגישות המתנגדות לשילוב  

על פי גישה זו העבודה מוגדרת . כאן אף מופיעה ההסתייגות כלפי כבודו של תלמיד חכם. בגן עדן

האדם עובד בצער על מנת להתפרנס כעונש בשל החטאים . יזע וסבל, ווה בעמלכפעילות קשה המל

לכן . מאמרים אלו מסתייגים מן המלאכה ומעמידים את לימוד התורה כעיסוק העיקרי. שחטא
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כאן יש לשים לב למקום . חלקם מציעים לאדם לבחור מלאכה קלה על מנת שלא יטרחו בה רבות

ות לימוד התורה ובעיקר לסברה כי אדם הלומד תורה ועובד החשוב שהעניקו חכמי התלמוד למצו

וכי הקושי בפרנסה טמון בחטאיו של האדם , את אלוהיו בדבקות איננו נזקק לרדוף אחר הפרנסה

לפי . כאן מופיעה שוב החלוקה בין האנשים ללומדים ועובדים. וכישלונו בתחום עבודת השם

  . מם בעוד אחרים ניזונים מאת האלוהיםהשקפה זו חלק מהאנשים חייבים לטרוח לשם קיו

השקפת עולם לפיה , רבנים רבים מדברים על התקיימות ללא עבודה, בניגוד לחלוקה זו  

סברה זו הופיעה פעמים רבות לצד הצורך . האל הוא שמעניק את יסודות הקיום האנושיים

, ן אליעזר אומררבי שמעון ב: "בחיזוק הביטחון באל והיא הועברה באמצעות משל החיה והעוף

, הלא לא נבראו אלא לשמשני! והן מתפרנסין שלא בצער? ראית מימך חיה ועוף שיש להם אומנות

אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את ? אינו דין שאתפרנס שלא בצער, ואני נבראתי לשמש את קוני

  ). ד"מי, ד"פ, קידושין" (פרנסתי

משום שרק האל הוא , אמונההאדם הדואג לפרנסתו הוא בעצם קטן , לפי השקפה זו  

ההנחיה היא לא לעבוד משום שאין קשר בין העבודה , כתוצאה מכך. המעניק לאדם את פרנסתו

כיצד יספק האדם לעצמו את התנאים המינימליים , אמנם עדיין נשארת השאלה. לתנאי הקיום

' ר. דםאך עדיין הכיוון המחשבתי מדגיש כי אלוהים הוא הקובע את התנאים ולא הא, לקיום

יחד עם הרעיון כי . מראה כי האדם המקדיש עצמו ללימוד יקבל כל מה שהוא זקוק, נהוראי למשל

על ידי הלימוד האל ידאג לכל צרכיך מתקיימת גם ההתרה לקבל תמיכה מהציבור וכמו כן 

  ).  Agrell, 1976:61(מובטחים תגמולים רבים לאלו המבטיחים את קיומם של הלומדים 

לפיה , מתגלים יסודותיה של התפישה הרווחת כיום בקהילה הליטאיתבאסכולה זו   

העיסוק בתורה עדיף על פני כל עיסוק אחר וכי האדם הדואג ליום המחר בפרנסה אינו בוטח באל 

עומדת בניגוד גמור לסברה של , המחזקת את יסודות הנס בחיי המאמין, גישה זו. ואמונתו חלשה

להצביע על היות בני האדם :  מנת להדגיש מגמה הפוכהחכמים אחרים שפרשו את הפסוק על

 טוען כי חכמי התלמוד התנגדו Aberbach. נעלים מן החיות בכך שהם מבצעים את עבודת הכפיים

לנטייה פטליסטית זו לפיה אין צורך לעמול שכן האל יספק את צרכיו של המאמין ויעשה לו נס 

תה מן היחס לקשר בין פרנסה ונס כפי שנראה גישה זו שונה במהו). 1994:93(בתחומי הכלכלה 

  .המציג גישה פטליסטית לעולם הזה בקהילה" להתפרנס או לחכות לנס"בפרק 

. בדבריהם של רבי שמעון בן יוחאי ורבי ישמעאל) כפי שראינו(מחלוקת פרשנית זו מגולמת   

י האידיאל " רשבעל פי, בעוד הפרוש שניתן לרבי ישמעאל מורה לחלק את היום בין תורה ועבודה

). 1964:161, בר(המובע הוא שאדם יקדיש כל זמנו לתורה ויראה בכך את ייעודו הדתי והחברתי 
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אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת "רבי שמעון בן יוחאי אומר 

אלא שבזמן שישראל עושין ? קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח ותורה מה תהא עליה

, )'ה, א"ישעיה ס"(' ועמדו זרים ורעו צאנכם'שנאמר , י אחרים"צונו של מקום מלאכתן נעשית ער

" ואספת דגנך"שנאמר , מלאכתן נעשית על ידי עצמן, ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום

" לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן"רבי שמעון בן יוחאי הוא גם הסובר כי ). ב"ע, ה"ברכות ל(

אמנם היו , לדעת החוקרים. תו בכך טמונה נדידתם של בני ישראל שכן לא דבקו בתורהולדע

אך רובם ראו בגישתו של רבי שמעון בן יוחאי דרך , חילוקי דעות בין החכמים בתקופות שונות

  .חיים אוטופית ובלתי מקובלת

נותה של כותב כי על הגדרת חשיבותה ועליו, )1964" (תלמוד תורה ודרך ארץ"בר במאמרו   

התנאים היו . מצוות הלימוד בחיי היומיום של החכמים השפיעו תנאים כלכליים ופוליטיים

כדי שיוכלו , כרוכים לדעתו בעיקר בקיומו של מוסד ציבורי שידאג לפרנסתם של החכמים

בר סבור כי ככל שהמצב הכלכלי הורע וגבר ). 1964:135, בר(להתמסר ללימוד התורה לשמה 

וככל שגבר . כך גברה התביעה להרבות בלימוד תורה למרות הקשיים, ד התורההאיום על לימו

כך גברה התביעה מבפנים , הלחץ הפוליטי מבחוץ לחדול מלימוד התורה ולחיות לפי חוקיה

בר מציג לפנינו את המקור ההיסטורי הקדום ביותר ). 1964:162(להרבות במסירות לתלמוד תורה 

מספר בן . ם מסויגת מן העבודה ומוגדרת כאליטה פרופסיונליתהמרמז על קיומה של שכבת חכמי

הוא מציין כי ). א"רנ' עמ" (חכמת סופר תרבה חכמה וחסר עסק הוא יתחכם: "סירא שאמר

משמע שהיו מתמסרים באופן קבוע להשתלמות בחכמה ונמנו עם באי ביתם של " חסרי עסק"

, איכרים: סה בניגוד בולט ליתר הבריותאלו היו משוחררים מענייני הפרנ. אנשי האריסטוקרטיה

בר מציין כי יש אף עדיות לחכמים . בעלי מלאכה וסוחרים שזמנם הוקדש לכלכלת עצמם

אך המדובר בקומץ של , שהתפרנסו באופן מלא או חלקי ממקורותיו הכספיים של בית המקדש

רכתה וזכו הוא מציין מקורות שהראו כי היו חכמים שעסקו בהוראה לכהונה ובהד. אנשים

מציין בר את ההתנגדות האידיאולוגית הדתית , יחד עם זאת). 1964:140, בר(בתשלומי כסף 

הם פנו אף לתלמידיהם בבקשה . החזקה שרווחה בקרב החכמים לקבלת תמיכה מבעלי הבתים

). 1964:142(שלא ישתמשו בכתרה של תורה כדי להתכבד בה ולא יהפכו תורתם למקור פרנסה 

  .מצאו את פרנסתם ממלאכה או ממסחר והכנסות מנכסים ולא מן התלות בציבוררוב החכמים 

בר מציג לפנינו גישה המדגישה דווקא את תוקף התביעה ללימוד תורה ולחיי תורה כאתגר   

הוא מראה כי מימי בית שני כבר הופיע החזון . אימננטי לחשיבה הדתית העולה על העבודה

אשרי האיש : "ובעל משנה תוקף בחשיבה היהודית לסוגיהשמעתה והלאה הופך ביטוי אימננטי 
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הוא אמנם טוען כי ). 'ב', א, תהילים" (חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה' בתורת ה…אשר 

אך , כלכליות ותרבותיות, חברתיות: הוא תלוי נסיבות) או האוטופיה הדתית(התגשמות החזון 

נחוניה בן ' ר,  באישים כגון הלל הזקןכך למשל הוא נתגשם. הוא בגדר אידיאל שיש להגשימו

, חכמים אלו היו בעלי נטיות סגפניות. פנחס בן יאיר ובעיקר אצל חכמי העדה הקדושה' ר, הקנה

הפוטנציאל לחיים מסוג זה , כלומר. שאורח חייהם הצטיין בהסתפקות קיצונית במועט

, אולם. קופות אחרותוכן ניתן לראותם בת, ואידיאליזציה שלהם בכתבים ראשיתם בתקופה זו

  ).1964:162(אין הם מייצגים את אורח החיים הנורמטיבי של התנאים , טוען בר

לצד הספרות הדנה בתפישת העבודה במקרא ובתלמוד ניכר מיעוט המחקר העוסק ביחס   

מול מיעוט זה בולטת ההתייחסות הרבה לכתבי . לעבודה של הוגים יהודיים בתקופות אחרות

ם שכן עולה התייחסות רבה לכתביו "כדאי להרחיב בשיטתו של הרמב. הם בעניין ז"הרמב

  .בראיונות ובכתבי הקהילה הליטאית

הלכות תלמוד (ם התנגד בחריפות לזה הנהנה מדברי תורה ואינו מתפרנס מהמלאכה "הרמב  

הרי , כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה). "י"ה, ג"פ, תורה

,  חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבאזה

ם הגדיר באופן מסודר את ההכנה לחיים "הרמב " …לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה

אחרי כן ירכוש , הלימוד יתרכז בתקופת הנעורים ולאחריה האדם חייב למצוא עבודה. יהודיים

ם התנגד התנגדות דתית לקבלת תמיכה "הרמב). Aberbach,1994:111(כן יתחתן בית ורק לאחר מ

הוא הסתמך . הוא התייחס בדבריו לחכמים רבים שהתנגדו לכך בתקופתם. של תלמידי חכמים

הלל וצדוק . שהתנגדו לתמיכת הציבור בחכמים, צדוק' בעיקר על תפישתם של הילל הזקן ושל ר

 תקופתם שלא ישתמשו בכתרה של תורה כדי להתכבד בה ולא פנו לחכמי, ם"ובעקבותיהם הרמב

בר מציין כי התנגדותם החריפה באה כנראה בעקבות מחאה על . יהפכו תורתם למקור פרנסה

המציאות החברתית של ימיהם שבה ניצלו החכמים את מעמדם וידיעותיהם לשם השגת כבוד 

דיבור על האמרה של רבי צדוק ם בפירושו למשנה מרחיב את ה"הרמב). 1964:143(ורווחים 

עיקר כוונתו כי קיים ". ואל תעשיה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה) "'ה, ד"פ, אבות(

בין מן התלמידים ובין מן , כלומר אסור למלמדי תורה לקבל שכר, איסור חמור ליהנות מן התורה

 מרחיב בסוגיה זו וטוען כי קרייצר). 21: ד"תשנ, קרייצר(והוא הדין לדייני דין תורה , הציבור

. נהוג היה לקבל שכר על הוראה ודיינות, כמו גם בדורות שקדמו לו, ם ידע כי בדורו"הרמב"

ובהתבסס , "אל תעשיה קרדום לחפור בה"ם דן ארוכות בחומרת האיסור הגלום באמרה "הרמב

מישראל הוא קובע שאסור לאדם , התנאים והאמוראים, על ראיות רבות הלקוחות מן המקרא
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ודאשתמש : "ל ומפרש את דברי הילל"הוא מתייחס תחילה לחז. לעשות את תורתו לאומנותו

כמו כן הוא . המשתמש בכתר תורה לצרכיו הפרטיים בא לכיליון, )ג"י', פרק ו" (בתגא חלף

יפה תלמוד עם דרך ארץ שיגיעת : "יהודה הנשיא האומר' בנו של ר, משתמש בדברי רבן גמליאל

משמע ). 'ד', פרק ב" (וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, ת עווןשניהם משכח

אלא שהוא צריך ללמוד איזו מלאכה לצורך , שאסור לאדם מישראל להשתמש בתורתו כאומנותו

  . פרנסתו

ם צמצם את התייחסותו לדעה המנוגדת הצומחת מכתבים אלו ולפיה אנו מוצאים "הרמב  

כל המקבל עליו עול "נחוניה בן הקנה אומר ' ר: למשל. של הילל הזקןבכתבים דעה שונה מזו 

הוא דו " מעבירין ממנו עול דרך ארץ"הביטוי ". תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועל דרך ארץ

בקבלת עול , ואם כן, מן השמיים יסייעו לו שמלאכתו תעשה על ידי אחרים, אפשר לפרש: משמעי

והפרוש השני יכול להיות שהציבור יעביר " ? אין סומכין על הנסוהרי", התורה הוא סומך על הנס

' גם ר. דעה דומה לזו הקודמת) 'א, ב"פ, קידושין(ובמשנה . ממנו עול דרך ארץ וידאג לפרנסתו

 שאדם אוכל משכרה -ואיני מלמד את בני אלא תורה, מניח אני כל אומנות שבעולם: "נהורי אומר

אין הסבר בצד אמרה זו מאיפה יתפרנס אותו הבן ". ם הבאבעולם הזה והקרן קיימת לו לעול

שאפשר , "שאדם אוכל משכרה בעולם הזה"ניתן לפרש את הביטוי ? שאביו מלמדו רק תורה

שתי הדעות האחרונות נוגדות אפוא בברור את דעתו . ליהנות משכר לימוד התורה גם בעולם הזה

הטוען במאמרו ) 1964:142( באמרה של בר לסכם, ניתן לפיכך). 21:ד"תשנ, קרייצר(ם "של הרמב

כי הדעות המנוגדות הללו השפיעו על הדורות הבאים שעיתים צמצמו משמעותן ועיתים ) 51הערה (

  . הרחיבון

מתוך . יק'ניתן להתבונן בדוגמא מתקופה אחרת לגמרי מתוך הגותו של הרב סולובייצ  

  : הוא כותב) 16-17 (איש האמונהבספרו . כתביו אנו יכולים ללמוד דווקא על תפישת האדם היוצר

כבוד האדם הבא לידי ביטוי בתודעת האדם שהוא אחראי וכי הוא מסוגל למלא …"

האדם …אינו ניתן להגשמה כל עוד לא השתלט על סביבתו, את התפקיד שהוטל עליו

ועל , אדון לטבע, במובנים מסוימים, התרבותי השיג שלטון מוגבל על הטבע ונעשה

הוא עוסק …שלטונו מאפשר לו לפעול בהתאם לאחריותו. יג גם כבודידי כך הש

  "   …מתוך שאיפה להידמות לבוראו, במלאכה יוצרת

  

מתוך הגדרה זו של האדם אנו למדים כי הוא נועד לחקות את האל בעבודתו וביצירתו את   

חיוב שהוצגו מדגישות ברובן כי אכן קיימת השקפה המתייחסת ב) המעטות(העבודות . העולם

ועידוד כלפי המלאכה במסורת הרבנית ולכן מביאות בעיקר את אותן אמרות לפיהן יש ערך חיובי 
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קודם כל כי החוקרים מושפעים מן הארגומנטים של , ניתן לתת לכך שתי סברות. ואף דתי לעבודה

 7שמיים לדידם המדגישים את הפרזיטיות וחוסר הפרודוקטיביות הטבועה ביהדות- כתבים אנטי

ית כי החוקרים משקפים את הגישה הרבנית המקובלת שניסתה לחזק את משמעות העבודה ושנ

יחד עם זאת ברור לנו כי קיימים גם טקסטים אשר התנגדו לה . ולהציגה כאידיאל דתי חשוב

ובוודאי , העבודה פחותה מן הלימוד והיא מהווה כורח משני בלבד, לפיהם. והפכו אותה שולית

היחס בין האתיקה של העבודה לבין ). כפי שראינו בכתבי בר ואיילי(שאיננה מצווה דתית 

כמו כן היחס לעבודה מבחינה דתית ומוסרית יכול . הגשמתה במציאות אינו בא תמיד בקנה אחד

. התרבותיים והכלכליים בהן מצויה קהילה יהודית כשלהי, להיות מושפע מן התנאים החברתיים

אלא יש לשים לב כי היחס לעבודה מן הבחינה , לעבודה" היהדות"לכן לא ניתן לומר יחסה של 

איננו חד  משמעי וכי קבוצות שונות עשו בכתבי הקודש , הערכית והדתית כפי שעולה מן המקורות

שימושים שונים על מנת להצדיק את פעולתם של המאמינים על פי תנאי הזמן והמקום בו 

 המקרא והמסורת הרבנית פותחים פתח כפי שעולים מן, הפרושים השונים לעבודה. התקיימו

התרבותיים והכלכליים , פרשנויות אלו כרוכות בתנאים החברתיים. לאפשרויות פרשניות שונות

  . בהם מתקיימות הקהילות היהודיות

כל . אתגר נוסף של המחקר הוא השוואת התימות שעלו מן הספרים והראיונות בציר הזמן  

שניות ומול היחס לעבודה כפי שהועלה מן הספרות תימה הועמדה אל מול הקטגוריות הפר

בשל ). ספרות משנית בלבד(המחקרית שעסקה במשמעות העבודה והפרנסה בתקופות אחרות 

החומר המועט שמצאתי על משמעויות דתיות ותרבותיות שהוקנו לתחום העבודה הפך האתגר 

,  אינפורמציה מעטהמסיבה זו ההשוואה לקהילות יהודיות אחרות איננה רבה ונותנת. קשה

על אף ) בעיקר בסיכומי הפרקים(בכל זאת שילבתי ספרות זאת . חלקית ובוודאי שאיננה שיטתית

כך . בשל השאלות שהשוואה זו מעלה והאתגרים התיאורטיים העולים בעקבותיה, שהיא קטנה

? ניתן יהיה לשאול איזו משמעות לעבודה הייתה מקובלת בתקופות היסטוריות אחרות, למשל

האם ? או קדושים? טרנסצנדנטיים? האם בקהילות שונות חוברה העבודה למישורים אידיאולוגים

או שמא הקהילה הליטאית היא ? רוב הקהילות הגדירו את הקדושה מחוץ לתחומים הגשמיים

שאלות אלו ? באילו תנאים יכולות להתפתח גישות אשר יקדשו את העבודה? מקרה יוצא דופן

                                                           
  : שם הוא טוען) Aberbach ,)1994:1 גישה זו מופיעה באופן בולט בפתיחה לספרו של 7

"Among the many spurious arguments used by modern anti-Semitism, that of Jewish parasitism and unwillingness 
to work has probably been the most widely disseminated and the most dangerous. The concentration of the Jews in 
commerce, banking and the free professions, and their virtual absence (outside of Israel) from agriculture, mining 
and heavy industry, tended to lend credibility to the charge that the Jews avoided productive labor…"  
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 לשאלות המחקר ואין הספרות המחקרית נותנת מספיק מידע להשוואה נותרות כרקע בלבד

  . שיטתית

. בדיקה ראשונית של הראיונות העלתה מספר נושאים שחזרו בצורות שונות בכל הראיונות  

רבדים אלו אורגנו לתוך . כל נושא אורגן על פי רבדים ושכבות טקסטואליות שונות שעלו ממנו

  : שה לגבי כל אחת בנפרדארבע תימות אשר הדיון בהן נע

  טקסט ללא טקסט ובנייתו של טקסט חדש, טקסט מקראי. 1

הגדרתה במונחים של פרנסה ולא של , הצגת העבודה ככורח המציאות של העולם הזה  

השכבה הטקסטואלית הראשונה העולה בנושא זה היא ההוויה המקראית . עבודה או מלאכה

דיר לשיח מושגים של קללה וקנס שצומצמו השימוש בטקסט מח. הגלומה בנראטיב הגרוש

החדרת המוטיבים של הגרוש לתחום העבודה מעבירה אותה . והוקטנו על ידי המסורת הרבנית

השכבה השניה מחזירה את מצבו של השיח לאיזון . לשולי החיים החברתיים בקהילת הגברים

בעוד . למם של בני תורההרצוי ומעבירה אותנו מן הדיון בעבודה כמס שיש לפרוע אותו לתוך עו

העבודה מניחה כי על הפרט לעבוד למחייתו ולפעול במישורים הגשמיים מועבר הטקסט אל עולם 

מכאן עוברים הנחקרים לבניית הטקסט . התורה המחזק את הפרישות ההגותית בחיי היומיום

כאן מצטיירת תמונת עולמם . הפרטי שלהם המנותק מן המורשת המקראית או המסורתית

הפרדה בין הגוף והנפש הבאה לידי ביטוי בצורך החזק והעצום שלהם בהזנת הנפש ובעקבותיה כ

תמונה זו מושלמת על ידי הצורך להסתפק במועט ולהתנתק מחיי . בהיבט הרוחני של חייהם

  . העושר והגשמיות

  

  טקסט ישן בגלימה של טקסט חדש, קונקרטיזציה של הטקסט המקראי. 2

ראשיתה של תימה זו בשימוש רב ביותר בנרטיב המקראי . ם של נסהעבודה מוגדרת כתחו  

תלמיד חכם , אידיאל הצדיק. טקסט זה הופך לדבר חי ונושם בקהילה. של בני דור המדבר והמן

היושב באוהלה של תורה והמן בא אליו כנס מן השמיים הופך ממטאפורה בכתבי המסורת לחוויה 

סיפור המקראי משובצים בתחכום לתוך תמונת הטקסטים הקדומים העוסקים ב. קונקרטית

ממשל הוא הופך : הטקסט בגלימתו החדשה מקבל תפקידים חדשים. עולמם של בני תורה

בעת . לטקסט המארגן ומבנה מציאות קהילתית ומורה כי בתחום הפרנסה ניתן לסמוך על הנס

יסוד האמונתי האפשרות בנס מחזקת את ה, ובעונה אחת משמש הטקסט כלי דידאקטי וחוויתי

משום שהתפרצות הנס כרוכה בכוח האלוהי היא מחזקת ומקצינה את נוכחותה . במחשבה הדתית

  . של הישות האלוהית בחיי המאמין
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  הטקסט הרבני מתהפך. 3

ראשיתה של תימה זו בהתייחסות החוזרת ונשנית אל . הפרנסה מועברת לתחום הלימוד  

פירושו של הטקסט המתנגד לאלו ". ר בהלא תעשה קרדום לחפו"ם ל"פירושו של הרמב

המתפרנסים ממלאכת לימוד התורה מתהפך תוך מתן לגיטימציה גורפת לפריחתם של מקצועות 

הטקסט איננו נדחק אלא הוא מטופל אך מקבל פירוש חדש מתוקף הנסיבות החברתיות . תורניים

ם מקבל תוקף חדש "אך הטקסט של הרמב, המסורת ממשיכה להיות גורם התייחסות. והכלכליות

טקסטים מודרניים תופשים את מקומו ומגדירים את הזמן . ומודחק מהשפעה על חיי היומיום

  . כזמן ייחודי ואת הדור כדור בעל ייעוד קוסמי

   

  ?השילוב המאזן: טקסט של מסורת וטקסט של מודרנה. 4 

דרך " חילאשת "היא מוגדרת כ. דמותה של האישה מצטיירת בכלים של המסורת הרבנית  

אך פרוק הרבדים של הטקסטים . הטקסט של משלי לאור כל פרשנויותיו במסורת הרבנית

בקהילה מראה כי יחד עם מאפייניה הקדומים עולה דמות חדשה של מפרנסת המחברת את 

כמו כן עולים מאפיינים חדשים לגבר השאובים . עולמה הסגור של הקהילה עם העולם שבחוץ

  .מעולמות דעת אחרים

תובנות אלו מובילות אותנו אל פרקי הממצאים בהם אפרוש את ארבעת התימות   

המרכזיות והניתוח שלהן כיחידות פרשניות נפרדות שהדיון בהן מחייב התבוננות שונה במהות 

  . הפרשנות ובהיבטים תיאורטיים נפרדים, הטקסט
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  Vפרק 

  

  קודש וחול בתפישת העבודה בקהילה הליטאית בישראל

  

בפרקים הקודמים תיארתי את תהליך הכניסה לקהילה הליטאית ואת הכלים המתודולוגיים          

בפרק זה אציג את התימות שעלו מניתוח . והפרשניים שפותחו להפקת תמונת עולם העבודה בקהילה

, כמו כן. על פי מרכיביה ובשילוב הטקסטים אשר מהם עלתהכל תימה מוצגת . הטקסטים והראיונות

להצגת התימה השתמשתי . קשורה כל תימה בשאלה תיאורטית המהווה חוליה נוספת לשאלת המחקר

. אומרים כפי שנאמרו בראיון או כפי שנכתב בספריהם של חברי הקהילה/בהצגת דברים של הכותבים

) כמה שניתן(איתי חשיבות להבהיר ולספק אינפורמציה ר, בשל מרכזיות הסמכות המספרת או הטוענת

במובן זה הערות . לפיכך השתדלתי לתת מידע רב ככל הניתן על המקור בהערות השוליים. על הדובר

עיקרן להוות טקסט אינפורמטיבי משלים שנועד להוסיף ) בהתאם לשיטת המחקר(השוליים 

מידע על המרואיינים ניתן בהרחבה .  או בראיוןבין אם מדובר בספר, הדובר/אינפורמציה לגבי המקור

מידע על הישיבה בה , יומן השדה כולל התרשמות על כל מרואיין. בהערה עם הצגת שמו בפעם הראשונה

ההתרשמות כוללת את דעתו של איש המפתח אשר קישר . משפחתו וכדומה, על מקום מגוריו, למד

מידע זה .  יה בינינו ופרטים נוספים על הראיוןטיב האינטראקצ, את התרשמותי מהמרואיין, בינינו

הניתן על המקור יאפשר פריסה רחבה כמה שאפשר של הקולות השונים העולים בקהילה ביחס לסוגיות 

. אנשי מקצוע שונים וכדומה, נשים, בני ישיבות, חסידים, ליטאיים, רבנים: הנלמדות במחקר זה

 כל אחד יתייחס למרכיב אחר בהבניית תמונת עולם .התימות שעלו במחקר חולקו לארבעה תתי פרקים

  :העבודה של הקהילה הליטאית

  'פרישות ההגותית'שלילת העבודה וחיזוק ה: עבודה כערך או פרנסה כהכרח. 1

  מיסטיפיקציה של העבודה בקהילת לומדים: להתפרנס או לחכות לנס. 2

  מטאפיזי-וק היסוד הדתיהפרנסה מן התורה וחיז" : לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה. "3

  הבניית דיוקנה של האישה כמפרנסת: יוצאת לעבודה" כל כבודה בת מלך פנימה. "4



  )'בראשית ג(ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחם 
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  'פרישות ההגותית'שלילת העבודה וחיזוק ה: עבודה כערך או פרנסה כהכרח. 1

  

  מבוא   .א

  

פרק זה יראה כי האידיאל המתגבש בכתבי הקהילה הליטאית מגדיר את הפרנסה כתחום   

בדרך זו מעבירה . טרנסצנדנטיים או חומריים: קיומי המשולל כל ערך או תגמולים דתיים- מיגש

הקהילה את הדגש מן ההיבטים הארציים של הקיום לעבר מגמות ספיריטואליות המפנות את 

אשר , מגמה זו שונה במהותה מהפרשנות הטבועה במסורת הרבנית. המבט אל מחוץ לעולם הזה

הופכת , במובן זה. מרית ועודדה את מעורבותו של הפרט בעולם הזהשיבחה את העבודה החו

העבודה בכתבי הקהילה לפעילות זניחה ומאיימת המצטיירת במאפיינים המקראיים של גרוש 

עבודת האל מחליפה את העבודה החומרית ובאמצעותה מתחזקים מאפיינים של . קללה ועונש

    . ות מן הגשמיותופריש") והגית בו יומם ולילה("הגות , למדנות

מחייבת יצירתם של בסיסי , יציקתה של תפישה השוללת את הגשמיות לתוך השקפה דתית  

תגמולים אלו יכולים להוות משקל נגד המאזן . תגמולים טרנסצנדנטיים מחוץ לחיים הארציים

בדרך זו נעשה אף ויתור רחב יותר על הממדים אותם יכולה . את הניתוק מן ההוויה הגשמית

פעמים רבות תרגום תפישה זו לחיי היומיום של . רווחה וכדומה, כמו סגנון חיים, שר הפרנסהלאפ

מחייב חיזוק של חיי פרישות הכוללים מאפיינים של הסתפקות , הגברים בקהילה הליטאית

  . סגפנות והתנגדות לעושר, במועט

ום השקפה ייחודית זאת עולה מתוך ניתוחם של הטקסטים הרבים המתפרסמים כי  

הפרק ינתח . בקהילה ומתוך הדיונים שנערכו במסגרת הראיונות על תפישת העבודה בקהילה

בעיקר טקסטים , מגמה זו תוך התמקדות בפירוש הניתן למושג העבודה בטקסטים השונים

כמו כן יושוו פרשנויות אלו להשקפות העולות בראיונות לגבי סוגיית . הנכתבים לבני ישיבות

חרתי להציג טקסטים המייצגים את ההשקפה הרווחת בכל הספרות זאת על בפרק זה ב. העבודה

לקראת סוף הפרק , יחד עם זאת. מנת להבהיר את הגישה הדומיננטית של הסמכויות הרבניות

בחרתי מספר דוגמאות מן הראיונות מהן ניתן ללמוד על הביקורת המתגבשת אצל בחורי ישיבות 

  . ביחס לעמדת הסמכויות

 כי אידיאל הפרישות הלמדנית והניתוק מן הגשמיות יוצר בעיות רבות בקרב ניתן לראות  

הדיון עם חברי הקהילה על מאפייני האידיאל . חברי הקהילה בבואם ליישמו לתוך מהלך חייהם

הראה כי הם  נתקלים בקשיים לתרגם אידיאל של חיי למדנות קיצוניים , הטמון בכתבי הקהילה
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ת עלתה כאשר התייחסו להכרח להינתק מעולם הגשמיות המנוסחת הביקור. למהלך חיי היומיום

ברגעים אלו עלתה הכמיהה להתחבר עם הגשמיות ולכל הפעילויות המרכיבות . בכתבי הקהילה

בדבריהם ביקשו המרואיינים הגדרה מחודשת של האמצעים להתחבר אל . את החיים בעולם הזה

הכמיהה אל החיבור לעולם הזה , בהמשך לכך. הארציות ושל מיזוג בין קודש וחול בהווי חייהם

הוגדרה בשפתם במונחים השאובים מן הטקסטים המסורתיים ולא כרצון להשתלב בחיים 

  .  המאפיינים את  המדינה והחברה בישראל

הפרק יעסוק במאפייניו של האידיאל וביחס האמביוולנטי של הנחקרים כלפיו תוך   

גיבוש אידיאל הלמדנות והפרישות והגדרת שוליותה של . א: התייחסות לשלושה  צירים מרכזיים

אידיאל המתגבש כחלק מן ההתנגדות ; העבודה והיותה תחום משולל תגמולים דתיים או אחרים

קריאה מסוג זה מדגישה דווקא טקסטים . לאתוס העבודה והקידמה המקובל בחברה המודרנית

מכניסה אותם אל השיח היומיומי של ו) בעיקר טקסטים מקראיים(על ידי המסורת " הושתקו"ש

חיזוק מערך התגמולים מחוץ לעולם תוך עידוד פרקטיקות של פרישות ייחודית אותה . ב. הקהילה

המתח ההתנהגותי שהם , הקשיים בתרגום האידיאל למציאות. ג. 'פרישות הגותית'אכנה כאן 

  .מחזקים והכמיהה לגשמיות

הילה כאידיאל דתי המתעצב כנגד מאפיינים של פרישות הגותית בכתבי הרבנים מוגדרת בק  

השיח המתגבש בקהילה מתאפיין בהתנגדות נחרצת . אתוס העבודה והשוק שעוצבו במודרנה

מתגבשת אידיאולוגיה שנועדה להציע , לעומתו. יעילות והשקעה בעבודה, לרעיונות של  רווח

). Stark & Bainbridge,1985(מחוץ לעולם הזה , למאמין תגמולים ופיצויים טרנסצנדנטיים

על מנת . הגותית בישיבה ובכולל-תגמולים אלו מוגדרים בעיקר כתוצר של הפעילות הלימודית

בניגוד למה שהם . חוזרת ומפרשת הקהילה את המקורות הדנים בעבודה, ליצור שיח מסוג זה

קה המאפשרת את הגדרת תחום העבודה כערך או אף מעני, רואים כאופציה הטמונה במקורות

. מוגדרת העבודה כתחום שולי אשר יכול להוות איום לקדושה, אופציה לקדשה באופנים השונים

מצומצם מקומם של , בעוד הם טוענים כי המסורת הרבנית העניקה לעבודה תפקיד ערכי ואף דתי

בפנייה אל הסיפור המקראי מוגדרת העבודה על רקע הקונטקסט החברתי  ישראלי . פירושים אלו

פירוש זה קשור לחידוד ההבחנות והתפישות הקיימות בספרות הרבנית .  המודרנהותהליכי

במתח שבין הרוחני לחומרי , ביחס אל העולם הזה, בזמנים השונים לגבי היחסים שבין הגוף לנפש

  .ובין עשייה לקונטמפלציה

מתחזקים תוך כדי שימוש , הגדרת העבודה כתחום ארצי וצמצום העיסוק בו בקהילה  

ולא בטקסטים (השימוש בטקסט המקראי . סיבי בסיפורים הגלומים בטקסט המקראיאינטנ
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שימוש .  העבודה ככורח וכעונש- נועד לחדד את הפרשנות המועדפת) ל"כגון אמרות חז: אחרים

לקנס , במוטיבים המקראיים ויציקתם למושגי העבודה הופכים כלי מרכזי להפיכתה לקללה

מנת להבין תופעה זו יש להתבונן באופן בו מפרשים חברי על . 1ולהגדרתה כשלילית ושולית

נגזר , בעקבות החטא, בעלילה המקראית. הקהילה את סיפור הגרוש ויוצקים אותו לסיפור חייהם

בדרך זו הוגדר גופו ככלי גשמי בעוד העבודה .  לעבוד על מנת לקיים את גופו-על האדם עונש

במובן זה המשמעות המקראית לא העניקה . יזיתפורשה כפעולה שנועדה לקיימו מן הבחינה הפ

סיפור גן עדן הוא גם ). 1999, פריש, 1980, איילי(לעבודה הארצית את האפשרות להניב פרי רוחני 

הפרדה זו קשורה באופן ישיר וסבוך עם שאלת . סיפור הפרדת העבודה מתחומי הקדושה בעולם

השימוש בפרשנויות הללו יוצק .  עדןיחס האדם עם העולם הזה שהובנתה מטפורית בסיפור גן

לפיהן עבודתו של האדם לאחר הגרוש כרוכה בסבל פיזי , לחוויית המאמין משמעויות חדשות

כתבי הקהילה מדגישים כי כתוצאה מהשבר . קשה המעוגן במושג החטא והקנס הנובע ממנו

' ניסיון 'מוגדר העולם הזה במושגים של, ביחסי האדם והבריאה שהתגבשו בסיפור המקראי

העולם על פי השקפה זו משול לפרוזדור טבול בטומאה המהווה גורם המעכב את . 'אשליה'ו

המאמין הדתי ביחסו כלפי העולם מצוי בקונפליקט תמידי הכולל הן את . הרוחניות הטהורה

יחס זה יוצר דילמה קשה בחיי היומיום של המאמין . המימדים הרוחניים והן את הגשמיים

הפתרון ההתנהגותי נוטה לחזק כמיהה . ון בין צרכיו הגשמיים לכמיהתו אל הקדושהנת, בקהילה

  .   לפרישות מהעול הגשמי ואת האמונה בעולמות שמעבר

  

  התהוותה של הפרישות ויחסיה עם העולם הגשמי. ב

  

נתבונן בספרות , על מנת להבין את ייחודיותו של המקרה הנבחן בהגדרותיו לפרישות  

בספרות העוסקת בסוציולוגיה ובפילוסופיה של . וביחסיה עם העולם החומרישעסקה בפרישות 

המושג . פרישות היא מושג בעל אפשרויות פרשנויות רבות והשלכות התנהגותיות מגוונות, הדת

, נצרות: זכה אף להגדרות רבות בהתייחס לדתות ותקופות השונות בהן עוסקים החוקרים

                                                           
כך . וק מוטיב הקללה והקנס טבועים בפרשנויות נוצריות לעבודה השימוש בטקסט המקראי בסיפור הגרוש וחיז1

עונשו התבטא בכך . למשל גורביץ כותב כי בכתבי ימי הביניים נתפש החטא הקדמון כגורם להענשת האדם בידי האל
כדי שיעבד את , וגירש את האדם הראשון מגן העדן, שאלוהים דן את המין האנושי להשיג את לחמו בזיעת אפיו

הערכה מקראית זו של העבודה כעונש נכללה כמרכיב אינטגרלי בהלכות ). 23, על פי בראשית ב(ה שממנה נלקח האדמ
לא עבד ובאוספו אליו את , לפי הפרוש של אנשי הכמורה בתקופה זו, ישו. המוסר של ימי הביניים הנוצריים

שליחי ישו לא היו . לא אנשי עמל, " אדםדייגי"הוא שכנע אותם לעזוב את עיסוקיהם החילוניים ולהיות , התלמידים
הימצאותו של האדם במחיצת האל לא , כך. כיוון שרבם יכול היה להשביעם ללא כל עבודה, צריכים לדאוג לפת לחם

אלא יותר לישועתם הרוחנית לחיי , על האנשים הוטל לאו דווקא לדאוג למזונם ורווחתם הפיזית. הצריכה כל עבודה
התיאולוגים של ימי הביניים החשיבו את חיי ההתבוננות כמקרבים את "). בדו יחיה האדםלא על הלחם ל("הנצח 

  ).   1993:203-207, גורביץ(משום כך זכתה העבודה להערכה נמוכה . האדם לקדושה יותר מחיי המעשה הפעילים
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 של אסקטיות 3בראשם מכס וובר עסקו בטיפולוגיות, גיםסוציולו. 2יהדות או אסלם, בודהיזם

, אקסקלוסיביות, פקפוק בצרכים הגופניים ובטובים מטריאליים, הינזרות: 4והגדירו את מרכיביה

  ). Fraade, 1987:255(נסיגה ממנו ומן הקונטקסט החברתי שלו , שלילת העולם

כאשר , כל מערכת דתיתניתן להגדיר אסקטיות כתגובה למתח הטבוע ב, בהמשך לוובר  

) self(בעודו עומד מול העצמי , האדם שואף לקדם אידיאל של הגשמת ושלמות ספיריטואלית

התגובה למתח המשתנה מדת לדת מניחה , לפיכך. והעולם אשר בעקביות מציבים מכשולים בדרכו

קבוצה מוטיבציות והתנהגויות אסקטיות שונות הכרוכות במטרות ואידיאלים מגוונים של אותה 

אקסטטית או (אחדות . א: קריטריונים לאסקטיות מוגדרים בספרות כך. או קהילה דתית

תיקון הקרעים . נכונה ג) מוסרית(משמעת והתנהגות . עם הסדר הטרנסצנדנטי ב) רציונלית

בדתות השונות אידיאלים . באחדות עם הסדר הטרנסצנדנטי שנגרמו מהכשל בהתנהגות הנכונה

 ,fraade(ולכן השיטות שיעוצבו להשגתם ישתנו בהתאם , שילובים שוניםאלו יקבלו דגשים ו

1987:256.(  

                                                           
מאה השלישית נזירי המדבר במצרים ב, למשל,  הגדרת הפרישות יכולה להשתנות כאשר חוקרים מקרים שונים2

כוללים פרקטיקות של פרישות הבאות לידי ביטוי בעינוי הגוף וסגפנות השונות לחלוטין מפרישות  , והרביעית
 Fraade, Steven, D. 1987. “Ascetical Aspects of:  דיון בנושא זה בפתיחת המאמר' ר. בדוגמאות נוצריות אחרות

Ancient Judaism. Jewish Spirituality, Arthur, Green (ed.), New York: Crossroad.  
 טיפולוגיות אלו נובעות בעיקר מן המודל הנוצרי ולכן אינן מתאימות תמיד לחקר של ווריאציות יהודיות שונות 3
)fraade, 1987:254.(  
4 Fraade) 1987 (של בעיקר כאשר הוגדר כמערכת פאתולוגית , טוען כי המושג העלה פעמים רבות קונוטציות שליליות

קונוטציות שליליות אלו הוענקו בעיקר לתרבויות עתיקות ). fraade, 1987:254(נסיגה מן העולם והקרבה עצמית 
אשר בחלקם , כמו כן השקפות שליליות אלו צורפו למחסן הנשק לפעולות התנגדות בין הדתות. בהשוואתה למודרניות

הייתה , בעיקר זו של החוקר עצמו, רת הדתיתחוקרים אפולוגטים טענו כי המסו. השתמשו בהן אף חוקרי הדת
  . משוחררת מחשיבה ופעולה אסקטית
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ובדומה לדיונים מדעיים רבים , 5הדיון בדבר מקומה של האסקטיות ביהדות מלווה בויכוח  

חוקרי תולדות האמונה היהודית חלוקים ביניהם ביחס למרכיבי . אין הסכמה בין החוקרים

ההתמקדות בדרך בה מוגדרת . 6הודית לסוגיה עד כדי שלילתםהאסקטיות וקיומם במחשבה הי

חוקרים . יכולה לשפוך אור על הדתית המתגבשת בקהילה, הפרישות ויחסיה עם מושגי העבודה

הראו כי בספרות הרבנית טמון מתח תמידי ביחס לחיי הפרישות ולתפישת הגשמיות והעולם הזה 

המתח בספרות הרבנית נע בין . ווים להובעקבות זאת ביחס לביטויים ההתנהגותיים הנל

לבין , )בעקבות הופעתה כמודל נעלה בנצרות, בעיקר (7התנגדויות גורפות לסיגוף ועינויי תשובה

, הסתפקות במועט, צומות, שלילת העולם הגשמי: עידודם של אספקטים אסקטיים מסוימים כגון

,  כי מן המחקרים בקבוצות יהודיותיחד עם זאת יש לשים לב. פיקוח ועינויי עצמי ואף התבודדות

 כפי שמופיעה בכתבי אבות 8פרישות לא הוגדרה כמודל נעלה ולא נמצאה הטפה לאסקיזה ונזירות

                                                           
. 1955. י, בער' ר.  הויכוח בנושא עולה למשל במחלוקת על אידיאל האסקטיות בין יצחק בער לבין אפריים אורבך5

, תקופת החשמונאיםב' חסידים הראשונים'הדיון על ה, פרק שלישי' בעיקר ר. מוסד ביאליק: ירושלים. ישראל בעמים
, בוז לענייני העולם הזה, התמקדות בחיי מוסר, ויתור על תענוגות, שחיזקו את עקרונות ההסתפקות במועט

בער מתאר את תקופת בית שני והמשנה כתקופה אסקטית ). 38-39(המקדישים זמנם לבניית חברה אידיאלית 
בער רואה בגישה האסקטית כטבועה . ם המאוחריםכאשר החכמים הם אבטיפוס של הנזירים הנוצרי, וספיריטואלית

לדעתו קריאה ולימוד בתורה ובדברי חכמים היא . העבודה ועל גמילות חסדים, כבר בדברי שמעון הצדיק על התורה
משום שהעבודה אינה דווקא עבודת המקדש אלא העבודה שעובד האדם את אלוהיו .  דרישה מרכזית לאסקיזיס

אסקיזיס "במאמר הביקורת שלו ) א"תשכ(אורבך . אפריים א. א שיתוף של הזולת בכךוגמילות חסדים הי, כיחיד
טוען כי האסקיזה ביהדות היא תופעה הסוטה מעיקר מגמתה של היהדות ותפיסתה וכי , "ל"ויסורים בתורת חז

ילון על הוא מתייחס לכתבי פ, אורבך מגדיר אסקטיות בצורה מצומצמת יותר. היהדות היא אנטי אסקטית במהותה
השולל מן הגוף כל ערך , לטענתו הניגוד בין הגוף לנפש ובין הבשר לבין הרוח, אידיאל המתת הגוף על ידי האסקיזה

שימש נימוק עקרי לאסקיזה ההלניסטית על , האסורים של הנפש ולמצבתה כדברי אפלטון-ועושה אותו לבית
. בצורת יצרים ותאוות חומריים, רויה גם בתוכהשבאה לשחרר את הנפש מהגוף ומהחומריות הש, צורותיה השונות

כנראה בהשפעת , בבשורות ובאיגרות הפאוליניות, רוח כבר בהתחלותיה-גם האסקיזה הנוצרית ניזונה מהניגוד בשר
גם בהטפה לאסקיזה , בצידם של נימוקים אחרים, והוא מצוי. ההלניסטיות והגנוסטיות, התורות הדואליסטיות
ל "לדעת אורבך מוטיב זה חסר לחלוטין בעדויות של חז.  הכנסיה מהקדמונים עד למאוחריםונזירות שבכתבי אבות

" ה שברא את כל העולם בחכמה"זו מידתו של הקב"התפישה היא כי אלוהים ברא את העולם ו. על נזירות ופרישות
 הבא מותנה על ידי הרי כל עצמו של העולם, ועל כל דברי השבח לעולם הבא והעדפתו). 'ברייתא סנהדרין לח א(

ל סימנים המעידים על החכמים והחסידים "לדעת אורבך אין מוצאים בספרות חז, כלומר). 'יז' אבות ד(העולם הזה 
אם , קיבלו עליהם נזירות בתחום ההלכה,  החכם–לדעתו האדם הפשוט והחסיד . בתקופת בית שני כאנשי אסקיזה

לדעתו העובדה כי הם חיו . הקנתה מציאות המקדש ופולחנומתוך יראת החטא או מתוך חזקה להרגשת הכפרה ש
גילויים של אסקטיות בין חכמי התלמוד אינם לדעתו . איננה אסקיזה, חיים פשוטים וצנועים ולא נהגו בתפנוקים

שרידים של תורה אסקטית קדומה אשר התנוונה אלא תוצאה של מאורעות היסטוריים מסוימים בתולדות ישראל 
של הוא טוען כי חורבן הבית והבעיות הדתיות החמורות שנתעוררו בעקבותיו הביאו לידי תנועה של כך למ.   ודתו

הוא מוסיף וטוען כי ההתכחשות לצרכים החומריים הייתה רק אמצעי ולא . פרישות ומתן משמעות חדשה לתענית
 כפי שהיא ידועה מפרשות -העולה בערכה במידה שהיא נוגדת יותר את הרגשות הטבעיים, הייתה למטרה בפני עצמה

אסקיזיס ויסורים . "א"תשכ. א, להרחבה בדיון זה אורבך' ר.  חייהם של הנזירים הנוצריים במדברות מצרים וסוריה
' עמ, החברה ההיסטורית הישראלית: ירושלים, )עורכים(אטינגר ואחרים . ש, ספר היובל ליצחק בער, "ל"בתורת חז

48-68          .  
למאפייניו ולמקרה , בלתם קשורה במידה רבה לפירוש אשר מעניק כל חוקר למושג האסקטיותשלילתם או ק 6

  .הנבחן
מגדולי הדרשנים ) א"תלמידו של הרשב(יהושע אבן שועיב מתאר את יחסו השלילי של הרב '  הורוביץ במאמרו על ר7

 חיובית לצרכיו החומריים של כאן אנו רואים גישה מתונה הכוללת הערכה). ספרד(בספרד של המאה הארבע עשרה 
" יש לא רק לנשמה כי אם גם לגוף מטרות חיוביות, ה ברא את גוף האדם"מכיוון שהקב. "האדם בעולם הזה

כך גם ליצר הרע . לפי השקפה זו הנושאים החומריים אינם מיותרים וקיומם מתאים לתכנית הבריאה). 30: ד"תשמ(
דם יש ערך חיובי ומטרת העולם היא לכלכל את העולם בעיסוקים גם לעבודה הפיזית של הא. יש תפקיד חיובי

ש מדגיש את חשיבותם של עובדי האדמה ושל בעלי המלאכה המקיימים את העולם "א. החומריים כמו ברוחניים
הבטחון באל ). 31(היא איננה נתפשת כעונש ומוגדרת כמצווה , לעבודה הפיזית לפי השקפה זו יש ערך רב. בעבודתם
השילוב של שניהם יחד הוא חובת . לדעתו לא בחידלון ממעש ובפאסיביות אלא בחריצות הצמודה לביטחוןמתבטא 
להרחבה בגישה זו ' ר). 32(אבל הוא יכול להופיע כניסיון לאדם , העושר המטריאלי איננו רע כשלעצמו. האדם

  .    29-36' עמ, 12, דעת". יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות' ר. "ד"תשמ. כ, הורוביץ
אוניברסיטת תל : תל אביב. נזירות במקרא, 1970, עבודת הגמר של יוסף בלומנקרנץ'  להשוואה בנושא הנזירות ר8

  . אביב
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קיימת התנגדות רבה בכל , כמו כן). 51: א"תשכ, אורבך(הכנסייה מהקדמונים ועד למאוחרים 

  ). McArthur, 1987: 163  (9הזרמים לפרישות מינית

לכן ניתן גם . מובחנת מן המסורת החסידית, י שצמחה במסורת הליטאיתכפ, 10האסקיזה  

ההבדל נעוץ בראש . לראות הבדלים מהותיים ביחס אל הפרישות בחסידויות השונות בארץ

. 11הפרישות נועדה לחיזוק ההתמסרות ללימודי תורה, ובראשונה בעובדה שבמסורת המתנגדים

יון העיקרי לקביעת מקומו של הפרט במבנה הערכה של לימוד ידיעת התורה שימשה כקריטר

                                                           
 .The Faith of the Mithnagdim בספרו Nadler ההבחנה בין חסידים למתנגדים ביחס לפרישות מובאת בהרחבה אצל 9

Boltimore and London: The John Hopkins University Press. . בספרות של ימי הביניים התנהגות חסידית הייתה
. הרעיון המרכזי היה להעלות את העולם הפיזי בניסיון להשיג אחדות מיסטית עם השכינה. תואמת למושגי הפרישות

 כך ניתנת לחסיד האפשרות). עבודה בגשמיות(במובן זה החסיד יכול לשרת את האל באמצעות ההנאה החומרית 
בדרך זו המתח בין הגוף והנפש אינם ). 1997:81(פיזית ביותר לחוויה מיסטית עמוקה -להפוך גם את פעילות הארצית 

בנושא זה החסידויות נבדלות זו . מפריעים והם משתפים פעולה על מנת לשרת את האל ולהשיג קדושה באופן הרמוני
הבעל שם טוב למשל התנגד . ל להשגת המצב המיסטיחסידויות רבות ראו במציאות הארצית מכשיר ולא מכשו. מזו

הוא . לתפישה של דחיית העולם החומרי וההימנעות ממנו כערך דתי ולא ראה באסקטיות שיטה להשגת הקרבה לאל
כולל את התפישה כי , המרכזי לחסידות, המושג דבקות. הדגיש דווקא את השמחה בעבודת האל עם ההיבט הפיזי

האל מצוי בעולם ולכן לא ניתן להשיג . ת איננה נכונה והיא אף יכולה להתפרש כחטאנסיגה מהמציאות החומרי
. של אסקטיות מיסטית הדוחה את חיי החומר, יחד עם זאת נמצא תפישות הפוכות. דבקות אם נסוגים ממנו

יון הזה המתנגדים לטענתו הסכימו עם ההשקפה כי האל מצוי בכל רמות הקיום אבל התנגדו לפופולריזציה של הרע
על מנת לחדד את ההבדלים בין המתנגדים לחסידים . על ידי התנועה החסידית ולנוהגים הדתיים שעיקרון זה עודד

בעוד החסידים האמינו באחדות הקוסמית בין האל . ביחס שבין הפיזי לרוחני הוא מתאר את ההבדלים ביחס לאוכל
הם . שמי כוחות נוגדים בקוסמוס כמו גם באדם עצמוהרבנים המתנגדים טענו כי יש לראות ברוחני והג, לבריאה

האמינו כי הצרכים הפיזיים והנהירה אחר ההיבטים המטריאליים של החיים הם רק מכשולים לצמיחתו הרוחנית של 
הגאון מוילנה הוא דמות המדגימה ). 82(במובן זה רק הסחת הדעת מדרישות הגוף תאפשר לנפש האדם לפרוח . האדם

לדעתו האדם צריך להבין כי . הוא התנגד לגופו על מנת שנפשו תתעלה,  ראה בגוף כאויב של הנשמההוא. עקרון זה
על ידי . קיומה של נפשו בעולם איננה מצב טבעי וכי הנאה חומרית היא זמנית ובלתי נחשבת לאור הנצח והעולם הבא

  ותו בן תמותה המכין אותו לייעודו אלא שזהו אות זיכרון להי, הימנעות מהעולם הארצי האדם אינו זוכה לקדושה
  

 נפש - א בדואליזם של יחסי גוף"גם רבנים מתנגדים אחרים המשיכו את המסורת של הגר. הרוחני האמיתי
רבנים אלו דחו כל צורה של מטריאליזם דרך החדרת הרעיון לגבי הזמניות של הקיום הארצי . ואסקטיות
טען כי רק חיי עוני ונסיגה יכולים להבטיח חיים רוחניים לפרט , א"בשימוש בכתבי הגר, הילל למשל' ר. והמטריאלי

פורשה כניסיון להעלות את , )ט"במושגיו של הבעש (17 -פרישות  חסידית כפי שהתגבשה במאה ה. ולעם היהודי בכלל
ביקות כפי שהם מגולמים בתוך מושגי הד(העולם הארצי לרמת קדושה תוך ניסיון להגיע לאחדות רוחנית עם השכינה 

המאפשר , "עבודה בגשמיות"במובן זה החסיד משרת את האל מתוך העיקרון של ). Biale, 1992: 133) (והיראה
, גם כאן מתגלה ויכוח בספרות בובר למשל). Nadler, 1997:78-79(להתעלות בחוויה מיסטית דרך הפעילות הארצית 

בעוד שולם סבור היה כי הכוונה דווקא לביטול , תסבר כי העבודה בגשמיות באה לציין יחס חיובי למציאות הארצי
כי לצד גישה , בן ארצי טוען). Biale, 1992: 133(היש על ידי שלילת העולם החומרי ועידוד להתמסרות לניצוץ האלוהי 

במובן . בכל זאת קיימת התנגדות לתעניות וסיגופים ועולה החיוב הרב לחיי משפחה וליחסי מין, השוללת את העולם
  ).           41-42: ג"תשמ, בן ארצי(ניסיון של האדם מותנה בקיומה של משיכה פנימית אל העולם החומרי ותענוגותיו זה ה

לא התפתחה בספר חסידים אידיאולוגיה ,  בן ארצי טוען במאמרו כי למרות הגישה של שלילת העולם החומרי10
יכולים להוביל ', ג הניסיון וגם מושג קידוש הלטענתו גם מוש. הדוגלת בנזירות ובפרישות קיצונית מן החיים

להפתעתנו במקום להיתקל באידיאל כזה אנו נתקלים במגמה "אבל .  אסקטית קיצוניות-לאידיאולוגיה נזירותית
המוצגים , הטקסט כולל התנגדות לתעניות וסיגופים, במובן זה). 41" ( חיוב חד משמעי של החיים האנושיים- הפוכה

הוא . ן ארצי מדגים אף את תחום המשפחה על מנת להוכיח את ההתנגדות של הטקסט לפרישותב. כאידיאל נוצרי
ובכל זאת התגובה על הפחד הזה איננה בריחה . ספר חסידים כולו מלא פחד נורא מפני הפיתוי של אישה: "...טוען
 מסקנתו של בן ארצי היא כי ).42" (אלא לגיטימציה מלאה לחיי מין מהנים ומספקים, שבו הפיתוי אינו קיים, למנזר

לדעתו מסקנה זו מתיישבת .  הספר איננו כולל אידיאולוגיה אסקטית אלא להפך לגיטימציה מקיפה לחיים החומריים
: כל המקורות האלה מביאים אותנו אל הנקודה המכרעת של העניין…"עם רעיון שלילת העולם החומרי  של הספר 

ססת הכוחות החומריים של האדם במגמה של העמקת והכבדת הניסיון  הת-חיוב החיים בספר חסידים משמעותו
יש כאן סיטואציה מעניינת שבה מעוררים את האדם . וממלא גם הגדלת שכרו אם יעמוד בניסיון, שבו האדם עומד

פחות מכך . המינימום שכל אדם חייב לעמוד בו הוא מה שהתירה התורה. כדי לחייב אותו להפעיל בלמים חזקים יותר
הנזיר הבורח למנזר מקטין את הגירויים . פירושו בריחה והתחמקות מהניסיון ומבחינה זו הנזיר הוא החוטא

  ).43" (…וממילא את עוצמת היצר שפועלת בו במידה כזאת שהניסיון שלו שוב איננו רציני, שמופעלים עליו
נובע מרצונם להגשים את , )1808-1809(א שעלו לארץ ישראל "שבו כינו את תלמידי הגר, למשל' פרושים' המושג 11

ככינוי ליחיד הפורש ממשפחתו ' פרוש'השימוש במושג . האידיאל של לימוד תורה מתוך פרישות מעסקי העולם הזה
אולם המושג פרושים . 19 - היה שכיח במזרח אירופה במאה ה, וממקום מושבו וגולה לעיר אחרת כדי לעסוק בתורה

  ). 113-114: 1991, אטקס(אינו מוכר פרט למקרה זה 
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מי שהוגדר בראש ההיררכיה נחשב תלמיד חכם המתמצא בספרות ההלכה על . 12החברתי בקהילה

  ). 79: ט"תשנ, ץ"כ(למדנית - כל מדוריה ומשתייך לאליטה רוחנית

לכלל ' פרישות הגותית'מבנה נורמה של מה שיכונה כאן , הקהילה הליטאית בישראל  

פרישות זו מגלמת בחובה התנגדות נחרצת לעולם החול והתערבות בפעילויותיו . הילההגברים בק

הגישה המסורתית משלבת את הפרשנות המהללת את . תוך הגדרת החול כאיום על הקדושה

תוך חיזוק הדרישה שהאדם יתפרנס מיגיע כפיו ויהיה קשור , אידיאל הפרנסה לתוך האמונה

המתח בין העבודה לבין הכמיהה להתמסרות טוטאלית . ושהלעולם הזה גם אם אין בו מן הקד

אך הוא הניב פשרה אשר באה לידי ביטוי בחלוקת תפקידים בין , לתורה היה קיים בכל הזמנים

חברי הקהילה היו עסוקים בעבודה ומימשו את מצוות הלימוד על ידי כך שקבעו . הלומד לעובד

הורשה לעשות תורתו , שור האינטלקטואליהמצטיינים במי-בעוד מיעוט נבחר, עיתים לתורה

פרנסה הוענקה ללומד על ידי משפחתו או מקופת . אומנותו והוא היה פטור מדאגה לפרנסתו

פתרון זה אפשר את קיומו של קומץ עילויים אשר ). 146: ט"תשנ, ץ"כ(הציבור באופן וולונטרי 

ון זה לא התאפשר להם פתר. 13מימש התנהגויות אסקטיות בעודו תלוי בקבוצת בעלי הבתים

הפתרון ההיסטורי המגולם ביחסי בעלי בתים ולמדנים מחייב . בקונטקסט של החברה הישראלית

הימצאותו של גורם זה הגביר באופן -אי. הימצאותו של גורם בעל מוטיבציה דתית גבוהה

פרדוכסלי את אידיאל הלמדנות והפרישות ויצר מתח רב יותר בהתמודדות עם החברה 

  .יתהישראל

הכוללת , התבוננות בכתבי הקהילה ביחס למושגי העבודה והפרנסה מעלים תמונה ייחודית  

הפיצויים הטרנסצנדנטיים מגולמים בעולם התורה ומובנים . 14ניסיון לשלול את העולם החומרי

בעיקר דרך אתוס העבודה , תוך כדי ניתוק מן העולם הגשמי ותוך כדי התנגדות למודרניות

מחזקים , על מנת ליצור תפישת עולם דתית התומכת בהתנגדות זו. הישראליתהמקובל בחברה 

. מפרשים ומדגישים אותם מחדש, רבני הקהילה מאפיינים ממודלים אסקטיים הטבועים במסורת

                                                           
הייתה כי המתנגדים שללו בה ,  ההבחנה היסודית בין החסידים למתנגדים ביחס לפרישות בימי הביניים ולאחריהם12

שלילה מוחלטת של מאפיינים כמו עינויי עצמי , כלומר). Self-mortification(את היסודות הקיצוניים של עינויי עצמי 
חשיבות , עבור הרבנים המתנגדים. חסידי הכולל משיכה לעולם הגשמי- יאליסטיויחד עם זאת שלילה של היסוד המטר

כמו כן לפי השקפה זו אין כל . האסקטיות נעוצה רק ביכולתה לשפר את התנאים ללימוד התורה שהוגדר כערך עליון
  .גם לא תוך אסקטיות קיצונית של תענית וסיגוף, דרך להשיג הצלחה רוחנית בעולם הזה

ת היו מלוות בביקורת והתנגדות של רבנים שניסו להחזיר למרכז הבמה הדתית את הגישה לפיה יש  שתי הגישו13
לטענתם מקור אושרה של הנשמה תלוי . לקיים יחסי איזון בין גוף ונפש ולחזק את השימוש הדתי בהנאה חומרית

ים חיוניים למאמין המחפש חיים לפי גישה זו פרקטיקות של הזנה ונוחיות הגוף הן מרכיב. בכוחו ובריאותו של הגוף
  . של מסירות ללימוד התורה

אך היא , נכונה לתחום העבודה והפרנסה, כי תפישה זו של שלילת החומר בספרות החרדית כיום,  ברצוני להעיר כאן14
יש לשים לב כי בנושאים רבים אחרים . שונה לחלוטין אם אנו משווים אותה לניתוחם הדתי של תחומי חיים אחרים

יש לציין כי לעיתים היא אף עומדת בסתירה עם העקרונות העולים מתפישת . א קיימת שלילה של העולם החומריל
, היחס לתחומי הרפואה, כך למשל ההתייחסות הארצית והפונקציונלית לכל נושא של שידוכין ונישואין. העבודה

  ). להתגייס לצבאכמו למשל רצונם(הפוליטיקה ואף להיבטים מסוימים של השתתפות במדינה 
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חשיבותו פוחתת , לפי פירוש זה הגוף נתפש כגורם המעכב את ההתעלות הרוחנית, כך למשל

שימוש באמצעים ובכלים הניתנים בעולם הזה או הפקת . וומכאן אין צורך להשקיע בו או לטפח

התפישה כי בריאות הגוף כרוכה . מוגדרים גם הם כמיותרים ונחותים, הנאה חומרית בעולם הזה

בעיצוב הנשמה מצטמצמת ובמקומה עולה תפישה המעבירה את ניהול הגוף והטיפול בו מן האדם 

קשר המשולש שהודגש במסורת בין מצבו של בדרך זו מתבטל ה. אל אחריותו הבלעדית של האל

  . הגוף למצבה של הנשמה ולאיכות וטיב הלימוד כתוצאה מיחסים אלו

בצמוד לפרשנות המנתקת את הגוף מן העולם החומרי מתגבשת תפישה המתנגדת לעושר   

צבירה של עושר יכולה להתפרש במחשבה הדתית בדרכים . עצמו ולכל פעולה שנועדה לזרזו

בקהילה היחס לעושר כרוך בשלילת ההנאה . וג של ניסיון או כסוג של אות מן האלכס, שונות

הקהילה הליטאית מחזקת את , בד בבד. בעולם החומרי ובשלילת העמל וההשקעה בתחום הגשמי

אידיאל זה . אידיאל ההסתפקות במועט אשר מדגיש אף הוא את שלילת ההנאות של העולם הזה

המעלים את ערך ההסתפקות במועט לעקרון , ות עם חברי הקהילהעולה בכתבים השונים ובראיונ

העושר נתפש כבעיה דתית . נשאף המגדיר חיים דתיים נכונים מן הבחינה הדתית והמוסרית

גישה זו  טבועה במסורת . המהווה מכשול לקדושה לעומת ראיית העוני כברכה למאמין הדתי

 להלחם בחיי העוני אלא לקבלם בשמחה כמתת על פי גישה זו אין. הרבנית והיא מוקצנת בקהילה

  ).  Nadler, 1997:98(המחזק בדרך זו את החיים הרוחניים של המאמין הדתי , האל

הספרות של הקהילה הליטאית מחזקת את האידיאל הטמון גם במסורת הרבנית ומחדדת   

בתחומי האיסור בהשקעה , הבריחה מן העושר, ההסתפקות במועט, אידיאל העוני: בעיקר את

אינו מוצא את , כל חבר בקהילה המממש עקרונות אלו. הפרנסה והקדשת החיים ללמדנות

והיא דרכו היחידה לקדם את גאולתו האישית וגאולת משפחתו , הקדושה אלא בלימוד התורה

כל חבר בקהילה . אופן החיים מנומק סביב עקרון הלימוד באופן תועלתני וטוטאלי. בעולם הזה

ולא אליטה מצומצמת כפי שרווחה בקהילות יהודיות ( לממש אידיאל זה בקנאות שנולד בה נדרש

שילוב אידיאל זה עם ביטול הגוף הגשמי וביטול ). בליטא ואשכנז בתקופות היסטוריות אחרות

אידיאל זה , אבל. מחזק בקהילה את ההשפעה של הדת בפעילות היומיום, העושר והעולם החומרי

אחד מן . ר חברי הקהילה מבקשים לתרגמו למעשה בחיי היומיוםמגביר מתחים וביקורת כאש

שימוש בסמל זה מחזק . א"האמצעים לחזק את אידיאל הלמדנות הוא השימוש בדמותו של הגר

דמותו של הגאון מוילנה . את השאיפה לחזק את המודל הלמדני אשר התפתח בישיבות בישראל

השימוש העיקרי הוא להצדקה . קהילהמשמשת דמות מופת בסיפורים ובראיונות של חברי ה

הקהילה הליטאית . וחידוד תפקידו של תלמיד חכם כפי שהוא צריך לנהוג בקהילה כיום
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בעיקר את דמותו , א מחדש על מנת לחזק ולהפיץ מחשבות דתיות מקומיות"את הגר" ממציאה"

  . הלמדן-הפופולרית כיום של הנזיר

  

  ח ואמצעי קיומיהעבודה ככור": בדיעבד ולא מלכתחילה. "ג

         

חרדית ביחס לעולם -ידון פרק זה בסוגיות במחשבה הליטאית, בהמשך למבוא שלעיל  

המתח מתעורר בעיקר בשל הפער . הגשמי תוך התמקדות ביחס לעבודה הארצית בתוך העולם

בספרות ובראיונות גלום מתח זה . הפרשני הנגלה לאור אי הגדרת תחום העבודה בקהילה כמצווה

קהילות ומסורות יהודיות שונות הגדירו את . ענה כי העבודה יכולה להתפרש כערך או ככורחבט

  . באופנים שונים) ערך-צורך(העבודה על פני ציר זה 

הקהילה הליטאית בישראל בחרה להגדיר את העבודה כהכרח וכצורך המתחייב על מנת   

 לפיה אין להשקיע מאמץ הכתבים מחזקים תפישה, כמו כן. להתקיים במישור הפיזי בלבד

בחירה זו שונה במהותה מן ההגדרה . במישורים הארציים וכי הם יכולים להוות איום לקדושה

השוני בין תפישת . של העבודה כערך המעודד שילוב של העבודה בחיי היומיום של המאמין

י בחרתי להבהיר את ההבדל דווקא כפ. העבודה כהכרח לתפישתה כערך עלה בראיונות רבים

רב המשתייך לפי  (15בראיון עם ישמעאל. שהוא עולה מתוך דבריו של רב הטוען להשקפה הפוכה

הוא הצביע בצורה חדה על ההבדל בין שתי האופציות הטבועות )  לאומי-הגדרתו למגזר הדתי

  :במקורות לפרוש התורני של הדיון בעבודה ולתרגומו מכאן לחיי היומיום בקהילה החרדית

  

, וממילא עונש הוא מינימלי. וזה עונש, קנס] העבודה[ת טוענת שזה הגישה החרדי…"

זה בעצם . זה באמת רק משחק,  לפי זה…ולהשתדל לצמצם וכל הדברים האלה

אז בעצם זה הכל , זו הגישה שאם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הגישה הזו
                                                           

. הראיון נערך בביתו בשכונה חרדית בירושלים. לאומי המצוי בקשר עם הקהילה החרדית-  ישמעאל הוא רב דתי15
הבית צנוע מאוד . אך הוא לא הצטרף לראיון ואותו וניהלתי לבד בביתו של ישמעאל, ארגן את הפגישה איש מפתח

ן הייתה בשעה זו בבית ועבדה כל זמן הראיון במטבח כאשר אישתו של המרואיי. הסלון מלא כולו בספרות תורנית
הוא טען כי הנושא בו . המרואיין לעומתה היה נינוח ומאוד ידידותי. היא מציצה פעמים רבות לראות מה קורה בסלון

כאיש חינוך . אני עוסקת חשוב אך עלי להצטמצם מפני שמדובר בנושא גדול המטופל אחרת במגזרים הדתיים השונים
הוא הציג לפני . התחלנו לדבר על מעמדה של העבודה ביהדות. א התייחס אלי כתלמידה והראיון התנהל כשיעורהו

עם הרב ישמעאל קיימתי אף שיחות טלפון רבות בהן התייעצתי עמו על . ספרים רבים ואף השאיל לי חלק מהם
. יבות הליטאיות השונות בירושליםעל הרבנים השונים הכותבים ובנוגע לסוגי היש, הספרות הרלוונטית למחקרי

נקודת המבט של הרב ישמעאל הוסיפה פרספקטיבה חשובה למחקר מכיוון שהוא הבליט את הבדלי ההשקפה בין 
התייחסותו המעמיקה . הליטאיות והדתיות לאומיות ביחס לסוגיית העבודה והפרנסה בארץ, הקהילות החסידיות

הליטאית מול המגזר הדתי לאומי אפשרו הבנה טובה יותר של למקורות והבהרת הפירושים השונים בקהילה 
השיחה עם הרב . הייחודיות הפרשנית וההתנהגותית של הקהילה הליטאית ושל השינויים שעברה ועודנה עוברת

ישמעאל פתחה את האפשרות להבין סוגיות שנויות במחלוקת בין שתי הקהילות ואף את הביטויים אותם הוא מעריך 
מתוך הראיון עמו ניתן להבחין בהערצה של , כך למשל. ם קיימים והיה רוצה שיתקיימו בקהילה שלובקהילה שאינ

או על מעמדו של הרב בקהילה החרדית לעומת מעמדו בקהילה הדתית , אידיאל הלמדנות והגישה לתלמיד חכם
הבחנות אלו יכולות . ואף על ההיררכיה של אידיאלים בקהילתו לעומת ערך הלימוד בקהילה הליטאית, לאומית

  .  להוביל למחקרים אודות שינויים בתפישות חברתיות בשתי הקהילות
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זה הכל עוד רק , שבעצם זה הכל ניסיון... אז אנחנו רק מציגים. משחק

זה גם נובע מתוך התפישה .. זאת אומרת.. זה שבעצם, הגישה השנייה…עונשה

וזאת ,  הקדוש ברוך הוא נתן לעולם את מקומו–כלומר . שהעולם הוא עולם

. הטבע הוא טבע. יש טבע ויש נס, למעשה, אבל...  זה תמיד שאלות קבליות…אומרת

 …ירדה באותו רגע הרמה שלו ..  אז הקדוש ברוך, מאחר שהאדם חטא, ממילא כרגע

 אז כרגע הוא צריך לעבוד ולהשתדל לעשות מה … ערך חינוכי–כמו שאמרנו מקודם 

  ). 4' עמ, ישמעאל" (…בתור עבודה, שצריך

  

מפרשת  את מושגי העונש והקנס כמושגים הנלווים , לדעת המרואיין, "הגישה החרדית"  

יסיון ושל פיקוח המוענקים על ידי כתוצאה מכך מוגדר העולם כזירה של נ. לעבודה לאחר הגירוש

לשטחי רשות אשר , הופכים שטחי החול ובתוכם הפרנסה, על פי השקפת הקהילה, במובן זה. האל

). 16: ט"תשמ, שוורץ; 205: אפרתי(קיומם כרוך בצרכי החיים ולא משום הגדרתם כמצווה 

ההשתלטות לעומתם תחומי הקדושה מוגדרים כאזורים נפרדים שיש לשמור עליהם מפני 

הדילמה הנוצרת כתוצאה מכך בין תורה ועבודה עולה בכל . 16הממדים הגשמיים והארציים

 בחור 17עם שלמה) שיעור(למשל כאשר שאלתי על מצוות הלימוד בראיון . הספרים והראיונות

  :  ישיבה

  

אז אתה לא , השאלה האם האידיאל הוא להתעסק כל היום בתורה כי זה מצווה…"

תר בשום דבר כי אתה כל היום יושב ולומד והגית בו יומם יכול להתעסק יו

אבל אם לא ...ואז הבעייתיות זה שאף אחד לא מבטיח לך שיסופקו כל צרכיך...ולילה

הכי , הכי מוצלחת, תעסוק כל היום בתורה ותעבוד אז אולי היא לא תהיה שלמה

ובטח לך אבל אם אתה רק לומד מה שמ, זה במקרה ואם אתה לא רק לומד...עמוקה

אז , שהתורה שלך אתה תצליח בה ותגיע לעומק שלה אבל אם לא אם יש לך סחורה

                                                           
 אפשר ללמוד על הבדל זה מתוך הראיון שערכתי עם תלמיד ישיבת מרכז הרב וגישתו לראיית תורה ומצוות מתוך 16

 חיצונית אלא  כל ההסתכלות שלנו היא לא הסתכלות…" :לאומית מתוך השוואה לקהילה החרדית-השקפת דתית
 …אנחנו מאמינים שהתורה מקיפה את כל תחומי החיים, הסתכלות שנובעת מתוך המורשת היהודית מתוך התורה

 צריך להיות על פי התורה …א, בכל דבר אפשר למצוא את ההתייחסות ולכן גם להקים מדינה ומשטר ומערכת משפט
א אין "ז, ורה הנלמדת יש גם הבדלים של השקפת עולםובתוך הת, על כן כל מה שאנו עושים זה מתוך התורה הנלמדת

אבל איך להתייחס לכל התהליך שפקד את עם , הבדלים בצד המעשי של קיום מצוות אין הבדל בינינו לבין החרדים
ולהשתלב בצבא ובכל , להיות שותף לבניית העם היהודי, וכל נושא התהליך של הגאולה להיות שותף לזה, ישראל

האם צריך להמשיך את אותה מסורת שהייתה בגלות שלא היינו שותפים ? אם צריך או לא צריךהמקומות האלו ה
לכלום הקמנו את המסגרות שלנו את המקומות שלנו והתבודדנו מתוך החברה ואין לנו שום עניין להקים עכשיו 

כאשר הגישה של , שאוזה עד שיבוא מלך המשיח והוא מסדר את העניינים בינתיים אנחנו די פסיביים בנו, מדינה
 שעם ישראל עבר איזשהו תהליך ואנחנו מאמינים שזה תהליך אלוקי …מרכז הרב אומרת שאנחנו צריכים להיות

  ). 5' עמ, גדעון " (…לפעול וליצור ולעשות ולבנות זה חלק מהתורה, ואנחנו צריכים להיות שותפים בו
כו במתכונת של שיעור על מקורות וטקסטים הפגישות עמו נער.  שלמה הוא בחור ישיבה צעיר מירושלים17

הוא ישב איתי שעות ארוכות . שלמה הפך לידיד במשך הזמן ולכן תפקידיו היו רבים. המתפרסמים בקהילה החרדית
דיונים אלו העלו את הגישות השונות העולות מן המקורות ואת דעותיו . על לימוד המקורות העוסקים בעבודה ופרנסה

כמו כן שלמה עזר ביצירת קשרים עם מרואיינים פוטנציאליים בשל חבריו הרבים בקהילה . אלוהאישיות על מקורות 
שלמה אף הצטרף עמי פעמים רבות לסיור בחנויות הספרים ועמו רכשתי ספרות המתפרסמת . בישיבות שונות

  .   ופרק מתודולוגי של עבודה ז' על תפקידיו המגוונים של איש מפתח ועל ראיון שיעור ר. בקהילה
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, שלמה" (…!מצד שני אין שום מקור שאומר לך אל תעבוד ורק תלמד.  לא תצליח

  ).7' עמ, 1ראיון 

  

אידיאל הלמדנות מגביר את המתח המתמיד של המאמין העומד מול מציאות המחייבת   

. ות השונים עולה מתח זה בעיקר סביב שאלות לגבי סדר יומו של הפרטבראיונ. אותו להתפרנס

התחזק מתח , כאשר שאלתי על סדר היום ועל חלוקתו אצל בחורי הישיבות ומרואיינים אחרים

בדיון על הנושא עם בחור ישיבה נוסף , 18ניתן ללמוד על כך מתוך הראיון שערכתי עם אליהו. זה

  ):מראיין- איש מפתח(

  

, תייחסת לחיים והיא לא דבר היפותטי שמדבר על מציאות שלא קיימת התורה מ…"

עכשיו מה שאתה אומר שבציבור החרדי . אבל בעינינו לימוד תורה הוא מעל לכל

כמה שעות תעבוד וכמה , אני רוצה שתיתן לי הלכות למעשה: בחור ישיבה מראיין...(

ל להגיד לך כמה שעות איך אני יכו, לא שייך דבר כזה, אין דבר כזה) שעות תלמד

כמה , לא ספציפי: בחור ישיבה מראיין.. (אולי אתה זקוק לעשר שעות ביממה? תלמד

אני יכול ) ?שעות תקדיש למשל לעיסוק ברפואה וכמה שעות תקדיש לניתוח התורה 

אני נותן לך את הכללים ואתה צריך לדעת בעצמך מה מתאים , לתת לך עצות

אתה תקום בבוקר תסדר לך סדר יום שנראה , תשמע, ךאני יכול לייעץ ל, עצות...לך

אבל בדיוק מה לעשות אני לא יכול להגיד לך כי זה משתנה מאדם , לי מומלץ וסביר

אני שואל או על האומנות , אני לא שואל, שוב פעם: בחור ישיבה מראיין.. (לאדם

ימצא לו מי שלא מסוגל ללמוד תורה ש)   ... בכללה או בכלל היחס באחוזים אפילו

, ברפואה למשל: בחור ישיבה מראיין... (יעסוק בו , ילמד אותו , מקצוע מה שנחוץ

צריך אנשים עם אינטליגנציה גבוהה דווקא הכי מוכשרים ללימוד תורה הם דווקא 

תבין אתה מסתכל בעיניים של אחד , שוב..) הטכנולוגיה, שיפתחו את הכלכלה

כשיו שלרפואה בעולם יהיו אנשים בעלי כאלו אתה דואג ע, שמסובב את כדור הארץ

אם ייווצר , אני חושב שיש יותר מדי? חסר לך רופאים , אני לא מוטרד מזה , כוחות

היום זה פיקוח נפש צריך להוציא מן , מחסור ברופאים אז יכול להיות שיגידו תשמע

                                                           
נסענו לקחת אותו אני ותלמיד ישיבה נוסף . מבני ברק, 28בן ,  אליהו לומד בישיבה ליטאית גדולה בירושלים18

הרחוב היה מלא בגברים , יום קר וגשום, השעה הייתה עשר בלילה. מהישיבה הממוקמת בקהילה חרדית בירושלים
ככל שהתקרבנו לישיבה כך . מעשנים סיגריות, שםהולכים או עומדים ומשוחחים בג, קבוצות קבוצות, זוגות-זוגות

בחור , אליהו. מבנה גדול וישן, חלקם ממהרים להיכנס לישיבה, הרבה נערים בשחור מטיילים בחוץ, היה צפוף יותר
הוא כבר חיכה לנו בחוץ על המדרכה כמה . רזה במיוחד נראה כנזיר סגפן עם חולצה לבנה מעיל קצר וכובע על ראשו

עשינו הכרות . אליהו לא הכיר אותנו ובחור הישיבה רץ על מנת לבדוק עם אכן מדובר בו. טוב לגמרידקות והיה ר
כבר התייחסו אחד לשני בידידות ודברו ביניהם ללא הפסק , למרות שנפגשו באותו רגע, שני בחורי הישיבה. במכונית

חבורות רבות התקרבו אל המכונית עד כאשר אליהו נכנס אל המכונית הופנו כל המבטים אלינו ו. ובהתלהבות רבה
שני בחורי השיבה להפתעתי לא התייחסו בדרך כלשהי לאירוע למרות שעבורי הוא היה . שהיה קשה לצאת מן הרחוב

התחיל לפנות אלי " השתחרר"ככל שהתרחקנו מהישיבה כך אליהו . נסענו משם לנהל את הראיון במקום אחר. מבהיל
הוא סיפר על ההיסטוריה . ו ועל האופי המיוחד של הלימודים בישיבה בה בחר ללמודמשפחת, ואף סיפר לנו על עצמו

הלימודים הקשים ורצונו , על אווירת הלימודים הטובה החברותות, של הישיבה והויכוחים הפנימיים שהיו בה
 ועל ככל שהתרחקנו הוא התחיל לשאול שאלות רבות יותר על סיבת המפגש. להישאר בישיבה עוד שנים רבות

כבר במכונית , מסיבה זו כבר במכונית סיפרנו לו על המחקר ומעט על ראיונות אחרים שניהלנו עם בחורים. המחקר
השיחה עם אליהו הייתה פתוחה והוא דיבר הרבה מאוד . הוא התחיל לדבר על הנושא ולשאול שאלות על התחום

  .אליהו אף הציע להיפגש שוב. בסופו של דברלמרות השעה המאוחרת הוא לא מיהר ואני זו שהפסיקה את הראיון 
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כמו שכשיגיע מצב ...הישיבות בעלי כוחות טובים ולהוציא אותם ללמוד רפואה

עו לכאן אויבים שיעמדו בשערי העיר אז בוודאי שאנחנו נוציא את האנשים שיגי

אבל לא הגיע מצב כזה אז כל עוד , ניתן להם רובים ונשלח אותם להגן, מבתי המדרש

  "…שלא הגיע אתה לא יכול להגיד

  

השאלה כמה . הלימוד ההופך לאידיאל משפיע על סדר היום אשר אמור להיות בנוי סביבו  

הרעיון של עיתים . ך להיות מוקדש ללימוד היא שאלה שמעסיקה מרואיינים רביםמהזמן צרי

משמעותי יותר ' והגית בו יומם ולילה'משום שהרעיון הטמון ב, לתורה אינו עולה בהקשרים אלו

אלא שהמגמה , על פי גישה זו אין טעם בניסיון לשלב בין העולם הרוחני לגשמי. עבור המרואיינים

הפרנסה כתחום גשמי מוגדרת לפיכך . מגע עם היבטיו הגשמיים של העולםהיא להחליש את ה

פרשנות זו שונה מן . מפני שהוא חי בעולם, כהכרח בו  נתקל המאמין הדתי מחוסר ברירה

ניתן ללמוד על דילמה זאת מהגישה . 19המגדירה את העבודה כערך, האופציה העולה מן המקורות

  :20"ויהעיל"הביקורתית העולה מהראיון עם ה

  

אני בהחלט חושב , אני חושב אחרת אולי ממה שמקובל בחברה החרדית…"

 יש פרוש של הרב הירש של המשנה … למשל…א, שהיהדות היא בעצם דרך חיים

זאת , באבות שאומרת ששניים שישבו והיו ביניהם דברי תורה הרי זה מושב ליצים

דברי תורה זה שהם , ורהמה זה דברי ת, אומרת ישבו שניים והיו ביניהם דברי תורה

הוא לא אומר את זה ? שהם דנו בפרשת שבוע? ישבו ואמרו דבר הלכה מסוים
                                                           

  
יחד עם זאת מהראיונות .  הגדרת תחום העבודה כערך עולה חד משמעית בראיונות עם בחורים מישיבת מרכז הרב19

כך למשל הסביר גדעון כאשר נשאל על ההבדל בתפישת . הללו ניתן ללמוד על חשיבות ערך הלימוד גם בקרב קהילה זו
אי אפשר להכחיש את זה למלאכה , אבל זה ברור שמבחינה תורנית למלאכה יש ערך…:"רדיתהעבודה מהקהילה הח

כל שחכמתו מרובה ממעשיו "יש ערך ולכן הוא כותב את זה צריך לדעת שמלאכה זה ערך ויש כמה פרשנויות למשל ש
החכמה שלו לא א אדם שהוא רק עוסק בחכמה ולא עוסק באיזושהי עשייה מסוימת גם "ז, "אין חכמתו מתקיימת

 אבל מה צריך לדעת איפה … אבל הם מאמינים במלאכה בעשייה בתור ערך…יש פרשנויות שונות במשנה, מתקיימת
' עמ, גדעון " (…בוודאי שידריכו את כל מי שהכיוון שלו הוא תורני שבוודאי שישב וילמד תורה, ובאיזה מינון ולמי

10 .(  
אשר קישר ביני " איש מפתח"הראיון עמו התקיים בביתו של .  בירושליםהוא בחור ישיבה ליטאית גדולה" העילוי "20

הגעתי לשם לאחר ). הקניון(הפגישה נקבעה לאזור מלחה . לא נפגשתי או דברתי אתו קודם לכן. ובין המרואיין
כאשר הגענו הוא היה מלווה בחבר נוסף מהישיבה . שאספתי את איש המפתח מביתו ובדרך שוחחנו על המרואיין

אחרי הכרות קצרה החלטנו בסביבות עשר בלילה לקיים את הראיון בבית הוריו של איש המפתח , הצטרף לראיוןש
השיחות לפני הראיון . לא הייתה כל התנגדות להקליט את הראיון. הראיון ארך כארבע שעות. שארגן את הראיון

 הוקלטו נסובו בעיקר סביב הביקורת של שלא, השיחות לאחר הראיון. ולאחריו היו מעניינות ותועדו רק לאחר מכן
הטענה נגדן הייתה כי הדבר מצביע על . לנישואין" תלמיד חכם"לחפש , בלשונו, המרואיין על נטייתן של בנות חרדיות

הראיון עצמו כלל שאלות . כאן דיברנו בעיקר על עניין האהבה וההתאמה של בני הזוג. ילדותיות שאיננה מובנת להם
ברגעים אלו . כמו כן נוצרו דיונים רבים שהתנהלו בין בחורי הישיבה. איש המפתח על נושא העבודהשלי ושאלות של 

רגעים אלו של הראיון הוגדרו . נוכחותי הייתה מינימלית והפכתי למעין צופה משתתפת כמעט ללא התערבות בדיון
יבר רוב הזמן והתייחס לסוגיות יותר ד" העילוי"יש לציין כי ). פרק המתאר את שיטת המחקר' ר" (ראיון בחברותא"כ

בשל היכולת המילולית הגבוהה שלו והידע הרב שלו בכל , זאת כנראה בשל גילו המבוגר יותר. מאשר יתר המשתתפים
התרשמתי עמוקות מהיכולת של המרואיין לתת הסבר מפורט ואינטליגנטי של הסוגיות עליהם . סוגיה שנשאלה

כמו כן הופתעתי פעמים רבות מהעמדה הביקורתית שלו כלפי החברה והפרשנות . ")העילוי"מכאן גם שמו (דיברנו 
החברה , המקורות: ראיון זה הוא בין הראיונות מהם למדתי יותר בכל הרמות. העכשווית שלה למקורות היהודיים

, אייןכמו כן התרשמתי מהנינוחות של המרו. ומקומו של הפרט המפרש את המקורות ומתייחס לחברה בה הוא חי
כמו מרואינים נוספים הוא היה ). כלומר לא התעלם מנוכחותי(הוא פנה אלי פעמים רבות בהסבריו ושמר על קשר עין 

מה שמלמד על שעות הלימוד הליליות להן . ערני מאוד בהתחשב בעובדה כי למד באותו יום עד שעה מאוחרת בישיבה
  ).  1998נובמבר , מתוך יומן השדה(מורגלים בחורי הישיבות 
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כי בעצם , במילים האלו אבל הוא אומר בעצם דברי תורה זה כל דבר שקשור לחיים

הקדוש ברוך הוא ברא , התורה רוצה שתחייה, כל דבר שקשור בחיים הוא תורה

 הרבה דברים …אישה עם ילדים שישמוראדם שיחיה את החיים שלו אם , אדם

,  הכוונה שיש ביניהם דברי תורה שהם פשוט מבזבזים את הזמן על שטויות…ו, ביחד

 אז זאתי גישה באמת שמשקפת השקפת עולם שרואה אם …זה דבר שהוא נתעב

בסינתזה של חומר ורוח מין סינתזה שיש בה שלמות שיש לכל , אפשר לקרא לזה

יש גישה אחרת ביהדות שהיא בעצם רואה את , על השניחלק ולכל אחד השפעה 

, או כדבר לא רצוי שצריך לדכא אותו, או כמצרך כאין ברירה, החומר כדבר מיותר

היא משקפת ,  ומה שאמרתי בהתחלה שאני לא יודע אם החברה היום החרדית…ו

אני חושב שהחברה החרדית היום הולכת לכיוון השני זאת , את האידיאל ביהדות

 ולנסות לקחת אותן …מרת שלא להתמודד עם החומר לא להתמודד עם הדעות או

  ).8', עמ" (…אלא פשוט לדחות אותן על הסף, למזג אותן עם היהדות 

  

שניים שישבו והיו ביניהם "המרואיין מביא בדבריו את הפרשנות של הרב הירש לפסוק   

, רות והתעסקות רק בעולם התורה פסוק זה מתנגד ברוחו לסגי".דברי תורה הרי זה מושב ליצים

המרואיין ער לכך שהפרשנות של הרב הירש איננה מקובלת . ללא כל התחברות לעולם החול

והוא בוחר להשתמש בה על מנת להגביר את הביקורת שלו על הגדרת הקהילה את , בקהילתו

ויה לדעתו הרצ" הסינתזה בין חומר ורוח" דבר הנתפש לדעתו כהיפוך של ,"החומר כדבר מיותר"

  ":הגישה החרדית"הוא הציג לפני את מה שהוא מכנה . בחיי היומיום

  

א זה קדוש זה " יש מן דיכוטומיה כזאת בין חומר לרוח ז…ביהדות החרדית…"

אתה עושה את זה בגלל שאתה צריך בגלל שאתה , עבודה זה חולין, לימוד תורה

אני ?  העולם של היהדותאני אישית את שואלת אותי מה אני חשוב זה השקפת, חייב

א רבי שמעון בר יוחאי באמת מסמל "ז, חושב ששני הדברים הללו קיימים ביהדות

, את הגישה של לך תשב במערה בלי בגדים תאכל חרובים אל תדאג ליישובו של עולם

 …תצא מהמערה  ותראה אנשים שחורשים וזורעים אז פשוט תגיד שהם מבלים

ואולי תגרום לאנשים ,  עולם ועוסקים בחיי השעה עוזבים חיי…פועלים בחיי השעה

אבל אם נגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא מזהה את הגישה של היהדות , שיצטרפו

אני רוצה עולם , אני רוצה עולם כזה? "להחריב עולמי יצאת"שהוא אומר לו בעצם 

אז אני חושב שהיהדות באמת . שגם אנשים יעבדו ויהיו גם אנשים שלומדים תורה

נקרא לזה ,  של לראות את החיים בעולם הזה כערך… מזוהה עם האידיאל שליותר

א כמו שבעלי המוסר אמרו שאמנם העולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא "ז, ככה

  ). 9' עמ, "העילוי"( "…אבל פרוזדור זה גם חלק מהטרקלין
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די האחת מסומלת על י: המתח העולה ביחסי הקודש והחול מובא כאן כשתי אופציות  

לעומת השניה המשלבת בין תורה ועבודה ) כפי שארחיב בהמשך(דמותו של רבי שמעון בר יוחאי 

הבולטת לעומת , גישה זו עולה כמגמה ביקורתית. ורואה בערך הרב שיש לפעילות הגשמית בעולם

רוב המרואיינים לא הביעו גישה זו והתייחסו לעולם הגשמי כגורם המעכב את . ראיונות אחרים

בחור ישיבה ליטאית , כך לדוגמא בראיון עם אליהו. ותם הרוחנית או שאינו תורם לההתקדמ

מציג המרואיין את הגישה המקובלת על חשיבות הלימוד ככלי לקידום החיים , מירושלים

  :הרוחניים וצמצום חשיבות העבודה משום גשמיותה

  

פרנסה זה ה, בוודאי שבעיניים יהודיות הקיום זה התורה יותר מאשר הפרנסה…"

אלא יותר , הביטוי החיצוני של הקיום אנחנו מאמינים שהקיום הוא לא דבר גשמי

בעינינו הרי החיים הם לא החיים בעולם ,  וברור שהתורה זה החמצן שלנו, רוחני

אם אני מת מרעב אז אני רק מת פה אני בעצם לא מת כי אדם הוא הנשמה אבל , הזה

 מספק לעצמי מזון רוחני אז אני הורג את אם אני פוגם בעצמי רוחנית ואני לא

על , הנשמה אני מביא את עצמי למצב ששום מצב גופני לא יכול להוריד אותו לשם

זה ודאי שאני מניח שבלי קשר לדת אין  ויכוח שאדם והצרכים שלו והקיום שלו 

  ). 12' עמ, אליהו..." (והביטוי של האדם זה הנשמה ולא הגוף

        

של " החמצן", מתפרשת כחיים, התורה ולא העבודה. רווחה בראיונותגישה זו היא ש  

איום על הפרט מגולם בחוסר בהזנה רוחנית ולא בחוסר . הן הפיזי והן הרוחני, הקיום האנושי

לגוף על . ללא המזון הרוחני הנשמה נפגמת; ההפרדה בין גוף ונפש ברורה. הפעולה בממד הגשמי

תלויים ברמה הרוחנית , בריאותו וחוליו, מצבו של הגוף. ק זהפי השקפה זו אין כל חשיבות במאב

החיים מוגדרים על פי דבקותה של הנשמה בלימוד ולא לפי שיפור התנאים . של הנשמה ולא להפך

  .  הפיזיים

' שנו דברי ר"הפסוק התעורר דיון סביב , ) שעור–ראיון (בחור ישיבה , בראיון עם שלמה  

כאן שאלתי על ההגדרה לפסוק זה והיחס .  זו ֻאמנות-  )יט', דברים ל(וֶבַחרָת ַבַחיים : "ישמעאל

  :למושג החיים לפירושם ולמקור ממנו הם נובעים

  

מה הם החיים ! אני כשאני קראתי את זה ישר אתה אומר בחרת בחיים…"

שתהיה , שיהיה לך איזו מלאכה ולאו דווקא עבודה, שיהיה לך אמנות? השלמים

  ...שתהיה אומן במה שאתה עושה! זה בעל מקצוע, אמנותאלא עוד יותר ...פקיד

  ?למה אתה מפרש את זה כאן כמצווה: שאלה
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היה מעמד , בחומש, וזה קשור בקונטקס, "וֶבַחרָת ַבַחיים! "משום שזו לשון מצווה

את הטוב ואת , השם אמר אני נותן לפניכם היום את המוות ואת החיים...מסוים

א "ז!  זו אמנות- הוא מפרש את זה - וֶבַחרָת ַבַחיים...  התורהקרי, וֶבַחרָת ַבַחיים, הרע

.  אמנות לפי פרוש זה היא עבודה-שעל ההגדרה של חיים הוא מלביש גם את האמנות

, אם אתה רוצה לא למות אלא פשוט לחיות ולא להיות פרזיט, פרוש נוסף שעולה כאן

לא הצורה , הטובהאלא אתה רוצה לחיות בצורה , אוכל חינם, אוכל חסד, בטלן

שיהיה , אלא סתם לחיות בצורה של בני אדם מן הישוב, האידיאלית לא המיצוותית

  ...לא כחיים השלמים, כדי שתתפרנס, לך עבודה שלך

  ?האם זה האידיאל: שאלה

אלא רק לפי רבי ישמעאל שהאידיאל הוא , האידיאל לא רואים פה מה האידיאל

גם אם נגיד ... ך תעשה על ידי אחריםומלאכת, "רצונו של מקום"באמת שתעשה 

אז ממילא , שמדובר במחלוקת אם רבי שמעון אומר שהאידיאל הוא שלא תעבוד

שמע תשלב עבודה ותורה 'זה לא רק ת...נבין שכאן כתוב נהג בהם מנהג דרך ארץ 

  ). 1' עמ, 1' ראיון מס, שלמה..." (אלא זה אפילו מצווה לעבוד ונעלה

המרואיין . פשרויות לפירוש החיים ובתוכם העבודה והתורההפסוק מעלה את שתי הא  

עבודה והשנייה מפרשת זאת ,  כאומנות–" בחרת בחיים"האחת מפרשת . מעלה את שתי הגישות

חלק (' ל בספרו דרך ד"כותבים רבים משתמשים בהקשר זה בדברי הרמח.  כלימוד התורה לשמה

האחד הוא במה שיעשה מפני : ת לשני חלקיםמתחלק) של האדם(ההנהגה ): "'סעיף ז', פרק ד', א

,  האחד הוא כלל מעשה המצוות- פרוש. והשני במה שיעשה מפני שהוא מוכרח בו וצריך, שצווה בו

וכשיהיה האדם משתמש מן העולם על הדרך ...והשני כלל מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו

כמו ,  ויקנה בו מעלה אמיתית,הנה ימצא התשמיש הזה עצמו פועל השלמות, )הדרכת התורה(הזה 

  ". שיקנה במעשה המצוות כולם

ההשקפה העולה מרוב הכתבים והראיונות בקהילה מדגישה כי אין מקום לגישה המשלבת   

רוב הכותבים והמרואיינים מחזקים את . בין תחומי הקדושה והחול והמקדשת את הגשמיות

, בהסתגרות בישיבה,  הזמן בלימודהאידיאל הטמון בחיי הלמדנות ואת החיוב להשקיע את רוב

בנין בספר (, דברי חןכך למשל בקונטרס . בהשקעה בעולם הרוחני ובעיקר בהינתקות מן הגשמיות

  ":אדם לעמל ילד"מתייחס הכותב לפסוק , )ט"רי: ו"תשנ, 21עולם

                                                           
  
ו "הספר התפרסם בתשנ.  ספר בנין עולם עוסק במצוות לימוד התורה ובסופו כולל גם את קונטרס דברי חן21

יתבאר בו עוצם חיוב למוד התורה : "מטרת הספר מופיעה כבר בכותרות המשנה). שם המחבר אינו מופיע(בירושלים 
גם מעוטי הכשרונות יכולים להצליח בלימוד וש, והזהירות שלא לבטל אפילו רגע קטן, המוטל על כל אחד ואחד

מכתב ההסכמה הראשון המובא בפתיחה לספר נכתב על ידי ". ועוד עניינים במצוות לימוד תורה, ולהיות גדולי תורה
חיבר ספר ', ג רבי וכו"הנה הרה: "הוא כותב על הספר. בני ברק' מנהל רוחני של ישיבת פוינבז, יחזקל לעוינשטיין

מה , לזכות את הרבים בבניין עולמות מן השמים זיכו אותו בחיבור יקר כזה, כשמו כן הוא, "ן עולםבני"נפלא בשם 
כי בנקל יוכל האדם לעלות במעלות התורה , מאוד גודל שכרו אשר במעט אשר ראיתי בו אמרתי מה יקר החיבור הזה

". ל"ת מן הזריזין להשיג הספר הנוכדאי להיו, ועלי לברכו יהי רצון שתזכה להיות תמיד ממזכי הרבים. והיראה
ג "הרה): "ראש הישיבה מנשסטר(היא נכתבה על ידי יהודה זאב סגל . מההסכמה הבאה ניתן ללמוד על מטרת הספר

ל "כי הספר הנ, והוא דבר טוב מאוד, ל בתיקונים והוספות"מדפיס מחדש הספר הנ" בנין עולם"המחבר ספר היקר 
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עיקרו הוא , דהינה יצירתו של אדם.  לעמל דרך ארץ-לא זכה,  לעמל תורה–זכה …"

דאם יהיה עמלו בתורה לא . רק הבחירה תלויה בו באיזה עמל יבחר, מלרק ליגיעה וע

  "   …יצטרך לעמלו של עולם הזה

  

מתחדדת ההשקפה הרבנית לפיה היום ) 32: ט"תשמ, שוורץ (22גדולה המלאכהבספר   

לכן ההדרכה היא להפחית כל עיסוק בענייני . בהגדלת הרוחניות, הגובר והולך, מתעורר הצורך

  :העולם הזה

  

מבלי לוותר על קשר , שבזמן הזה קשה מאוד להגיע לשלמות רוחנית, עובדה היא"

מיום שחרב בית : "שאמרו) 'ברכות ח(נראה שזו כוונת רבותינו .  עם העולם הגשמי

היינו השלמות ". אמות של הלכה' אלא ד,  הוא בעולמו- ברוך-אין להקדוש, המקדש

דרך זו לא , אמות של הלכה' רות בדיתברך לא תתכן אלא דרך הסתג, של הדבקות בו

דרך ' כיוון שהיו עוד אפשרויות לדבקות בה, הייתה הכרחית בזמן בית המקדש

  ... "עבודת הקורבנות ושאר דרכים שהביאו לקידוש החיים

  

הגישה המרכזית היא כי המאמין הדתי אינו אמור . בראיונות עולה גישה זו פעמים רבות  

  : ליו לשאוף להתחבר תמיד לעולמות הרוחניים ולהתעלות בהםלקדש את התחום הגשמי אלא שע

  

בין המילה הזו לבין מה שהוא עושה כי ) בין תורה ועבודה(הוא לא מרגיש סתירה …"

 בגלל שהוא לומד תורה את הבעיה של …הוא יודע שתלמוד תורה נמצא מעל זה

 אין לו שום הוא לא מת מרעב ואולי הוא לא מפרנס היום ילדים אז, הקיום אין לו

אנחנו לא , זה לא, אצלנו כל העניין של מלאכה זה הכל כצורך, שוב, בעיה עם זה

אין לנו בעיה עם זה שבן אדם יהיה סוחר ולא יהיה עובד בשדה , קידשנו את העבודה

  ).12' עמ, אליהו... (עם טורייה

  

                                                                                                                                                                      
להשתוקק להיות גדולים בתורה ,  בו ולהביא בלבם ובמחשבתם חשקת הלימודת תועלת רבה להלומדים"יביא בעהי

מן ". בידם יצליח ויראו ברכה רבה בלימודם' ובוודאי חפץ ד, וביראה וליקר הזמן ולשקוד על התורה בהתמדה גדולה
ישתדל ללמוד ש", מכונה' למשל פרק ב. הכותרות של רשימת הפרקים לספר ניתן ללמוד רבות על כוונותיו והמלצותיו

יתבאר שחייב לקבל תמיכה כדי ", מכונה' ופרק ט". חיים המרבה תורה-לסגל אורח"מכונה ', ופרק ג". בכל רגעיו
  ".  בעניין הנזקים הנגרמים על ידי מותרות", ועל ההתנגדות לחיי המותרות בפרק יד המכונה". שיוכל לעסוק בתורה

בשער הספר כותב . ט"ורץ והתפרסם בהוצאת דבר ירושלים בתשמ הספר גדולה מלאכה חובר על ידי הרב יואל שו22
רבותינו עסקו רבות . חיבור זה בא להאיר על השקפת התורה בעניין המלאכה: "המחבר על תוכנו וייעודו של הספר

" …היא סוגיה עמומה ביותר, מכל מקום היות והיא לא נתבררה בדברי הפוסקים. הדנה בעשיית מלאכה, בסוגיה זו
, יש להיזהר שלא יתפרשו הדברים בצורה מוטעית" הוא כותב אל הקוראים כי בזמן ברור חשיבות המלאכה בהמשך

כבר בפתיחה לספר מבהיר הכותב " …כאילו הדברים אמורים גם על חשבון לימוד התורה, שלא יעלה על הדעת חלילה
אינם עושים , והיא אומנותם, תורההעוסקים ב: "כי חשיבות לימוד התורה מרובה יותר מהמלאכה הוא כותב בהמשך

אלא שתלמוד , ל"המלאכה חשובה בעיניהם כפי שהורונו רז, אדרבה. משום שהמלאכה בזויה אצלם, זאת חלילה
  ).    16-17' עמ..." (תורה חשוב הוא עוד יותר
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 על ההתייחסות לעבודה בתוך הראיונות מתחילה בדרך כלל בציטוטים מן המקורות  

על הטקסטים המצוטטים ביותר כבר דיברתי בפרק הקודם בדיון . חשיבותה ומעלתה של המלאכה

. הציטוטים מלמדים על מעלת המלאכה והאומנות במסורת היהודית". מאגר המקורות"על 

על : דברים העולם עומד' על ג). "'א', ח, ברכות" (יותר מירא שמים, גדול הנהנה מגיע כפיו: "למשל

 הפער בין הרצון להתחבר למסורת ).'ג', א, אבות" (על העבודה ועל גמילות חסדיםהתורה ו

עולה ברוב הכתבים ויוצר מתח בקרב מרואיינים , היהודית ולחזק את השילוב בין תורה לעבודה

המרואיינים מנסים פעמים רבות להראות כי העבודה היא ערך . רבים בהתייחסותם למקורות

שנתפשת " יהדות"התפישה שעולה כאן מדגישה כי קיימת . בור הפרנסהואידיאל ולא נועדה רק ע

ניתן . נכונה זו היא שהגדירה את תחומי העבודה בעבר" יהדות. "כמקשה נורמטיבית ואחידה

בהתייחסו לשאלה הראשונה " העילוי", לראות זאת בברור מתוך הפתיחה לראיון עם בחור ישיבה

  : הדנה במושג העבודה

  

אני מניח שכבר עברתם על (קורות היהודיים לענייני העבודה והפרנסה בעניין המ"...

 עד כמה …אני יכול לנסות להראות לכם כפי שזה נתפש בעיני, )הדברים העיקריים

אלא , לא אדבר על איך שהדברים נתפשים היום בחברה הדתית, שאני רואה את זה

שנתפשים ביהדות כמובן שיש קשר לדברים כפי , תחילה כפי שהם נתפשים ביהדות

אבל אני אישית רואה ביהדות קודם כל כזרם , זה מובן, לאיך זה נתפש בכל חברה

ערך בפני עצמו לאו דווקא כדי , או גישה מסוימת שרואה בעבודה כערך, מסוים

טוב תלמוד תורה עם "ל "א הייתי מייחס לזה את מאמרי חז"ז, להתפרנס אלא ערך

יש פרשנים שראו כי זו הדרך היחידה , "וןשידיעת שניהם משכחת עו" "דרך ארץ

שזה ,  גם להעסיק את ההגיון וגם להעסיק את הגוף…בעצם כדי להינצל מן החטא

חייבים לעשות כצורך ולאו דווקא , צריך, גישה אחרת שרואה בעבודה הכרח, ערך

  ). 1' עמ, "עילוי"ה..." (כערך בפני עצמו

  

מבקש להמשיך , קורתיות על החברה בה הוא חיהמתבונן פעמים רבות בעיניים בי" עילוי"ה  

בכך הוא מנסה להבדיל עצמו . ומציין כי העבודה לדעתו היא ערך חשוב, מסורתית- השקפה יהודית

כאשר . תוך מתן ביקורת על יחסה של החברה כיום לתחום העבודה, מהחברה אליה הוא משתייך

 ")מאגר המקורות"-'נספח ד' ר(שאלתי אותו כיצד מתייחסת הקהילה לפסוקים מן המקורות 

 : המחייבים ללמד אומנות הוא השיב

  

 …כן אבל זה שוב פעם זה עדיין בגדר הצורך כי אם לא אז הוא ילמדו לסטות…"

מלאכה , לא יודע עם הייתי קורא לזה ערך, והוא ילך לגנוב או שלא תהיה לו פרנסה
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 להימנע ממנו זה צורך וזו גישה שבאמת מדברת על משהו שלילי שראוי, כערך

נכון זה חייב כי התורה אמרה בזיעת , קשור למה שהרב דסלר אמר, איזושהי קללה

אבל בוא לא נשכח שהפסוק הזה בזיעת אפך תאכל לחם זה נאמר , אפך תאכל לחם

לפי מה שאני רואה אני , ומן הראוי שהאדם ימעט בקללה, בעצם בתור קללה לאדם

עד , סוק פילוסופי לגבי המקום של המלאכהלא יודע אם יש היום בחברה החרדית עי

יש מקסימום את שתי הגישות , כדי כך כדי לראות בה ערך כמו המקורות שראינו

  או לראות בזה כדבר שבעצם מה שעשה …או לראות בזה כהכרח, האחרונות שראינו

א מה שכתוב בתורה "ז, "שמלאכתו נעשית על ידי אחרים"רבי שמעון בר יוחאי 

  ).   1' עמ" העילוי" ("…ר זה מלאכתך נעשית בידי אחריםלזרוע ולקצו

  

מדגיש כי הגישה המקובלת כיום בקהילה הליטאית מושפעת רבות מכתבי הרב " העילוי"  

לדברי . הפרנסה כרוכה בסיפור הגרוש מגן עדן ולכן יש בה מן הקללה והעונש, בכתביו. 23דסלר

היחס לפרנסה ". ן הראוי שימעט בקללהמ"האדם החי בתוך תפישת עולם מסוג זה , המרואיין

  . בכתבי הקהילה נובע מן החטא של גן עדן ומגדירה כהכרח או מס שיש לפרוע

הבהיר כבר בראשית הראיון כי החברה החרדית , בחור ישיבה ליטאית בירושלים, אליהו  

 הוא מתייחס כבר". יהדות"כיום מתייחסת באופן שונה לתחום העבודה ממה שמקובל לדעתו ב

כפי שעולה במקורות וליחס השונה בעוד היא " ביהדות"בראשית הראיון למרכזיות העבודה 

  :הופכת אמצעי קיומי בלבד בקהילה החרדית כיום

  

אנשים נוטים לחשוב אולי בטעות כתוצאה מההתנהגות של הציבור החרדי היום …"

זה דבר בכלל להתפרנס מיגיע כפיים דברים כאלו , לא מה שנכון שביהדות העבודה

זה הגדרה כאילו שאין ברירה אז אנחנו מסכימים אתה עובדים , שהוא מאוד בדיעבד

ככה חושבים ומזה צומחות כל התפישות , לא היינו עובדים בכלל, ואם אפשר היה

שאנחנו פרזיטים וכל הדברים האלו אבל בן אדם שקצת קרא וקצת שמע גם אם הוא 

כמו …א.  התפישה היא לחלוטין אחרת,חרדי הוא יודע שביהדות זה בכלל לא ככה

העבודה " ומצביע על הספר של אסף על …צוחק (…שהתחלנו מהספר הזה

ל אומרים "א כמו שחז"ביהדות לעבודה יש לה תפקיד מאוד חשוב ז").. במקורות

 שהם שמים … כל הדברים האלו כן…ואין תורה עם דרך ארץ, שבטלה גוררת עוון

בין היהדות לבין תפישות של היום שבעבודה היא ההבדל , את העבודה כערך אפילו

לא ערך בתור עבודה אלא כאמצעי להשיג פרנסה בצורה ישרה או כדי שהאדם לא 

, יגיע לבטלה ושעמום שזה מצב שלילי כשלעצמו שהוא גורר הרבה בעיות אחרות

                                                           
 לספרו מתוך הביוגרפיה שלו בהקדמה.  הרב דסלר הוא דמות רבת השפעה בכתביה על הקהילה הליטאית בישראל23

הוא למד בקלם . ב לאחת המשפחות החשובות והעשירות ברוסיה"נולד בשנת תרנ: "נכתב, המפורסם מכתב לאליהו
  הוא נשלח לתלמוד  תורה  בקלם בהיותו בן שלוש ). "ג"י' עמ(כשרונותיו היוצאים מן הכלל שנתראו בגיל הרך "מחמת 
הרב דסלר עלה לארץ בשנת ". ית הכנסת במזרח לונדוןז נסע לאנגליה שם קיבל משרת רבנות בב"בשנת תרפ. עשרה
  ."…'מ בישיבת פוניבז"ח והתיישב בבני ברק והיה לר"תש
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 אבל עד כמה שבן אדם לא מתבטל הוא מתפרנס בצורה ישרה אין שום עניין …כן

, אליהו" (…בכל מקרה, זו היהדות כבר איך שאני רואה אותה, ד דווקאשהוא יעבו

  ).1' עמ

  

 המכתב מאליהובעיקר לדבריו מתוך , גם בראיון זה מתייחס המרואיין לכתבי הרב דסלר  

כדאי להתבונן תחילה בכתבי הרב דסלר , על מנת להבין מחשבה זו. על ביטחון והשתדלות

 הרב דסלר מתייחס רבות לסוגיית מכתב מאליהוב. המעצבים את השיח המקובל בקהילה

הוא כותב על תשובתם של ). בעניין זה ארחיב בפרק הבא(הביטחון וההשתדלות בזמן הזה 

  ): כלומר עובדים קשה לפרנסתם(האנשים העוסקים רבות בהשתדלות 

  

? הלא מאמינים אתם,  וכששואלים אותם למה זה תרבו כל כך בהשתדלות…"

" ששת ימים תעבוד" מצוות - הלא השתדלות זו מצווה היא; יהםתשובתם מוכנה בפ

אך יעיינו . ועוד דברים כיוצא באלה, "עושה צדקה בכל עת זה המפרנס אשתו ובניו"ו

אלא , וילמדו לדעת כי אין ההשתדלות מצווה כלל, ל"נא בדברי מסילת ישרים הנ

 לא ימצאו שם כי, ועוד יחפשו נא במניין המצוות. ודי בקצת ממנה, קנס וקללה

". מותרים אתם לעבוד"שאין פשוטו אלא , "ששת ימים תעבוד"מצוותם זו של 

אבל לעולם לא . וצדקת המפרנס אשתו ובניו היא במה שמפרנס מהכסף שהרוויח

כי כל אשר ירבו להשתדל ויעסקו , ואשר יחשבו. ירוויח יותר בשביל שישתדל יותר

אם מחשבה :  יבדקו נא בעצמם- אמתהוא לשם שמיים ב, בעסקיהם כמעט כל ימיהם

מחשבת עסקיהם באה להם ,  או להפך- רוחנית באה להם באמצע טרדתם בעסקיהם

   "     …?באמצע שמונה עשרה

  

לפי . תפישה זו מופיעה פעמים רבות בהשקפת עולמם של הכותבים כמו גם של המרואיינים  

 הוא מפנה את הקורא לספר .איננה מצווה, ההשתדלות בעולם הזה ובתוכה העבודה, גישה זו

.  ומדגיש כי שם ימצאו שהעבודה מוגדרת כקנס וקללה ולכן אין להשקיע בה רבותמסילת ישרים

. בנוסף הוא מראה כי אין העבודה מוגדרת כמצווה ולכן היא איננה כרוכה כלל בענייני האמונה

 בגישתו ,הרב דסלר. הפרנסה מצטיירת כמטרד המעכב את החשיבה הרוחנית ואת הלימוד

הוא אינו רק מטיף רעיון . פונה אליו בדרך המקובלת והמשכנעת ביותר, למאמין הקורא את כתביו

אלא שהוא מפנה את הקורא לספרות המוסר המקובלת והמוכרת ומפרש , אידיאולוגי מסוים

הבונה את השקפת , גישה זו היא דוגמא לסגנון המקובל בספרות הקהילה. עבורו את הכתוב שם

באמצעות ציטוטים של פסקאות מן המקורות והפניה לספרות המוסר על מנת לחזק הלך העולם 

  .    רוח מסוים
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מרכזיותה של גישה זו כלפי הפרנסה והעולם הגשמי בכלל עלתה בוריאציות שונות   

העבודה מוגדרת כתחום השייך לעולם הגשמי והיא כורח המציאות אשר נגזר על האדם . בראיונות

  :מספר, בחור ישיבה ליטאית בירושלים, 24יששכר. אדם הראשוןבשל חטאו של ה

  

 זה המצב שלנו מה …אז נתנו לו מצב חדש בו האפשרות לעבודה תהיה שונה…"

 האדם הוא עושה …א, דהיינו, המצב הזה הוא של סיבה ומסובב? באמת המצב הזה

א יש "ז, הוא מייצר דבר אז הדבר נוצר, נניח הוא עובד אז הוא מרוויח כסף, דבר

 …עננים אז יורד גשם אין עננים אז לא יורד גשם אם לא יורד גשם אז לא צומח כלום

 דהיינו אתה רואה אם אתה חזק אז אתה מנצח …אם אדם לא זרע לא צומח

דהיינו בעצם יש קשר לכאורה , במלחמה אם אתה לא חזק אתה לא מנצח במלחמה

 בעוד שמבחינת היהדות זה  עכשיו…בין הכוח שאתה מפעיל לבין התוצאה שנוצרת

 דהיינו להאמין שגם למרות …זה רק טעות אופטית וזה הניסיון שלנו היום! לא נכון

נוסעים ופועלים בעצם זה בקטן אנחנו אולי עושים משהו , שאנחנו עובדים עושים

אבל למעשה אנחנו עושים רק את מה שנגזר או את מה שרוצים ועל זה נאמר 

   …וץ מיראת שמייםהממרה הכל בידי שמיים ח

 …כלומר אם נסכם את מה שאתה אומר עבודה היא רק ניסיון אמוני: איש מפתח

  …עכשיו בעצם

 זאת … למה זה הגיע לעולם זה רק זה…אם אתה מסתכל על זה מבחינת: יששכר

ל "האדם הראשון היה בגן עדן חז, אומרת אם האדם הראשון היה עומד בניסיון

   …"אותומלאכים היו משרתים "אומרים 

   …זאת אומרת שכל מערך העבודה היה בטל: איש מפתח

   …הוא לא היה קיים בכלל) מתפרץ: (יששכר

ראיון , יששכר"(…זאת אומרת לא רק הקושי אלא כל מערך העבודה: איש מפתח

  ).2' עמ, 1' מס

  

היחס . העבודה הגשמית כרוכה בתפישה של העולם כזירה לניסיון בלבד, לפי השקפה זו  

העבודה איננה . בשפתו של יששכר" סיבה ומסובב"תפרש בראיון זה  כחלק מן הרעיון של אליה מ

                                                           
הוריו מתגוררים בבני ברק והוא חי בישיבה בירושלים הממוקמת .  יששכר לומד בישיבה ליטאית מרכזית בירושלים24

הוא . חר המכיר אותו דרך קשרים חברתייםהפגישה עמו נעשתה בתאום עם בחור ישיבה א. בשכונה ליטאית ותיקה
יששכר הוא . שם חיכינו לו מאוחר בלילה שיחזור מלימודיו בישיבה, הגיע לבית הוריו של איש המפתח שקישר בינינו

הוא נראה סגור מאוד אבל גם בעל . הפגישה והשיחה אתו התחילה בצורה רשמית מאוד. בחור בעל חזות רצינית מאוד
הוא סיפר בהתלהבות על תחביב זה והקשיים הכרוכים .  לכן בשיחה על אהבתו לנגן בגיטרההתחלנו. ביטחון רב

הוא סיפר בכאב אך תוך הסכמה מלאה לאיסור לנגן בחדרי הישיבה יששכר הוא . בנגינה במסגרת הישיבתית
אני השבתי . שאהוא שאל מדוע כחילונית אני מעונינת בנו. המרואיין היחידי שהתייחס ישירות לכך שאני חילונית

יששכר לא הסתיר את סלידתו ואמר כי בנושאים אלו יש . שאני כותבת דוקטורט על תפישת היהדות למושגי העבודה
אני השבתי כי זאת בדיוק הסיבה בגללה אני פונה אליו . לטפל בזהירות רבה ובמיוחד להיזהר מפרשנות לא נכונה
בשלב זה הוא חייך אך אמר בסמכותיות כי כל .  החרדיכתלמיד ישיבה מרכזית המייצגת את ההשקפה של הזרם

הוא המשיך . כתיבה שלי של החומר גם היא פרשנות והוא איננו בטוח שלא אפרש את דבריו בצורה שאינה הולמת
הוא הסכים אבל ביקש ממני למסור לידיו . ושאל על נושא הראיון ואני שאלתי אותו האם ניתן להקליט את השיחה

  .   עותק של ההקלטה
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רעיון זה . כאן משתקף שוב הרעיון הטמון בכתבי הרב דסלר. מצווה ולכן ניתנת להגדרה כשולית

מדגיש כי המאמץ בתחומי העבודה הוא מיותר מכיוון שהאדם המאמין מבין כי אין כל קשר ישיר 

ועל זה נאמר הממרה הכל  "המרואיין מסכם רעיון זה ואומר. בין התוצר שיקבלבין השקעתו ל

להצלחה או לכישלון הוא האל ולא , מי שאחראי לתוצר,  משמע".בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

  . האדם

הגברת חשיבותה של האמונה , החלשת הממד הגשמי בחיי המאמין, אידיאל הלימוד  

מרואיינים . של האל משפיעים על סדר יומו של הפרט ועל הקהילהוהקצנת הגישה לגבי כל יכולתו 

בראיון עם אליהו . רבים הביעו התייחסות לסדר היום הכרוך בהקדשת כל זמן אפשרי לתורה

". והגית בו יומם ולילה"הנגזרת באופן ישיר מהפסוק , עולה תפישת הזמן הייחודית למאמין הדתי

לכן . מין היא המצווה ללמוד בכל זמן אפשרי ככל האפשרניתן לראות כי מה שמארגן את חיי המא

זמן הלימוד או זמן התלמוד הוא הכוח המארגן את חיי היומיום ולא זמן עבודה או זמן הפנאי 

בן תורה מודד את זמנו . "זמן זה הוא זמן קדוש המנסה לכלול את היום כולו. הרווחים בחברה

עמדה זו הופכת את הזמן לקדוש ). ו"ל: ו"תשמ, פרידלנדר" (באמת מידה של לימוד תורה

הבעיות והמתחים הנוצרים כתוצאה מהגדרה זו עולים בצורה ברורה מדבריו . המוקדש כולו לרוח

 לתוך "והגית בו יומם ולילה"בעיקר כאשר שאלתי אותו כיצד יש ליישם את הפסוק , של אליהו

  :חיי היומיום

  

לימוד תורה זה לא , ות לימוד תורההכוונה היא לומר לך שאין זמן שפנוי למצו…"

בכל רגע , המצווה היא קיימת בכל רגע נתון, כמו סוכה שהיא שבעה ימים בשנה

, כשאתה קם, זה כשאתה הולך בדרך, בחיים שלך אתה מחויב במצוות לימוד תורה

בחופשים בחגים תמיד כשאתה יכול ללמוד , ביום ובלילה, בזמן פנוי, כשאתה ישן

ברור שאם אתה אז לא עוסק בלימוד תורה אז , ה של לימוד תורהתורה יש לך מצוו

אדם שלא עוסק בתורה בכלל אז ברור , העבירה כביכול של ביטול תורה היא משתנה 

שמצבו הרבה יותר חמור מאשר בן אדם אשר עוסק בתורה אך לא כפי שראוי 

בע הרי ברור שאדם שהוא אדם גדול שביטל חמש דקות מתורתו אז הוא נת...לא

כי ..בצורה הרבה יותר חריפה מאשר שהרמתי רגל על רגל וביטלתי חמש שעות

אצלי דברים נמדדים בצורה ...התביעה עלי היא פחות חמורה כי אני אדם יותר קטן

  ). 14' עמ, אליהו" (…יותר גסה

  

- תפישת הזמן המארגנת את חיי היומיום ונובעת מסדרי הלימוד היא תפישה דתית  

תפישת זמן כזו . הקדום והרוחני, חברת את המאמין הדתי אל הזמן הקדושהיא המ. טוטאלית
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כלומר היא יכולה להיות קשורה אך ורק במרחב , יכולה להתייחס אל המרחב באופן מוגבל

כולל ,  ישיבה- מתקדש אף הוא, המוגדר כזירה ללימוד, המקום. המאפשר את פעילות הלימוד

המושג . יננו מאפשר מקום לזמן של עבודה או פנאיסוג כזה של תפישת זמן ומרחב א. וכדומה

זמן זה נחשב לחילול הקודש ועל המאמין . המרכזי בו נעשה שימוש בהקשר זה הוא ביטול תורה

תביעה זו איננה מפורשת באופן ברור ולכן על הפרט להגדירה בעצמו ולשלבה בחיי . להיזהר מפניו

  : הוא השיב, ביעה זוכאשר שאלתי את אליהו כיצד חיים עם ת. היומיום

  

כשאת מסתכלת על זה מבחוץ זה מאד מפחיד כי זה לא מצווה שאתה אומר …"

 -יש מצווה לקבוע מזוזה ,  הנחתי תפילין-יש מצווה להניח תפילין , קיימתי וזהו

עכשיו ...עשיתי את מה שמוטל עלי וזהו, אני יודע שאני שלם עם עצמי, קבעתי מזוזה

אבל ,  הלא מה שאני אעשה אני תמיד ארגיש שאני לא בסדר,הלימוד תורה, אני רגוע

כשאתה חי בתוך זה אז ברור , מבחוץ זה נראה מטלה, תראי דבר ראשון מתרגלים

 אתה לא מתהלך כל היום עם רגשות -  לא שזה בסדר -אתה לומד לחפף וכאילו , לך

 זה לא שזה בסדר אבל, דבר שני, אתה משתגע מזה זה דבר ראשון, אשמה כבדים 

א "ז, יש רמות, יש גם בביטול תורה כמו בלימוד תורה, אנחנו מבדילים, המציאות 

אם , אז כל רגע ורגע ביממה הוא מקדיש ללימוד תורה, אם נגיד ברמה של אדם גדול

היו עושים מאזן של שנה אז היו רואים בעצם שבשנה הזו יש להם שתי דקות 

לא הכוונה שכל השנה הם למדו ועשרים שניות שהם ביטלו אותם מלימוד תורה 

הם לא למדו תורה בהרבה זמנים אבל , תורה חוץ משתי דקות ועשרים שניות

אבל אם הוא מוצא לעצמו , הנקודה היא שתמיד הייתה סיבה וזה לא ביטול תורה

שתי דקות בהם הוא היה מסוגל ללמוד היה לו את האפשרות ללמוד והוא לא למד 

  ).  15' עמ, הואלי..." (אז זהו ביטול תורה

  

מצוות לימוד התורה מתפרשת כמצווה החשובה מכולן ואף הקשה והתובענית מכל שאר   

לימוד התורה מוגדר כפעילות הגותית אין סופית המעוררת רגשי אשם בקרב העוסקים . המצוות

אשר גם הגדרתו איננה ברורה ולכן הוא מאיים תמיד , הדבר המטריד מכל הוא ביטול תורה. בה

התביעה העולה כאן היא של לימוד בכל שעות היום והצדקה פנימית . חלטותיו של הפרטעל ה

תפישת עולם מסוג זה דורשת הצדקות דתיות רבות אשר . וחיצונית לזמן שאינו מוקדש ללימודים

ראשיתן בבחירת המקורות להדגשת פרקטיקות של פרישות הגותית המאפשרות את הקיום של 

    ".הגית בו יומם ולילהו"מה שהפך לדרישת הכלל 

     

  קונקרטיזציה של הטקסט כקנס וקללה": בזיעת אפך תאכל לחם. "ד
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הצדקות רבות לתפישת העולם ביחס לפרנסה ועבודה מבוססות על , כפי שכבר ראינו  

את השימוש בטקסט המקראי ככלי . מטאפורות ודימויים  מקראיים, המקורות בעיקר בסיפורים

הקהילה עושה שימוש בהתייחסות .  בהמשך העבודה בהקשרים שוניםלהקצנה דתית נראה גם

ל אשר שבחו את "בעיקר מאמרי חז, המקרא לעבודה ולמלאכה ומפחיתה מפרשנויות אחרות

.  טוען כי אין בה אידיאליזציה של העבודה, בהתייחסו לעבודה במקרא, איילי. העובדה הגשמית

לא תעשה כל , אלהך' עי שבת להששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השבי"

ייפסק ביום , משמעו שהכורח המניע את האדם לעסוק במלאכתו, )ט-ח, כ, שמות(…מלאכה

התפקיד ). 1987:79, איילי(וכי מצב של קדושה דורש דווקא הימנעות מעבודה , השביעי כדי לקדשו

לעבדה "יה ה, עוד בטרם נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, הראשון שהוטל על האדם בגן עדן

" כי בזיעת אפיך תאכל לחם: "אבל הגזרה, כלומר זו תכלית בריאתו). ו"ט, ב, בראשית" (ולשמרה

  .  הייתה בבחינת עונש על האדם לאחר שחטא בפני האל, )ט"י, ג, בראשית(

ההצדקה הדתית . חברי הקהילה עושים שימוש רב בטקסט המקראי בהתייחסם לעבודה  

בקללת , לפי חברי הקהילה, ולהפרדת העולם הגשמי מהרוחני טמונהלהפיכתה של העבודה לכורח 

השימוש בטקסט של הגירוש מיושם אל תוך חיי היומיום . האדם הראשון לאחר גירושו מגן עדן

הרב וגשל , כך למשל: שימוש זה בטקסט מופיע בכתבים רבים. של המאמינים ומקבל משנה תוקף

גם לפני החטא של האדם הראשון הייתה כוונת האל כותב כי ) ח"ס: ח"תשנ (25בספר בטחון חי

רק לאחר החטא ). יש לשים לב כי הוא כותב השתדלות ולא עבודה(שהבריות יעסקו בהשתדלות 

חייב , רק בשל החטא הוא מוסיף. נתווספה הגזירה שישיגו את פרנסתם בקושי ובזיעת אפיים

  :פור המקראייש לשים לב כיצד הוא מפרש את הסי. האדם להשתדל לפרנסתו

  

' וכבר יש מקום לברכת שמים וכו, וכיוון שהשתדל ועשה קצת מלאכה יצא חובתו"...

ואין לו אלא לבטוח בבוראו ולא , ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות

  ..." להצטער על שום דבר עולמי

  

 שיש אך אין מדובר בתחום, אמנם סיפור גן עדן והחטא הוסיפו לאדם את החובה לעבוד  

ההשקפה היא כי מעט עבודה פותרת את האדם מחובתו ואין צורך . להשקיע בו מאמצים רבים

                                                           
, מכתב ההכשר ניתן על ידי הרב שלמה ולבה. ח"התפרסם בשנת תשנ,  ספר בטחון חי נכתב על ידי הרב שאול וגשל25

א אשר כבר יצא לו "ר שאול וגשל שליט"מוהר' יש לברך את הרב הג…: "הוא כותב. מנהל רוחני בישיבת באר יעקב
בו הוא לוקח את בן הישיבה הצעיר " בן ישיבה"רס לשעמד על צורך השעה וחיבר קונט, מוניטין כמחנך בחסד עליון

בסגנון הספר . הטובה עליו' מייעץ לו ומחזקו כיד ה, עוזר לו להתמצא בעולם התורה, בדברים נעימים ומובנים היטב
כי הקונטרס יעזור לצעירים רבים  , אין ספק.  סמכא-א הוא מחנך דגול ובר"שהמחבר שליט, ובתוכן פרקיו ניכר

, אף שההתחלה קשה וכאשר יערב להם לאחר מכן, שיבה ברגל ישרה ולקבל עליהם באהבה את עול התורהלהיכנס לי
  ". בזה חלק נכבד לקונטרס זה' יהי
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מרואיינים רבים התייחסו לטקסט המקראי והדגימו . בחריצות והשקעה מיותרת בתחום זה

, בראיון עם שלמה. באמצעותו את הגישה הרווחת כיום בקהילה כחלק מיישום של דברי הטקסט

  :פרשהוא מ, בחור ישיבה

  

כתוב שמלאכי השרת היו נותנים לו בשר . האדם הראשון בגן עדן לא עשה כלום… "

בראשית " (ויניחוהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"כאן עולה הבעייתיות של הפסוק …ויין

גדולה "התייחסות לספר [? האם האדם עבד לפני החטא או לא, מה כוונתו). ו"ט', ב

כיבוש העולם והחיים על "ראשון של הספר הפרק ה] של הרב יגאל שוורץ" המלאכה

יש מפרשים שאומרים שהוא הושם לעבוד או אלו : מתייחס לעניין זה" פי התורה

המפרשים יגידו ! שאמרו שהאדם הראשון לא טעם עד שלא התעסק במלאכה

! אבל לפי הפשט הכתוב זה בזיעת אפך תאכל לחם, שלעבדה ולשמרה זו מצווה

גדולה "זה נוגד את כל המקורות שראינו של ! ה רציניתעבודה קשה נראית פה כקלל

  ) 1' ראיון מס, שלמה"(…והחשיבות שלה, "חביבה המלאכה"ו" המלאכה

  

אך הוא מסייג פירוש זה , המרואיין מעלה את האפשרות של פירוש העבודה כמצווה  

גישה כי תפישה זו מופיעה בכתבים רבים והיא מד.  באומרו כי הפשט מגדיר את העבודה כקללה

כאשר זו הוטלה על האדם כמס הכרחי שיש לפרוע , גורלה של העבודה נקבע כבר בסיפור המקראי

  : אומר הרב עזריאל אויערבך" זיעת אפך"על הפסוק ב. אותו

  

חובת ההשתדלות למחיה ושאר צרכי החיים המוטלת עלינו בגזרת עליון של בזיעת "

 דהאדם צריך לראותו כמס שפורע א"י בפכ"כבר כתב בזה החסיד בעל מס' אפך וכו

וברכתיך "וכמו שנאמר בספרי על הפסוק . כל מין האנושי אשר אין להימלט ממנו

  ..." ולא שהוא מועיל אלא שהוא מוכרח" בכל משלח ידך אשר תעשה

מתוך מכתב ההמלצה על ספרו של הרב מנחם מאור המאמין לעומת                (

  ).ד"תשנ, המשתדל

  

ספר פופולרי (המופיעים במכתב ההסכמה לספר המאמין לעומת המשתדל דברים אלו   

התייחס המרואיין למכתב והוספתו , בראיון עם בחור ישיבה. עלו גם בראיונות, )ומרכזי בתחום

  : לספר

  

מראה על " ובירכתיך בכל משלח ידך אשר תעשה"שימי לב שהוא מתחיל בפסוק "...

 הוא יאמר בכל אשר תעשה רק אז השם יכול להיות שהאדם יושב בטל, החשיבות

 …אז הוא מפרש כאן מיד זה לא שהוא מועיל אלא שהוא מוכרח, שולח את ברכתו

 שימי …ולא יעזור עם תתעסק בזה או לא תתעסק בזה את רק המוכרח להתעסק בזה
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ישר נפל על זה . לב שהוא חש צורך לפתוח בזה למרות שלא כל הספר עוסק בזה

  "…בהתחלה

  

. ות לסיפור הגרוש עולה בהקשר של היחסים הסבוכים בין האמונה וההשתדלותההתייחס  

גזרת ההשתדלות מקורה : "לדעתו, מבאר את הנושא) 195: 'חלק א (במכתב מאליהוהרב דסלר 

ו אלא כדי "ה אינם נקמה ח"על האדם הראשון וצאצאיו מאחר שידוע לנו שעונשי הקב' בגזירת ה

". ובת ההשתדלות היא כדי לתקן את חטא האדם הראשוןמבינים אנו שח, לתקן את החטא

  : תלמיד ישיבה מבאר טענה זו של הרב דסלר  כך

  

 כאן אנחנו רואים את הרעיון של …בעיקרון האדם לא היה צריך לעשות כלום"...

 לא רק תשלום אלא גם לתקן את העוול … תיקון החטא של האדם הראשון…התיקון

אם …חשוב שאם תעבוד קשה זה לא אומר שתקבלאתה עובד אבל שלא ת... שנעשה

בעצם העיקרון הוא שהעולם היה ... אם אין כסף נמות…האדם עובד לא יהיה לו כסף

לפני החטא אבל לא האדם קולל שבזיעת אפיך , צריך להיות כמו אצל האדם הראשון

 רוב העבודות זה על …לפי זה כל אחד יבוא ויגיד שהעבודה היא קללה, תאכל לחם

זאת משום שהאדמה קוללה ויש לתקן אותה בגלל זה ,  להועיל במשהו לאנושותמנת

  "   …כולנו עובדים

  

הקשר בין האמונה באל והביטחון בפרנסה מובא בהקשר לקללה ולגירוש גן עדן   

  ):בהשראת הרבי נחמן במרסלב (קונטרס פרנסה טובהאחד מהם הוא  . בקונטרסים רבים

  

הוא רק על ידי שמגלין החיות ,  שפע ופרנסה ברחבותעיקר הברכה שימשיך על עצמו"

וזה עיקר , שזה בחינת התורה הגנוזה בכל מקום, אלוקות שבכל דבר מפרטי העולם

 לגלות ולמצוא את אלוקותו יתברך מפרטי - עבודת איש הישראלי בזה העולם

כשאין : כי להפוך, שימשך עליו שפע ופרנסה ברחבות, ועל ידי זה יזכה, הבריאה

בראשית (אזי נמשך עליו הקללה של , דם מגלה את האלוקות שבתוך כל הבריאההא

הלא על כי אין אלהי ): א"דברים ל(כי עליו נאמר ": בזיעת אפך תאכל לחם): "'ג

ונמשך עליו כל מיני . רחמנא לצלן, וחייו מרים מאוד: בקרבי מצאוני הרעות האלה

רך ולמצא אותו יתברך מכל פרטי אבל כשזוכה לחפש אחריו יתב. 'עניות וקטנות וכו

כי עקר הברכה , ונשפע עליו ברכה ושפע,  אזי מהפך את הקללה לברכה- הבריאה

  ).'ט- 'ח..." ( והשפע היא רק מאתו יתברך

  

לכתבים , )חסידות ברסלב(קונטרס זה פותח בפנינו את האפשרות להשוות פרשנות חסידית   

' זיעת אפך'הקללה ב, נחמן מברסלב וממשיכיולפי השקפתו של הרבי . הליטאיים שהוצגו עד כה
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. אדם מסוג זה יקולל בחיי עוני וסבל. מיועדת אך ורק לאנשים שאינם מאמינים בכוחו של האל

. עבור המאמין המשליך עצמו על האל הופכת הקללה לברכה והוא זוכה לחיי שפע, לעומתו

הלימוד משחרר . מוד תורהבהמשך הקונטרס עולה התפישה כי זכייה בפרנסה טובה כרוכה בלי

לפי . האמונה מאפשרת לו להתפרנס ללא קושי. את האדם מענייני העולם הזה ומחזק את אמונתו

השקפה זו הממד של טורח ויגע בעבודה בא רק לאחר החטא בגן עדן אבל האדם המאמין בלימוד 

  :התורה מסיר מעליו את הקללה ומשאיר את הפרנסה ללא הטורח בהשגתה

  

היינו , ואל כל זה, שישפע עליו שפע ופרנסה בנקל, יזכה] האמונה באל[ידי זה שעל "...

ועל כן אמרו חכמינו , זוכים על ידי שקידה רבה בתורה הקדושה, לאמונה ברורה

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול ): 'פרק ג, אבות(הקדושים 

כי כל מה שיתמיד ,  ועסק בתורה,הרי ממעט בעסק): ד"פ, שם(ואמרו , דרך ארץ

כי כל , ועל ידי זה ישפע עליו שפע ופרנסה, יתחזק אצלו האמונה הקדושה, בתורה

שנתקלל אדם בעצבון , עיקר יגיעת וטרחת הפרנסה באה על ידי חטא עץ הדעת

עד שמקבל , שמשם כל היגיעות והטרחות והמרירות שצריכים לסבול, תאכלנה

 זוהמת -על הר סיני וקיבלו את התורה פסקה זוהמתן אבל ישראל שעמדו , פרנסתו

ונמשך עליו אמונתו , ועל כן מי שלומד תורה: ונשפע עליהם האמונה הקדושה, הנחש

קונטרס ". (על ידי זה נמשך עליו שפע ופרנסה, יתברך ומבטל את עצמו אליו יתברך

  ).   ו" כ-ה"כ,  בהשראת הרבי נחמן במרסלב, פרנסה טובה

  

אך היא עלתה בראיונות , מנם מבטאת את השקפתה של חסידות ברסלב בישראלגישה זו א  

הוא כלל , )כאן במשמעות של פרנסה(הציטוט לפיו כל הלומד תורה אינו חייב בדרך ארץ . רבים

גם כאן עולה ההשקפה . מרכזי המדגיש את מקומה של העבודה בקהילה החרדית בישראל בכלל

הטקסט מפרש את . וכי רק מי שקולל מחויב בטרחה חומריתכי יגיעה בפרנסה נובעת מן החטא 

הזוהמה שהועברה אל העולם מן הנחש והגרוש , לפי פרשנות זו. סיפור הגרוש כסיפור של תנאי

הוא , פירוש זה כפי שראינו. אלא שמי שלומד תורה מטהר עצמו מקללה זו, איננה נחלת כולם

דש צמצמו את סיפור הגירוש והקללה וביקשו כתבי הקו. ייחודי ואינו תואם את השקפת המסורת

לא הכניסו בפירושיהם את , בהתאם לכך. להשאיר את העבודה ככלי חשוב ובעל ערך בעולם הזה

סיפור הגרוש היה . סיפור הגירוש כאשר תרגמו את תפישת העבודה לפרקטיקה בחיי המאמינים

הילה דווקא מדגישים פרשנות זו כתבי הק. נגוע ביחס שלילי לעבודה והאירה באור שלילי ומזוהם

  .  וחוזרים לטקסט המקראי דווקא מתוך ניסיון לבנות השקפה שלילית לעבודה החומרית
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 נטישת העולם והפרדה בין גוף ונפש, התבודדות": פרישות הגותית. "ה

  

עד כה ראינו כיצד מפרשים רבני הקהילה וחבריה את העבודה כתחום של כורח הטמון   

לשם כך משתמשים הכותבים בסיפור הגרוש המקראי . לת גן עדן ולא כערך או מצווהבקל

משמעויות אלו מעודדות אצל . ומדגישים מוטיבים של קנס וקללה הטבועים בעבודה ובפרנסה

יחס זה יכול להוליד פתרונות שונים כאשר . חברי הקהילה יחס של שלילה לעולם הארצי

בו ,  הגשמיות בקהילה אנו רואים כי יש פנייה לפתרון הנוצריבשלילת. מתרגמים אותו להתנהגות

אך יש לשים לב לפתרון מבחינת ההתנהגות והמודל . מעודדים הכתבים את חיי האסקיזה

הפרישות מוצעת משום שהתגמולים לאדם המאמין הם מחוץ לעולם . המחשבתי העולה ממנה

, אפשרות להקדיש את כל זמנו ללימודמודל הפרישות ההתנהגותית יוצר עבור המאמין את ה. הזה

  . שהוא הכלי לגאולה

המסורת היהודית חלוקה ביחסה לפרישות ובתקופות היסטוריות שונות , כפי שכבר ציינתי  

, כתבי הקהילה המתייחסים לאופן החיים המועדף. פעלו רבנים לשלילת מאפייניה כדרך חיים

 כולם מאפיינים המחזקים דווקא מודל של מדגישים, לחלוקת הזמן ולהתנהגות היומיום, לסגנון

כי אין זה מספיק להציג אידיאל של אסקטיות והתמסרות , טוען) 1999:196(פרידמן . פרישות

אלא יש להציב אל מול עיניהם של המאמינים דמויות מופת של גדולי , טוטאלית ללימוד תורה

זיריות של רבנים אשר חרגו כזהו למשל השימוש בדמויות נ. תורה המממשות בחייהן אידיאל זה

אך יש לשים לב כי . למשל השימוש הרב בדמותו של החזון איש, מן התבנית הרבנית הממוסדת

הספרות בקהילה כוללת גם התנגדויות לסגפנות ועינוי שמקורן בכתבים שעסקו בפולמוס עם 

יחודי של מתוך הדיון הזה עולה האידיאל הי. הנוצרים ובהתנגדות לחיי החסידים עם הופעתם

  . האסקטיות אותו מנסים לבנות בקהילה

ליהודי המאמין והיחס לגבי הפרישות מתקשרים לפי דברי הכותבים ' הנכונה'הצגת הדרך   

 זה מופיעות שלושת 26בספר מוסר). 'פרק ג, שער הפרישות (חובת הלבבותלהגדרה של ספר 

רך הנכונה ליהודי בכל תוך הצגת הד, האופציות של הפרישות העומדות בפני המאמין הדתי

בספר זה נשללת דרכם של הפורשים הנסוגים מן העולם למדבריות ועוזבים את ענייני . הזמנים

                                                           
יחד עם .  הספר חובת הלבבות הוא אחד משלושת ספרי המוסר המקובלים על הקהילה החרדית והנלמדים בישיבות26

שלושת הספרים מצוטטים פעמים רבות בספרי הדרכה . תשובהחובת הלבבות עומדים ספר מסילת ישרים ושערי 
  .  עבודה וחינוך, לגברים בנושאים של למדנות
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 נותן לגיטימציה לאלו הפורשים רק בלבם ובמחשבתם הנכספת חובת הלבבותספר . העולם לגמרי

  . 27אל העולם הבא

תות בצמידות מפרש את סיפור שלושת הכ) א"תשמ( 28דרכה של תורהשוורץ בספר   

בכל דרכך דעהו והוא יישר "ו) ב"י', ב, אבות" (וכל מעשיך יהיו לשם שמיים"לפסוקים 

. הבא לבצע את מלאכת האל" האדם כשכיר"הצמידות לפסוקים אלו מלווה בהגדרת ". אורחותיך

אלא שהוא מצוי בו רק על מנת , האדם כשכיר משול לצדיק שאיננו מעוניין ליהנות מן העולם

המטאפורה המרכזית בה משתמש שוורץ להסבר . את נפשו ובריאותו ולעבוד את אדונולקיים 

כי השימוש , יש לשים לב לכך. העובד את אדונו, השימוש הנכון בעולם הגשמי היא של השכיר

כאשר , מתכוון תמיד לעבודת הבורא בעולם הזה, במונחים אלו המתייחסים לעולם העבודה

  ).   9' עמ" (להגדיל את שכרו לעולם הבא"בודתו היא המטרה העומדת בפני השכיר בע

תעניות , בכתבים רבים עולה ההתנגדות לסגפנים ולפורשים הגוזרים על עצמם צומות  

מאידך הספרים מהללים ומשבחים דמויות שהלכו בדרך של פרישה מן העולם . ואיסורים אחרים

" הכל תלוי במדרגות האדם"הטענה כי סתירה זו מיושבת בדרך כלל על ידי . וניהלו חיים סגפניים

כלומר יכולתו להבחין בין מה . והנכונות של האדם ליישם את חייו על פי עקרון של צורכי החיים

מצוטט  (שרידי אשכך למשל בספר . שנחוץ לעומת כל מה שנחשב מותרות ופאר שיש להימנע מהם

  ):14: א" תשמדרכה של תורהמתוך שוורץ 

  

, "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן: תורהכך היא דרכה של "...

אלא להורות שעל האדם , אינו מייעץ לסגפנות" כך היא דרכה של תורה"המאמר 

                                                           
  
והפורשים מחמת …: "מופיע דיון בעקרון הפרישות הנכון ליהודי) 'פרק ג, שער הפרישות( בספר חובת הלבבות 27

שהלכו בגדר הפרישות העליון כדי אחת מהם אנשים , מסורת התורה שהם אנשי הפרישות האמיתית הם שלוש כתות
והם בורחים מן הישוב כולו ומוצאים מפלט , להים-להדמות כאישים הרוחניים בעזיבת כל דבר המסיח דעתם מן הא

הם אוכלים מה שהן  מוצאים מעשב השדה , במדבריות ובישימון וההרים הגבוהים מקום שאין שם צוות ולא חברה
ומורא הבורא מסיח דעתם ממורא הבריות ואהבת הבורא ,  וחוסים בסלעיםועלי האילנות ולובשים בלויים וצמר

 - , מסתפקים במה שיש להם בידי האלוקים ואינם מייחלים למה שיש בידי בני אדם, משכיח מהם אהבת בני אדם
ה ואין זה מדרך התור,  מפני שהם עוזבים עניין עולמם לגמרי-וכתה זו רחוקה מכל הכתות מדרך התורנית הממוצעת

והכת "...לא תוהו בראה לשבת יצרה) "ה"ישעיה מ(לנטוש ישוב העולם לגמרי כמו שהקדמנו כמה שאמר הכתוב 
 והוא שפרשו מן העולם בלבותם ומצפונם והשתתפו עם אנשי -הם האנשים שהלכו בדרך הנמוך שבפרישות, השלישית

והם , סקו בגופיהם בעבודת הבורא יתברךהעולם בבניין העולם בצד החיצוני של גופיהם כגון חרישה וזריעה והתע
וזרותו וניתוקו מעולם הרוחניות אל עולם זה ונפשותם , עמדו על צורת הניסיון של האדם בעולם הזה ומאסרו בו

הכינו צדתם לעת נסיעתם , הם מצפים אל המוות והם נזהרים מפניו, ונכספות לעולם הבא, מואסות בעולם וטובו
ולא לקחו מהעולם אלא פחות ממזונותם ולא הניחו ממנו צדה . יא אותם אל בית מרגועםוהתבוננו קודם מסעם מה יב

  ...". הכת הזאת קרובה אל הדרך הישרה התורנית, ונשאוהו
של הספר הדן בצורת ' מדובר בשער א". דבר ירושלים"א בהוצאת " הספר דרכה של תורה התפרסם בשנת תשמ28

ספר זה הוא ספר הדרכה והוראה לבני .  ובמעלת ההסתפקות במועטבגנות הבזבוז והמותרות, החיים התורנית
אשר נכתב על ידי הרב חיים ליב , ניתן ללמוד זאת מן ההמלצה במכתב המצורף לספר המופיע בדף השלישי. ישיבות

ס ופוסקים שקדן עצום "אוצרו בקי בש' הנה ידידי הרב הגאון יראת ה: "שמואלביץ מישיבת מיר אשר בירושלים
רחש לבו דבר טוב לחבר ספר הדרכה והוראה בדרכי התורה וחובת האדם בעולמו לבני , א"ר יואל שוורץ שליט"מוהר

 וכתוב בשפה ברורה וקלה מובנת גם למתחילים - ה בהצלחה רבה"הישיבות וכמי שידו רב לו בחינוך בכמה ישיבות וב
בריו היוצאין מן הלב לקרב לב הקוראין לאבינו בעבודתו ויועילו ד' אמינא לפועל יישר ותהא ברכת ה, בדרגות שונות

  ..." על ידו להגדיל תורה ולהאדירה' שבשמים ותרבה הדעת ויראת ה
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את עניותו וכל הפגעים והתקלות , את מצוקתו החומרית, להפוך כשלונו בחיים

ר הם כאין שכל תענוגי החומ, וניצחון זה יביא לו עונג ושמחה, שבחייו לניצחון מוסרי

, אפילו העשיר שיש לו כל טוב יהא מרוכז כל כך ברוחניות: וכן להפך, וכאפס נגדם

לא , הריכוז צריך להיות ברוח, שכל עושרו לא יהא חשוב בעיניו יותר מפת לחם

אינם אלא מכשיר להשגת , בין אם הם בשפע או בצמצום, וכל ענייני החומר, בחומר

  ..."  הקדושה

  

הדרגות . רגה הנכונה ניתנת בידי האדם בין עם הוא עני או עשירהיכולת להגיע לד  

במה שנצרך כדי לקיים את הנפש בעבודתה מתוך שמחה : "המודגשות הן של הסתפקות במועט

שוורץ מדגיש כי אין המדובר בסגפנות אלא ). 15: א"תשמ, שוורץ" ( חומריות- וללא טרדות גופניות

קוק לקיומו אלא לפת לחם בלבד ולעומתו יש אדם שזקוק יש אדם שאיננו ז, שכל אדם לפי צרכיו

לארוחות דשנות לשם הבטחת שיא כושרו על מנת לעבוד את האל ועל מנת לנצל את כוח מחשבתו 

  .  המאמץ כולו הוא על מנת שיזכו לחיי העולם הבא. ומשאביו הרוחניים המקסימליים

בעל ,  בעל הערכים הנעליםהוא אדם, כלומר. האדם הקדוש מצטייר כאדם מרומם ונשגב  

אולם איני : "...על כך הרב פרידלנדר אומר. אדם זה פרוש מהגשמיות. מדרגת רוחניות גבוהה

וממילא , מגדירו כקדוש משום שהוא פרוש מגשמיות אלא על היותו בדרגה רמה ונשגבה ברוחניות

 כקדוש אינו חושש האדם המוגדר). ב"קל..." (על כל עניני העולם הזה הוא משקיף בהיבט רוחני

אלא שהוא משתמש בהם על מנת להיות מרומם , מענייני העולם הזה ואינו מנסה להתנתק מהם

אך העולם הזה , במובן זה האדם המוגדר כקדוש משתמש בעולם הזה לשם עבודת האל.  ונשגב

יחד עם זאת נראה כי היכולת להתרומם מעל עניני העולם היא שמאפשרת לאדם . נטול קדושה

  :יות קדושלה

אז הוא , אבל כל כולו יהיה שקוע בענייני העולם הזה, האדם יכול לאכול כשר "...

ושני הדברים קשורים . להיות מרומם מהכל, והקדושה היא ההפך של נבל. נבל ושפל

ומצד שני הוא . האדם מסוגל להתרומם רק כשמנתק את הזיקה לעולם הזה, זה בזה

, הרב פרידלנדר בספר שיח החיים..." (למעלהמסוגל להתנתק רק כאשר הוא קשור 

  ).  ג"קל' עמ

  

מדגיש פרידלנדר את הקדימות של , )א"קמ' עמ(במקום אחר באותו הספר , לצד טענה זו  

  : עבודת השם
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ואם האדם , או שהאדם נותן ערך לעבודת השם או שנותן ערך לדברים אחרים"...

ממילא הוא מחלל את השם , דנותן ערך לעבודת השם ולענייני העולם הזה גם יח

  ..."     בהראותו שיש עוד ערך מלבד רצונו יתברך, באשר הוא פגם בכך בעבודת השם

  

אך היא העלתה גם גישה , התנהגות המתאפיינת בפרישות עלתה כאידיאל בראיונות רבים  

הוא " העילוי"בראיון עם , למשל. ביקורתית למגמה הנזירית שמאפיינת את הקהילה כיום

, ייחס לערכים המקובלים כיום בחברה הליטאית לגבי היחסים בין חיי החומר והרוחמת

  :וההפרדה ביניהם דרך אידיאל הלמדנות

  

אז זה להתיימר לבנות , זה נשמע מאוד מוזר כי כשאתה בודק את הדברים, כן, כן…"

קומץ , זה מתאים לקומץ מסוים, חברה עם ערכים מאוד מאוד לא מציאותיים

,  אבל לקחת חברה…כנס לאיזשהו מנזר ומחליט גם לא להינשא וגםנזירים שנ

,  שייכים לאידיאל הזה זה פשוט דבר לא מציאותי…קולקטיב בלי הבדל להגיד כולם

זה מה , וזה לא מתאים לאופי האנושי, זה לא מתאים למה שכתוב במקורות

 זה לא למשל, אדם חרדי יסכים אתך אבל יגיד לך אין ברירה, שאמרתי לך מקודם

, אבל אין ברירה, לא מצאתנו דבר כזה בדורות, דרך להכניס את כולם ללמוד תורה

  ). 11' עמ" (…כי חשוב לנו היחידים

  

הדוברים מצטטים בדרך כלל את המכתב , בעניין רמות ההשתדלות של כל אדם ואדם  

לות בו הוא מונה חמש מדרגות של כמות ההשתד) 189' עמ' חלק א(של הרב דסלר  מאליהו

המאמין לעומת ציטוט מתוך (חמשת הדרגות תלויות לפי השקפתו במדרגות האדם . הנצרכת

  ) :ג"פרק י, הרב מנחם זאב מאור, המשתדל

  

כי משני הצדדים היצר יארב . ודיוק רב, משקל זה צריך להיות בדקדוק עצום"...

, ערכוואם ימעט מכפי ,  הרי יכפור-אם ירבה בהשתדלותו מכפי ערך אמונתו, עליו

והיצר לפעמים מסית אותנו ...וגם לכפור אחר כך, יבוא לתהות על הראשונות

ואי אפשר ...ולפעמים יסיתנו לקצר בה, בשעת רפיון רוחינו, להרבות בהשתדלות

  ". אם לא מתוך יראת שמים טהורה, להגיע את הנקודה האמיתית

  

לפי . אמונתו נפגמתנחשב חוטא ו, כאשר הוא משתדל יתר על המידה בעולם הזה, האדם  

מידה מופרזת של השתדלות מוכיחה בעצם שהאדם חושב שבמעשיו הוא מועיל , השקפה זו

העלייה בסטטוס . חשיבה מסוג זה נתפשת ככפירה באמונה ובתפישת האל ככל יכול. במשהו
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והגית בו "עד כמה הנך מממש את ההנחיה , כלומר. הקהילתי תלויה בעוצמת הפרישות ההגותית

  ".   לילהיומם ו

ברור כי הם . הסיפורים בהם משתמשים המרואיינים על מנת לחזק עקרון זה הם רבים  

. משרטטים דמויות של מופת אשר מקיימות דווקא חיים נזיריים של פרישות ונסיגה מן העולם

  ):57-60' בראיונות ומתוך הספר איש צדיק היה עמ(הסיפור על הצדיק רבי אריה לוין , למשל

  

בחוץ הרעיד , היה זה יום חורף סגרירי וקר, אריה' ימים באתי אצל רבאחד ה…"

, הקור תפס את קצוות אצבעותיו, נחרדתי,  ביקתתו- נכנסתי לדירתו , הקור עצמות

על הכסא שהתגאה בו כי הרהיט הותיק , ישב מאחורי שולחנו הקטן, אריה כדרכו' ור

,  לא רצינו כי יקום מכיסאוואנו, מיום חתונתו והוא כרגיל אץ לברך הנכנס, ביותר

, לחץ ידיים אך הוא כדרכו נוטל ידך בין שתי כפות ידיו ומלטף ידך מצד זה ומצד זה

הרגשתי כי בחדר שורר קור מרעיד , אך עם החום הזה, והרגשת חום בלב קשה לתאר

כי , אך לא אמרתי לו דבר, נחרדתי מאוד, והרי עסק בכתיבה עם כניסתי, עצמות

אריה סרב לקבל ' אך ר, לה מיהר למלא מצווה שכזו'אמרתי למשה, והכרתיו וידעתי

  ..."   ללא הועיל- בקשנו התחננו ,  אמר-" עולם הזה"זה יותר מדי , התנור

  

, דמויות המופת בהן משתמשים הנחקרים והאופן בו שהן מופיעות בספרות הנפוצה  

הפרנסה אינה .  מענייני העולםבו הגבר לומד תורה בדבקות ומשוחרר, מדגישים אופן חיים סגפני

. הפתרון טמון ביכולתה של האישה לשלב עבודת הבית והפרנסה, מוזכרת ואם התהייה עולה

יש לשים לב כי תמונת . האישה היא זו המופיעה בהגדרותיהם של הגברים כמפרנסת העיקרית

דיאל של עולמה של האישה המובנית על ידי הגברים והאופן בו היא חיה ומפרנסת כרוך באי

בביקורו אצל ) הגאון מוילנא(א "על הגר, בסיפור החוזר פעמים רבות, כך למשל. צמצום וענווה

  : הכפריים העניים

  

וכדרכו פנה , היה זה כאשר הגיע לעיירה קטנה בפולניה בליל שישי באישון לילה"...

כשהאיר היום והסתיימה תפילת , עד אור הבוקר, לבית המדרש ולמד שם בלי הפסק

באותו בית , א נשאר בבית המדרש"ואילו הגר, פנו המתפללים לבתיהם, חריתש

ולמד בקדושה , מוכתר בטלית ותפילין, מכונס בפינתו, עיוור, מדרש ישב זקן אחד

בשעה שאשתו של אותו זקן הגיעה בבוקר והגישה לו , וכל משנתו בעל פה, ובטהרה

והוסיף לספר ? " זה נמצא פה בבית המדרשמי, ראי נא: "העיר לה הזקן, את ארוחתו

כנראה ", לה כי כל הלילה הגיע לאזנו קול נעים ובלתי מוכר של אברך העוסק בתורה

אולם הרגשתי היא כי הוא אורח הגון , איני רואה אותו "- הוסיף- "אורח הוא בעיר

אך האורח , היא נענתה לו". בקשי נא אותו שיצטרף אלי לארוחת הבוקר, וקדוש

הזקנה הוסיפה להפציר , אולי סעודה שאינה מספקת היא,  באדיבות את הצעתהדחה
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יש ויש אתנו אוכל : "ואף בעלה הזקן העיוור הצטרף לפנייתה בהוסיפו בלבביות, בו

אישתי הזקנה : "סיפר לו הזקן, בתשובה לשאלת האורח על מקור פרנסתם, "רב

ומזה אנו , רית הקמחאת שא, ברשותו של בעל הריחיים, אוספת בבית הריחיים

לאחר , "ועניים אחדים מתפרנסים אף הם על שולחננו, ה לשובע"אוכלים ב

לפנות . הפצרותיהם הרבות נענה להם וסעד את לבו בארוחת הבוקר שהוגשה על ידם

בשבת שולחני "ערב פנה אליו אותו זקן והזמין אותו לסעוד על שולחנו גם בשבת 

אשתי : "מר וסיפר לו על מקורות לכלכלת ביתו א- "ערוך כמנהג בעלי בתים נכבדים

ובשכרה היא מקבלת , הזקנה עוסקת במריטת נוצות העופות בבית המטבחיים

משיירים אלה היא עורכת שולחנה , רגליהם וראשיהם של העופות הנמרטים על ידה

  ..."       בשבת קודש ומשארית הקמח מבית הריחיים היא אופה חלות לכבוד שבת

  
    

סיפורים אלו . ים בסגנון זה רבים והם משובצים פעמים רבות בראיונות ובספריםסיפור  

לומד רוב שעות : והם בעלי מאפיינים חוזרים, האידיאלי) הגבר(תכליתם לצייר דמות של האדם 

עוני והסתפקות , אישה המפרנסת ומחזיקה את ענייני הבית, חדר קטן ופשוט, היום והלילה

בים הללו יש לשים לב כי הפרנסה מוגדרת תמיד ככזו התלויה בביטחון כמו כן לצד המוטי. במועט

  . בגבר או בכל גורם אנושי אחר,  באל ולא באישה

הגבר איננו עובד לפרנסת המשפחה אלא . מן הסיפורים ברורה חלוקת העבודה בבית  

ככל שתהיה פשוטה (שהאישה האידיאלית המצטיירת היא שיוצאת לעבוד בכל סוג של עבודה 

למען מטרה זו שני בני הזוג . המטרה המשותפת היא הצלחת הגבר בלימודיו). יותר טוב יותר

כאשר הכוונה היא להחזיק אותם , שמים מבטחם באל על מנת שיספק להם את פרנסתם

לכן אין התעסקות בבקשה . הביטחון בשם צריך להיות מלא ללא ספקות. במינימום האפשרי

ניתן ללמוד על דרישה זו מהסיפורים על . גם בימים קשים, סהמיוחדת ממנו לאחריות על הפרנ

לפיהם בימי המצוקה של הרב ואישתו הצטער הרב , ח זוננפלד המשובצים בשיח הליטאי"הגרי

: נשא עיניו לשמיים ואמר"...בצער אישתו כאשר כבר לא יכול היה לראות אותה בצרתה ודאגתה 

הכוונה [אבל ראה נא בצער עניה זו , ול ואיני רוצהלהתפלל על פרנסה בריווח איני יכ: ע "רבש"

  ..."שגם היא לא תדאג לפרנסתה, ותן בלבה מידת הביטחון] לאישתו

. הוא חלק מיחסה השלילי לעולם הזה, מודל הפרישות האידיאלי שצמח בקהילה הליטאית  

פישת בעולם הזה מופיעה פעמים רבות והיא קשורה לת" לעשות מלאכתך ארעי"ההנחיה כי יש 

במובן זה נתפש הקיום בעולם הזה . העולם הזה כפרוזדור המוביל את המאמין לתוך העולם הבא
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הוא מבהיר )  ז"תשמ (29פניני אליהובכתבי הרב דסלר . כמחויב במידות רבות של זהירות וצמצום

  :את יחסו של המאמין לעולם ומכאן להגדרת מלאכתו כעיסוק ארעי

  

ו מלאכתנו קבע ותורתנו "ואיך נעשה ח,  רק שעהכל עמידתנו בעולם הזה אינה…"

וכל , בזה שהופך הטפל לעיקר, הרי יש בזה טומאה גדולה המטמאה את הכל, ארעי

ומחשיבם כשלעצמם ולא רק , מי שסובר שצרכיו הגשמיים צריכים סדור ויופי

ומעכבת טומאה זו , ונדבק בטומאתם, הרי עושה אותם עיקר, בשייכות לרוחניות

  ).            257' ב, ו"ס' עמ" (…ו"ברכה חבפני כל 

  

עולה התפישה לפיה הפיכת , מכתבי הרב דסלר המצוטטים רבות על ידי המרואיינים  

. המלאכה לעיסוק של קבע יש בה טומאה ולכן היא עלולה להרחיק את האדם מן הממד הרוחני

 - קיומו של עולם אחד טוען כי המאמין צריך לחשוב בהתאם לכך על ) א"ש' עמ(הרב פרידלנדר 

כבר כאן בעולם הזה הערכים הם "מתוך כך העולם הזה מצטייר כפרוזדור בלבד ולכן . העולם הבא

הגשמיות , דהיינו כל דבר גשמי נערך בתור כלי עזר לרוחניות…אך ורק הערכים הרוחניים

 את הוא ממשיך טענה זו ואומר כי הסכנה היא כאשר הופכים". כשלעצמה היא נטולת ערכים

לדעתו פרשנות זו מוטעית ובטיבה מתאימה יותר לאנשים הפשוטים . הגשמיות לערך בפני עצמו

בדבריו המציירים את העולם . רכוש ומעמד חברתי, הכמהים לצבור כסף, העמלים לפרנסתם

הוא מתנגד להשקפה לפיה יש שני עולמות ומנסה לחזק את ההבנה לפיה קיים רק , כאשליה בלבד

הן הדרך של האדם ליצור בתוך נפשו את , התורה והמצוות לפי השקפה זו. לם הבאהעו- עולם אחד

  ).      ב"ש(העולם הבא שלו 

, מאספסינוס(ההסבר לרעיון זה מופיע פעמים רבות לצד בקשתו של רבן יוחנן בן זכאי   

ה משתמש בפסוק ז) ט"תשמ (גדולה המלאכהשוורץ בספרו . תן לי יבנה וחכמיה): 'בגיטין פרק ה

הוא סבור כי בקשה גורלית זו מסמלת את ההכרעה . על מנת לחזק את ההשקפה שתוארה

לדעתו רק לאחר . על ויתור דרכה של ירושלים אשר היו משולבות בה תורה ועבודה, ההיסטורית

כאן מדובר על תקופה של תחילת הירידה הרוחנית . "והגלות השתנה המצב) בית המקדש(החורבן 

זו הסיבה לדעתו שכיום ). 32" (ה וחכמיה היא הדרך להשגת שלימות רוחניתומתקופה זו רק יבנ

                                                           
  
מידות והנהגות , מוסר, אמונה,  ספר פניני אליהו הוא לקט של דברי הרב דסלר בדרכי לימוד התורה והתפילה29

הרב דסלר הוא דמות מרכזית לקהילה . בבני ברקז "בשנת תשמ, הספר יצא לאור בעריכת דניאל גולדשטוף. טובות
הרב דסלר . הליטאית ורבים מהמרואיינים ציטטו אותו וכך גם הספרים העוסקים באמונה והשתדלות ובלימוד תורה

י כהנמן "ח הציע לו הגר"א ברוסיה למשפחת רבנים ידועה והפך לאישיות רבת שם כאשר בשנת תש"נולד בשנת תרנ
  .   משגיח רוחנילהיות שם ' מפוינביז
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התנאים ). 33" (שתורתם תהא אומנותם, אמות של הלכה' הסתגרות בד"בנוי על , החינוך החרדי

  ):33(של היום הם של התדרדרות רוחנית ושל גולה ולכן יש להסתגר 

  

מוכיחים עד כמה , לבדהבנויים על טהרת הקודש ב, הצלחת מוסדות התורה"...

, מלאכה: שניסו לערב תוספת של חול, לעומתם מוסדות אחרים. נכונים הדברים

ולא , "יבנה וחכמיה: "משום שבימינו הדרך היא, וכדומה לא הצליחו בדרך זו, מדע

, שכל אחד ישאף להיות תורתו אומנותו, זו היא דרך החינוך התורני". ירושלים"

, ג"פ, תלמוד תורה(ם " היכולים לקיים את דברי הרמביחידי סגולה, מלבד בודדים

ומדת חסידים , מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו): "א"הי

יגיע : שנאמר, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ובעולם הבא, הראשונים היא

  .      " אשרך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא שכולו טוב-כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

  

: במשפט זה מבטא הכותב את מה שהוא רואה כהיפוך ההיסטורי המלווה את הקהילה  

הוא מציין כי הפרישות היא נחלת הכלל ונובעת מחובת . הסתגרות בישיבה וחיי פרישות הגותית

יחידי הסגולה הם אותם אלו שיכולים להתפרנס . המצריך בני תורה שתורתם אומנותם, הזמן הזה

זאת בניגוד למה שהיה לדעתו בקהילות יהודיות בגולה בהן . ומר לשלב תורה ועבודהכל, מידיהם

  .  אשר הקדישו חייהם ללימוד תורה עבור הקהילה כולה, יחידי הסגולה היו העילויים

  

  התנגדות לקדמה והעוני כאידיאל רוחני, הסתפקות במועט: הפרישות מהגשמיות . ו

  

.  המאפיין את הגדרת הפרישות ההגותית בקהילההסתפקות במועט מהווה מרכיב מרכזי  

. 30בכל הטקסטים אותם בדקתי וכן בראיונות דנו חברי הקהילה בגנות הבזבזנות וחיי המותרות

העמדה בגנות העושר והדגשת הערך של הסתפקות במועט משתקפת בטקסטים יהודיים רבים 

ה היא בהדגשת ההסתפקות הייחודיות העולה מן הטקסטים והראיונות בקהיל. מתקופות שונות

תפישות אלו : לדוגמא. במועט תוך התייחסות למודרניות וכפי שבאים לידי ביטוי מאפייניה

אינם , התייעלות וקידמה חומרית המאפיינים את המודרניות, מדגישות כי שיפור רמת החיים

ה נתפשת במובן זה רדיפת הממון בעולם הז. פתרון לבעיותיו של האדם אלא שהם משחיתים אותו

                                                           
  
  
מימיו , פנחס בן יאיר' אמרו עליו על ר"כך למשל .  ערך ההסתפקות במועט והחסכון מרכזיים במקורות היהודיים30

וביותר שאדם גדול מסתפק ). 'ז, חולין(ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו . לא בצע על פרוסה שאינה שלו
" כי החכם הוא המסתפק במה שיש לו)". "'בן סירא ל(ם במעט יחיה נפשו חכ) "משלי(טוב מעט לצדיק : "הוא במועט

להרחבה ברעיון החסכון " …)א שם"במהרש, ב"ע' יבהוריות י" מתוך שמתחכם"ה "ד, ה"כ, ב"א ב"מהרש(
הוצאה : תל אביב, רעיון החסכון במקורותינו העתיקים, ר יעקב נאכט"במאמרו של הרב ד' וההסתפקות במועט ר

  ". ש"הלוח הקואופרטיבי לשנת היובל ת"תוך מיוחדת מ
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על פי השקפה זו דוחים חברי . כסתירה למושגי הרוחניות והקדושה המתגבשים בקהילה כיום

תוך ניסיון לשלול אותם ולהציע , הקהילה מושגים ופרקטיקות הנהוגים בחברה המודרנית

אשר התייחסות , מושג מרכזי אותו מגנים חברי הקהילה הוא מושג הקידמה. אלטרנטיבה דתית

מושג הקידמה משמש דוגמא להבנת המצע עליו נבנים . בפעמים רבות בראיונותאליו הופיעה 

  . המאפיינים של הפרישות

הדרך בה מפרשים ומתייחסים המרואיינים למושג מלמדת רבות על המגמות המתחזקות   

קידמה לפי השקפת . לשם כך אפרט דוגמא זו, 31בקהילה ועל שלילתם את החיים המודרניים

הקדום הנתפש -המרחיקה את העולם ממצבו הבראשיתי, היא תופעה שליליתעולמה של הקהילה 

קדמה מדעית וטכנולוגית היא תוצר של חטאים וחוסר אמונה הממלאים את . כמלא בקדושה

המדע הקם לתקנם הוא רק אשליה שלא . השחתת העולם ומוות, במחלות קשות: העולם בטומאה

ככל שאנו מתקדמים בזמן אנו , לפי השקפה זו. היה בה צורך אילולא איבד האדם את אמונתו

השקפת עולם זו . מה שמכונה על יד חברי הקהילה התדרדרות הדורות, מתרחקים ממצב הקדושה

כהתקדמות "שונה במהותה מן ההשקפה בדבר קדמה והתקדמות טכנולוגית ומדעית המוגדרת 

בעוד ). 1997:1604, יקהשו" (כצעידה קדימה והתפתחות עם הזמן, לרמה גבוהה יותר של פיתוח

משתמשים , מגדירה התקדמות כצעידה לקראת מצב טוב יותר) מודרנית- חילונית(השקפה זו 

הבראשיתי או הכוח הקדום שנתפש , חברי הקהילה בשורש קדם במשמעות של הזמן הקדמון

  . כבעל עליונות וקירבה רבה יותר לאלוהות ולקדושה

ר כולל התייחסות רבה ומפורטת לרעיון זה  של הרב חיים פרידלנד32ספר שיח חייםה  

טוען הרב פרידלנדר כי בני האדם לאורך ) ז"פ (שמח בחלקובפרק .  ותרגומו לחיי היומיום

 את האמצעים המשרתים -דהיינו, לייעל את הכלים"...ההיסטוריה האנושית עסקו רבות בניסיון 

  :המחשבה זו מתקשרת להשקפתו בעניין השפע והקידמ...". את האדם

  

                                                           
 שלילת מושג הקידמה והשלכותיו נעוצה בויכוח עם קבוצות אורתודוכסיות אשר קיבלו את המושג והכניסו אותו 31

חברתיות ותרבותיות ,  נהנתה מהתפתחויות כלכליות19 -כך למשל האורתודוכסיה הגרמנית במאה ה. להשקפת עולמן
אופייה הסינתטי של האורתודוכסיה הגרמנית הביא ליצירת ספרות .  על ההלכה והמנהגתוך שמירה, בנות הזמן

סוג כתיבה . ולעיתים אף להוכיח שמקורה ביהדות, אפולוגטית נרחבת שנועדה להראות כי אין הקידמה זרה ליהדות
  ).195: א"תשמ, שמע-תא(זה ניסה להוכיח כי אין בהכרח סתירה בין הדת למדע  

יצא לאור על ידי הרב אברהם עמר מתוך השיחות עם הרב פרידלנדר כפי , )ללא שנת הוצאה(ים  ספר שיח חי32
 המנהל הרוחני של - הרב פרידלנדר הוא משגיח . שיחות אלו הוקלטו והובאו לדפוס. שנאמרו בישיבת הנגב בנתיבות

באשר הרב אריה אליהו : "...פרהרב נסים קרליץ כותב במכתב ההמלצה לס. בנתיבות' הנגב'וישיבת ' פונביז'ישיבות 
א ליקט דברים נחמדים ומועילים בענייני חינוך וברצונו להדפיסם ולהפיצם בישראל באתי בדברי אלה "עמר שליט

מתוך מכתב הברכה של הרב יונה טורצין ראש ...". לחזקו ולאמצו לזכות את הרבים וזכות הרבים תהיה תלויה בו
להסתופף בצלו של ] האוסף[דבר גדול הוא שזכה : "...על קהל הקוראים של הספרמוסדות אור יצחק יהוד ניתן ללמוד 

ויהי רצון שהספר שיח . א"ואף ממשיך כיום להתייעץ בתמידות עם גדולי ומאורי דורנו יבלט, ל"אדם גדול המשגיח זצ
  ...".          והדברים יאירו את לב השומעים, חיים יתקבל בקרב בני התורה
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ונעשו פעולות למיניהן , ויצרים כל מני המצאות כדי לשפר את איכות החיים"...

אך כבר בימי בראשית היו אמצעים משופרים ויעילים פי אלף אלפי , לשכלול הכלים

אלא אף , לא זו בלבד שלא גרם להתקדמות האנושות, ובכל זאת השפע הזה, פעמים

כיוון שהוא קלקל את , את השפעה היה צריך להקטין "והקב, גרם להתדרדרותה

שהשפע יקדם את האדם השפע החזק מקלקל את , הרי לנו שטעות לחשוב. האדם

שאם בדורות הראשונים , האדם כך אנו למדים מהשנים הראשונות של האנושות

  ..."             הרי היום הדברים בוודאי בתקפם,  השפע דרדרם- אשר היו במדרגה גבוהה יותר

  

 השקפה זו מפורשת כתופעת לוואי לעצלותו של האדם ולגישתו החומרית הקידמה לפי  

השפע נתפש כמצב שאינו מקדם את האדם אלא שהוא מקלקל אותו ומוריד אותו . ביחס לעולם

על פי תפישה זו האדם החוטא הוא זה הפועל לקידום העולם על ידי , כלומר. במדרגות הרוחניות

. עלו היא עצלותו ורצונו לעסוק בכמה שפחות עבודה בעתידמדע וטכנולוגיה והמניע לפו, פיתוח

  :מוסיף, י"ק' עמ, שיח החייםבספר ,  פרידלנדר

  

את ההמצאות את , שמנצלים את המדע, ואנחנו רואים, אין האדם חפץ במלאכה"...

היום יש , היום הכל מוכן. שיעשה פחות תנועות ומאמץ, הכל כדי להקל על האדם

אם זה במסחר אם ) אצלנו יודעים במה לנצל את הזמן(הפנוי בעיות מה לעשות בזמן 

רק ללחוץ על , וכבר אין צורך לחשוב, אם זה במשק בית, זה בבית המלאכה

זו מהותו של טבע . לא יעשה מאמץ יתר, ו לא יתאמץ" והכל כדי שהאדם ח- כפתורים

  ...". שלא יחפוץ בטורח ומלאכה-האדם

  

. ה כמטרה של המודרניות וכאידיאל שיש לשאוף אליוההתנגדות לקידמה כוללת את הגדרת  

לעומת זאת הגישה המתפתחת בכתבי הקהילה טוענת כי אדם היוצא לעבוד משמע שנכשל בייעודו 

אלא שהיא , בחירת העבודה שיעסוק בה איננה כרוכה ברצונו או בכשרונותיו. להיות תלמיד חכם

" העילוי. "ל קידמה ופיתוח חברתיכורח בלבד ותפקידה לספק פרנסה ולא למלא אידיאל ש

  :התייחס בתשובותיו לעקרונות אלו

  

א "ז, לא תראי בחברה החרדית שיש אידיאל לקדמה מבחינת פיתוח של מדעים…"

בגלל איזשהו רב שמחליט שתלמידו לא מסוגל לשבת וללמוד תורה וחושב שהוא 

תאים לך צריך ללכת ולעבוד אז מה שחשוב זה לך תעבוד בעבודה אני יודע שת

שתביא לך פרנסה טובה כדי שתפרנס את הבית אבל אף אחד לא יראה אידיאל וערך 

לא , "מלאכתם נעשית בידי אחרים"זה , בפיתוח כי זה פשוט לא נעשה, בקדמה

  ).  9' עמ, "העילוי" ("…רואים בזה ערך
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נסה מראה כי הקהילה מפתחת מול רעיון הקידמה והפיתוח המדעי עמדה בה הפר" עילוי"ה  

העיקרון המחשבתי איננו פיתוח . היא כורח והיא נחלתו של האדם שלא הצליח בלימודיו בישיבה

   ".מלאכתם נעשית בידי אחרים"פרודוקטיבית אלא הוא טמון באמירה  -באמצעות עבודה אישית

הדיון בנושא הקידמה התקשר פעמים רבות גם לנושא של פיתוח העולם והיצירתיות   

העמידו , ל ההתייחסות ליצירתיות המקושרת לקידמה ולפיתוח טכנולוגימו. בתחום העבודה

בתגובה לרעיון היצירתיות . המרואיינים  את היצירתיות הטבועה בעיסוק בתלמוד והשקידה בו

רבים מהמרואיינים טענו כי חייהם יצירתיים מאוד וכי יצירתיות והשראה הן תכונות הטבועות 

טען כי , בדיון על הצורך ביצירתיות וקידמה בעולם, )בהבחור ישי(יששכר . בלימוד הגמרא

יצירתיות ניתן למצוא בלימוד התורה וזהו האידיאל וכי העבודה לשם פיתוח וקידמה מיותרת 

  ):שאינם יהודים(והיא שייכת לתחום הפעולה של זרים 

  

הוא ,  זאת אומרת…הוא יצירתי, סביר מאוד להניח שאדם שהוא יצירתי רוחנית…"

רק שהוא לא מביא את זה לידי ביטוי מהסיבה הפשוטה . ליצור גם בחומריכול 

למרות שגם ברמה . שאדם שיכול לצייר ציורים למוזיאון הוא לא יצייר ציורים לגן

כשאתה תופס ,  זאת אומרת…יכול להיות שיש דברים מסוימים שהוא יכול ל, של גן

אז בעצם יתכן שאם , שמיאת המישור הרוחני בצורה לאין ערוך גבוהה מהמישור הג

  " …אתה מתעסק במישור הגשמי אז אתה מפסיד את העיקר

    

כאשר . בחשדנות ובזלזול) ומרואיינים אחרים(הקידמה ופיתוח מדעי נתפשים אצל יששכר   

  : שאלנו אותו על אנשי מדע ורפואה העוסקים בפיתוח ושיכלול העולם הוא השיב

  
, זה לא דבר קשה.   זה  פשוט…יינו נזקקיםייתכן שלרוב הפיתוחים לא ה, מעשית…"

בוא ? אתה רוצה שננתח אותו אחד לאחד.  הוא פשוט-תחשוב עליו . זה דבר פשוט

עלו לעין ערוך על ,  ל"הרפואות שהיו קיימים בזמן חז. רוב מדע הרפואה. ננתח

?  למה. ל גנזו את ספר הרפואות"חז. אני יכול להביא לזה הוכחה…הרפואות של היום

שאדם לא היה חולה שלא היתה לו , הגיע מצב, זאת אומרת!  אנשים לא התפללוכי

ככל , הדור שלנו. אני יכול להביא לכם גם ראיה הפוכה: דבר שני.  דבר אחד. תרופה

, יש לא עלינו היה מחלות לב.. יש. המחלות הולכות וגדלות, כן, שהוא  הולך ומדרדר

בא , מתחילים לפתור את הבעיה של הסרטן.. פתרו. בא לנו הסרטן,  פתרו את הבעיה

אבל אני בטוח שאחרי זה , ואני לא רוצה לנבא רע לעולם.. שזה דבר , בכלל, האיידס

שיהיה . . עוד מאה שנה, עוד שנה, מחר, היום. זה רק שאלה של זמן. יקום עוד משהו

לה כל מח, תמיד, מחלות, זה.. אבל. ושלא יהיה בכלל. אני מקווה, מה שיותר רחוק

  ).3' עמ, 2' ראיון מס, יששכר" (…קמה החברה שלה, שמצאו לה פתרון
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אלמלא אנשים , לפי השקפתו. פיתוח מדעי מקושר בדבריו של יששכר להחלשות האמונה  

ההתדרדרות ברמות הרוחניות של הדור . ירדו ברמתם הדתית לא היה צורך בקדמה ובפיתוח מדעי

ההתרחקות מהמצב . מחלות וכדומה, להופעת בעיותושל החברה הישראלית בכלל היא הגורם 

גישתו של . הקדום הבראשיתי היא הגורם לדעתו למצב בו שרויה התרבות היהודית בישראל

חברה זו מצטיירת תמיד .  הקדום בו הייתה לדעתו חברה מתוקנת-יששכר פונה אל העבר היהודי

כאן עולה ההשקפה .  בכל הרמותבעלת אמונה חזקה ולכן גם בריאה יותר, כדתית ומוסרית יותר

בעוד קידמה פירושה התבוננות . נזכרת בדבריהם של מרואיינים רבים, לגבי התדרדרות הדורות

מתבוננת , הכלכליים על מנת לשפר את העולם, השבחת האמצעים הטכנולוגיים, כלפי העתיד

  .       33יותרהקהילה לעברה הקדום ומוצאת שם את התנאים הנאותים לחיים טובים ומשופרים 

חיי . קידמה קשורה גם ביחס לעושר ובזבזנות הנתפסים בכתבי הקהילה כשליליים  

נתפשים כאלמנטים המזיקים לחיים התקינים של האדם המאמין , לפי השקפה זו, המותרות

- ו"ק' עמ, ו"תשנ, בנין עולםמצוטט מתוך הספר (החפץ חיים . בפרט והחברה הישראלית בכלל

מתייחס למספר בעיות שיכולות להיגרם ) עניין הנזקים הנגרמים על ידי מותרותד ב"פרק י, ח"קי

עלול לנטוש ) לוקסוס בלשונו(בעיה ראשונה היא כי אדם הנהנה מחיי מותרות . בשל חיי המותרות

הוא מתאר . בעיקר תאוות הכבוד, בכך הוא עלול להיות עבד לתאוותיו. במרוצת הזמן את לימודיו

  :את תוצאות התהליך

  

וכל בני ביתו רעבים , וכמה פעמים עומד ומצפה על ההצלחה ואין עולה בידו…"

וכמה פעמים מפני . וגם נתפרסם בעיר גזלן ועושק עבור חובותיו, וצמאים כמה שנים

, ומי גרם לכל זה שנעשה בזוי לפני תבל. גדל דחקו עושה שם דברים שהם נגד התורה

וקסוס שפיתהו לדור בדירה הנאה ביותר האם לא יצר הל? אינו רצוי' וגם לפני ה

                                                           
  
גם את העָֹלם נתן , את הכל עשה יפה בעתו…"לב כי קידמה ושכלול העולם עלו גם בהקשר של הפסוק  כדאי לשים 33

התייחסות לפסוק זה עלתה בשיעור עם בחור ישיבה כאשר שאלתי האם קיימת אופציה של ). ח"י', ג, קהלת" (בלבם
 איננה הגישה אותה מעודדת הוא הראה כי אופציה זו קיימת אך הסביר כי היא, שכלול העולם באמצעות העבודה

אילולא שהעלים הקדוש ברוך הוא מלבו של אדם את יום המיתה לא היה , כתוב' העָֹלם'…: "כיום הקהילה החרדית
 הוא -לפיכך העלים הקדוש ברוך? למה אני עומד ומתייגע לאחרים, למחרת אני מת: שהיה אומר, אדם בונה ולא נוטע

כתוב העולם בלי וו .  לאחרים-לא זכה,  יהיה לו- זכה]: ונוטע[יהא אדם בונה ש, מלבות של בני אדם את יום המיתה
כי היה אומר מחר אני מת , לא היה עובד, כי אם לא היה מעלים את יום המיתה האדם לא היה בונה? למה, כמו העלם

יכך העלים הקדוש לפ? למה אני עומד ומתייגע לאחרים, למחרת אני מת: האדם היה אומר.    קומות17למה אני בונה 
אני מבין .  לאחרים- לא זכה,  יהיה לו-זכה]: ונוטע[שיהא אדם בונה ,  הוא מלבות של בני אדם את יום המיתה-ברוך

תחשוב על זה רגע ותבין שתמות כדאי לך לא לעבוד לך תהיה בודהיסט , זה בעסה שאתה עובד: את זה בשתי צורות
, של אלוקים, לא זו תוכנית אלוקית יש פה מחשבה מאוד עמוקהמצד שני . ותעזוב את כל השטויות של העולם

זה שאלוהים כאילו ? או לא. שאדרבה אל תחשוב על יום המיתה כי יש עניין לפתח את העולם ויש עניין לשכלל אותו
יש כאן אמירה על טבע האדם שהיא מאוד ? דופק אותנו הוא משכיח את זה מאתנו כדי שניבנה השאלה למה ניבנה

יגיד לך תלמיד ישיבה אני עוקף את ? ה האם האידיאל הוא לחשוב על יום המיתה או לשכוח מיום המיתהעמוק
זה עולה באופן  ברור , הכל הבל הבלים, הרעיון הזה אני לומד אני זוכר את יום המיתה אני יודע מה אלוקי עשה

  "…מהספר של אהרון ראטה לכל אורך הספר שהוא ממש חרדי קלאסי
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כדי שעל ידי זה ינחל כבוד , שלא לפי כוחו וכן במלבושים ושאר דברים כהאי גונא

" שכר"וזהו ? ולבסוף השביע את כולם בקלון וכלימה, הוא ובני בתו כתאוות ליבו

מלבד מה שיצטרך להשיב תשובה לעתיד לבא לפני אדון הכל , הלוקסוס בעולם הזה

ועל . ועל שאר עברות שעבר על ידי הלוקסוס, ן אחרים שנשאר תחת ידו בעולעל ממו

כן החכם עיניו בראשו להתנהג בהוצאות ביתו בכל ענייניו רק כפי ערך הרווח שלו 

ובאופן זה לא יגע בממון . אולי תזדמן איזו עת שלא ירוויח כל כך, ופחות מזה מעט

  "  …ולא יצטרך להתנודד בארץ רחוקה לעולם, אחרים

    

החיפוש אחר הרווח והמותרות הוא , המקובלת בקהילה, בהשקפה זו של החפץ חיים  

זאת משום שהוא כרוך בהפסקת הלימוד . 34שמביא את האדם למצב של עוני ומצוקה כלכלית

רק "הוא המארגן את חייו , האדם החכם המצטייר בתפישה זו. ובעבירות על חוקיה של התורה

התפישה המובאת לפנינו כאן ממחישה חשיבה כלכלית ". ות מזה מעטכפי ערך הרווח שלו ופח

. המארגנת את החיים סביב הכנסות מועטות שהן לאו דווקא תוצר של שעות עבודה קשות ויעילות

לשפר איכות חיים או , חשיבה זו איננה מעודדת השקעה כספית כלכלית על מנת להגדיל רווחים

ובאת מעודדת חשיבה וחלוקה נכונה של משאבים הגישה המ. להשקיע בעסק רווחי מסוים

מותרות נתפשות כביטול תורה וכל עבודה נתפשת . מצומצמים לשם קיום הארגון המשפחתי בלבד

  :ולכן היא מוגדרת כמיותרת וסותרת את חיי הרוח, ככזו שבאה להרוויח כספי מותרות

  

 לעבוד שעות שהיו נאלצים, כמה ביטול תורה ותפילה נגרם להם בגלל המותרות…"

ונופצו . כדי להרוויח כספים עבור מותרות, ולפעמים אף בלילה, מרובות ביום

הן בבתי המדרש והן ביחידות , לרסיסים כל קביעות העיתים לתורה שהיו להם

והולכת ומתייבשת מהם , וכל תפילותיהם וברכותיהם חטופות וקטופות. בביתם

והולכים ומתגשמים , תם בישיבההלחלוחית בענייני רוחניות שרכשו להם בצעירו

                                                           
חוזר פעמים רבות גם בכתבים החסידיים המעלים , תרות והבזבזנות העולה מכתבי הקהילה הליטאית היחס למו34

באגרת , כך למשל. כתבים חסידיים מקדישים ספרים ואיגרות להתנגדות לחיי המותרות. התנגדות לתופעות אלו
  :חיי מותרות ובזבוזהקודש נגד המותרות כותבים רבני ויזניץ על הצורך בהסתפקות במועט ונגד תופעות של 

עדים אנו בזמן האחרון לתופעה מעציבה ומצערת בשטח הרדיפה אחר חיים של פזרנות ומותרות בעריכת שמחות "...
מחסור והעדר שלום בית כלפי , פאר ומותרות כלפי חוץ. ל"וחגיגות גם בחוגים של יראים ושלמים בארץ הקודש ובחו

וידועים לנו מקרים שאנשים מעוטי יכולת עורכים , צערנו גם לשער ביתנוהנגע הממאיר של פאר ומותרות חדר ל. פנים
מסיבותיהם באולמות פאר ומגישים למאות מוזמנים סעודות רחבות כיד המלך במידה שהיא למעלה הרבה 

הרבה חללים הפילה מדת הקנאה של איש . ל"מכוחותיהם ועל ידי כך מסתבכים בחובות עצומים ומתרוששים כליל ר
אנו . ו ולחיי משפחה הרוסים" ומי יודע לאן נגיע אם לא נשים מעצור למגיפה הזאת שגורמת לקיצור ימים ח,בחברו

! פונים אליכם ידידינו בכל לשון של בקשה אנא חוסו על עצמכם ועל כבוד בית ישראל ולהרחיק את הנגע מביתכם
א והנהיגו חיים ישרים וצנועים בביתכם הוכיחו בדוגמא אישית כי ראויים אתם להיקרא בשם נאמני בית ישראל סב

כצעד ראשון נקבל על עצמנו לעשות את המסיבות והסעודות מצווה בצניעות ובמידה שאין . 'כמו שלמדנו רבותינו הק
לרבנים המשתתפים בשמחה ולעניים שעיניהם נשואות , וגם זה אך ורק לחוג של בני המשפחה. בה משום מותרות

. מנהגים נפסדים הם חוב קדוש עלינו לבטלם,  מסיבות אחרות שאין בהן משום מצווהמסיבות בת מצווה וכן. לכך
משאלות לבנו לטובה ונזכה לראות בנים ובני בנים ' נזכה לחיים שימלא ד', לכל השומע ינעם ותחול עליו ברכת ד

ות רבות המופצות כתיבה מסוג זה מאפיינת אגר"). מרגניתא דרבי מאיר"מתוך הספר "...(עוסקים בתורה ובמצוות
הן מלמדות על ערך ההסתפקות במועט ועל התנגדות . בקבוצות חסידיות שונות בקהילה החרדית ובחוגים הליטאיים

אך הן גם מלמדות על קיומן של התופעות של בזבזנות וצריכה בקהילה העולות למורת רוחם , לבזבזנות וחיי המותרות
  . של הרבנים ואנשי הישיבות
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וכן כמה בני תורה מחובשי בית המדרש עזבו תלמודם לחלוטין בגלל . מיום ליום

אך שלא עזבו , וכן כמה מהם. ששקעו בחובות עבור מותרות הדירה והריהוט וכדומה

ונעקר מהם חלק גדול מכוח , עזבוהו למחצה לשליש ולרביע, תלמודם לחלוטין

  ).       י"ק: ו"תשנ, מצוטט מתוך הספר בנין עולם" (…חיותם בתורה ותפילה

  

) ט"קנ: ח"תשל (35בן תורה וישיבהשוורץ בספרו , למשל. בספרים רבים נמצא תפישה זו  

מי : "...הוא כותב על כך.  מהווה איום לקדושה וללימוד התורה36טוען כי רדיפת הממון והעושר

וללמוד תורה כמו שהאריך בזה מסילת ' שאינו רודף אחר התענוגות גם פנוי יותר לעבודת ה

גישה מסוג זה ...". שמי שרגיל לדקדק בתענוגותיו לא ימנע שלא יפסיד תפילה בציבור, ישרים

  .הופכת כל יצירת קשר עם העולם הגשמי באמצעות העבודה למכשול לקדושה

   

  סיכום. ז

  

. רכיים ודתייםפרק זה עסק בשאלה כיצד הקהילה הליטאית מרוקנת מן העבודה תכנים ע  

הגדרה זו מועלה כנגד הפרשנות שהדגישה המסורת המציירת את העבודה כערך דתי ולעיתים 

מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה "כך למשל המאמר ). Agrell, 1976: 47(כשוות ערך למצווה 

, כך המלאכה נתנה בברית, שכשם שהתורה נתנה בברית; ואל יהא אדם שונא את המלאכה

). א"פי, א"נו, אבות" (אלוהיך'  ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת להשנאמר ששת

  . אמרות אלו שימשו את המסורת בבניית יחס חיובי המשבח את העבודה החומרית

מובנית תמונת עולם המתנגדת לאתוס העבודה ולמעורבותו של הפרט דרכה , בניגוד לכך  

על הקהילה לבנות , קטיות המכוונות כנגד המסורתעל מנת לחזק פרקטיקות דתיות אס. בעולם

                                                           
הספר נכתב על ידי הרב יואל שוורץ . הוא לקט בענייני הדרכה ויעוץ לבני תורה) ח"תשל( וישיבה  הספר בן תורה35

ניתן ללמוד על כותב הספר . ומיר' פויינביז, הכותב התחנך בישיבות קול תורה". דבר ירושלים"והתפרסם בישיבת 
ס "אוצרו בקי בש'  הגאון יראת ההנה ידידי הרב…: "ראש ישיבת מיר, ממכתב ההמלצה של הרב חיים ליב שמואלביץ

רחש לבו דבר טוב לחבר ספר הדרכה והוראה בדרכי התורה . א"ר יואל שוורץ שליט"ופוסקים שקדן עצום מוהר
וכתוב בשפה ברורה , ה בהצלחה רבה"וחובת האדם בעולמו לבני ישיבות וכמי שידיו רב לו בחינוך בכמה ישיבות וב

בעבודתו ויועילו דבריו היוצאין מן הלב ' ות אמינא לפועל ישר ותהא ברכת הוקלה מובנת גם למתחילים בדרגות שנ
במכתב נוסף של ראש ". על ידו להגדיל תורה ולהאדירה' לקרב לב הקוראין לאחינו שבשמים ותרבה הדעת ויראת ה

 הגאון אוצרו הרב' נעזרתי לבקשת ידידי איש אשר יראת ה: "ישיבת קול תורה כותב הרב שלמה זלמן אויערבאך
א וקראתי את ספרו החשוב על דבר הוראה והדרכה לצעירי הישיבות לקניני תורה "ר יואל שוורץ שליט"הנעלה מוה

ומובטחני שהספר יהיה לברכה , ויראת שמים וראיתי שהשכיל לעשות כי ראיתי בו הרבה דברים טובים ומועילים
רב בשטח זה אשר נכתבו בטוב טעם ודת בסגנון קל ודפיו היוצאים מלב טהור של גדול בתורה ויראה ובעל ניסיון 

בעזרתו ' והנני בברכה מקרב לב אוהב כי יהא ד. ישפיעו וודאי על הקוראים ויביאו תועלת רבה לדעת אורחות חיים
  ..."     ולהגביר חיילים לתורה....להיות 

הסכנות הטמונות בה לאדם  סוגיית ההתעשרות מדוברת רבות בספרות ובראיונות כאשר הדגש המרכזי הוא על 36
המאבק . הפרשנות לסיפור המקראי של המאבק בין יעקב לעשיו מבהירה סוגיה זו. בניסיונות להתקרב לעולם הבא

. אשר נמכר בסוף ליעקב הכריע כי יעקב הבכור יקבל את העולם הבא ועשיו את העולם הזה) עוד ברחם אמם(לבכורה 
רכוש רב מבית לבן התאכזב וביקש מיעקב לשנות את ההסכם בניהם כאשר עשיו ראה את יעקב בא עם משפחתו ו

יעקב אבינו לא דאג שהעושר יהווה לו ): "...ו"רצ(בעניין זה מפרש פרידלנדר . ולחלק חצי וחצי מן העולמות לכל אחד
באשר , מי יודע מה עלול לקרות להם שיקבלו אפילו חצי עולם הזה, אולם הוא היה חרד לצאצאיו, בעיה באופן אישי

  ..."ויתכן שניסיון העושר הוא יותר קשה מניסיון העוני, העושר מעביר את האדם על דעתו
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שיעודדו את חבריה להישאר במסגרת ) לתגמול החומרי(מערך של תגמולים אלטרנטיביים 

תוך התנגדות לאתוס העבודה שהתגבש במודרניות והפך מודל מחשבה . הקולקטיבית ולתמוך בה

של עבודת האל ופעילות הקהילה מבנה מערך של תגמולים המבוססים על אידיאל , דומיננטי

מחשבתי המעודד אסקיזה -לשם כך פנו הסמכויות הרבנויות לפתרון התנהגותי". לשם שמיים"

שנועדה לחזק את עבודת האל באמצעות ' פרישות הגותית' בעל מאפיינים המבנים -בחיי היומיום

חומים המתח בין הפעולה החומרית לעשייה הרוחנית מטופל באמצעות הפרדה בין הת. הלימוד

. אינו מהווה דפוס חדש, פתרון זה בו משתמשת הקהילה. תוך שהגשמי מוגדר כמאיים על הרוחני

- בעיקר בעיון בהיסטוריה הדתית, סוציולוגים והיסטוריונים של הדת עסקו רבות בהשלכותיו

משום כך כדאי לשים לב כי . בעיקר נזירויות שונות, מחשבתית והתנהגותית של קבוצות נוצריות

ייחודה של . חיזקה פרישות בעלת מאפיינים ותכנים יהודיים, בשימוש בפתרון הנוצרי, ילההקה

  :פרישות זו עולה במספר מאפיינים

. תוך כדי הגדרתו כמסכן ומאיים על הקדושה, בעיקר מתחום העבודה, נסיגה מן העולם הגשמי. א

הסתפקות במועט והתנגדות ערך של . פרישות כמטרה כלל קהילתית ולא סגנון חיים ליחידים ג. ב

הסתגרות בישיבות . ה. התנגדות לחיי סיגוף ועינוי הגוף. ד. לחיי העושר וסגנון החיים הנובע ממנו

תגמולים טרנסצנדנטיים הנובעים מן . ו. קדושות יחד עם השתלבות בחיים משפחתיים מפותחים

  . מיהמתאפשר על ידי התנאי של ההיחלצות מן האיום של העולם הגש, הלימוד

בראשית הפרק הראיתי כי היחס השולי לעבודה מוגדר בראש ובראשונה על ידי הטקסט   

ההתנגדות לפרשנות המסורת ביחס , כלומר. המקראי ואת הפיכתו למציאות קונקרטית בקהילה

הטקסט העיקרי בו משתמשים . לעבודה נעשית באמצעות חיזוק פרשנויות של הטקסט המקראי

נרטיב זה משובץ לתוך תמונת העולם של חברי הקהילה תוך שימוש . שלשם כך הוא סיפור הגרו

מוטיבים אלו משולבים לתוך תחום העבודה ומגדירים אותו . קנס וקללה, במוטיבים של עונש

הסיפור המקראי לא רק שמגדיר את . ככורח אשר שורשיו טמונים בחטאו של האדם בגן עדן

.  מגדיר את העולם הזה כשדה לניסיון בלבדהעבודה כקללה שהוטלה על האנושות אלא שהוא

. במובן זה כדאי לו לאדם לפעול על פי הנורמות המצופות ממנו המוגדרות בקהילה בתחום הלימוד

העלאת תחום הלימוד לרמה של אידיאל מצמצמת את המתח שיש לפרט בחייו בעולם הזה 

  . ומאפשרת לו עלייה במדרגות הרוחניות

בדרך . התנהגות בדרך של הבניית פרקטיקות של פרישות הגותיתגישות אלו משפיעות על ה  

זו מעודדים הכתבים הדתיים נסיגה מן העולם על ידי טכניקות מורכבות של תגמולים 

אורבך ". והגית בו יומם ולילה"טרנסצנדנטיים המוגדרים רובם ככולם בלימוד דרך החובה 
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הוא הראה כי חכמי . ולם אסקיזהטוען כי במסורת היהודית לא הייתה קיימת מע) א"תשכ(

. עשו זאת רק כאמצעי ולא כמטרה בפני עצמה, כאשר התכחשו לצרכים חומריים, התלמוד

מהדוגמאות שהובאו בפרק ביחס לסוגיית הפרנסה ניתן לראות גיבוש של תפישה דתית 

אלא שההתנתקות מן החומר עולה פעמים רבות , המתכחשת לצרכים חומריים ולא רק כאמצעי

כך . תנאים כלכליים קשים הופכים לאידיאל ומעודדים דווקא התנתקות ופרישות, טרהכמ

עולים בדוגמא , ל"הסימנים שמצא אורבך על מנת להתנגד לביטויים אסקטיים במקורות חז

הסתפקות במועט וחיי דוחק הם תנאי הכרחי ללימוד תורה , העוני. הנחקרת ומקבלים דגש מיוחד

הניתוק מן , כאשר כל התגמולים הדתיים מקורם בלימוד, 37למיד חכםולהגדרה האידיאלית של ת

במובן זה חיזוק האידיאל  האסקטי . העולם וההתרחקות מסכנותיו הופכים בעלי חשיבות רבה

  . מן הנורמה שהוכתבה על ידי המסורת הרבנית הליטאית" סטייה"הלמדני הוא 

כל הנראה בארץ ישראל לפני לימוד בישיבה הוא חלק מן המסורת היהודית שראשיתה כ  

אולם תמיד נשמר בו כלל . והוא עבר תמורות מפליגות במהלך הדורות, חורבן בית שני ולאחריו

כך משפחה שאחד . הנבחרים המקדישים עצמם ללימוד תורה, בני הישיבות הם העילויים: אחד

ן של צעירים מיעוט קט. אך היא הייתה יוצאת דופן, מתלמידיה היה בחור ישיבה התגאתה בכך

מעולם לא היה בקהילות , כלומר). 239: ' ב1997, דן(היה פונה למסלול זה ועושה תורתו אומנותו 

אלא יחידי הסגולה הם , נורמה המתגבשת בקהילה כיום, יהודיות אידיאל הלמדנות נחלת הכלל

  .אלו שהצליחו לשלב תורה ועבודה

התנגדות . א:  תופעה בעלת שתי פניםעל פי ניתוח זה אנו רואים כי פרישות הגותית היא  

פרשנות מחודשת השונה . לאתוס העבודה והשוק ולרעיון הקידמה הרווח בחברה הסובבת ב

אידיאל הלמדנות אמנם טבוע במסורת היהודית ובעיקר זו הליטאית אך . מכתבי המסורת הרבנית

  . הפופולריזציה שלו והתכנים מהם הוא ניזון מהווים חידוש דתי

נולד בתוך מסגרת רבנית ) 1991, פרידמן( הלמדנות שראשיתו בשנות החמישים אידיאל  

, אך כפי שהראיתי. כריזמתית אשר השתמשה בו על מנת להפריח את הדת מן השלילה שזכתה לה

זו הסיבה לכך . בשנות השמונים והתשעים היו מצווים חברי הקהילה לחיות את האידיאל

אלים טרנסצנדנטיים מחוץ לעולם לקהילה שאמורה שהמעבר מתנועה כריזמתית בעלת אידי

, כפי שאראה בפרקים הבאים. מלווה בביקורת פנימית קשה, לחיות חיים קהילתיים תקינים

                                                           
  
ברור …: "שם הוא כותב, בניתוח על התנאים) א"תשכ( ניתן לראות מגמה הפוכה כפי שמצייר זאת אורבך 37

ישמעאל ' בין אלה שעשו כרשהתנאים לא ראו בחיי צער ודחק תנאי הכרחי ללימודה של התורה ובנידון זה אין הבדל 
ועשו , )'ב', ברכות לה(שמעון בן יוחאי ' שסברו כר, והנהיגו מנהג דרך ארץ וצרפו אמנות ומלאכה לתורתם ובין אלה

  ).66' עמ" (גביית צדקה לחכמים"תורתם אמנותם וסמכו על כך שמלאכתם תעשה על ידי אחרים והם התפרנסו מ
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הצורך לחיות את האידיאל החדש מקשה על בני הישיבות ומעורר קריאת תגר על הסמכויות 

ביטויים דתיים עממיים בפרקים הבאים אראה כיצד בישום רעיונות אלו מתחזקים . הרבניות

הפרק הבא . נוספים וכמו כן כיצד מתעוררות ביקורות פנימיות לגיבוש אידיאל הפרישות ההגותית

, ובעיקר לתחום העבודה, בוחן את התפישה המיסטית המתגבשת בקהילה ביחס לעולמות החול

  .באמצעות ניתוח תפישת הנס בפרנסה
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  )ג"כ, ה"נ, תהילים(יהבך והוא יכלכלך ' השלך על ה
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  מיסטיפיקציה של העבודה בקהילת לומדים: להתפרנס או לחכות לנס. 2 

   

  מבוא . א

הבאות לידי , העבודה בקהילה משולבת בתפישות מיסטיות' תמונת עולם'פרק זה יראה כי   

יציקתם של אירועי נס במושגי הפרנסה מעודדים אמונה . ביטוי ביציקתם של אירועי נס בפרנסה

יהבך והוא ' השלך על ה("ירה צפייה כי האל ידאג לצרכיו החומריים של הפרט  המגד1פטליסטית

איננה מעודדת , פרשנות מסוג זה  למהות האלוהית מפרידה את האדם מתחום החול"). יכלכלך

, גישה זו. את פועלו והתערבותו בעולם ומצמצמת את השפעת רצונו החופשי בעיצוב גורלו

ספקנית כלפי העולם ומדריכה את - ודדת גישה שליליתמע, המנוסחת היטב בכתבי הקהילה

דרישה זאת מחייבת . המאמין לזנוח את המהות החומרית ולהקדיש עצמו לפעילות הגותית בלבד

בהתאם לכך ככל שעולה האיום הכלכלי . אמונה מוחלטת באל והשלכת גורלו של האדם להחלטתו

  . ימנעות מכל פעילות חומריתהגותית וה- דורשת ההנחיה הרבנית דבקות דתית, על הפרט

. עוררה מתח רב בזמן הראיונות בקרב חברי הקהילה, התייחסות לאמונה בנס בפרנסה  

. מתח זה גבר בעוד המרואיינים מתארים את ניסיונותיהם לתרגם את האידיאל לחיי היומיום

 -המרואיינים העלו בדבריהם דילמה קשה בין שתי דרכים בלתי אפשריות העומדות לפניהם

: דרך אחת דורשת נסיגה מן העולם הזה ואימוץ אמונה פטליסטית: להתפרנס או לחכות לנס

הדרך השנייה משלבת . חיי עוני ודוחק כלכלי יחד עם תגמולים דתיים רבים, תלות מוחלטת באל

אבל היא נתפשת , גישה זו מניחה כי הפרט אחראי לקיומו הפיזי. עבודה גשמית עם לימוד תורה

ת הדתיות אשר עלולה לחזק תחושות של אובדן זהות שיובילו להרחקה מגבולות כירידה ברמ

הוא , הדיון בהתגבשותה של האמונה בנס והדילמות שהיא מעוררת בקרב המאמינים. הקהילה

  .עניינו של  פרק זה

נס מוגדר בספרות ככוח שמימי יוצא דופן אשר נועד להשגה של מטרות ספציפיות ולקידומן   

העל טבעי , במשמעות של הנס טמונה ההוכחה לכוח אלוהי ישיר, לפיכך). א בלבדלא לשם הפל(

הבנת הפרשנות הניתנת לנס יכולה ). MacCulloch, 1916:690(הבא להוכיח את טובו של האל 

                                                           
במסורת היהודית פטליזם מוגדר . אמונה פטליסטית מוגדרת בספרות כדוקטרינה לפיה כל הדברים כפופים לגורל 1

בספרות רווחת הטענה כי ). Wochenmark, 1977(כאמונה בפעולה הבלתי ניתנת לשינוי של הגורל אשר הכל תלוי בו 
כל דבר כפוף לרצון , כלומר. ם של חופשהמסורת היהודית איננה פטליסטית וכי תמיד הדגישה אלמנטים חזקי

לכן חוקרים רבים סבורים כי פטליזם . ועבודת האל חרטה, אבל האלוהות מרשה לעצמה השפעות של תפילה, האלוהי
  :כדאי להשוות לדיון בהגדרת המושג באסלם. לא יכול לצמוח ביהדות

Ahmad, M. U. 1942. “Free-Will and Fatalism in Islam”, Islamic Culture, 16: 37-46. 
לטענתו קבוצות . המאמר מתנגד לגישה של חוקרים מערביים לפיה האיסלם הוא פטליסטי בשל האמונה בקוראן

קיימות , כמו כן לטענתו. דסטינציה עם הרצון החופשי והמחויבות האישית- איסלמיות רבות משלבות את רעיון הפרק
לטרמינולוגיה והרעיונות ) Ringgren ) 1955להרחבה גם הדיון של ' ר. גישות איסלמיות המתנגדות לגישות פטליסטיות

  ):תוך התייחסות למסורות הערביות(הנעוצים במושג פטליזם 
 Ringgren, H. 1955. Studies in Arabian Fatalism. Uppsala: Lundequistska Bokhandeln.  
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כלפי העולם הזה , כלפי האלוהות, להאיר על היחס המתגבש בקהילה או תנועה מסוימת בת זמננו

בקהילה החרדית מופיע הנס בעיקר באותם רגעים ). Kreisel, 1984; Mullin, 1999(והיחס בניהם 

ברגעים אלו מתגלה דמותו של האל המסייעת . בהם עולות תביעות הפרנסה והקיום היומיומיים

פרשנות מסוג זה . בעוד מטרת הנס להעניק לאדם סיוע כלכלי, בתחומי הקיום הגשמי של המאמין

פרשנות . הזה ולא להיות מעורב כלל בשוק העבודה הישראלידורשת מן המאמין לסגת מן העולם 

  :זו מחזקת שתי מגמות בקהילה

המחזק את התלות באל הכל , הנס הופך יסוד מרכזי באמונה. מיסטיפיקציה של חיי היומיום  .א

העולם החומרי מוגדר כניסיון וכאשליה בעוד העבודה . יכול המתערב בחיי החול של המאמין

ההנחיה היא להשתחררות מכבלי העולם הזה במישור הרוחני .  על הקדושההחומרית מהווה איום

  . וחתירה לדבקות במעלות אלוהיות טהורות

ההדרכה הרבנית מדגישה חוסר התערבות או עשייה בתחומי הכלכלה , כתוצאה מכך  .ב

השקפת עולם זו מוגדרת לחברי הקהילה . והתעסוקה והשלכת גורלו של האדם על אלוהיו

אפשרות זו רואה בהתרחשויות בעולם הזה כנקבעות מראש . ידה העומדת לפניהםכאופציה היח

  .        בדרך כזו שבני האדם הם חסרי כוח ושליטה להתרחשותן

כמו כן הוא , מוטיב הנס המתורגם לתוך תמונת עולם הפרנסה איננו אירוע חריג ויוצא דופן  

פוטנציאל קונקרטי המרחיב את האפשרות אלא בעל ,)Waida ,1986: 542(איננו מרכיב מיתי בלבד 

אין הוא רק יסוד העשוי להתרחש כתחום הנבדל מן הדת הממוסדת . להיות במגע עם האל

)Durkheim & Mauss,1963( ,המארגן את ההתנהגות ושיח בקהילת המאמינים, אלא יסוד מקובל .  

ות במישור שימוש ביסוד הנס בפרנסה מאפשר העברה הדרגתית של כל פעילות והתערב  

בהתאם לכך מתגבשת השקפה . 2או למישור שולי בחיי היומיום" אין ברירה"הגשמי לתחום ה

בד בבד מודגש .  מיסטית לעולם החומר תוך כדי פתיחת האפשרות למגע עם האלוהות בעולם

בעזרת "פירוש זה מגולם בקריאה , פירוש המעודד גישה פטליסטית לקיום הפיזי בעולם הזה

הגברת היסוד המיסטי ). ג"כ, ה"נ, תהילים" (יהבך והוא יכלכלך' השלך על ה "ובהיגד" השם

מציינת כיוון השונה במהותו מן הדרך המשיחית או האפוקליפטית המייחדת קבוצות 

  ).2000, דן; Aran, 1991( אורתודוכסיות אחרות בחברה הישראלית  ובתקופות היסטוריות אחרות

                                                           
 גאולה יכול לעודד שינוי או סטטיות במישור טען כי החיפוש אחר,  וובר במחקריו על הדרכים השונות לגאולה2

לדעתו כאשר מדובר בפריחה מיסטית המאמין או המאמינה . החברתי ובהתפתחותם של ארגונים ומוסדות כלכליים
ככל שמתחזק היסוד המיסטי בחיי היומיום , בעקבות זאת. קיבול המתמלא בלעדית על ידי האל-רואים עצמם ככלי

בהמשך לטענה זו ניתן ). Swedberg, 1998:119( מסורתיים ותצמח גישה המתנגדת לעבודה כך יתחזקו מבנים כלכליים
לראות ביחסי הנס והפרנסה יחסים אשר חקר טיבם מאפשר את הבנת צמיחתם של נוהגים ותפישות המעודדים 

  .או להפך עשייה והתערבות, פסיביות ואדישות תעסוקתית
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זרה לאדם החילוני המתבונן ומפרש את התחום , המערכת המושגית שתוארה עד כה  

ההנחה הטבועה בספרות באשר להגדרת תחומי הכלכלה בכלל . התעסוקתי והכלכלי בכלל

, היא כי קיימת חוקיות קבועה של הטבע, )כפי שראינו בפרק התיאורטי(והעבודה בפרט 

 השואף "אתוס השוק"לפי השקפה זו האדם מונע על פי . התקדמות ופיתוח בידע המדעי

אלא השקעה , פיתוח מסוג זה מחייב לא רק עבודה לשם פרנסה. להתפתחות כלכלית וטכנולוגית

  ). Ransome, 1996: 19(והתמדה בעבודה היומיומית  

הקהילה הליטאית קוראת תגר על סוג זה של חשיבה כחלק מהתנגדותה לתהליכי   

לפיה הפרט הוא האחראי , תלצד ההנחה המודרני. המודרניות בכלל והמחשבה המדעית בפרט

מופיעה תפישת הנס המבטיחה פרנסה למי שעולה במדרגות הרוחניות , העיקרי לעבודתו ולפעולתו

לצד ההנחה כי קיים קשר ישיר בין השקעה בעבודה החומרית לתפוקה . על ידי התמדה בלימוד

ות היומיומית נכנס הגורם האלוהי המתערב בעולם הזה ועשוי לשנות את המציא, )רווח והפסד(

על פי מחשבה זו לתוך יחסי סיבה ותוצאה בין האקט לתוצריו משובצים הסברים . של המאמין

לאתוס המודרניות , אשר שוכללו וגובשו כחלק מהביקורת לחברה הקפיטליסטית, מיסטיים

  . ולמושגי התקפות המדעית

תמקד בשלושה א, על מנת ללמוד על התפתחות האמונה בנס והפרנסה והתגבשותה בקהילה  

והיחסים המתעצבים , היחס לעולם החומרי, חקירת היחס לאלוהות: ממדים המרכיבים יחס זה

  :  באמצעות הגדרה זו תבחנה שלוש שאלות. ביניהם

  ?  כיצד מובנה יסוד הנס לתמונת עולם העבודה והפרנסה בקרב חברי הקהילה  .א

  ? הנס בחוויה הדתיתכיצד משתנה המהות הדתית המתפתחת בקהילה דרך חיזוק יסוד   .ב

  ?כיצד מגיבים המרואיינים ליחסי הנס והפרנסה כפי שהם מתגבשים בכתבי הקהילה  .ג

יחסי הנס לפרנסה ויחסי הנס : שאלות אלו יטופלו על פי שני צירים מרכזיים בפרק  

 בוחן את הדרך בה מובנה יסוד הנס בתמונת עולם העבודה של חברי הציר הראשון. לאמונה

 הנס העולה מכתבי הקהילה מגדירה אותו כאירוע שנועד לחזק את האמונה משמעות. הקהילה

הכוללת את הכוח לדאוג לצרכיו הגשמיים של המאמין ובני ביתו בעיקר , בהתערבות האלוהית

ברגעי התערבותו דמותו . לאל מוענקת יכולת של מניפולציה על המציאות. בתחום פרנסתו

העוצמה הניסית . האחראי לקיומם הארצי של ילדיו, ולוהוא מופיע בדמות האב הכל יכ, מועצמת

, שביד;Schweid, 1971: 76 (מוענקת אך ורק לדמות האל המתערב בחוקיות הטבעית באופן ישיר 
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. 3בו דמות האל היא המחוללת את הנס, במובן זה הנס מתפרש כאירוע ייחודי). 174-175: 1970

: למשל( הנס לאלוהות כגון השליח או המומחה אין כל הבלטה של דמויות המתווכות בין, כלומר

הקהילה מגדירה את האירוע כבעל פוטנציאל ). הנביא כפי שמופיע רבות בסיפורי המקרא

התגשמות הנס בחיי המאמין קשורה בעבודת , כלומר. להתגשמות כאשר המאמין הופך זכאי לנס

ככל שהבן יטפס , כך. ימודבעיקר בהגשמת אידיאל הל, האלוהים ובדבקותו הרבה במישור הרוחני

כך יזכה להשגחה גדולה יותר , כלומר יהיה תלמיד חכם, גבוה יותר במדרגות עבודתו הרוחנית

מגמה . ובהתאם יצטמצמו דאגותיו והצורך בפעולה אקטיבית בענייני הקיום והפרנסה בעולם הזה

חשיבות יחס זו מהווה חידוש למה שהיה נהוג במסורת הישיבות הליטאיות אשר הדגישו את 

המגולמות במשנות חסידיות (האדם לעולם העשייה והתנגדו לגישות אדישות הפורשות מן העולם 

  ).   ט"קס: ח"תשל, בן ששון) (למשל

יסוד הנס בפרנסה מתחזק בעיקר באמצעות השימוש בטקסט המקראי בסיפור דור המדבר   

הוא משמש משל לתהליך , ראשית. הטקסט המקראי משמש בכמה רמות בעת ובעונה אחת. 4והמן

הוא עובר , שנית. כלומר הוא פועל כמכשיר מטפורי, ההזנה ההדדי בין דמות האב לדמות הבן

הורדת המן לדור המדבר על ידי האל ומלאכיו הופכת ממטאפורה ליחסים : תהליך קונקרטיזציה

 מקבל במובן זה. קונקרטיים בהווה המתורגמים לחיי היומיום של הפרט והופכים אפשריים

הוא הופך מקור של סמכות טרנסצנדנטית ועיקרון קוסמולוגי אינהרנטי , הטקסט תפקיד נוסף

  . המבנה את המציאות הקהילתית

המשמעות המתפרשת מהטקסט על דור המדבר חורגת מעבר למשמעות המיוחסת לזמנים   

טקסט בעל הופכים אותו ל, שימושיו הרבים של הסיפור המקראי. עתיקים וקדושים בו  נוצרה

קהילה "על פי ההגדרה של (תפקיד חי בקהילה ולסמל המכתיב פעילות ומעצב תפישות עולם 

                                                           
, כמו גם את העולם ואת האדם אל המרחב הנגלה של הבריאה, האלוהים בניגוד לתפישה כי הנס הוא המוציא את 3

  ). 62' עמ, ג"תשנ, עמיר(ההתגלות והגאולה 
משמש כהצדקה לצורת חיים אסקטית גם במקרה של קבוצת " לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן" הפסוק 4

מופיעים לעניינינו מאורגנים בצורת ) יםהאיסי(האסנים : "כותב יצחק בער) 1955 (ישראל בעמיםבספרו . האיסיים
במסורות אחרות נאמר שהם גרו בערים . בגלל השחיתות השוררת בהן, שהם חיים מחוץ לערים, פילון מציין. 'חבורה'

כיוון שאורח חייהם חייבם להתרחק , אבל בעיקר ובדרך כלל מחוץ להן, שאכן גרו גם בערים, ונראה הדבר, אחדות
והיו עוסקים בעיקר בעבודת אדמה , לא הפליגו בספינות בים, הם לא עסקו במסחר. החיצוניתמדרכי הציוויליזציה 

, אבותיי גנזו אוצרות בארץ': שהבאתיו לעיל, וראוי לזכור את מאמרו של החסיד. כסף וזהב לא אצרו. או גם במלאכה
והרינו נזכרים . חיים ההכרחייםהאסנים לא רכשו אחוזות גדולות והסתפקו במצרכי ה. 'ואני גנזתי אוצרות בשמיים

דבר ) וייתן לך(, לך את אוצרו הטוב את השמיים' יפתח ה': בפרשת המן, שהובאה במכילתא, באותה תורה חסידית
 הרי זה מחוסר - כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר … ברא פרנסתו-מי שברא יום : יום ביומו
, שעה שדן על מזון הנשמה, הדרשה הזאת הובאה גם אצל פילון. 'וכלי המןלא ניתנה תורה לדרוש אלא לא. אמונה

 מוסיף -'אתה רואה'). ד,טז, שמות(' הנני ממטיר לכם לחם מן השמים': על כך אומר הכתוב. ששמימי הוא ולא ארצי
דבר יום …אלא במה שאלוהים ממטיר מן הטבע הטהור, כי הנשמה אינה ניזונה במזון ארצי שניתן להתקלקל '-פילון
; אם אינו מאמין שאלוהים ימטיר לו את טובותיו לא היום בלבד אלא גם מחר, מקטני אמונה הוא האדם; …ביומו

אותו רעיון נמצא גם באוונגלים בדרשת . 'חסר אמונה הוא אם אינו מאמין שאלוהים ישפיע את חסדיו לראוי לכך
מסדרי . שהמחר ידאג לעצמו, אגו ליום מחראל תד! קטני אמונה…אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו מחר': ההר

, האסנים חיו ללא דאגה ליום המחרת. האוונגליון לקחו מן המוכן להם במסורת החסידית בת מאות השנים
היה , ואם נזדקק מישהו מהם למשהו, מטבעות כסף וזהב לא היו להם. והתפרנסו ממה שהטבע היה ממציא להם

  ).  43-44' עמ" (…ןחליפי- רוכש אותו מחברו על ידי קניין
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האופציה של הופעת המן יוצקת לתוך החוויה הדתית הקולקטיבית והפרטית את "). טקסטואלית

השתחררות זו מתאפשרת על ידי השלכת . האפשרות להיות משוחרר מכל דאגות של פרנסה וקיום

האמור לספק למאמין את צרכיו הגשמיים בתמורה לאמונתו הבלתי ', רועותיו של האלז'העצמי ל

ומשל דור המידבר הופך , רק לאדם המאמין בכל ליבו מובטחת הפרנסה, במובן זה. אמצעית

  . לאידיאל הניתן להגשמה בימים אלו

 יכול המאמין, יראה ונאמנות, ההשקפה המתפתחת מניחה כי בתמורה לעבודת אלוהים  

המאמין מניח כי האל יעניק לו . הדתי להשתחרר מכאב העולם הזה הטמון בארציותו וטומאתו

שטעמו תלוי , מזון גשמי ורוחני כאחד, דרישות המגולמות במן, את כל דרישותיו החומריות

המרכיבים של נרטיב המן במידבר משובצים בווריאציות שונות . במדרגות אליהן ישאף המאמין

של בני הקהילה בדרך של הפיכתם בעת ובעונה אחת לסמל נשאף ' ולם הכלכליתתמונת הע'לתוך 

האפשרות לעבוד את האל מחוץ לעולם הגשמי קוסמת למאמינים  גם אם . ולמציאות קונקרטית

נע , סיפור המן לפיכך. או ביכולתה להתממש בחיים שאינם חיי צדיק, הם מטילים ספק בקיומה

  .  לבין השלכתו הקונקרטית למציאות חיי המאמין, דיאל נשאףבין הרמה המטפורית המציירת אי

בו עוסק הפרק מתייחס לשאלת הפרשנות והחיזוק של המרכיבים  האמונתיים הציר השני   

שיבוץ סמל דור המדבר . כאן הדיון מתמקד ביחסי הנס עם האמונה בקהילה. במחשבה הדתית

לבין מאמצי ' ביטחון'ן רב הפנים בין בדיו, לתוך עולם הפרנסה קשור בספרות הליטאית כיום

הקצנתה של השקפה זו בקהילה משמעותה כי האמונה היא התנאי . בעולם הזה' השתדלות'ה

כפי שמופיעה בספרות ' זכות אבות'ולא מעשיו של האדם או , הראשוני וההכרחי להתרחשות הנס

. בים ובשיח של הקהילהזוכה למקום מרכזי וחשוב בכת, עיסוק בממדים אלו). ו"תשמ, כשר(ל "חז

כפי שהיא מוגדרת על ידי דמויות שונות , עולה התפישה כלפי העולם הגשמי והפעולה בו, מדיון זה

עולה בהקשר לפרנסה , המתח המגולם במחלוקת התורנית שבין ביטחון והשתדלות. בקהילה

פסוק ). ג" כ,ה"נ, תהילים" (יהבך והוא יכלכלך' השלך על ה"באמצעות התייחסות ישירה לפסוק 

ולכן יש לבטוח בו בדאגה , זה בא לחזק את יסוד האמונה כי האל הוא האחראי לקיום הגשמי

ולכן גם משקיע מאמצים , האדם הבוטח רק בעצמו ובפעולותיו להשגת הפרנסה. לתחומים אלו

, מוגדר בהשקפה זו כמורד באמונת האל הכל יכול ולכן גם מחליש את פוטנציאל הנס, רבים בכך

האדם אינו יכול לסמוך על חכמתו ועל חריצותו שלו או . ומר את ההתערבות האלוהית בעולםכל

  . הדרך הנכונה להשגת הפרנסה היא הביטחון המוחלט באל, על אדם אחר לדאוג לו לפרנסתו

  : אמונה מעודדים את ההשקפה הבאה- פרנסה ונס-שני הצירים הללו ביחסי נס 
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המתבטאת בהקצנת תפישת האל , יה בכוח האמונההפרנסה לפי ההשקפה המתפתחת תלו  .א

  . האדם איננו בעל עצמאות או אחריות לגורלו ולעתידו הכלכלי. הכל יכול

  מאמץ והשקעה בעבודה מאבדים מחשיבותם ומוגדרים כגורמים המעכבים פרנסה והצלחה   .ב

  . כלכלית

  . ית פעולה כלכלית או שאפתנות מקצועית מוגדרות כגורמים המעכבים שלמות דת  .ג

  :  השקפה מסוג זה מעודדת מספר היבטים אמונתיים

  חיזוק היסודות המיסטיים בקהילה על ידי שילוב הנס ביחסי סיבה ותוצאה  .א

  כגורם מחולל בעולם הזה ) לעומת מצווה או פעולת האדם(חיזוק מרכיב האמונה   .ב

   האדםהדגשת האמונה באל הכל יכול ובאפשרותו להתערב בעולם הזה ולשנות את גורלו של  .ג

    

אבחן בקצרה , לפני שאתחיל את ניתוח יחסי הנס בפרנסה והשפעתם על הקהילה הליטאית  

. את משמעותן ומקומן של תפישות אלו במערכת החשיבה הדתית והשלכותיה לעולם החומרי

  . לשם כך אקדים מספר מילות רקע על יחסי הנס עם העולם החומרי כפי שאלו טופלו בספרות

  

   בספרותהנס והפרנסה. ב

  

וקבוצות ותקופות שונות עשו ביסוד זה ) כמו גם ליהדות(תפישות של נס הן אימננטיות לדת   

, את חירות הרצון, הנס נתפש כפרי המחשבה השוללת את הסיבתיות שבטבע. שימושים מגוונים

 התפישה כי האל הנו הסיבה -משמע, ומדגישה את דיוקן האל הכל יכול המתערב בעולם הזה

במובן זה הופעת הנס מוגדרת כפריצת החוקיות . והיחידה לכל תופעה טבעית באופן ישירהקרובה 

על פי . 6תפישה המתפרשת לעיתים כשונה במהותה מהגישה המדעית, )Hume, 1982 (5של הטבע

  ). 117: ב"תשנ, שוורץ(אלא שהוא אלוהי באופן מוחלט , גישה זו מקורו של הנס איננו כטבעי

                                                           
  : יום ממשיך טענה זו לפיה5

“A miracle is a violation of the laws of nature. And as a firm and unalterable experience has established these laws, 
the proof against a miracle, from the very nature of the fact is as entire as any argument from experience can 
possibly be imagined. No testimony is sufficient to establish a miracle unless the testimony be of such a kind that 

its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavors to establish” (hume in Nickell, 1993: 11)  
אך לדעתו לחקר  . מבקר את השימוש בהגדרת הנס של יום כאשר עוסקים בהופעותיה במקרא) ב"תשנ(בן עמוס 

  ). 42' עמ(קהילות פוסט מודרניות היא מתאימה בשל ההשפעה של החשיבה המודרנית על הקהילה עצמה 
אציין כי . ם לדון בוהדיון בספרות בהבדלי החשיבה בין המאגיה למדע והנס למדע הוא ארוך ומורכב ואין זה המקו 6

המדע מוגדר כלימוד שיטתי המוליד תוצאות ציבוריות ונורמטיביות . מדע ומאגיה נתפשים כשתי מערכות נפרדות
 ,Neusner(המאגיה מוגדרת כהיפוך לכל המאפיינים הללו . המבוססות על טעונים רציונלים הנובעים מעובדות מוצקות

 המחקר -המאגיה והמיתוס) "1996(ה עם המיתוס אצל גרינולד במאמרו  ניתן לראות אף דיון ביחסי המאגי).1989
  . הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, )עורכת(חביבה , פדיה, המיתוס ביהדות, "והמציאות ההיסטורית
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לנוכחותו ,  במחשבה הדתית כהוכחה למאמין הדתי לגבי עוצמת האלהופעת הנס מוגדרת  

האפשרות להיות במגע עם האלוהות המגולמת בנס מחזקת .  ולדאגתו להיבטים הגשמיים7בעולם

ואת התפישה לפיה פשר הקיום היומיומי מגולם בעולמות משמעות , 8את ההוויה המיסטית

גם , העולם החומרי וההתעסקות בענייני החול, על פי השקפה זו. 9שמעבר למציאות הקונקרטית

ומוסברים באמצעות ציפייה לביטויי כוחו , מתוארים כמאיימים על תחום הקודש, אלו ההכרחיים

  . העצום של האל

 11המאגיה, בשונה מן הנס: 10על מנת להבין את ייחודו של הנס יש להבדילו מן המאגיה  

ות להשיג רווח חומרי באמצעות טכניקות עוסקת במערכת של מעשים ואמונות המגבשות אפשר

ריפוי והתגלות , מעשי פלא, עשיית ניסים: כגון). Neusner, 1989: 4(שאינן ניתנות להסבר אמפירי 

                                                           
ן זה מה במוב. מגדיר את משמעות הנס והקשר שלה לניבוי, במאמרו על הנס בתפישתו של רוזנצווייג) ג"תשנ( עמיר 7

הנס כקטיגוריה . "ג"תשנ. י, עמיר' להרחבה בנושא זה ר. הוא היותו התרחשות שנובאה, שמגדיר את הנס בתור שכזה
  .    47-64' עמ, 31, דעת, "רוזנצוויג' עיון במשנתו של פ, אפיסטמולוגית

לבין , אות הארציתמאבק מתמיד בין אנושיותו של האדם הכובלת אותו למצי" הציפייה לאירוע המיסטי כוללת 8
  ).1995:213, דן" (ומעבר לניסיונו החושי והשכלי, רצונו הדתי הנחוש להגיע לכלל מגע עם תחומים שמעבר לעולם הזה

אלא להתמקד בגילוייה של ,  אין מעניינו של פרק זה לעסוק בשאלה האם היהדות לגווניה היא מיסטית או רציונלית9
. ניתוח האלמנטים המיסטיים ביהדות זכה לטיפול של חוקרים רבים. מיסטית בתחום הפרנסה-התפישה הניסית

השלב המיתי התמים ) א: (גרשם שלום במחקריו על המיסטיקה ביהדות מציע את תיאורית שלושת השלבים, למשל
פולחני -השלב של המיסוד הכוהני) ב. (הבלתי אמצעי והספונטאני עם האל האחד או עם האלים, של המפגש הישיר

השלב המיסטי שבו ) ג. (ומעמיד מתווכים ביניהם, או לאלים, היוצר מחיצה בין העם לאל, מאטי של הדתוהדוג
בשלב זה מדובר בהתפרצות מיסטית כתגובה . מחפשים יחידים דרך להבקיע מחדש אל ההתנסות של השלב הראשון

 Sholem, G. 1969-1970. “Theת למשל במאמרו על המשיחיו' ר). 91:ב"תשנ, שלום אצל שביד(לתהליכי המיסוד בדת 
Neutralization of the Messianic Element in Early Hasidim”, Journal of Jewish Studies, XX: 25-54. ,דיון , אצל שביד

". מיסטיקה נבואית בהגות היהודית של המאה העשרים. "ב"תשנ. א, שביד' ר, על מהות המיסטיקה הנבואית ביהדות
מיסטיקה יהודית , יהדות. "ו"תשנ. מ, אידל' ר.  גם במחקריו הרבים של משה אידל. 83-106 :ו"קיץ תשנ, דעת

העוסקים מסורות , כמו כן במחקריו על תפישת הגולם. הוצאת שוקן, 1993, קבלהובספרו , מדעי היהדות". ומאגיה
-25.  הוצאת שוקן, 1996 ,גולםבספרו ' ר, המאגיות והמיסטיות הטבועות ביהדות ביחסה ליצירת האדם המלאכותי

משיחיות , )עורך. (צ, ברס, "ל בין אכזיסטנציה לאסכטולוגיה"תורת המהר. "ד"תשמ. ר, ץ"אצל ש. 42:36
. הספר עוסק בשאלת הביטויים המשיחיים והאסכטולוגיים ביהדות. הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים. ואסכטולוגיה

בין , הרב קוק. 1990. ב, איש שלום' ר, שנתו של הרב קוקאצל איש שלום על התחזקות המגמות המיסטיות במ
ראשיתו של המיתוס המשיחי בתורת הקבלה . "ד"תשמ. י, אצל דן. הוצאת עם עובד: תל אביב. רציונליזם למיסטיקה

דיון על גילויים . הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים. משיחיות ואסכטולוגיה, )עורך. (צ, ברס, "של המאה השלוש עשרה
-51(ד -ג, פתחים". גילויים מודרניים של מיסטיות יהודית. "1980. י, מן-עומר, ודרניים של תופעות מיסטיות אצלמ

  .  הוצאת ירון גולן: אביב-תל. מיסטיקה וחסידות, מאגיה. 1992. ג, נגאל. ג, כמו כן אצל נגאל. 75-80): 52
 מציין כי הוא מבחין בשלוש קטיגוריות עיקריות ,גוף על הדמיוני- בהתייחסו למאמרו של לה) 1996:219( אידל 10

גוף -הקטגוריה הראשונה לפי לה. המאגי והנסי, המופלא:  דמיונית של ימי הביניים-המכוננות את המחשבה הנוצרית
, וכוללת סדרה של תופעות, שחדרו לתפישת העולם של ימי הביניים, נוצריות- דנה בראש ובראשונה בתפישות טרום

 דומה ואולי זהה -קטגוריית המאגי כוללת בעיקר תופעות מזיקות ואילו קטיגורית הנס.  טבעיים- ם עלשמקורן ביצורי
המאגיה גם היא יכולה להתפרש בצורות . לתפישה הנוצרית הקלאסית בדבר ניסים שמחולל האל או האדם הקדוש

בים תחום שראוי לפילוסופים כך למשל המאגיה האסטרלית נתפשה בעיני הוגים שכלתניים ר. שונות בדתות וזמנים
כך שהמדע לא תמיד תקף את ). 19: 1999, שוורץ(ענף זה הפך לגיטימי בעני מדענים שונים בימי הביניים . שיעסקו בו

להרחבה בתיאוריה החברתית של המאגיה וההבחנות מתופעות . המאגיה אלא לעיתים שילב אותה והשתמש בה
  :דתיות אחרות

O'Keefe, Daniel, L. 1982. Stolen Lightning: The Social Theory of Magic. New York: Continuum. 
Tambia,Stanley, J. 1990. Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality. Cambridge: Cambridge 
University Press.    

הערצת . ד"תשמ. י, עמי-בן'  להרחבה במחקרים העוסקים בחשיבה והתנהגות מאגית בחברה הישראלית ר11
במחקרו הוא מתייחס לתופעת הערצת הקדושים הכרוכה באמונה .  מאגנס: ירושלים. הקדושים בקרב יהודי מרוקו

תופעה הכוללת עליה קולקטיבית לרגל ). ד"תשמ, עמי-בן(וכדומה , התגלות בחלום, ריפוי, מעשי פלא, בעשיית ניסים
כמו גם . ספרי תפילה ועוד , מזוזות, נרות, קמיעות: ומכירת פריטי קודשהילולה במקום הקבר , לקברי צדיקים
כיוונים ". תכנים ומשמעויות-הערצת קדושים בקרב יוצאי מרוקו בישראל. "1984. י, בילו, למשל' ר, מחקריו של בילו

 רואה בצדיק )1984(בילו . מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. 44-50: 8, חדשים בחקר הבעיה העדתית
: שם" (הן במישור האישי והן במישור הקולקטיבי, אידיום תרבותי המאפשר ארטיקולציה של התנסויות וחוויות"

הן תוצר של התאמה וארטיקולציה , באמצעות פניה לקדוש, כך שלדעתו חיזוק פרקטיקות מאגיות עממיות). 44
, גולם, 1996, ספרו של משה אידל' גיות ביהדות רכמו כן על תפישות מא. קרי החברה הישראלית, לסביבה החדשה

  . הוצאת שוקן, מסורות מאגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת האדם המלאכותי
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במעשה המאגי ניתן להשיג רווחים בעולם באמצעות מתווך אנושי ולא ). 25:ו"תשנ, אידל(בחלום 

ות מאגיות הן מניפולציה של המציאות במובן זה טכניק. רק באופן של התערבת אלוהית ישירה

בתיווך אנושי של מומחים ובהיותן מוגדרות כך הן אינן מתיישבות עם האמונה בקיומו של אל כל 

כרוך באמונה כי המניפולציה על המציאות היא , הנס לעומת זאת). 82, ו"תשל, אורבך(יכול 

בעוד המאגיה כוללת , הריטואליכמו כן הנס שולל במידה רבה את היסוד . אלוהית ובלתי מתווכת

לעיתים עיסוק בטקסים שונים בהם ההתקשרות עם הקדוש נעשית דרך פרקטיקות של כישוף 

כך . המאגיה יכולה להתקיים מחוץ לדת הממוסדת, בניגוד לנס. Kieckhefer, 1997)(וגרוש שדים 

חברה וכמונעים למשל הכישוף נתפש כפרקטיקה בלתי לגיטימית ומבצעיו מוגדרים כחיצוניים ל

  ).Abusch, 1989:31(על ידי כוחות הרשע 

תפישת . קצרה היריעה מלעסוק בכל היבטים של יחסי הנס בפרנסה לאור האמונה היהודית  

אשר , נס-  והיא כוללת קטגוריה מוגדרת היטב של אירוע12הנס אינה זרה למחשבה היהודית

קטגוריה זו תופשת מקום ). Pritchard,1950:97(הוכרה כעדות לנוכחותו וכוחו של האל בעולם 

 הנס 13בסיפורי המקרא, למשל: מרכזי במקורות היהודיים ומשנה את מהותה בתקופות השונות

שליחו של האל כאות -מתואר כאקט יוצא דופן המבוצע על ידי האל או פעולה הנעשית על ידי נביא

, זקוביץ; ו"תשל, ורבךא(ל "בספרות חז; )kee, 1983,1986; ו"תשמ, ג"תשמ, זקוביץ(ומופת 

מופיעה התייחסות אמביוולנטית של חכמים כלפי הנס כאשר רובם ) ג"תשנ, כשר; ג"תשמ, ו"תשמ

, אורבך(בהבלטת העובדה כי מחולל הנס הוא האל , יותר מבמעשי הנס עצמם, היו מעונינים

טבע או תפישת הנס בימי הביניים עוסקת בויכוח האם הנס כפוף לאלמנטים של ה; )88: ו"תשל

                                                           
 הוא מציין את Farmerכך למשל בספרו של .  ההשוואה לתפישה במחשבות הנוצריות השונות מעניינת במיוחד12

 שהוא מהווה חוויה של התגלות אלוהית והארה של האפשרות כי הנס הוא לא רק ההתערבות האלוהית בטבע אלא
אסימילציה של רעיון הנס לרעיון חווית ההתגלות קושרת אותו גם למושגי הפלא והיראה הטבועים בחוויה . העל טבעי

רעיון זה של ההתגלות האלוהית וחיזוק החוויה הדתית של יראה בתוך יסוד הנס לא מופיע ). 107: 1963(הדתית 
  .   נס ביהדות וכמו כן לא ראיתי את יסודותיו בכתבי הקהילהבמאמרים על ה

החייאת , ענישה, מלחמות, הצלה ממגפות, הורדת גשם בזמן בצורת, ריפוי חולים,  המקרא גדוש בסיפורי ניסים13
) ו"תשנ(זקוביץ . המושג נס הופיע רק בתלמוד. אלא אות או מופת, במקרא לא הופיע עדיין המושג נס. מתים וכדומה

אל משה עשה לך שרף ושים אתו ' ויאמר ה: "כגון, שניתן לראותו מרחוק, במקרא אינו אלא מוט גבוה" נס"טוען כי 
, הסימן שעל התורן—במקרים אחרים הנס הוא הדגל). ט- ח, א"כ, במדבר" (…על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי

בכתוב אחד ויחיד יש לנס משמעות ). ג"כ, ג" ל,ישעיה" (נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס: "ולדוגמא
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמישים : "מובהקת של אות ומופת
בלשון " נס"ואפשר שכתוב זה נתן את הדחיפה להתפתחות המושג , )י, ו"כ, במדבר" (ומאתיים איש ויהיו לנס

, "מנגנוני בקרה בסיפורי נסים במקרא", )ג"תשמ(, מרו של יאיר זקוביץמא' להרחבה בתחום זה ר. "…המאוחרת
דברי הקונגרס העולמי , "רציונליזציה של מוטיבים ניסיים בסיפורת המקראית"ומאמרו . 61-73' עמ, ז, שנתון למקרא

הניסים " למשל מאמרו, כמו כן במחקריו של רמון כשר. 27-34' עמ, )ו"תשמ(', חטיבה א, התשיעי למדעי היהדות
-75' עמ, ז, שנתון למקרא,  הבדלי תיאוריהם ומשמעותם-כב-ח א"יא בהשוואה למקבילה בישעיהו ל- כא' במלכים ב

עיונים , "ההתניה הדתית והמוסרית לישועה הניסית פרק בתיאולוגיה מקראית יהודית", )ג"תשנ. (ר, וכמו כן כשר. 89
נפלאות : פואטיקה היסטורית וחילוף סוגתי", ב"תשנ. בן עמוס ד'  רועל ניסים ונפלאות. 217-229', ג, במקרא ופרשנות

פואטיקה היסטורית וחילוף "במאמרו ) א"תשנ(בן עמוס . 29-59' עמ, יד- יג, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, "וניסים
 מקרי נס סיפורים על…: "הוא כותב.  כותב כי נושא הניסים היה פופולרי בתקופת המקרא"נפלאות וניסים: סוגתי

התערבות כוח על טבעי בעולם הטבע . עובדי אלילים והנוצרים הראשונים, היו נפוצים מאוד בתקופה זו בקרב יהודים
' עמ" (…דתות ושפות, אגב חציית אומות, והאדם שימשה נושא לסיפורים רבים בחופיו המזרחיים של הים התיכון

50  .(  
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ן על "כך בדיוניהם של הרמב). Kreisel, 1984: 99-100, Ravitzky, 1984(שהוא מחולל שינוי בטבע 

  ). ו"תשמ, רוס(ם בו מזוהה הנס עם הטבע "והרמב) ו"תשמ, נהוראי (14יחסי נס וטבע

ספרות זו מלמדת על הצורך בהתבוננות ביחסי הנס עם הפרנסה כיחסים משתנים אשר   

כלפי העולם החומרי והיחסים , ביחסיה כלפי האלוהות:  השינויים באמונהיכולים ללמד על

בהמשך הפרק אנתח את הגישה הייחודית המתפתחת בקהילה ליחסים .  הנרקמים בין שני אלו

  . בין הנס לפרנסה ובסופו אדון בתנאים ובגורמים להיווצרותה של אמונה זו

  

***  

 15 שלה עולה באופן בולט במישור הכלכליהתפישה הניסית הטבועה בכתבי הקהילה ובשיח  

יש לשים לב כי תפישת הנס מופיעה ברמות שונות במגוון טקסטים על פי . בעיקר בתחומי הפרנסה

ספרות לנשים ובספרי הדרכה לתלמידי , הנס עולה בצורות שונות בספרי ילדים. קהלי היעד שלהם

בעוד בספרות , ים כלכליים לניסייםבספרות הילדים נראה קשר חזק בין היבט, כך למשל.  ישיבה

, לעומת זאת. לבני תורה מופיעה תפישה זו רק בהקשרים בהם גובר האיום על ערך הלימוד

בספרות המיועדת . בספרות המופנית לנשים תפישות נסיות אינן קיימות כלל בהקשר לפרנסה

  . לקידושהו) לנושא זה יוקדש הפרק הבא(לנשים מחוזקים ההיבטים הארציים של העבודה 

והיא עולה בכתבים ובראיונות בכל , הופעתה של תפישת הנס כרוכה באילוצים הקיומיים  

כאשר . עת שגובר המתח בין הגשמיות לבין החיוב המחשבתי וההתנהגותי שמגדיר ערך הלימוד

אין הדרכה לצאת לעבודה אלא , מתעורר הצורך להתמודד עם ההיבטים הגשמיים בחיי היומיום

זק האידיאל לממש את הציווי לעסוק כל זמן אפשרי בממדים הרוחניים ובעבודה מתח, להפך

ההנחה המועלית כאן היא כי מערכת היחסים בין האל לאדם נבנית דרך . בלתי פוסקת של האל

צפוי שידאג להיבטים הקיומיים של , הממדים הרוחניים בלבד ובשל כוחו האבסולוטי של האל

                                                           
  
יהודה ' ן וזיקתה לר"תורת הנס והטבע אצל הרמב"במאמרו ' ר. נסן הגביר את הטבע וצמצם את יסודות ה" הרמב14

  .     23-31' עמ, ו"קיץ תשמ, דעת, "הלוי
  
 התפישה הפלאית המייחסת כוחות בלתי מוסברים לפעילויות והתרחשויות בארץ ישראל עולה גם בהקשרים 15

למשל בראיון עם הילל . ת המפרץהסברים מסוג זה מלווים את התיאורים למלחמ. אחרים ולא רק בעניין הפרנסה
הרב שך אמר שתופעות של טבע או תופעות כאלו משונות שאנחנו לא נוכל בשכל ובהגיון להסביר …: "הוא מספר

שימי טיל כזה ליד בית שאנשים , אפילו את הטילים, מלחמת המפרץ אף אחד לא הסביר אותה בצורה הגיונית, אותן
נפילה של ברית , טיל כזה שהיה צריך להוריד את הבית עם מאות הרוגים, הנכנסו לבית נערו את האבק יצאו החוצ

ועוד תופעות שהיום , המועצות אף אחד לא יכול להסביר את זה בצורה הגיונית מה קרה שכל האימפריה הזאת נפלה
יש למישהו ? למה במחנה יהודה נהרגו זקנים ולמה בבן יהודה נהרגו צעירים, אני מנסה להסביר אותן ואין לזה הסבר

, בלי קשר לימני או שמאלני? ]מדובר בבנימין נתניהו[יש למישהו הסבר לתופעה הזאת של ראש הממשלה, הסבר לזה
בצורה איך שהוא שולט מן תופעה כזאת עולמית שכל העולם , ראש הממשלה זה מן תופעה משונה כל השלטון שלו

שהן , זאת אומרת יש תופעות שאנחנו לא מבינים אותן, ודיהיה, היא עשתה בלגן, היום מסתובב סביב מוניקה לוינסקי
יש , יש פה תהליך, אני שפותח את העניין מסתכל ואומר יש, הולכות וקורות מסביב לחברה הישראלית והחברה בכלל

כי עצם הציור יש לו גם מסביב כל הרקע מאיזה נקודת ציון יצא הצייר , אי אפשר להסתכל רק על התמונה, פה תופעה
כל הסיפור הזה צריך לראות את כל הרקע מסביב כדי להבין את , זה כשהוא עשה את העץ הוא עשה רקע מסביבה

  " …הנקודה הזאת
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וססת על אב המפרנס את בנו מתוך התפישה כי עליו ללמוד זוהי מערכת יחסים המב.  הפרט

במובן זה מצטיירת דמותו של האל כדמות השואפת . ולהשקיע בעניינים הרוחניים של העולם

ולא את , ליצירת אליטה למדנית אקסקלוסיבית המפתחת את ההיבטים הרוחניים של העולם

לפי השקפה זו . ה במישור הלמדני בלבדהאל המעונין שיעבדו אותו מצפה לפעול. היבטיו הגשמיים

אלא הוא שואף להגדיל בו את , האל איננו שואף לשיפור העולם הזה ולפעילות אקטיבית בו

האליטה המצטיירת בנויה מחברי הקהילה החרדית . הרוחניות בלבד ואת ייחודה בעולם היהודי

  . בלבד וכובד עבודת השם מוטל על כתפיה של הקהילה כולה

יש לבדוק תחילה את האמצעים , הבין כיצד מתפתחת תפישה זו ומהן השלכותיהעל מנת ל  

אחת האסטרטגיות , כפי שראינו כבר בפרקים קודמים. בהם משתמשת הקהילה על מנת להגדירה

בהקשר של חיזוק יסוד הנס משתמשת הקהילה בסיפור המן . היא השימוש בטקסט המקראי

  . במידבר

  

  בטקסט המקראי כעיקרון קוסמולוגי המבנה מציאותשימוש : דור המידבר והמן. ג

  

יש להבהיר תחילה את הדרך בה , על מנת להתבונן במשמעויות המרכיבות את תפישת הנס  

.  ותרגומו לחיי היומיום של המאמין16"בני דור המידבר והמן "–מפורש המשל העיקרי בהקשר זה 

קריאה החדשה לסיפור והשימוש בו ה. סיפור המן המקראי חוזר בספרים רבים ועולה בראיונות

באמצעות סיפור המן מתחזקת . מהווים מטאפורה עיקרית לדיון ביחסי הנס והפרנסה בקהילה

 לימוד תורה ויראת ".מן השמיים"ההשקפה לפיה אדם חדור אמונה דתית מובטחת לו הפרנסה 

ת קיומו הגשמי יחזקו לפי השקפה זו לא רק את רוחניותו של האדם אלא גם יבטיחו לו א, השם

השימוש בטקסט המקראי נועד לחזק את האמונה בהופעת הנס כתחום האחריות של . בעולם הזה

, במובן זה. האל ולעודד באמצעותה את דיוקנו של האדם הלמדן השוקד יום ולילה על תורתו

הטקסט משמש ככלי לשיבוץ . הטקסט המקראי המספר על המן פועל בכמה רמות מקבילות

יסוד הנס המתחזק באמצעות , בהמשך לכך. ראי כמשל לתוך סיפור חייו של הפרטהסיפור המק

בדרך זו . הופך ממטאפורה למכשיר המבנה יחסים קונקרטיים בקהילה בהווה, הסיפור המקראי

אלא , לא רק סוגיה מטפורית, הופך הטקסט הקדום להיות לא רק תופעה טקסטואלית מקראית

                                                           
מספר על מידת הפקפוק העולה מן הטקסט , בהתייחסו לסיפור המן כסיפור של נס במקרא, )ג"תשמ( זקוביץ 16

הם מותירים מן המן : לים אמון מלא בדבר משהאין בני ישראל מג) 'טז' שמ(במעשה המן : "המקראי ביחס לנס
ומתכחשים לדברי , בשבת הם יוצאים לילקוט; )'פסוק כ(ולפיכך מבאיש המן ומעלה רימה , למרות האיסור, לבוקר

ההתכחשות והפקפוק מעניינים לאור השימוש של הקהילה כיום ). ז"כ-ה"כ(משה כי לא ימצאוהו בשדה ביום הקדוש 
מנגנוני בקרה בסיפורי נסים ", )ג"תשמ(, בסיפורי הניסים במקרא במאמרו של יאיר זקוביץלהרחבה . בסיפור המן

  .   61-73' עמ, ז, שנתון למקרא, "במקרא
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במקביל ליציקתו לתוך חיי . בנה את המציאות הקהילתיתלעיקרון קוסמולוגי אינהרנטי המ

נורמטיבי המחזק את אידיאל הלמדנות וההתנהגות - היומיום הופך הטקסט המקראי לכלי פדגוגי

על מנת להבין תהליך זה נתבונן בשימוש שנעשה בסיפור המן בספרות ונבחן את . הנובעת ממנו

, )ת"קצ: ו"תשנ(, 17בנין עולםל בספר למש. תרגומו למציאות כפי שעולה בטקסטים השונים

י ולפעולתם של תלמידי חכמים בדור "מופיעה פרשנות על סיפור המן הקושרת אותו לפירוש רש

מלא העומר ' ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה ה", ב"ל, ז"הפירוש מתייחס לכתוב בשמות ט. הזה

אחת תן שמה מלא העומר מן ויאמר משה אל אהרון קח צנצנת : "'וגו" ממנו למשמרת לדורותיכם

י ואחריו הפרוש המתאים לדעת "תחילה מובא פרוש רש". למשמרת לדורותיכם' והנח אותו לפני ה

  :המחבר היום

  

למה אין אתם : כשהיה ירמיהו מוכיחם.  בימי ירמיהו- "לדורותיכם: "י"ופרש רש…"

 –? ס מהיכן נתפרנ- נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה: והם אומרים? עוסקים בתורה

בזה , אלא ראו,  לא נאמר- שמעו', ראו דבר ה: אמר להם. והוציא להם צנצנת מן

. י"ל רש"עכ, הרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון ליראיו. ניתפרנסו אבותיכם

עם כל זה השפעת , אף על פי שבימי ירמיהו כבר לא ירד ַמן מהשמים, וכוונתו

ה להיות בדרך נס נסתר לכל המזונות לתלמידי החכמים שבכל הדורות ממשיכ

והוכיח לישראל מה שצווה להניח למשמרת …ולא נשתנה אלא גילוי הנס, צורכיהם

להראות לדורות כי הקדוש ברוך הוא מסייע למי שנותן נפשו לשקידת , מלא העומר

מכל מקום ) של ירידת ַמן מהשמיים(ואף על גב שאינו באופן נעלה כזה , התורה

ומסירים ממנו , ל דור ודור שלא יהיו מפריעים לשקידההשגחתו הפרטית ישנה בכ

  "    …עול דרך ארץ ועול הפרנסה

         

וכי , י מדגיש המחבר כי בכל הדורות תלמידי חכמים היו מוגנים"באמצעות פירוש רש  

ביטחונם הכלכלי הוענק לתלמידי חכמים בכל , כלומר. פרנסתם הוענקה להם בדרך הנס כמן

מוסר ההשכל מופיע בהמשך למשפט . קעתם בלימוד התורה בדרך נס נסתרהדורות בהתאם להש

                                                           
שם (ו בירושלים "הספר התפרסם בתשנ. עוסק במצוות לימוד התורה ובסופו כולל קונטרס דברי חן בנין עולם  ספר17

יתבאר בו עוצם חיוב למוד התורה המוטל על כל : ר בכותרות המשנהמטרת הספר מופיעה כב). המחבר אינו מופיע
, ושגם מעוטי הכשרונות יכולים להצליח בלימוד ולהיות גדולי תורה, והזהירות שלא לבטל אפילו רגע קטן, אחד ואחד

, טייןמכתב ההסכמה הראשון המובא בפתיחה לספר נכתב על ידי יחזקל לעוינש". ועוד עניינים במצוות לימוד תורה
, "בנין עולם"חיבר ספר נפלא בשם ', ג רבי וכו"הנה הרה: "הכותב על הספר, בני ברק' מנהל רוחני של ישיבת פוינבז

מה מאוד גודל שכרו אשר , לזכות את הרבים בבנין עולמות מן השמים זיכו אותו בחיבור יקר כזה, כשמו כן הוא
ועלי לברכו . קל יוכל האדם לעלות במעלות התורה והיראהכי בנ, במעט אשר ראיתי בו אמרתי מה יקר החיבור הזה

מההסכמה הבאה ניתן ". ל"וכדאי להיות מן הזריזין להשיג הספר הנ, יהי רצון שתזכה להיות תמיד ממזכי הרבים
בנין "ג המחבר ספר היקר "הרה): "ראש הישיבה מנשסטר(זו נכתבה על ידי יהודה זאב סגל . ללמוד על מטרת הספר

ת תועלת רבה "ל יביא בעהי"כי הספר הנ, והוא דבר טוב מאוד, ל בתיקונים והוספות"פיס מחדש הספר הנמד" עולם
להשתוקק להיות גדולים בתורה וביראה וליקר הזמן , להלומדים בו ולהביא בלבם ובמחשבתם חשקת הלימוד

מן הכותרות של רשימת ". מודםבידם יצליח ויראו ברכה רבה בלי' ובוודאי חפץ ד, ולשקוד על התורה בהתמדה גדולה
' פרק ג". שישתדל ללמוד בכל רגעיו"מכונה ' פרק ב: למשל. הפרקים לספר ניתן ללמוד רבות על כוונותיו והמלצותיו

ועל ". יתבאר שחייב לקבל תמיכה כדי שיוכל לעסוק בתורה", מכונה' פרק ט". חיים המרבה תורה-לסגל אורח"מכונה 
  ".     …בעניין הנזקים הנגרמים על ידי מותרות", ק יד המכונהההתנגדות לחיי המותרות בפר
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 18סיפור המן במידבר. כל מי שנותן נפשו ללימוד התורה מוסרת ממנו הדאגה לפרנסה: המפרש

אוכלי -ושניים להם, לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן"מתקשר פעמים רבות לפסוק 

הוא , עם בחור ישיבה) IIIפרק ' ר" (ראיון שיעור"ב). בשלח' תנח; ויסע ב- משלח' מכיל" (תרומה

  : הסביר את השימוש שנעשה היום בטקסט המקראי

  

שלא היה להם ! כלומר לא נתנה התורה להתעסק לדרוש בה אלא לאוכלי המן…"

זה ממש חשוב הכיצד היה יושב ודורש ולא היה יודע ...צורך במלאכה או בסחורה

לא , א הרי יושבי המדבר אוכלי המן"ז...מתכסהמהיכן אוכל ושותה ומהיכן לובש ו

כתוב שהם , הם פשוט חיו נטו מהמן ממש רק מהמן, היה להם מאיפה לקנות בגדים

כלומר לא היה להם ,  כי הם לא היו צריכים-לא החליפו את בגדיהם ארבעים שנה

אז מכאן שהמצווה הזאת שנאמרה . כלום, עבודה, אוכל: שום צורך בתחזוקה גופנית

מה זה . ור המדבר על מה רואים את זה שלא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המןלד

או שמי שמתעסק ? האם זה אומר שמי שעובד לא יכול להתעסק בתורה? אומר

כמו כן התורה כשהיא ניתנת לאנשים מסוימים היא ניתנת ? בתורה אסור לו לעבוד

אם נחדד , רתזאת אומ. לאותם אנשים שהאל מספק להם את כל הצרכים שלהם

אז האידיאל הוא שהוא יתעסק נטו , מבחינת האידיאל של מי שמתעסק בתורה

ולא בסחורה ולא בכלום   , לא במלבושם, בתורה בלי לעבוד בלי להתעסק בעבודה

ומי ! התורה ניתנת רק למי שהאל מספק לו את כל צרכיו". והגית בו יומם ולילה"

  ). 1' ראיון מס, שלמה" (? חייםאיך? ממה מתפרנסים? שלא מסופק לו כמונו

  

, מן הניתוח של טקסט המן. השימוש בטקסט המקראי מתורגם כמציאות בחיי הקהילה  

בדרך זו הוא מחזק באמצעות הטקסט את אידיאל . המרואיין מעביר אותנו לחיי הקהילה כיום

ם דרך סיפור המן מעלה את האפשרות כי חיים של קדושה ונסיגה מן העולם ה. לימוד התורה

אדם . החיים המועדפת על פני דרך חיים המשלבת אלמנטים גשמיים של עבודה עם לימוד התורה

. שחייו מוקדשים ללימוד פטור מן העיסוק בארציות ומובטח לו כי האל הוא שידאג לפרנסתו

הוא מוטיב החוזר , תרגום הטקסט המקראי ותרגום המטאפורה הטמונה בו לחיי היומיום

הטקסט המקראי מהווה מכשיר עיקרי להצדקת מודל הלמדנות של . ים רביםבראיונות וטקסט

חדשים " חיים"ניתן לראות כיצד הטקסט הנסי מקבל " עילוי"בראיון עם ה. הגברים בקהילה

  : ומתורגם לדילמות של תלמיד חכם בחיי היומיום

                                                           
בילקוט דברי התעוררות על למשל משי זהב ,  משל המן ויחסיו עם הפרנסה עולים בספרים רבים ובהקשרים רבים18

הוא משתמש כבר בתחילת החוברת בסיפור . מדגיש את הצורך של האדם לבטוח באל בענייני הפרנסה, ענייני פרנסה
היינו לאדם שיש בו המידות של אוכלי המן שהוא האמונה , לא נתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן:"...המן

ומצד הביטחון והאמונה שהאמינו בו ', והביטחון ומידת ההסתפקות שיצאו למדבר שישים רבוא בלא מזון ולחם וכו
יומו והאמינו בו יתברך שכל יום יבוא וגם היה בהם מידת ההסתפקות עמר לגלגולת דבר יום ב, יתברך ירד להם המן

כך התורה אי אפשר שתתן לאדם הרודף אחר המותרות ומחוסרי האמונה כי , עם פרנסתו ולא דאגו היום פרנסת מחר
  ). 'ג' עמ.." (…'לא בשמים הוא וכו
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המצב הזה האידיאלי הוא מצב של , לפני שאתה עובר למה שקורה עכשיו: שאלה…"

  ?לשבת ולחכות שהמן ייפול מהשמיים

זאת אומרת אדם שהוא , בספרות המסורתית זה מוסבר כמן, כן: בחור ישיבה

שזה דרגה , מצליח להגיע למצב שהוא תלוי על הקדוש ברוך הוא זה מן הגדרה של ַמן

זאת אומרת הַמן כל הנושא של הַמן הוא נושא , מאוד גבוהה של בני ישראל במדבר

האם , נתנו זאת אומרת מה זה המן זה מזון רוחני עם גשמי ביחדמאוד רחב מבחי

זה היה בכלל מזון רוחני אז משה רבנו לא אכל ארבעים יום ? בכלל זה היה מזון גשמי

וארבעים לילה והתקיים ממשהו מסוים זאת אומרת הגוף שלנו במילים פשוטות 

ב הרוחני בו ישלוט הגוף שלנו מחובר לנפש שלנו אדם יכול להגיע למצב מסוים שהמצ

 כמו שהיום הדבר הרוחני מתקיים …כל כך חזק שהוא יתקיים מהקיום הרוחני

כי הגוף שולט אבל אם יהיה הפוך אז הגוף יכול להתקיים , מהמציאות הגשמית

  "…זה תמצית הדברים , מהמצב הרוחני

  

דן התלות במן היא התלות המוחלטת באל והיא מצטיירת כאן כמצב האידיאלי של הלמ  

לפי ההשקפה העולה מן הראיון ) כפי שראינו בפרק הקודם(היחסים בין גוף ונפש . בקהילה

מדברי המרואיין אנו רואים כי , כלומר. תחילה מבלי יחס לגוף, מתבססים על ההזנה של הנפש

לפי פרשנות זו קיימת האפשרות להתנתק . המצב הנשאף הוא שלטון הרוח על הגוף ולא להפך

ההתנתקות מן . ילוצים של הגוף ולהתמסר באופן טוטאלי לנפש ולעולם הרוחנילחלוטין מן הא

התנערות מצרכי . הגוף יכולה להתרחש רק דרך ההתמסרות לעולם התורה המבנה את הרוחניות

. בעיקר מחובת הפרנסה ודאגות הקיום, הגוף מקושרת לפי השקפה זו להתנתקות מחיי היומיום

  .האפשרות כי השקעה בלימוד תפתור את בעיות הפרנסהכאן עולה סיפור המן ומחדד את 

בראיונות ובשיחות עם תלמידי ישיבה ואברכים שאלתי פעמים רבות כיצד מתמודדים עם   

. ומהי הדרך לממש את צורכי הפרנסה והקיום, המעמיד דרישה לחיים רוחניים גבוהים, משל זה

ואיינים רבים דבקו בטקסט הרשמי מר. שאלה זו הניבה תמיד אי שביעות והעלתה דילמות רבות

  . אך הביעו את חוסר יכולתם לממשו ולעיתים אף טענו לאי הסבירות הטמונה בו

המרואיין תאר באופן מפורט את דיוקנו של הלמדן : מהלך הדברים התנהל בדרך כלל כך  

ותו בדרך זו העלה המרואיין למרכז הדיון את דמ. אשר אינו מתפרנס ושם מבטחו באל לזון אותו

שרטוטה של הדמות מלווה בציטוטים רבים מן המקרא  . האידיאלית של הנזיר ההגותי

הזכירו מרואיינים רבים , בצמידות לכך. ובהתפעלות מן הדמות הנשאפת הבלתי ניתנת למימוש

במובן זה חייהם של . הגדושים באירועים המלווים בניסיון לממש אידיאל זה, ציוני דרך בחייהם

מלאים ברגעים קטנים או , נזיר-הלמדן, שואפים להגיע למדרגת הבן המועדףה, המרואיינים
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מופיעה , יחד עם תאור המופיע כסיפור על. אלוהיות-גדולים המתוארים על ידם כתופעות ניסיות

כאן עולה . רטוריקה ביקורתית המנסה לבחון את הפערים המתגלעים לנוכח אידיאל הציפייה לנס

על מנת להבין את היחס לנס . ייתיות המתעוררת לנוכח תביעות אלושיח מהורהר המעלה את הבע

אתחיל בדיון בנס . יש להתבונן תחילה בשתי התפישות המרכזיות שעולות בכתבים ובראיונות

שתי גישות אלו מגדירות את האמונה הרווחת . והפרנסה ולאחר מכן אדון ביחסי הנס והאמונה

  . בנס

  

  ס וחיזוק אידיאל הלמדנותדמות האל כמפרנ: הנס בפרנסה. ד

  

חברי הקהילה משתמשים בסיפור המן על מנת לחזק את היסוד הניסי המגדיר את היכולת   

מופיעה , תפישת הנס העולה ביחס לדאגת הפרנסה. להתנתק מן המחויבות והצורך לעבוד ולפרנס

ם על אצל חברי הקהילה בעיקר כאשר הם עומדים מול האיום על ערך הלמדנות המתפרש כאיו

האיום הקיומי על חיי הפרט מתגמד לעומת האיום הקיומי , במובן זה. קיומה של הקהילה כולה

הופעתו של היסוד הניסי מצביעה על . התלוי בפיתוח היסודות הרוחניים, על קיומה של הקהילה

כניסתו של . שבירת האמונה בחוקי הטבע והסיבתיות והכנסת הכוח האלוהי למעגל חיי המאמין

אחראי , מרגע התערבותו. ה תלויה בדרגת האמונה בה מצוי הפרט ובסגנון חייו כתלמיד חכםכוח ז

על הפרט לדבוק בחיי . האל הכל יכול על פרנסתו של המאמין ולפרנסת משפחתו ודואג לקיומם

, במובן זה. לשפר את בקיאותו ולימודו כל הזמן, האמונה והלימוד לפני ההתערבות ולאחריה

האדם כפוף לחסדי האל בפרנסתו ולכן אין בפעולתו לסייע לו בתחום הגשמי הטקסט מלמד כי 

סגנון חייו של המאמין הדתי איננו אמור להשתנות עם . אלא רק דבקותו בלימודיו ובסגפנותו

הוא אמור להמשיך ולדבוק באידיאל תלמיד חכם החי בצמצום ומסתפק . השקעתו בעולם הרוחני

כדאי לראות כיצד מתחזקת . ג לצרכיו ויפרנס אותו ואת משפחתוהשינוי הוא כי האל ידא. במועט

  .  תפישה זו בכתבי הקהילה ובראיונות

. בשנים האחרונות מתפרסמים ספרי הדרכה רבים לגברים העוסקים בענייני פרנסה וממון  

מבלי לפגוע בעבודת האל , במסגרתם ניתנות עצות שנועדו להבטיח הצלחה בתחומי הפרנסה

המופנים , ר משמות המדריכים ניתן ללמוד על המגמה והמסרים של טקסטים אלוכב. ובלימוד

אך הן מוכרות ונצרכות גם על ידי חוגים , חוברות קצרות אלו הן ברובן חסידיות. לחברי הקהילה

מדריך קצר כך למשל .  פרנסה בחברה החרדית- ליטאיים וניתן ללמוד מהן רבות על יחסי נס 
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 אמר רבי יהושע -עסק התורה היא סגולה להצלחה"פותח באמירה , )א"תשמ( 19להצלחה ועשירות

 כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים - דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש כתובים- בן לוי

בעיצה זו מודגשת התפישה כי כל העוסק בתורה פרנסתו תגיע אליו ואין לו כל ). 'ב' עמ..." (לו

, ניתן ללמוד על כך גם מן העצה הבאה. נסה במקומות שוניםצורך לדאוג או לחפש מקורות פר

מי שאין לו פרנסה יעסוק בתורה ואחר כך יתפלל על פרנסה בודאי תתקבל : "...באותו מדריך

ספרים אלו מכוונים את האדם לעסוק בתורה ובמצוות ולהניח ). ב"ג סעיף י' עמ..." (תפילתו

בטח למאמין בתנאי שישים מבטחו המלא באל כל זאת מו. לענייני היומיום ולקשיי הפרנסה

הכותבים מייחסים את הקשיים העולים בחיי הפרט להפניית העורף לאמונה . לפרנסתו

בדרך זו מדגישים הכותבים כי ההתרחקות מן החיים הרוחניים . המתבטאת בלימוד תורה

  . מהווים מכשול עיקרי לאדם, )בעיקר בפרנסה(והעיסוק בממדים הגשמיים 

התייחסות לנחיצות הרבה הקיימת כיום להתפרנס בקלות  י ההדרכה לפרנסה עולהמספר  

כולל עצות רבות על הדרכים להתפרנס בקלות , 20 קונטרס פרנסה טובה,כך למשל. בעולם הזה

הטענה העיקרית היא כי בדרך זו ניתן יהיה להקדיש את מרב הזמן ללימוד .  וללא מאמץ מיותר

המבוסס על דברי רבי נחמן , הקונטרס. לויה במציאות הגשמיתתורה ולעבודת האל שאיננה ת

  :21פותח באמירה הבאה, מברסלב

  

בלי שום דרך הטבע , כשמאמינים שהפרנסה באה מהשם יתברך בהשגחתו לבד"...

..." וכל המעלות והסגולות שהיה במן יש בפרנסה כזו,  זהו נקרא אכילת מן- כלל

  ).    'ו: ד"תשנ(

  

יב המן הבא להצביע על האפשרות הקיימת לבטוח בכוחו של האל כאן מופיע שוב מוט  

  :הפרנסה באה מהאל ולכן כל מה שנדרש מהאדם הוא להרבות בתפילה ובאמונה. לפרנסה

  

שהוא , ושמעתי מאחד מאנשי שלומנו, עד ישבו יום ישועתך, רק תרבה בתפילה"...

ועבודת השם שיוכל ליישב בביתו ולהתמיד בתורה הקדושה , התפלל על פרנסה

עד שסבב השם יתברך , שלא ביקש על זה, ולא הניח יום, יתברך תשעה שנים וחצי

                                                           
  . אוריצא בבני ברק ללא שם המוציא ל. ק"ל ומספה"מלוקט מדברי חז)  א"תשמ (מדריך קצר להצלחה ועשירות 19
יעודו מצויין כבר בדף . נכתב בהשראת דבריו של הרבי נחמן מברסלב לחסידי ברסלב בארץ,  הקונטרס פרנסה טובה20

ויחזק ויאמץ את , ומרבה לבאר סיבת פרנסתו של האדם, איך להשיג פרנסה בנקל, בו יבואר עצות יקרות: "הראשון
) הקונטרס( בנוי …ייחלש דעתו כלל מכל מה שעובר עליוואיך שלא ייפול ברוחו ולא , אשר אין לו פרנסה, כל אדם

אדוננו מורינו ורבנו רבי נחמן , אור הגנוז והצפון בוצינא קדישא עלאה, ומיוסד על פי דברי רבנו הקדוש והנורא
הקורנטרס אמנם מבטא את השקפת חסידות ברסלב לגבי הפרנסה אך יש לשים לב כי היחס לפרנסה " . …מברסלב

  . אחראי לזון את האדם עולה כאן כמו שכבר ראינו בקונטרסים וספרים של רבנים אחריםוהתלות באל ה
עקר העניות בא על ידי שאין לו הדעת : " גם בעצה הבאה מהספר פרנסה טובה ניתן ללמוד על שוליות הפרנסה21

 ותולים הכל -'ם וכו מביצי כינים ועד ראמי-האמת של גלוי ההשגחה פרטית לידע כי השם יתברך זן ומפרנס כל בריה
  ).'ד' עמ..." (ומשם נתהווה כל הצרות והמרירות שעובר כל אדם, רחמנא לצלן, בטבע
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ועל כן ראה וגם ראה איך שצריכים להיות חזק , ונתקבלה תפילתו, סבות לטובה

  ). ז"ט' עמ..." (ואמיץ בתפילה עבור פרנסה

  

זהב על -י כותב הרב אברהם מש ילקוט דברי התעוררות על עניני פרנסהבפתיחה לספר  

כאן מתעצמת דמותו של האל הכל יכול היושב במרום . הצורך לבטוח באל על מנת להבטיח פרנסה

  : ומחלק מזונות לכל אחד לפי צרכיו ודואג למחסורו

  

י ועל רוב חסדיו ממה "ידוע ומפורסם כי עניין הפרנסה עדות על נפלאות הש…"

פסחים דף (זל "וא שאמרו רוה, שהוא נותן לחם לכל בשר ומחלק מזונות לכל ברייה

ה יושב ברומו של עולם ומחלק "למה נקרא שמו הלל הגדול על שם שהקב) ח"קי

כי הוא יתעלה הנותן לכל אחד ואחד צורך פרנסתו ודי מחסורו , מזונות לכל בריותיו

  ). א' עמ...(אשר יחסר לו

  

  :     יוםבהמשך החוברת מתפתחת ההשקפה המכפיפה את האדם לאל בענייני הפרנסה והק

  

ה הוא הזן ומפרנס לכל מקרני ראמים ועד "ידוע שמפתח הפרנסה הוא בידי הקב…"

אמנם חילוקי דעות יש בעניין ). 'ז, ו"תהילים קמ(ונותן לחם לכל בשר , ביצי כינים

. הפרנסה לפי מעשיו של האדם ולפי מזלו ולפי ידיעת אל דעות ונפלאות תמים דעים

ובכל אשר יפנה ישכיל , ולא בצער בריווח ולא בצמצוםיש שמזונותיו באים לו בנחת 

ויש שיצא לפעולתו ולעבודתו משכימי קום מאחרי שבת , ויצליח וזוכה לעושר מופלג

ואף על פי כן אוכלים לחם העצבים , והלכי דרכים ימים ונהרות ויגעים יגיעה רבה

הוא ללחם ויש שאחר כל העמל והטורח נודד  , בזיעת אפו יאכל לחם צר ומים לחץ

שיאמין באמונה שלימה , וצדיק באמונתו יחיה, וצריך להתפרנס מן הצדקה

  ..."                שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה

  

בספרי הדרכה אלו עולה הגישה כי האדם העמל והמתייגע בלימוד התורה והמקדיש כל   

המוטיב .  לשחרר עצמו מדאגות אלויעשו לו ניסים בתחום הפרנסה ויוכל, חייו לתורה באמונה

הצדיק הוא מוטיב מרכזי החוזר . 22המרכזי המשמש לחיזוק תפישה זו גלום בסיפורי צדיקים

ההתייחסות לנס מופיעה באופן בולט בספרות . פעמים רבות ביחס לתפישה הניסית של הפרנסה

ברובה בעיצוב ספרות הילדים החרדית עוסקת . כמו גם בספרות ההדרכה לבני תורה, הילדים

סיפורים רבים מעמידים את מידותיו . דיוקנו של הצדיק ובנס הכרוך בדמותו וגלום באורך חייו

בספרות ). 1993:48, ויליאן(על הסתבכותה ועל פתרונה , של הצדיק כמשפיעות שפע רב על העלילה

                                                           
  
להרחבה בנושא . נר ספרותי' דיוקן הצדיק בספרות החרדית הוא מוטיב מרכזי וחוזר והא קשור לסיפור החסידי כז22

  .43-68' עמ, 22, מעגלי קריאה, "עולם החרדימוטיבים מרכזיים בסיפורי הילדים ב", מאמרו של יוסי ויליאן' זה ר
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משום המשובצים בניסים מרובים , זו מתחזקים הסיפורים שעלו מחייהם של צדיקים ולמדנים

התבוננות בספרות זו ומיונה מראים מגמה בולטת של התייחסות . אמונתם ודבקותם בחיי למדנות

היחס לסוגיות של פרנסה העולה מספרות הילדים מחזק . לסוגיית הפרנסה והמצוקות הנלוות לה

הנס זוכה . את הרעיון כי ככל שתלמד מתוך אמונה ויראת שמים כך תזכה בניסים רבים יותר

הנס .  אלו לפרשנות המחדדת את חיוניותה של דמות האל כמעניקה חסד למאמיניםבכתבים

כך מצטמצמים יסודות היראה . מוגדר כחגיגה של האלוהות ולכן מצטייר במוטיבים חיוביים

המשתמש בניסים כחלק מזעמו על חטאי , שבהשגחה האלוהית ודמות האל כמעניש וקנאי

  . האנושות

 אנו קוראים אודות משפחתו "מספורי צדיקים"ת הסיפורים  שבסדרחוטב העציםבסיפור   

, בראות דמות האב. נגנבים) הסוס והעגלה(של חוטב העצים אשר מקורות פרנסתם העיקריים 

הוא ממשיך ללמוד תורה בדבקות תוך ביטחון , כי פרנסתו נגנבה, המתואר כירא שמים ולמדן

  :לדיםבתגובה למצוקה הכלכלית של המשפחה אומרים הי. באל

  

הלא , אך מיד התעודדו, אמרו בעצב! ?הנהיה תמיד רעבים! ?מה יהיה עלינו עתה…"

גם אותנו הוא לא ישכך ויזמן לאבינו פרנסה ממקום ! השם הוא זן ומפרנס את הכל

  " …אחר

  

בשלב זה מתגלם כוחו של האל להתערב . האב התעודד מדברי ילדיו והמשיך ללמוד תורה  

, בהתאם לחשיבה זו. ולהדגים את יכולתו בהגשמתו של הנס בפרנסה, תיבעולם דרך היסוד האמונ

הסיפור מסתיים . הגנב מת והמשפחה מקבלת חזרה את העגלה והסוס יחד עם ארגז מטבעות זהב

  :בהדגשת ערך הלימוד על פני הפרנסה

  

עתה היה יכול ללמוד תורה במשך כל .  כחוטב עצים-כמובן לא חזר לעבודתו, האב"

ולשמוע את קולו הנעים של אבא הלומד ,  לראות-את כל בני משפחתוהיום להנ

  ".  תורה

  

תוך שהוא מתאר את התרחשותו של הנס , הסיפור עושה שימוש ביסודות של סיפור המן  

הטקסט מדגיש כי הנס התחולל על ידי האל ולא על ידי . הכלכלי בחיי הלמדן על פי אותם עקרונות

 אין מדובר באיש האלוהים כפי שמופיע פעמים רבות בסיפורי ,כלומר. נביא או כל שליח אחר

אלא בנס ישיר המבוצע על , )13: ו"תשמ, אצל כשר, כמתואר במקרה של אלישע ואליהו(המקרא 

התפישה הוודאית כי הנס יתקיים מחזקת את . ידי התערבותו של האל הכל יכול בחיי הפרט
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  המעשה הפלאי איננו מיוחס לשליח אלא הוא .האמונה בכוחו של האל בחיי היומיום של המאמין

דמות האל איננה , כלומר. לגדולתו ולבלעדיותו, נועד להעניק ראייה מרכזית לכוחו של האל

אלא תוך כדי שימוש במוטיב הנס לעזרה , יראה או פחד, מועצמת באמצעות ממדים של עונש

ת בסיפורי הילדים על ניסים חזרות רבו. דמות האל העולה היא חיובית ובלתי מאיימת. כלכלית

מלמדות על שכיחותם של תיאורים אלו בהתערבותו התמידית של האל , בתחומי הכלכלה

בדרך זו מתחזקת תחושת הביטחון באל והאמונה בהתערבותו בחיי היומיום של . בנושאים אלו

  .     המודל הרצוי של סגנון חיים והמעש בעולם, כמו כן מועבר באמצעות הטקסט, הפרט

 עולה דוגמא נוספת לנס "מסיפורי צדיקים" מסדרת פרנסה מן השמיםבסיפור הילדים   

הסיפור מתחיל בויכוח בין . הספר מגולל את סיפורו של יהודי שהתפרנס כמנהל בית מרזח. כלכלי

  :היהודי לפריץ על מקור פרנסתו של הראשון

  

הרי אני נותן לך ? "בעזרת השם"למה זה תענה לי על כל שאלה , אומר לו הפריץ…"

ולא , שהכל בסדר בעזרת הפריץ, ולכן אתה צריך לברך אותי ולומר, את הפרנסה

כי הוא , אני צריך לברך את אלוקי. "אמר היהודי, "סלח לי אדוני. "בעזרת השם

  "…אינך אלא שליחו, אדוני הפריץ, ואתה, הנותן לי את פרנסתי

  

תוך שימוש , המשך הסיפור מתאר. ודיבעקבות ויכוח זה סוגר הפריץ את עסקיו של היה  

באופן פלאי בלע . כיצד זוכה היהודי להתעשרות פתאומית ולפיוס עם הפריץ, במוטיבים  פלאיים

בערב פסח הקוף מושלך כסוג של השתטות של . ומת, קופו של הפריץ מטבעות זהב של אדונו

  :המתואר כדל ועני ללא מזון לסדר פסח, הפריץ לחלון ביתו של היהודי

  

ופיו מפזם פרקי תהילים בניגון , סובב הוא בבית. אצל רבי משה לא חל כל שינוי…"

! התעודדו, האירו פניכם: "מדי פעם פונה הוא לאשתו ולילדיו ואומר להם. עליז

ודאי לא יעזבנו וישלח לנו , הרואה את עינינו, השם אלקינו! חלילה אל תתיאשו

בהזכרה כיצד היו , ואולם, מדברי בעלהניסתה האישה המסכנה להתעודד ". פרנסתנו

, ידיה מדי ערב פסח מלאות עבודה במירוק הבית ובצחצוחו ובהכנת מעדנים טעימים

, לפתע נשמע קול זגוגית מתנפצת. נשבר ליבה בקרבה והיא פרצה בבכי תמרורים

! אבוי. כולם קפצו ממקומם מבוהלים. והנה גופה שחורה מושלכת בעד החלון פנימה

האם רוצים הגויים להעליל עלינו כי הרגנו "זעקה האישה ! ?ופת אדםג! מה זה

! הביטו זהב, ולפתע צעק אחד הילדים נדהם. כולם עמדו רועדים מפחד? "אדם

גווית : ומחזה מופלא נגלה לעיניהם, הם קרבו להביט,  זהב מתגלגלים פה-מטבעות

  "      …רובזהב ל-קוף מונחת על הרצפה ומתוך בטנו השסועה נוצצים מטבעות
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תוך שהוא מדגיש כיצד למד הפריץ  כי הוא רק , הטקסט משלב אמצעים דידקטיים שונים  

גם סיפור זה נועד לחזק את האמונה . שליחו של האל בעולם וכי אין לו תפקיד בענייני הפרנסה

ברור מן הסיפור כי האחראי היחידי לנושאים אלו הוא האל והוא . בכוחו של האל לבצע ניסים

הציר המרכזי עליו נבנה יסוד הנס הוא חיזוק האמונה בכוחו . מפרנס את כל בני האדם בעולםה

משמשת אידיאל לחיים , הנאמנה לאמונה זו, המשפחה. העצום של האל בחיי היומיום של הפרט

, האב. המשפחה כולה תולה את גורלה באמונה באל בלבד וזהו מוסר ההשכל של הסיפור. נכונים

גם כאן . אינו מאבד את אמונתו ובשל כך זוכה להופעת הנס בביתו, מנו פרנסתוכאשר נגזלת מ

שני הסיפורים מדגישים כי הנס הוא תוצר של . האמונה קשורה ליחס הפסיבי לפרנסה ולשוליותה

האמונה היא שמקדמת את הנס ומחוללת אותו ולא מעשיו או התערבותו . אמונה חזקה של הפרט

ראשון נועד ללמד כי על האדם לשבת וללמוד על מנת שיעשה לו נס הסיפור ה. של האדם בעולם

  .    השני בא ללמד כי למעשיו של האדם בעולם אין כל תועלת וכי רק האל יכול לדאוג לו, כלכלי

.  פלאית ודמות האל המפרנס עולה פעמים רבות גם בספרות לבני ישיבות-התפישה הניסית  

 ניתן לראות כי היא מופיעה בעיקר כאשר עולה הצורך אך, היא אמנם משובצת בהקשרים שונים

, כך למשל. המסר העיקרי הוא כי עדיף לעסוק בלימוד ולא בפרנסה. לחזק את העיסוק בלימוד

  :נאמר) 'פ' עמ, ו"תשנ(, בנין עולםבספר לבני תורה 

  

דאחר העמל והטורח יזכה ' עוד יש לו לאדם לחזק מחשבתו בביטחון בה…"

עיין בספר .  תורתנו הקדושה הרבה יותר ממה שראוי לו בכוח טבעושיתבארו לו דברי

ובמפתח של פרנסה יש בו הבחנה להבין : ו וזה לשונו"ראשית חכמה שער אהבה פ

ואם באתי להאריך . לדעת כי יש בורא אחד משגיח על פרטיו ויודע ענייניו בטוב לו

פרנסה על ידי אליהו מניסים שנעשו לאנשים יחידים בעניין ה, במה ששמעתי מרבותי

ואם בעניין הפרנסה . ל"אחד מהם עדיין בחיים עכ, ופה צפת. ל הייתי יוצא מעניין"ז

מצינו עזר מן השמיים כל כך מפני התדבקות מחשבתו בתורה ויראת שמים 

אם עמל בה כראוי בכל האופנים המבוארים בדברי , כל שכן בתורה עצמה, ובביטחון

  "   …ל"רבותינו ז

  

. מד כי בני תורה תפקידם לעמול ולטרוח בלימוד התורה ולבטוח באל לצורכיהםהקטע מל  

בהמשך לטענה זו מביא המחבר סיפורים מחייהם של תלמידי חכמים שנעשו להם ניסים בפרנסה 

  . וקיבלו עזרה מן השמיים על ידי ההתערבות האלוהית

 שהוזכרו או המתייחסים ישירות לטקסטים, התפישה הניסית מופיעה גם בראיונות  

, מן הראיונות עולה התרגום של תפישה זו לחיי היומיום. לטקסטים אחרים המביעים עמדה זו

. תרגום המופיע בעיקר כאשר יסוד הנס מיושם לתוך האירועים המבנים את חייו של הפרט
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בראיונות ניתן לראות כיצד מתקשר היסוד הניסי לבעיות קונקרטיות שמעלה המציאות 

שתי הבעיות העיקריות העולות בקהילה הן מצוקת , כך למשל. גרת המדינההקהילתית במס

הצמידות לעיקרון הציפייה לנס . החיתון בקהילה ענייה ומצוקתם הכלכלית של בני ישיבות

עולה גם בהקשרים , כהתערבות האל בעולם וההשלכה של פסיביות התנהגותית בתחומי הפרנסה

ללא , בי היכולת לחתן את הילדים במשפחה מרובת ילדיםהמרואיינים מעלים את התהייה לג. אלו

הילדים מחוברים ישירות " סידור"חתונה ו. הם מקשרים סוגייה זו  ליסוד הנס. הכנסות קבועות

כמו (לביטחון שיש לאדם באל ולא לפעולותיו הישירות של הפרט או של פרטים אחרים בפרנסה 

,   לחתן את הילדים הרבים ללא כל עבודהיכולת זו). למשל האישה המונחת להיות המפרנסת

שהסיכויים להתרחשותו מצויים ביחס ישיר לאמונה ולביטחון , מחדדת את הרעיון כי מדובר בנס

בהתייחסו , בחור ישיבה ליטאית בירושלים, 23כך עולה למשל בראיון עם יששכר. בכוחו של האל

בהשלכה ישירה ) ית בארץדמות רבנית מרכזית בקהילה הליטא(לדברים ששמע מהרב וולבה 

  : למתרחש בביתו שלו

  

תראה הרי אנחנו ] סיפור על אדם שנפגש עם הרב וולבה ואמר לו[הוא אמר לו …"

אבל בעצם אנחנו רואים שהאברכים הם , מאמינים שהכל הקדוש ברוך הוא פועל

זאת אומרת אין יחס ישיר או יש יחס ישיר בין מה שהאדם עושה , העניים שבעניים

,  אז העובדה היא למשל שדתיים…מה שקורה בעצם זה לא אמור להיות ככהלבין 

עובדה שהוא אדם שלפני עשר שנים היית שואל , או אבא שלי למשל שהוא כן עובד

אותו אם הוא יכול לחתן ילדים היה אומר לך אין על מה לדבר עובדה היא שיש לי 

אפשרי להסביר אותו שני אחים נשואים ועם דירות משלהם שזה דבר שכמעט בלתי 

בכלל אין שאנחנו , אז שאבא שלי אומר שבכלל איך זה שאנחנו מתקיימים זה נס

זאת אומרת שזה לא בדיוק ?  בכלל איך לחתן ילדים…גומרים את החודש זה נס

 אתה לא תאמין …אדם כדי שהוא יקבל כזה מצב הוא צריך גם להאמין בזה…פשוט

  ). 7' עמ, 1' ראיון מס, יששכר (…אתה גם לא תקבל

  

                                                           
הוריו מתגוררים בבני ברק והוא חי בישיבה בירושלים הממוקמת .  לומד בישיבה ליטאית מרכזית בירושליםיששכר 23

הוא . הפגישה עמו נעשתה בתאום עם בחור ישיבה אחר המכיר אותו דרך קשרים חברתיים. בשכונה ליטאית ותיקה
השיחה עם . איש המפתח שקישר ביננו שם חיכינו לו מאוחר בלילה שיחזור מלימודיו בישיבההגיע לבית הוריו של 

התחלנו לכן . הוא נראה סגור מאוד אבל גם בעל ביטחון רב מאוד. יששכר התחילה בצורה רשמית מאוד ומרוחקת
.  במסגרת הישיבתיתהוא סיפר בהתלהבות על תחביב זה והקשיים הכרוכים בנגינה. בשיחה על אהבתו לנגן בגיטרה

הוא סיפר בכאב אך תוך הסכמה מלאה על האיסור לנגן בחדרי הישיבה יששכר הוא המרואיין היחידי שהתייחס 
אני השבתי שאני כותבת דוקטורט על . הוא שאל מדוע כחילונית אני מעונינת בנושא. ישירות לכך שאני חילונית
ואמר כי בנושאים אלו יש לטפל בזהירות רבה ובמיוחד יששכר לא הסתיר את סלידתו . תפישת העבודה ביהדות

אני השבתי כי זאת בדיוק הסיבה בגללה אני פונה אליו כתלמיד ישיבה מרכזית המייצגת . להיזהר מפרשנות לא נכונה
בשלב זה הוא חייך ואמר בסמכותיות כי כל כתיבה שלי של החומר גם היא פרשנות . את ההשקפה של הזרם החרדי

הוא המשיך ושאל על נושא הראיון ואני שאלתי אותו .  בטוח שלא אפרש את דבריו בצורה שאינה הולמתוהוא איננו
  .   לא לפני שביקש ממני למסור לידיו עותק של ההקלטה, הוא הסכים. האם ניתן להקליט את השיחה
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עיתונאי  (24היחס לתפישת הביטחון בשם למען הבטחת הפרנסה עולה גם בריאיון עם הילל  

גם כאשר מדובר , או כאידיאל שיש לקיימו, כאן עולה הביטחון כאלמנט מרכזי). ליטאי-חרדי

אלא כדי , אידיאל הביטחון הוגדר לדעתו לא על מנת שלא יעבדו. באנשים העובדים לפרנסתם

במקרה זה מביע . גם אם האדם החליט לצאת לעבודה, ו שחשיבות האמונה באל רבה מאודשיבינ

כלומר יתחיל לחשוב כי , הדובר חשש כי יאבד את הביטחון באל לפרנסתו ויתלה אותה בעצמו

  : הצלחתו ופרנסתו תלויים רק בו

  

 צריך להבין את הרקע הכוונה הייתה שהביטחון בשם זה, צריך להבין מה שכתוב…"

שאתה מתחיל לעבוד אתה באיזשהו מקום צולל ויש נפילה אתה מקלל את הקדוש 

ברוך הוא אתה שטוף בתוך העסק בתוך העבודה בתוך כל הזמן הצלחתה לעשות 

אתה שוכח שיש בורא , משהו כזה אתה עושה משהו אחר וזה אתה מתקדם הלאה

 אתה יכול …היכול גם לתת לך מכה וכל הביסלי והבמבה שלך יעוף החוצ, בעולם

להפעיל מפעל עם פטנטים ועניינים ורק אתה יודע פתאום אתה שומע שברחוב השני 

מישהו הקים מפעל דומה לשלך והוא עושה דברים הרבה יותר יפים ממה שאתה 

אתה עושה משהו תדע שהכל זה , אז רגע רגע תעצור, עושה אז מה אתה מאבד כיוון

אז אתה מסתובב נפוח בבית ,  עולםואם אתה לא סומך על בורא, מבורא העולם

יש לו כזה אבל תדע , הכנסת הוא כבר לא צריך לעבוד בעצמו יש לו כבר תאילנדים

מה היוהרה , שמחר יכולה לבוא אש לשרוף לך את הכל ותסתובב עם הראש למטה

  "…הגדולה הזאת

  

עולה כאן . גם כאן עולה התפישה המעודדת תלות מוחלטת באל לסיפוק הצרכים הגשמיים  

בסיפורו של הלל על המפגשים . גם הרעיון כי האל יכול לגזול את פרנסתו של האדם שאינו מאמין

הוא מספר על השיחות בבית הכנסת . בבית הכנסת ניתן להבחין גם בתפישה הפלאית ביחס לכסף

  : לחתנים" סידור"בנושא 

  

צריך , ת כולןלמשל אני הולך לבית כנסת יש לי שכן עם שמונה בנות צריך לחתן א…"

ומתנות ובתים הוא בא לבית כנסת כולו שפוף לא יודע מאיפה , ס לחתן"לקנות ש

אחרי שבועיים אני פוגש אותו בבית הכנסת שמח , יביא את הכסף לסדר את כולם

                                                           
 ידי איש מפתח המכיר הראיון עמו נקבע על. ליטאי המתגורר בשכונה חרדית בירושלים- הוא עיתונאי חרדיהילל  24

עלינו לסוכה שמוקמה על גג בית של . הראיון התנהל בביתו של המרואיין בזמן חג הסוכות. אותו מקשרים של הוריו
אשר אירגן את ' איש המפתח'נפגשתי עם המרואיין בסוכה כשאני מלווה ב. ארבע קומות בשכונה חרדית בירושלים

ד על ההבדל בין איש עובד לאיש ישיבה אשר פגישות עמו יכולות הראיון התנהל במשך היום מה שמלמ. הראיון
אשתו שהתפללה באותו . הוא איש נעים ופתוח וקיבל אותנו בשמחה, כבן חמישים, הילל. להתנהל רק בשעות הלילה

לבושה מאוד בקפידה , היא כמעט ולא הביטה בנו רק הביאה שתייה ואוכל לסוכה. הרגע בסוכה הייתה יותר חשדנית
בעוד הוא יושב בצדו השני של , התיישבנו לצד שולחן גדול ממדים אשר מילא כמעט את כל הסוכה. רות החום הרבלמ

לא היו הרבה שאלות של הכרות או דיונים אחרים הוא שאל לשלומו של אביו של . השולחן ואנחנו מתיישבים מולו
ניתן היה להבין כי הילל רגיל לפגישות . ל כךאיש המפתח המוכר לו זה שנים  ומייד הציג את עצמו מבלי ששאלנו ע

הוא לא הרגיש איום או מבוכה לאורך כל הפגישה והיה פתוח לכל .  גם עם אנשים חילוניים, רבות עם אנשים שונים
  .  בכל תחום, שאלה
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ככה זה האמונה והביטחון בשם אם יש , נמצא הכסף והסידור לכל הבנות, וטוב לב

   "…אמונה הכל מסתדר

  

. הוזכרו בפעמים רבות בראיונות, י נס העוזרים בעת מצוקה ודוחק כלכליכוחות ואירוע  

, על צדיקים) המוכרים למרואיינים(לפעמים הופיעו סיפורים הדומים במרכיביהם לסיפורים 

בריאיון עם תלמיד . שאפיינו את הספרות שקראו המרואיינים בילדותם ואת הספרות לבני תורה

, )תוך התייחסות לספר המאמין לעומת המשתדל( מן המקורות הוא מצטט") שעור"ראיון (ישיבה 

  : יוחנן' תוך שהוא משלב את הסיפור על אילפא ור

  

הרגיל לבא : "אומרת:)  ו(הגמרא במסכת ברכות : "בחור ישיבה קורא מן הגמרא"

אין נוגה ,  ואם לדבר הרשות הלך…ה משאיל בו"יום אחד הקב, לבית הכנסת ולא בא

: את רואה שבספר מופיעה הפרשנות הבאה". 'היה לו לבטוח בהש? מאי טעמא. לו

? "מה הוא מרוויח בכך, אדם שנעדר יום אחד מבית הכנסת בגלל השתדלות לפרנסתו

הרווח היחידי שיהיה לו ', ואם הליכתו נובעת מחסרון בביטחון בה, ה דואג לו"הקב

ב בעבורו בראש וודאי שלא ירוויח  מאומה מעבר למה שנקצ. ה"הוא קללתו של הקב

  ". השנה

מספרת שאילפא ורבי יוחנן עסקו בתורה ולא הייתה , )א"כ(הגמרא במסכת תענית 

כשיצאו . ולכן החליטו שהם צריכים לצאת ולעשות השתדלות לפרנסתם. להם פרנסה

נהפוך עליהם את : ואז שמע רבי יוחנן מלאך אומר לחברו, לדרך ישבו לאכול ליד קיר

רואים אנו שאף על פי ". ים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהשמניח", הקיר ונהרגם

הם , והם חשבו שחייבים לעשות השתדלות כזו, שפרנסתם הייתה דחוקה ביותר

  ".וכמעט אבדו את עולמם, סיכנו בכך את נפשם

? את יודעת מה הסוף של הסיפור שרבי יוחנן אמר לחברו אתה שמעתה את המלאך

עצמו כנראה שאם אני שמעתי כנראה שאני צריך אז הוא אמר ל! אז הוא אמר לו לא

 אחרי …ואילפה באמת לעומתו הלך לעבוד ונהיה עשיר מופלג, לחזור ללמוד תורה

בואו נראה מה המצב של כל אחד רבי יוחנן הוא ראש ישיבה , עשר שנים הם נפגשו

, יש לו בגד,  רבי יוחנן חי בסופו של דבר…הכי גדולה ואילפה הוא אחלה עשיר סבבא 

 …והוא גם תלמיד חכם גדול ואילפה הוא רק עשיר, יש לו לחם וכל מה שהוא צריך

מסכם ] 'בפרק ד, מחבר הספר המאמין לעומת המשתדל[בקיצור בכל הפרק הזה הוא 

ולא רק זה אם , בסוף תקבל אותו דבר, את הרעיון שלא משנה כמה אתה תשתדל

   "…תשתדל יותר לא בטוח שתקבל יותר

  

מצטיירת השקפת העולם ביחס לתחום הפרנסה לעומת חיים המוקדשים מדברים אלו   

ראשית מצטט המרואיין מן הגמרא ומפרש את התייחסותה למתח בין הפרנסה לבין . ללימוד

על האדם לבחור בחיים של לימוד ולא : הוא מציג את הפתרון למתח בצורה ברורה. האמונה

פונה המרואיין אל , לאחר מכן.  לכל צרכיומשום שהאל מתערב ודואג ממילא, להשקיע בפרנסתו



  186  
  

  

ובראשה הופעת המלאך המוסר , משם הוא לוקח את המשל העיקרי המחזק בקשה זו, המסורת

הטקסט משמש כאן להגדרת הפתרון המתאים ובא . את הדרישה להסתגר בלימודי התורה

וק האמונה באל הבא לידי ביטוי בחיז, הפתרון. להדריך את המאמין הדתי לבחור בעולם הרוחני

מודל זה של אמונה מחזק . משחרר את האדם מן הדאגה הקיומית, הכל יכול ובנס הפוטנציאלי

על מנת להבין באופן . את אידיאל הלמדנות ומחליש את מודל האדם המעורב בחיים הגשמיים

יש , רחב יותר את נושא האמונה וחיזוק יסודותיה בקהילה ואת יחסיה עם יסוד הנס בפרנסה

  .עליו ארחיב בעמודים הבאים', ביטחון והשתדלות'וק תחילה ביחס שבין לעס

  

  

   בהקשר לפרנסה25הדיון בין ביטחון והשתדלות: הנס והאמונה בכוחו של האל הכל יכול. ה

  

  נתנו אל לחֹֹק מיום בראם/בני עולם אשר עולם בִלָּבם
  ולא ירוו ולּו הים נשיאם/והוא נחל אשר ִיַגר וישתו

  ולב צמא שתות אותם קראם/ימיו למַלחכאילו נתנו מ
 !  ישברו לעד צמאם- ואך לא /אלי פיהם המוניהם יגיחּון

  )משה אבן עזרא' ר(                                                          
         

  

פועלת לחיזוק , בספרי ההדרכה ובראיונות, תפישת הנס כפי שראינו בספרות הילדים  

תפישת הנס כרוכה גם , בראיונות ובעיקר בכתבים.  של האל לפרנס את האדםהאמונה בכוחו

העולים כהנגדה , בדיון זה מתחזקים פעמים רבות מוטיבים נסיים. בדיון שבין ביטחון והשתדלות

על פי . להשקפה בדבר הסיבתיות של הטבע בניסיון לבנות את יסודות האמונה והביטחון באל

האמונה .  תנאי עיקרי להתערבותו באופן של הגשמת אירועי הנסהביטחון באל הוא, השקפה זו

האמונה מתפרשת כאן כתנאי . לבצע את מעשה הנס) ולא בשליחיו(מתפרשת כביטחון בכוח האל 

, האמונה והביטחון הם המקשרים את האדם לעולם הנסי, במובן זה. הכרחי ובלעדי לזכייה בנס

מתוך דיון זה עולה גם . היומיום של המאמיןודרכם מיוחסת לאל ההתערבות הישירה בחיי 

האומר כי מעשה ההשתדלות מאיים על יסוד האמונה ועלול לכן לעכב את ההתערבות , הניגוד

כלומר עולה כאן השקפה דתית המדגישה כי העדר אמונה מונעת או גורעת מן . הניסית של האל

  . והתערבות האל26האפשרות להופעת הנס

                                                           
קרים דיון זה עצום ומגוון ויש לעסוק בו במח.  בפרק זה אין בכוונתי לדון בכל האספקטים של אמונה והשתדלות25

לדיון מפורט וחשוב בנושא הביטחון . הדיון יתרכז רק באותם היבטים הקשורים לתחום הפרנסה. אחרים
  .    באר יעקב. עלי שור. ח"תשל, שלמה, הרב וולבה' וההשתדלות בעולם הליטאי ר

הקשור ל נמנעו מלייחס לאמונה תפקיד כל שהוא "מראה כי חז, "נס אמונה וזכות אבות" רימון כשר במאמרו 26
, ל אינו נפקד והיא משמשת מרכיב חשוב בגאולה"הוא מדגיש כי מקומה של האמונה בתפישות חז. לישועה הניסית
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משום שהוא מופיע , תקשר באופן ישיר להשקפה בדבר פרנסההדיון במושג הביטחון מ  

מידה טובה או כורח המציאות , באותם רגעים בהם המאמין שואל האם עבודתו היא מצווה

טבוע במקורות , הויכוח על טיבה של האמונה ויחסיה עם ההשתדלות בעולם הזה. בעולם

ם לא מנה את חובת הביטחון "בהרמ, כך למשל. ובמסורת היהודית והוא כולל פרשנויות שונות

ק קיימת על המאמין הדתי מצוות "ן ושיטת הסמ"בתוך מניין המצוות בעוד שלפי שיטת הרמב

ם "ן ומתנגדת לרמב"הספרות הליטאית בקהילה היום נשענת בתחום זה על שיטת הרמב. הביטחון

  ): ז' עמ, ח"תשנ( כותב הרב שאול וגשל 27ספר בטחון חילדוגמא בספרו . בגישתו להשתדלות

  

, בעת צרה'  היא שיש מצווה מן התורה לבטוח על ה28שיטת החרדים ורבנו יונה"...

החובות , ם"לדעת הרמב. ולדעת החרדים יש מצווה לבטוח גם בכל שאר מצבי החיים

ויתכן שגם . לא נמצא מקור מן התורה לחובת הביטחון' הלבבות והמספיק לעובדי ה

והרי על אמונה נצטווינו במאמר ראשון .  האמונהלדעתם הביטחון הוא סניף ממצוות

ועל ידי פרשת " אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אנכי ה"של עשרת הדברות 

גם ). 'וב' ספר המצוות מצווה א(ם "שמע שהיא מצות האמונה כמו שכתב הרמב

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל "ן כתב בסוף פרשת בא "הרמב

אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ) כלומר על ידי השם(קרינו שכלם נסים דברינו ומ

ומאחר שצריכים להאמין ". 'אלא אם יעשה המצווה יצליחנו וכו, ברבים ובין ביחיד

אך לכל הדעות יש מצווה . 'דכל מקרינו בהשגחה פרטית ממלא יוצא דיש לבטוח בה

מו שמוכיחים הפסוקים כ' לבטוח בה) נביאים וכתובים(חיובית מדברי קבלה 

  ..."   ך"שבתנ

  

 "כתחושה רגועה בתוך לב האדם"מגדיר הכותב את מהות הביטחון , בהמשך לדברים אלו  

" האל מיטיב עם בריותיו מפרנס אותם ושומר אותם ויושיעם בעת צרתם"שהנובעת מההכרה 

כל השלבים .  הזההאדם עובר מספר שלבים בחייו בעולם, מכאן שלפי גישה זו). ו"ט' עמ, ח"תשנ(

, רחמיו וטובו של האל, אמונה בחסדיו, אמונה ביכולתו של האל: מחזקים את היסוד האמונתי

והתפישה כי מהן יצמחו בלבו של המאמין הרהורים של תקווה שהאל יטיב עמו ויביא עליו את 

                                                                                                                                                                      
במקומה הוא מראה פעמים בהם מופיעה . אבל היא אינה מהווה מרכיב מרכזי וחשוב בהקשרם של אירועים פלאיים

סית תלויה בזכות אבות ופחות באמונתם של בני כמו כן עולה ההכרזה כי הישועה הני. דווקא המצווה ולא האמונה
מחקרי ירושלים במחשבת , "נס אמונה וזכות אבות) "ו"תשמ. (ר, כשר' להרחבה בנושא זה ר). 20-21' עמ(האדם 
  .   15-22' עמ', כרך ה, ישראל

, שלמה ולבהמכתב ההכשר ניתן על ידי הרב . ח"התפרסם בשנת תשנ,  ספר בטחון חי נכתב על ידי הרב שאול וגשל27
א אשר כבר יצא לו "ר שאול וגשל שליט"מוהר' יש לברך את הרב הג: "...הוא כותב. מנהל רוחני בישיבת באר יעקב

בו הוא לוקח את בן הישיבה הצעיר " בן ישיבה"שעמד על צורך השעה וחיבר קונטרס ל, מוניטין כמחנך בחסד עליון
בסגנון הספר . הטובה עליו' מייעץ לו ומחזקו כיד ה, ולם התורהעוזר לו להתמצא בע, בדברים נעימים ומובנים היטב

כי הקונטרס יעזור לצעירים רבים  , אין ספק.  סמכא- א הוא מחנך דגול ובר "שהמחבר שליט, ובתוכן פרקיו ניכר
, אף שההתחלה קשה וכאשר יערב להם לאחר מכן, להיכנס לישיבה ברגל ישרה ולקבל עליהם באהבה את עול התורה

  ..."       ה בזה חלק נכבד לקונטרס זהיהי
 דרכי לימוד התורה להרחבה על שיטתו של הרב יונה החסיד מגירונדי על לימוד התורה ניתן ללמוד מהספר 28
  . הספר מלמד על השקפותיו לגבי דרכי לימוד תורה המקובלות היום בקהילה החרדית). ז"תשמ(
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ר בכל המעב). ח"י' עמ, ח"תשנ, וגשל" (הסימן המובהק לביטחון"שהיא לפי השיטה , מנוחת נפשו

  ).     ח"י' עמ, ח"תשנ, וגשל" ('כלי המוכן לישועת ה"השלבים הללו הוא ההופך  את האדם ל

ניתן לראות כי הספרות מגדירה , בהמשך ליחס המתפתח כלפי האמונה בספרות הליטאית  

). ג"כ, ה"נ, תהילים" (יהבך והוא יכלכלך' השלך על ה"את תחום הפרנסה תוך השענות על הפסוק 

בשל שימת הדגש והחיזוק של ממדי האמונה והביטחון .  יון הזה עולים פרדוכסים שוניםמתוך הד

? מה מקומה של ההשתדלות,  אם האל זן את כל העולם ודואג לפרנסה- מתעוררת השאלה , בשם

שאלה זו משקפת את הצמצום בכוחם של המרכיבים המחברים את האדם לגשמיות כחלק 

  .מתגבשת בקהילה היוםאינהרנטי מתפישת העולם הדתית ה

הגם שהפרנסה בטוחה החילוק הוא "מורה הרב וגשל לקוראיו כי ) ח"תשנ (ספר בטחון חיב   

מי שאינו בוטח ואינו מאמין ישיג את פרנסתו רק אחרי , כלומר). ט"י' עמ" (באופן השגת הפרנסה

, בראשית(" בזיעת אפך תאכל לחם"כאן מצטט הרב וגשל את הפסוק . עמל רב בתוך העולם הזה

רק מי שאינו מאמין או שקטנה אמונתו : כדאי לשים לב לפירוש של הפסוק בהקשר זה). ט"י', ג

מי ששם מבטחו באל באמונה ושומר את . חלה עליו קללה של השגת הפרנסה בעמל ויגיע רבה

 גמול בטחונו וישיג הפרנסה בקלות בלי עמל וגם ירחיב' יקבל מה: "...כותב עליו וגשל, מצוותיו

  )..."    א"י, ד"ל, תהילים" (לא יחסרו כל טוב' ודורשי ה"פרנסתו כדכתיב 

האדם הבוטח בעצמו ובפעולותיו בלבד להשגת הפרנסה ולכן גם משקיע , לפי תפישה זו  

הוא נתפש כמורד באמונה באל הכל יכול וכך למעשה . מוגדר כבלתי מאמין, מאמצים רבים בכך

אדם אינו יכול לסמוך על חכמתו ועל חריצותו או על אדם אחר ה. מחליש את פוטנציאל הנס בחייו

תפישה זו . הדרך הנכונה להשגת הפרנסה היא הביטחון המוחלט באל, לדאוג לו לפרנסתו

 המחדד את התפישה כי אין מקריות בעולם הזה 29מתחזקת בעיקר לאור רעיונותיו של החזון איש

 מאפשרת לאדם לקדם את מצבו בעולם רק תפישה זו. וכי הכל נובע מכוחו ומרצונו של האל

  .  באמצעות הלימוד וההסתגרות בישיבה

את , הרב מנחם זאב מאור,  מחזק המחבר30המאמין לעומת המשתדלבהקדמה לספר   

מכאן . ואת הטענה כי הסיבה לבריאת העולם היא לימוד התורה וקיום המצוות, חשיבות האמונה

                                                           
אך מעולם לא למד , התמסר מילדותו ללימוד תורה). 1878(ליטא נולד ב, רבי אברהם ישעיהו קרליץ,  החזון איש29

החזון איש התייחס פעמים ).  43-44' עמ, 1991, פרידמן(הוא נחשב ממעצבי הדתיות החרדית בארץ ישראל . בישיבה
כל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה : "...למשל, רבות לעניין המקריות ומבטא את גישתו לכך פעמים רבות בכתביו

הן עניני פרנסה והן עניני בריאות וכן כל עניני משאו ומתנו עם , ם יתברך בין מה שנוגע לכלל ובין מה שנוגע לפרטמהש
, אצל וגשל, החזון איש..." (הכל בגזירה מן השמיים כלפי חכמתו ורצונו יתברך, כבודו ובושתו וכל קורותיו, בני אדם

  ). ט"כ, ח"תשנ
הספר לדברי המרואיינים ומוכרי הספרים זוכה . ד בירושלים"לאור בשנת תשנ יצא המאמין לעומת המשתדל הספר 30

הספר חובר על ידי הרב מנחם זאב מאור כספר המנסה להבין את גדרי חובת . לפופולריות ומוכר בעולם הישיבות
ב על במכתב של הרב עזריאל אויערבך הוא כות. מלחמות ומעמד חברתי, שידוכים, פרנסה, ההשתדלות בהצלת חיים

כבר ' חובת ההשתדלות למחיה ושאר צרכי החיים המוטלת עלינו בגזרת עליון של בזיעת אפך וכו: "הספר והמחבר
וכמו . א דהאדם צריך לראותו כמס שפורע כל מין האנושי אשר אין להימלט ממנו"י בפכ"כתב בזה החסיד בעל מס
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כפי , בתוך השקפה זו. וא טרם השלים את המוטל עליושנוכחות של האדם בעולם הזה מעידה כי ה

הכותב מגדיר את . ההשתדלות מהווה מכשול מרכזי להגיע לאמונה השלמה, שכבר הראיתי

  :ההשתדלות כך

  

, התחבולות והמאמצים שהאדם עושה, השתדלות הנה שם כולל לכל המעשים"...

. ו בכל תחום אחרהחברתי או מעמד, מצבו הכלכלי, בריאותו, כדי לשפר את חייו

הבעיה . ולפי חלק מהראשונים היא מצווה, ההשתדלות הנה חובה על כל יהודי

נראה , כביכול). ה"פ, ק"ב, לשון התוספות" (נראה כסותר גזרת מלך"שבהשתדלות 

, זיווגים ויחסי חברה, פרנסה, שהשתדלויות שונות מועילות לאדם בבריאות, לעיניים

אבל צריך להיות . ההשתדלות כדי לשפר את מעמדוולכן בטבעו נמשך האדם למעשי 

לכן . יגיע לפי זכויותיו גם בלא השתדלותו, שכל אשר מגיע לו, ברור לכל מאמין

  ..."         והיא מכסה את זוהר האמונה התמימה, ה"השתדלות מרובה היא כפירה בקב

  

, הכלכלי: השתדלות היא האמצעי דרכו יכול האדם לשפר את קיומו הגשמי בעולם הזה  

. כלי זה נתפש בדברים אלו כתחבולה אליה נמשך האדם מתוך חולשתו. 'החברתי וכו, הרפואי

האדם חייב להיזהר מפני חולשה זו שכן היא אשליה בלבד ועומדת בסתירה לאמונה בכוחו של 

הפיכת העבודה . האמונה הנכונה היא נטולת כל צורך בהשתדלויות ומעשים בעולם הזה. האל

מחזקת פאסיביות וחוסר עשייה בתחומים , לתחבולה ולפעילות אשלייתית בלבדהגשמית 

כאן ). כפי שראינו בהרחבה בפרק הקודם(ההשתדלות מתקשרת לכן לסיפור הגרוש . הגשמיים

  .עולה המסקנה כי כל הפעולות בעולם הזה הן תוצאה של החטא בגן עדן והגדרת העבודה כקנס

לסיפור החטא בגן , הרב מנחם זאב מאור, חס המחבר מתייהמאמין לעומת המשתדלבספר   

 כאן מחדד המחבר את הפרוש לפיו כל ".בזיעת אפך תאכל לחם": עדן ולעונש הגזור ממנו

הוא הגזרה היחידה שהשאירה , לפי תפישה זו, העונש. השתדלות היא מס המחייב את האדם

עלה ,  ספר זה עם בחור ישיבהבדיון על.  בעולם הזה31לאדם את החובה לעסוק בהשתדלויות שונות

  ":בזיעת אפך תאכל לחם"פרדוכס זה בקריאה משותפת של הפרשנויות לגזרה מגן עדן 

  

                                                                                                                                                                      
ועל כן באו . שהוא מועיל אלא שהוא מוכרחולא " וברכתיך בכל משלח ידך אשר תעשה"שנאמר בספרי על הפסוק 

, א שזה כמה שנים עוסק בזיכוי הרבים לעוררם"ונחזיק טובה לאברך היקר מבני עליה הרב מנחם זאב מאור שליט
ל "ומבילוי הימים בחריצות והשתדלות מתוך עיון והעמק דבר בפרשיות התורה ודברי חז, ולהקיצם מתרדמת הזמן

ל הקדושים וחכמי ישראל אשר שקדו לפי "נן בהליכות האבות הקדושים הנביאים וחזלהטות לב ולהתבו. הקדושים
ובמלאכת אומן העלה את הדברים על . ערך מדרגתם הגדולה לשקול בפלס חובת ההשתדלות בדקדוק עצום ובדיוק רב

  ".    של עולםדברים השווים לכל נפש ובודאי שיביא תועלת למעיינים לחשוב חשבונו , הכתב על מנת לזכות הרבים
כמו שאין ביד הבריות לא ):  " 'פרק ד(בשער הביטחון " חובת הלבבות" הדרישה להשתדלות גשמית באה בעיקר ב31

פ "ואע. כך לא נמסרו לידם פרנסת מזונו ומחייתו ולבושו ושאר צרכי גופו, ולא חליו ובריאותו, חייו ולא מיתתו
הוא מחויב לטרוח על , אין בחירה יפה הימנה' ומה שבוחר לו ה, תברךשברורה לו אמונתו שעניינו נתון לגזרת הבורא י

שצווה לאדם , יתכון לקיים בזה מצוות הבורא…" "כתוב' ובפרק ג" …כטוב לו ביותר לפי ראות עיניו, ענייני צרכיו
  ". להתעסק בסיבות העולם
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וכבר היה האדם יכול להיות יושב : "א"אומר בפרק כ" מסילת ישרים"בעל ה"...

בזיעת אפיך ':  לכל בני האדםקנסאם לא שקדם ה, והגזרה הייתה מתקיימת, ובטל

חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך , אשר על כן). 'ת גבראשי(' תאכל לחם

אשר אין ,  שפורע כל המין האנושימסוהרי זה כ. שכן גזר המלך העליון, פרנסתו

בכל ' : תלמוד לומר? יכול אפילו יושב בטל): "ספרי(על כן אמרו . להימלט ממנו

אלא , ועילאך לא שההשתדלות הוא המ].   ההדגשות במקור[' משלח ידך אשר תעשה

". וכיוון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, ]ההדגשה במקור [שההשתדלות הוא המוכרח

  . ומס המחויב, אבל היא קנס, ההשתדלות באמת אינה מועילה

 ראינו …שזה קללה שהטיל השם על כל המין האנושי, כאן אנחנו רואים שזה עונש

נו הרי שהאדם ראי,  בעיקרון האדם האידיאלי…"גדולה המלאכה"שזה קללה ב

הראשון היה יושב כל היום לא עושה כלום בהנחה שהשם ייתן לו אוכל ולא היה 

עד כמה . אבל הוא מחויב כי זו קללה ומס וקנס שהאדם חייב, עושה שום השתדלות

 לא השתדלות לשם הכסף כי את זה תקבל לפי מה שמגיע לך גם …יעשה זה לא חשוב

 המקור הזה לא … לפרוע את הקללהאלא אתה משתדל בשביל, בלי ההשתדלות

 ולכן הוא גם ממשיך ושואל אז למה …מחנך להיות איש מחשבים ועבודה זה קללה

אבל , בוא תן לנו כסף, אם זה קללה אז בוא תלקה אותנו? צריך להשתדל בפרנסה

כלומר , להכניס את העל טבעי בטבעי? למה צריך להשתדל בצורות שונות של פרנסה

יש רצון מאלוקים שהעולם …נות שמביאות פרנסה וכביכול תשתדל בעבודות שו

 אז אפילו שאת …שאם נגיד האדם עובד אז שהוא יקבל כסף, יתנהג בצורה מסיימת

, הכסף הזה היה מקבל גם אם לא היה עובד אבל כך האלוקים ברא את הטבע בעולם

  " …כל זה למרות שההשתדלות איננה מועילה במאומה

  

רואים כי העבודה כרוכה בתפישת החטא והחיוב לעבוד מתפרש כסוג מתוך דברים אלו אנו   

הרואה בעבודה כסוג , הפרשנות של הקהילה. אותו יצרה המציאות הקדומה של החטא, של הכרח

במקום להפוך את , כלומר. איננה מחזקת את הפעילות עצמה, של קנס וכקללה שנגזרה על האדם

דו . ה היא לא לעסוק בפעילות הקשורה בעבודהההדרכ, העבודה לחובה משום הקללה והגרוש

המשמעות הטמונה בהשקפה זו היא כי האדם צריך מחד לעסוק בהשתדלות למען השגת צרכי 

על מנת להיות איש מאמין הוא חייב להאמין בכל ליבו כי עשייה זו , אך מאידך גיסא, היומיום שלו

 .32איננה מועילה כלל

                                                           
  
המשותף לכל : "פט הבאלמשל במש,  הסתירה הזו באה לידי ביטוי לאורך הספר המאמין לעומת המשתדל32

מחד גיסא חייב האדם . ההסברים הוא שיש חיוב גמור על האדם לעשות שני דברים שבעצם סותרים אחד את השני
חויבנו בכל אלו כדי . ומאידך גיסא עליו להאמין שמעשיו אינם מועילים, להשתדל בכל צרכיו כאילו השתדלותו עוזרת

או שיש דין ויש דיין והכל , האם לחשוב שבכוחו ובעוצם ידו השיג, הלהסתיר את נסי ההשגחה ולהשאיר לאדם בחיר
אבל מועיל להשאיר בחירה שבה , ואינו מועיל לתוצאה, אמנם על ידי ההשתדלות נראה כסותר גזרת מלך. בגזרת עליון

סילת מ"מסתבר שזהו גם פירוש הקנס של . וכך גם מתוקן חטאו של האדם הראשון, ממלא האדם את תפקידו בעולמו
  ". כיוון שכל עונש מטרתו תיקון החטא, "ישרים
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מתחזקת התפישה כי אין צורך ) נחמן מברסלבבהשראת רבי  (קונטרס פרנסה טובהב  

הן עלולות אף לגרום לאדם , כי אלו לא רק שלא יביאו לרווח, לטרוח או להתייגע בעבודה קשה

טמון פוטנציאל , בשל בעיותיו שמקורן בטקט המקראי, כלומר בתחום ההשתדלות. 33הפסד

  :  34המעכב את פרנסתו של האדם

  

,  ומתן ומרוויח ממי שנדה לו שהוא על פי הטבעועל כן אפילו מי שעוסק במשא"...

שהרבה טורחין ומיגעין , כאשר אנו רואים. שאין שום טבע כלל, צריך שידע היטב

אדרבה הם מפסידין ממונם על : ומאומה לא יישאר בעמלם, עצמן ביגיעות עצומות

 שכל פרנסה והממון נמשך, על כן צריך האדם להאמין, כנראה בחוש בכל עת, ידי זה

  ).  ד"כ' עמ..." (לאדם רק בהשגחתו יתברך לבד

  

מחד . מתחדד בהקשר זה, תיאור המתח בין ביטחון להשתדלות מולו עומד המאמין הדתי  

חל , ומאידך גיסא, חייב המאמין לעשות מעשי השתדלות הנראים מועילים בכל שטחי חייו, גיסא

ילה הליטאית ניזונה בעניין היחס הקה. עליו איסור להאמין כי השתדלות זו מקדמת אותו בחייו

בפרק על בטחון . מכתב מאליהובין ביטחון והשתדלות בעיקר מכתבי הרב דסלר בספרו 

  ":כמס שפורע"והשתדלות הוא כותב על השתדלותו של האדם 

  

הרי , וכיוון שהשתדל…על כן חייב האדם להשתדל איזו השתדלות כמס שפורע…"

הדרך האמיתי הוא …מיו בחריצות ובהשתדלותואינו צריך לבלות י…יצא ידי חובתו

משם והלאה , כיוון שעשה אדם קצת מלאכה…עושין תורתן עיקר ומלאכתן טפלה…

לחסידות האמיתית , ולבו מוכן',  ואז תישאר דעתו פנוי…אין לו אלא לבטוח בקונו

  ). 137' עמ". (…ולעבודה תמימה

  

                                                           
 בקונטרס פרנסה טובה נעשה גם שימוש במטאפורה של המן על מנת לעודד את האדם לעזוב את עניני הפרנסה 33

, ואז תזכה לפרנסה בנקל, ותתמיד כתורה הקדושה, תראה ודבק את עצמך תמיד בו יתברך! אחי היקר: "ולבטוח באל
אבל אם תהיה חזק בביטחון חזק בו יתברך ותמשיך על עצמך ערבות , ו אותך בכמה מיני ניסיונותואף שבתחילה ינס

מדרש (וכעין שאמרו חכמנו הקדושים : אז תזכה לפרנסה ולעשירות, נעימות זיו האמונה הקדושה ותעסוק בתורה
פרשת , מכלתא(ואמרו .  עין שם-ומתעשר ומצליח, פרנסתו מן התורה, כל העוסק בתורה): פרשת תשא, תנחומא
הוציא להם צלוחית ? במה נתפרנס, אמרו לו? מפני מה אין אתם עוסקין בתורה: בשעה שאמר ירמיה לישראל ): בשלח

הקדוש ברוך , אם תעסקו בתורה, אף אתם: ראו במה נתפרנסו, שהיו עוסקין בתורה, אבותיכם: של מן ואמר להם
  ).   ח"כ-ז"כ' עמ..." ( עין שם-הוא יפרנסכם

 עיצה נוספת המתקשרת לנושא זה קשורה לרעיון כי ההמצאות בעולם הזה קשורה בניסיון בו עומד האדם בעולם 34
וכל , באמת כל מי שרודף בכל יום רק אחריו יתברך: "תפישה זו בהקשר לפרנסה מופיעה בקונטרס פרנסה טובה. הזה

 הוא זוכה שנמשך עליו -ו אמתת מציאותו יתברךומכניס תמיד בדעת, רצונו וכיסופיו הוא רק אליו יתברך, מחשבתו
מנסים אותו בכל מני ניסיונות אם ליבו שלם , אך קודם שזוכה לזה, ונשפע עליו פרנסה והרחבה גדולה, שפע דקדושה
 למען נסותך -כי כל זה ,  ראה לסבול-בכל מני קטנות ודחקות וצר ומכאוב שעובר עליך, ועל כן אהובי אחי, עם אלוהיו
  ). ב"כ' עמ..." (בך שלם עמו יתברךהאם לב
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הוא כותב על מצוות ) ז"תשמ (35פניני אליהו ובאסופת כתבי הרב דסלר במכתב מאליהו  

על האדם , הוא טוען כי גם בעיסוק בענייני השתדלות. הביטחון ועל הצורך להבינה ולהתמודד עמה

  :לזכור כי מדובר בקיום הגזרה שנבעה מן החטא

  

וילמד בספרים מענייני ', יתבונן תמיד ויחשוב עם נפשו במחשבות בטחון בה"

הנחוצה לו יחשוב כי אינו אלא מקיים גזירת וגם בשעת עסקו בהשתדלות , הביטחון

ובזה יחזק בלבבו את , ו"וכי ההשתדלות עצמה לא תועיל לו כלום וכ" בזיעת אפך"

  ).   193' א, ב"י' עמ" (…הביטחון

  

מאבדים מחשיבותם ומוגדרים כגורמים , לפי תפישה זו, המאמץ וההשקעה בעבודה  

 אין לאדם היכולת לשנות את מה שכבר נגזר ההנחה היא כי. המעכבים פרנסה והצלחה כלכלית

מעכב את , על פי גישה זו האדם אשר משקיע בתחומים של עבודה ופרנסה. מראש על ידי האל

בין , או ההכרחי, הרב דסלר כופר בקשר ההגיוני. הופעת הנס ולא מאפשר לאל לדאוג לו לפרנסתו

 שהשתדלותו הטבעית של האדם סיבה ותוצאה ומורה למאמין כי העובדה שהאל בדרך כלל גורם

אינה אלא ניסיון מוסרי שהוצב בפניו כדי שילמד לבטל את היש הטבעי ויפגין את , נושאת פרי

מגישה זו עולות שתי תפישות ). 83' עמ, ו"תשמ, רוס(' הבנתו שהקובע בהנהגת העולם הנו רצון ה

שתי הגישות הללו . 36סיוןאחת היא כי העולם הוא אשליה והשניה היא כי העולם הוא זירה של ני

שאינו משקיע בעבודתו ואינו סומך על חריצותו , מבנות את המודל ההתנהגותי של האדם בקהילה

  .בענייני פרנסה

אחד הסיפורים בהם משתמשים חברי הקהילה על מנת לחזק תפישה זו הוא סיפור המפגש   

אינם עולים , מי הפרנסהכאן מועבר הרעיון לפיו רדיפת ממון והשקעה בתחו. בין יעקב למלאך

הרעיון העולה מסיפור זה מדגיש  כי עבור . בקנה אחד עם האמונה בתורה ואף סותרים אותה

. השקעה זו לא תוסיף על מה שכבר נקבע עבורו מראש, האדם המאמין בהשקעת זמן בעבודה

                                                           
  
מידות והנהגות , מוסר, אמונה,  הוא לקט של דברי הרב דסלר בדרכי לימוד התורה והתפילהפניני אליהו ספר 35

הרב דסלר הוא דמות מרכזית לקהילה . ז בבני ברק"בשנת תשמ, הספר יצא לאור בעריכת דניאל גולדשטוף. טובות
הרב דסלר . טטו אותו וכך גם הספרים העוסקים באמונה והשתדלות ובלימוד תורההליטאית ורבים מהמרואיינים צי

י כהנמן "ח הציע לו הגר"א ברוסיה למשפחת רבנים ידועה והפך לאישיות רבת שם כאשר בשנת תש"נולד בשנת תרנ
  .   להיות שם משגיח רוחני' מפוינביז

  :למשל בשאלה, ות במכתב מאליהו מתייחס הרב דסלר רבות לעניין הנס וההשתדל36
י על "אם כן למה עמס הש, ופרנסתו היא נס כקריעת ים סוף, מאחר שמזונותיו של האדם קצובין לו מן השמיים…"

שיבחין שאין …: "כמו כן הוא מתייחס רבות לעניין העולם כמקום של נסיון" ? האדם את עול ההשתדלות בדרך ארץ
, אבל מי שלא הגיע עדיין לשלמות זו. ת לבדו הוא הפועל"צון השימאחר שר, ואינה אלא ניסיון לבד, בטבע ממש כלל

לא יתנהג , משום חסרון השלמות בהכרתו, ימצא שאין הטבע והנס שווים אצלו לגמרי, וכשיבדוק בדקות בתוך לבבו
ועדיין שייך הוא , מפני שהוא מחויב עדיין לעמוד בניסיון הטבע עד שלמותו, עמו בדרך נס אלא בהנהגה טבעית

  ".   לעסוק במעשים טבעיים וללמוד בשעת מעשה שאין בהם ממש, "בזיעת אפך תאכל לחם"ל
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לות בראיון עם יוחנן בחור ישיבה הוא עושה שימוש בסיפור כדוגמא לחוסר הקשר שבין ההשתד

  :לתוצר

  

אז שואלים אז איפה כל המשפחה שלו לא ראתה , כתוב שיעקב נפגש עם המלאך…"

למה , אז כתוב בתורה שהוא העביר אותם את הנחל  ואז הוא חזר? את המפגש הזה

צדיקים "אז באמת דרשו כי , י אומר שיעקב שכח פח זבל קטן"אז רש? הוא חזר

  "…ממונם חביב עליהם יותר מגופם

רדיפת הממון והאמונה בתורה אינן , המסר של המלאך ברור:  הסיפורוהמסר של

כך לא , כשם שלא ישוו בכלי אחד האש והמים: "כלשון רבנו יונה. יכולות לבוא ביחד

  ).  שערי תשובה(ישוו בלב המאמין אהבת העולם הזה והעולם הבא 

אן כ, כלומר אם אתה מתאמץ להשיג כסף אתה מאבד את רכושך את חייך אפילו

לא משנה כמה אספת בסוף ספרת וגילית שיש בדיוק , כתוב על השתדלות דור המדבר

כלומר זה בא ללמד . מה שהשכן שלך עשה והוא עבד בדיוק שעתיים ואתה עשר שעות

' ראיון מס, יוחנן" (…אותך שלא משנה כמה תשתדל תקבל בדיוק מה שהוקצב לך

2(37 .  

         

ורים המקראיים בהם נעשה שימוש מחזקים את עיקרון מדוגמא זו ניתן לראות כי הסיפ  

סיפורים אלו משולבים פעמים רבות בכתבי הקהילה ובראיונות . האמונה לעומת ההשתדלות

הוא התייחס לשיבוץ הסיפורים בכתבים , בדיון על מקורות  עם בחור  ישיבה.  38השונים

  :   ולמטרתם בהדגמת העקרונות של הביטחון וההשתדלות

  

לתת דוגמאות ] מחבר הספר המאמין לעומת המשתדל[ן הוא מתחיל כא"...

 …ואחר כך יעקב, למשל הספור הראשון הוא על השתדלות אברהם, להשתדלות

לבן אמר לו אני אתן לך , והוא לא שילם לו אז יעקב התחיל לדאוג...שהיה אצל לבן

, זמן כל הצאן המליט רק מה שיעקב בחר כל ה…את הכבשים הנקודים והטלואים

  .ולבן כל הזמן החליף את ההסכם וטען שהצאן הרב שייך לו

                                                           
יום יום לוקטים בני : " בהמשך לדיון זה מצטט המרואיין את סיפור דור המדבר או בדבריו השתדלויות דור המדבר37

כל ). ח"י, ז"ט, מותש" (ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. 'וכך לומדים הם אמונה בה, ישראל מן במדבר
ללמדנו , גם למרבה וגם לממעיט, כשהגיעו לביתם היה לכל אחד בדיוק עומר? המתאמצים לרבות מזונותם מה הרויחו

  ".כי הפרנסה אינה לפי ההשתדלות
: כך למשל בראיון עם בחור ישיבה הוא מספר.  עקרון האמונה וההשתדלות עולה גם מסיפורי חייו של הגאון מוילנה38

קיבל כסף מהקהילה על מנת שיוכל ללמוד , כשהיה רב. ש סיפור מאוד יפה שאהבתי אותו על הגאון מוילנהי"...
אחרי מלא שנים לפני שהשמש נפטר הוא התוודה שכל אותם שנים לא . ק על ידי השמש'והכסף הועבר לו כל חודש בצ

עם , א לא אמר כל השנים שום דבר"אז הוא אומר באמת למה הגר, א אלא שלשל אותו לכיסו"העביר את הכסף לגר
מתייחס לגרסה בספר המאמין לעומת [אז לזה הספר , לחנך יותר טוב, הכסף היה יכול ללמוד תורה טוב יותר

הרי . א  שגם אם ישיג כסף לא ישתפר מצבו "שברור היה לגר, חייבים אנו לומר: "נותן את התשובה] 'המשתדל פרק ה
לכן אם לא . וגם איש אינו יכול להפחית את תקציבו,  ממה שהוקצב לו לפי מעשיואין לאדם כל אפשרות להשיג יותר

וגם להלבין את פניו של , להשתדל ללא תועלת, מדוע אם כן. היה נאבד הכסף בדרכים אחרות, היה השמש גונב ממנו
עדיין ,  או משהולא כי לא מצליח לך בעסקים, אפילו שאתה לא מקבל כסף בעצם כתוצאה מעוול שנגרם לך?  הָשַמש

  ".…הוא אומר זה גזרת השם
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אלוקי אברהם ופחד יצחק היה , לולי אלוקי אבי: "לכן מעיד יעקב בסוף דבריו ללבן"

כאן הוא מסכם מכל ההשתדלויות לא יצא ). בראשית" (כי אתה ריקם על שלחתני, לי

  ).'המאמין לעומת המשתדל פרק ד(מאומה 

, הפרנסה והנכסים אינם בגלל השתדלויות: נה של הספר כולוואז שימי לב למסק

אם אני מפרש זאת הכוונה כי אם אתה צדיק . על פי זכויותינו', אלא רק לפי גזרת ה

 זה כתוב בפרוש … כמו סיפור המן שהוא משל לכל העניין הזה…כמו יעקב אז זהו

ראו כמו ת, בתורה הדבר הזה השם  ציווה לשמור את מצוות המן לכל הדורות

אנשים יודעים . שהייתה הנהגת המן במדבר כך תהיה הנהגת הפרנסה לכל הדורות

  ..." זאת ומצטטים זאת

  

מופיעה בכתבים רבים גם התייחסות לחובת , לצד חיזוק העיקרון של חובת הביטחון באל  

 כפי שראינו גם בדיון על(כותבים רבים מדגישים , כלומר. ההשתדלות על פי מדרגות האמונה

, כי אין מדובר בהגדרה של פאסיביות התנהגותית מוחלטת עבור כל המאמינים הדתיים, )פרישות

תפישה זו מראה על קיומה של  . אלא שחלקם מונחים גם לפעול ולהיות אקטיביים בפרנסה

היררכיה באמונה ומציינת כי רק מי שמוגדר כתלמיד חכם או צדיק יכול לצפות כי מכלול 

הנביאים והצדיקים מונחים להתקיים , בעלי המדרגה הגבוהה.  מן השמייםמזונותיו יבואו לו

  . 39במצב של פאסיביות ונסיגה מוחלטת מן העולם

הגישה המעודדת אמונה ופאסיביות בעולם , לצד הופעתו של עיקרון זה במספר כתבים  

ל הגברים גישה זו מוצגת כאידיאל לכל. הגשמי שכיחה יותר וזוכה לחיזוקים רבים יותר בספרות

דרשת בסיפור ). 'פרק ה (המאמין לעומת המשתדלהמחשה לעניין זה עולה בספר . בקהילה

  : מוצג מקרה בו מועלה רעיון הביטחון כאידיאלהאלשיך

  

ואמר שהבוטח בלב שלם שמזונותיו , האלשיך הקדוש דרש בענייני ביטחון"...

, ון אחד את הדבריםשמע עגל. קצובים לו אינו צריך לעשות שום השתדלות לפרנסתו

ובא לשבת , הוא מכר את הסוס והעגלה שלו. וקבל על עצמו להתנהג כבוטח שלם

לאחר כמה ימים באה אשתו . למרות מחאותיהם של בני משפחתו, בבית המדרש

  !...".עם עגלה מלאה מטבעות זהב, והודיעה לו שהסוס שהיה שלהם חזר הביתה

  

. כפי שהופיעו בספרות הילדים על צדיקים וניסיםסיפור זה הוא המשך ישיר לסיפורי הנס   

. מופיע העגלון כדמות צדיק השם מבטחו באל לפרנסתו, בדומה לסיפורי הצדיקים, גם כאן

                                                           
  
 תפישה זו מופיעה בכל הספרים העוסקים בנושא והיא עולה פעמים רבות בדיון על ביטחון והשתדלות ביחסי 39

כאן מודגש כי אין להפוך את . כך למשל מתוארים האבות כעובדים למרות שנחשבו צדיקים. המאמין לעולם הפרנסה
ועל זה כתיב , וגם האבות אברהם ויעקב עסקו במקנה צאן ויצחק עסק בזריעת קרקע: "...ותעניין הביטחון פתח לעצל

ויש להישמר פן יתחלף בין העצל הראוי לגנאי לבין בעל ). 'ב, ח"קכ, תהילים" (יגיעת כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך"
  ).    ז"ס' עמ, ח"תשנ, וגשל..." (הביטחון הראוי לשבח
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עידוד לשבת בבית המדרש ללמוד , הסיפור מבטא גישה פאסיבית של האדם ביחס למצבו הכלכלי

עלה סיפור זה ,  עם תלמידי ישיבהבשיחות. תורה ולא להיות מעורב או טרוד בענייני העולם הזה

המתח התחדד כאשר . כאשר שאלתי לפשרו התעורר בלבול רב בקרב המרואיינים. פעמים רבות

קטע מראיון שיעור : (עלו שאלות המתייחסות לקשר בין אידיאל זה לחוויית חייהם כלמדנים

  ):שהתמקד בעניין אמונה והשתדלות

  

ואמר שהבוטח בלב , א דרש בענייני בטחוןבדרשת האלשיך הקדוש רואים כי הו"... 

שימי לב "...שלם שמזונותיו קצובים לו אינו צריך לעשות שום השתדלות לפרנסתו

, אנחנו תמיד ראינו שאי אפשר לשבת בטל! שזה פעם ראשונה שרואים זאת במפורש

  …תמיד נאמר בכל אשר תעשה ופה כתוב ממש שב בבית ותקבל הכל

עגלון שעזב את עבודתו מכר את הסוס , זק את הענייןואז הסיפור של העגלון מח

 לאחר כמה ימים הסוס …למרות המחאה של משפחתו, והעגלה והלך לבית המדרש

  !  אני מת לנסות את זה…חזר מלא זהב

. לפי המשך הסיפור יש אנשים שגם יעשו את זה אבל לא יקבלו את הסוס עם הזהב

רה לחלק כך וחלק כך והוא אמר התלמידים של האלשיך שאלו אותו מדוע זה קו

יכול , ומוכן להשליך נפשו על דרכי הקוצב, רק מי שבאמת בוטח בכל ליבו: "להם

אבל אלו שביטחונם חסר חייבים לעשות . לזכות ולקבל ללא שום השתדלות

 יש ספר אמונה … תקבל רק אם יגיע לך…רק מי שבוטח בכל ליבו יקבל". השתדלות

הוא כותב על הביטחון משהו חדש בשבילי אני תמיד וביטחון של החזון איש שם 

חשבתי אם אתה בוטח בשם הוא יציל אותך אז אם אדם נמצא בספינה טובעת הוא 

 מידת הביטחון הוא … הוא כותב שם לא…יציל אותו אז הוא יציל אותו' בוטח שה

כלומר הכל בהשגחה אם ניצלת זה , אם שתבטח שאם תטבע זה בשל רצון השם

אבל זה יותר ביטחון ?  זה מפחיד לא… ואם טבעת אז היית צריך לטבועבעזרת השם

  " …הגורל כבר נקבע? בעיני

  

המרואיין מסביר את . כאן עולה פרשנות של המרואיין לספר העוסק בנושא האמונה  

לפיו רק מי שהוא בעל האמונה החזקה ידאג האל לפרנסתו ללא כל , המוטיב החוזר בספרות זו

פרק , שער הביטחון (חובת הלבבותחור הישיבה מתייחס להסבר העולה בספר ב. השתדלות מצדו

על , הראשון: הוא מסביר את הפסוק כדיון בדבר החובה להשתדלות משני טעמים עיקריים). 'ג

האם תבחר בדרך החטא , כלומר, מנת לבחון את נפש האדם בעולם הזה ויחסה למצוות ועבירות

הבא  לבחון כיצד ינהג האדם , 40חינוכי-וך במבחן מוסריהטעם השני כר. או האמונה התמימה

                                                           
על כך מפרט בחור ). שמחה זיסל מקלם' ר" (חכמה ומוסר"ן הטבוע בהשתדלות עולה גם בספר  תפישה זו של הניסיו40

אבל פה הוא אומר אם אדם יקבל את צרכיו , ראינו שאדם מקבל את ברכתו לפי מעשיו): "... שיעור-בראיון(הישיבה 
 זה בצורה ברורה שאדם אז התשובה היא פשוטה שאם באמת נראה את" רשע וטוב לו צדיק ורע לו"לפי מעשיו או 

בעיקרון הוא אומר לפי ,  יש פה בעצם לפי דעתי סתירה גדולה…צדיק הוא זה שיש לו כסף  אז לא הייתה לנו הבחירה
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האם יסחף במאמציו בעולם הזה על מנת . למרות שאין בהשתדלות כל תועלת אישית, בעולם הזה

  . יעשה את המינימום וישקיע עצמו בחיי הרוח, להשיג צרכיו או שינהג כיהודי מאמין

. ו ממלא האדם תפקיד בעולם הזההפתרון המוצע לסתירות אלו נעוץ בעיקרון הבחירה לפי  

האדם הוא בעל . בעוד המטרה היא תיקון החטא, כל תפקידו של האדם כרוך בניסיון בעולם הזה

בו , כדי שתהיה לו בחירה ברא האל את העולם הגשמי. יכולת בחירה אבל  יש ליכולת זו מטרה

שר עוצבה עבור האדם העולם הזה מצטייר כמעין תפאורה א. עומד האדם בניסיון על ידי מעשים

כפי שעולה (הצבתו של האדם בעולם הזה היא למטרה ברורה , לפיכך. על מנת שיתנסה באמונתו

  ):41בקונטרס תמים תהיה

  

הוא בבחינת סולם מוצב ארצה , בקיום מצוותיו' והנה האדם ההולך בדרכי ה"...

לותיו ובכוח תפי, וראשו מגיע השמימה באמצעות נשמתו האצולה מתחת כסא הכבוד

ובקשותיו יכול לעורר ולהמשיך השפעות דקדושה מרום המעלות כפי המצטרך 

  ).   ד"י' עמ, ו"תשנ, הרב יעקב משה הלל..." (לטובת הכלל והפרט

  

החובה להתייגע בעולם . פעמים רבות משולבת תפישת הניסיון עם תפישת ההצלה מן החטא  

הן (פעמים רבות , כמו כן. עבירהמוסברת כסוג של הצלת האדם מלעבור , הזה למרות הכל

כאשר מדובר בהתייגעות היא איננה עולה בהקשר לתחומי  ) בטקסטים החסידיים והן בליטאיים

ההתעלות הרוחנית היא המצילה את האדם מן החטא . הפרנסה אלא קשורה ללימוד התורה

  : זה מופיעה עצה זו) ברסלב(בטקסט חסידי .  הפונטציאלי

                                                                                                                                                                      
את ,  וכדי להסתיר את זה…מעשיך תקבל פרנסה אל תשאל אותי אבל חצי מעולם הוא רשע גמור אבל יש לו מלא כסף

אתה יכול לחשוב שמעשיך ישיגו את . א,  הדילמה כפולה…" ים את הנסאנו מסתיר "…את העניין הזה, הכלל הזה
אבל גם אתה רשע אתה עדיין , לא יעזור לך כמה שתשתדל האל ייתן לך כמה שהוא קוצב. תוצאה ואתה בוטח בשם ב
 כל הקטע של צדיק ורע לו זה …שזה ניסיון! אם אתה רשע וקיבלת אז מה תחשוב , יכול לחשוב שהשם ייתן לך

  "…יסיון הזההנ
הוא נכתב על ידי . בירושלים" אהבת שלום"ו על ידי המכון להוצאת ספרים " יצא לאור בתשנקונטרס תמים תהיה  41

ל וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים "לבאר על פי דברי חז: "ומטרתו, הרב יעקב משה הלל ראש ישיבת אהבת שלום
על כל צרה שלא ' תנו הקדושה להיות תמים באמונת הבורא יתוכן על פי דעת המקובלים האמיתיים את מצוות תור

גם מברר האיסור לדרוש בקוסמים …תבוא ולצפות לישועת השם על ידי תשובה צדקה תפילה ומעשים טובים
הספר עוסק בהתנגדויות לאמונות בדמויות ..." מנחשים ומגידי עתידות וכדומה ואיסור השתמשות בקבלה מעשית

ניתן ללמוד על האיום של תופעות אלו ממכתב ההסכמה מטעם ראשי העדה . ידי עתידותהמחוללות ניסים ומג
בהיות כי נתברר שבשנים האחרונות קמו אנשי דלא מעלי מעדות שונות שמתחזים : "...החרדית המצורף לספר

ם ותכסיסיהם וחזות, באצטלה של פועלי ישועות ומגידי עתידות ומשתמשים בכל מני אופנים ופעולות שונים ומשונים
הפונים אליהם לישועה מפאת , ל"ומתעללים בממונם וגופם של תמימי דרך המדוכאים בצרות רח, מטעה את הבריות

וכבר באו אלינו כמה וכמה תלונות על מכשולים שונים . השמועות הכוזבות והמדומינות שמפרסמים המה ואנשיהם
ובניהם שמתייהרים שיד להם כאילו בקבלה מעשית . ו"והסכנה והמכשלה רבה יום יום ח, שיצאו מתחת ידיהם

). 13-14' עמ..." (ל"ומהם המשתמשים בשמות ובכוחות הטומאה רח, ק"והשבעות וכדומה שידוע חומר האיסור בסה
: בו הוא כותב, ז"שנכתב על ידי הרב יצחק כדורי בתשמ, כדאי לשים לב למכתב הסכמה נוסף המצורף לספר

כולם פה אחד אסרו הגורלות , ו"וגם על הסכמות הרבנים הגדולים הי, תמים תהיהעברתי על כל הקונטרס "...
בקיאות גדולה מן הפשטנים , ומעלת כבודו הביא כל דברי האוסרים מן הראשונים ועד האחרונים. והקמיעים

ואין , ובכללם גם הקמיעות אשר נתפשטו זה כמה שנים. הפוסקים והמקובלים על איסור קבלה מעשית והעונש שלה
כל , א אשר כל רז לא אניס ליה"חזרנו לדברי הרב ידידנו הנכבד הרב הגדול והמקובל רבי יעקב הלל שליט...פוצה פה

ומרמים הבאים , כוונתו לטובה להציל את עמו ישראל מאותם האנשים המשתמשים בכשפים ושדים להראות כוחם
, שדים עם שמות מלאכים, בים קודש בחולולפעמים מער, ועושים השבעות, ודורשים הרבה כסף מהם, אליהם

על כן הירא דבר השם ירחק . ויש קמיעין אינם אלא קשקושים, לא מרגישים, ולפעמים גורמים נזקים גם לשואליהם
  ).    20..." (מהם מקבלה מעשית



  197  
  

  

למה ברא השם יתברך כך שיצטרך האדם : ים ומקשיםהרבה אנשים שואל"...

אך באמת צריך ! הלא הוא יכול לפרנסו בסיכה קלה? להתייגע כל כך עבור פרנסתו

מה , כי טרדת הפרנסה היא להציל את האדם שלא יהיה פנוי לעבור עבירה, שתדע

כי התורה בעצמה , אין צריך לטרוח בפרנסה, שאין כן מי שזוכה להתייגע בתורה

ומחמת שלא כל אחד יכול ללמוד ולעסוק בתורה , ילתו מעברה ומן החטאמצ

סופה , כל תורה שאין עמה מלאכה): 'אבות פרק ב(ועל כן אמרו חכמינו , בקביעות

וכך האדם הוא עסוק , וטוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון: בטלה

ם להתייגע כלל עבור הם אין צריכי, מה שאין כן הצדיקים שתורתם אמנותם, תמיד

  ).   ב"ל' עמ, קונטרס פרנסה טובה!..." (אשריהם ואשרי חלקם, פרנסתם

  

ההשקפה לפיה ההשתדלות בעולם הזה היא רק כלי לשם הצלה מן החטא מופיעה בכתבים   

לפי , כלומר. ההדרכה היא כי אין האדם צריך לראות בפעולתו היומיומית מכשיר להצלחה.  רבים

ההשקעה בתחומי החול . קשר סיבתי בין מה שהאדם עושה בעולם לבין ההצלחהאין , תפישה זו

שהיא , לאמונה) כפי שכבר ראינו קודם(ההשקעה היא גם מכשול , לא תועיל במאום ויתרה מזו

  : כותב הרב ווגשל ספר בטחון חי ב . המצב הנחוץ לחיי המאמין בקהילה

  

אל ,  בסיבה שהוא משתדל בהשאדם הרואה הצלחה בפעולתו ותולה את ההצלחה"...

ושאם יתמיד על הסיבה (, יחשוב כי הצלחתו באה מחמת שהוא עסק באותה סיבה

ולכן אל יתרגל באותה סיבה ואל . 'כי הסיבה לא תועיל אלא ברשות ה) וודאי יצליח

יהיה להוט אחריה ואל יוסיף להחזיק בה ולדבק באותה סיבה על סמך שרבוי העסק 

ויטה ליבו ללא סיבה ולא ,  כי אם יעשה כן ייחלש בטחונו בשם.בסיבה ירבה לו ברכה

חובת [ה "כוונת החו...'אלא יחשוב שכל מה שהרוויח היה מחמת שכן קבע לו ה. 'לה

היא להדגיש שאל יבוא לידי מסקנה שעצם ההשתדלות הייתה הסיבה ] הלבבות

' ם אין חפץ הוא', ההצלחה היא אך ורק בידי ה. כי זה אינו', בלתי עזר ה, להצלחה

  ).   ד"ע' עמ, ח"תשנ, וגשל..." (שישיג מה שהשיג לא תועיל כל השתדלותו

  

המפתח . הגישה המועברת כאן איננה מעודדת את הפרט להשקיע יותר בפיתוח עסקיו  

אינו תלוי בעבודה ואין המאמץ בה יכול להעלות את המאמין למדרגה , לפי גישה זו, להצלחה

איננה טמונה , העשייה שעשויה להוביל לשינוי. מן לבחירה אלוהיתגבוהה יותר או להוות סי

התוצר הכלכלי של האדם אינו . אלא מרוכזת כולה בפעולה הרוחנית, בתחום העבודה החומרית

עושר ועוני אינם , לפיכך. אלא כמצב נתון שנקבע על ידי האל, מוגדר כהצלחה או ככישלון

לכמות העבודה והזמן שהשקיע או לחריצותו , מוגדרים כבעלי קשר ישיר לפועלו של הפרט

  .    אלא נתפשים כחלק מהמדרגות הרוחניות בהן הוא פועל, בעבודה
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הוא . ניתן למצוא התייחסות דומה לרעיון זה) ג"צ' עמ, בספר שיח החיים(אצל פרידלנדר   

שיפור  דרך ה,"אלא המפתח נמצא בתוך האדם עצמו, אין הכלים תורמים לשיפור האדם"קובע כי 

  :לפיכך הוא מוסיף. במישור הרוחני

  

אילו הייתי יותר , בחושבו לי יש פחות כלים, אל יתלה האדם האשמה בכלים"...

 אז הייתי - אילו היה לי יותר רכוש וכן הלאה, אלו היו לי יותר שנים לחיות, חכם

לא הכלים מוסיפים אלא הכל טמון , מחשבה זו איננה נכונה. ה"יכול לעבוד את הקב

ה נותן לך " שהקב- ' חובת הלבבות'וזהו יסוד גדול שאומר לנו כאן בעל ... בי עצמי

אך אם אתה לוקח מהכלים שלך , ואין לך מותרות, בדיוק את מה שאתה צריך

ואינך , אין לך, יותר מהצורך, כיוון שמה שאתה צריך יש לך.  יחסר לך-ומבזבזם 

אם נצלת אותו עד ,  וחשבון לבדוקעל כל כלי צריך לתת דין. יכול לזרוק סתם כלים

 אזי - לכשיחתור האדם לקראת עלייתו העצמית ושיפור מידותיו... תומו אם לאו

  ). ד" צ-ג"צ' עמ..." (בכך יעלה את הכלים עמו, כאשר הוא יעלה

  

מתחדדים , המתחים העולים מן הדיון בספרות הרבנית ביחסים בין אמונה להשתדלות  

עם בחור ישיבה נסוב הדיון סביב השאלות ביחסי האמונה ") שיעור("ן בראיו, כך למשל. בראיונות

המרואיין מתייחס לכללים המנחים . המאמין לעומת המשתדלוההשתדלות  העולות מתוך הספר 

  ):תוצאות ההשתדלות בפרנסההמרואיין התייחס בעיקר לפרק ( את המאמין ביחס לעבודתו

  

 האדם קצובין לו מראש השנה ועד מזונותיו של: "בחור הישיבה קורא מהספר…"

שהשתדלותו , לכן חייב להיות ברור לכל אדם). ". ז"ט, מסכת ביצה(יום הכיפורים 

מוסיפה הגמרא . לא תוסיף לו מאומה על מה שנקצב לו בראש השנה לפי זכויותיו

הרי אין , אם כך". חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה): "י(בבבא בתרא 

מדוע . ולא למנוע מעצמו נזקים והפסדים, דם להוסיף על פרנסתובאפשרותו של א

מה מועילה ? כדי לצבור כסף, אם כן רוב העולם משקיעים את מיטב מרצם וזמנם

. והוא ממהר, משל לאדם הנוסע ברכבת: החפץ חיים נוהג היה לומר? השתדלות זו

מנם יגיע מהר האם א. הוא עומד ודוחף את הקרון מבפנים, לכן כדי לזרז את הרכבת

כל הדוחק ): "ג"עירובין י(כדרשת הגמרא . כך המאמצים להגדיל את הפרנסה? יותר

האם ". מתייגע להעשיר ולהתגדל: "י"ומסביר רש".  השעה דוחקתו-את השעה 

המאמין לעומת : "מתוך(? או יותר מכך, השתדלות מיותרת רק איננה מועילה

  ). 'פרק ד, המשתדל

 מה זה אומר שלא משנה אם תעבוד או לא תעבוד כבר  כבר:בחור הישיבה אומר

בשני הפנים גם אם זה קצת וגם אם זה . קבעו לך מכסה מסוימת ואותה תקבל

לא צריך לעבוד הרבה בשביל לקבל וגם אם קצבו לך קצת זה לא יעזור אם ... הרבה

  . תעבוד הרבה

א תוסיף לו שהשתדלותו ל, לכן חייב להיות ברור לכל אדם ":הוא קורא מן הספר

הרי אין באפשרותו של אדם …"מאומה על מה שנקצב לו בראש השנה לפי זכויותיו
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המשל של הרכבת מחזק "...ולא למנוע מעצמו נזקים והפסדים, להוסיף על פרנסתו

אל ,  אל תתעסק יותר מדי בעבודה שלך אל תתפתח יותר מדי בעבודה שלך-נקודה זו

  הוא בעצם אומר …תפק במה שקבעו לךתשקיע המון שעות בקריירה שלך אלא תס

לך אתה  יכול להתעסק בעבודה שעה אחת ביום ולקבל אותו הדבר אם היית עובד 

זה הולך לפי התפישה ? נכון? מי האידיוט הזה?  אז מי יעבוד עשר שעות…שעות

! החילונית הפשוטה אתה אומר אתה מרוויח לפי כמות העבודה שהושקעה בעבודה

 … אתה תקבל אותו הדבר אם תשקיע מעט או הרבה…א ולא כאן הוא אומר לך ל

ראינו ] בספר[ הוא אומר …את צריכה לדעת קיים בכל ישיבה...והספר הזה

 השאלה שלו האם היא רק לא מועילה או שהיא גם יוצרת …שההשתדלות מיותרת

כל הדוחק את "…הוא טוען שאדם שרוצה להשתדל בעבודתו גם יפסיד כסף? הפסד

  "…זהו העיקרון הכללי של הספר, "  דוחקתו השעה-השעה

  

בעקבות זאת  . כאן מובאת לפנינו תפישה כי פרנסתו של האדם נקבעה לו עוד טרם לידתו  

מעשי ההשתדלות לא יוסיפו לאדם שכר על . אין ביכולתו לשנות מאומה על ידי ההשתדלות בעולם

, הזה בענייני קיום ופרנסההפחד והחרדה שיש לאדם בעולם , בדרך זו.  מה שנפסק לו מראש

מעבר זה אמור לשחרר את האדם מדאגות הקיום . מועברים מתחום הפרט לתחום חובתו של האל

מכאן מתחזקת . בד בבד מתחזקת תחושת האמונה שאמורה להחליף את החרדה הקיומית. הפיזי

זר הכל כבר נג, התפישה כי הטרחה או ההשקעה בעבודה הן מיותרות שכן בממדים הגשמיים

החריצות בה , עבודת האל: בממדי האמונה הכל פתוח, לעומת זאת. מראש ולא ניתן לשינוי

מרואיינים הצביעו על . וההשקעה הם שיקבעו את מקומו של המאמין בעולם הזה ובעולם הבא

  .המחדד את הגישה לפיה האדם מצוי במבחן, הקושי העולה מתפישה זו

 המעמידה את העולם ,המבחן הגדול היא סיפור תימה מרכזית העולה בהקשר זה בראיונות  

מבחן זה מתעורר בחיי היום יום בעיקר באותם זמנים בהם נוצרת הזדמנות . הזה כאמצעי לניסיון

או שחיי הדוחק מחייבים את הפרט לצאת לעבוד לפרנסת הבית בשעה שהוא , מיוחדת לעסקה

 שוחחנו על דמותו של אביו סיפר כאשר, ") סף- איש "עם (בריאיון . הקדיש עצמו לעולם התורה

המרואיין על הדילמה מולה עמד האב עוד לפני שנולד ועל וההשלכות של החלטה זו על המשפחה 

כתלמיד , אמו עבדה לפרנסת הבית משום שהאב, הוא מספר, כבן למשפחה מרובת ילדים. כולה

 בתקופה מסוימת .את האב הוא מתאר כאדם כשרוני ותלמיד חכם. חכם הקדיש את זמנו ללימוד

בתקופה זו פנו אל האב גורמים שריחמו . בחיי המשפחה התדרדר המצב הכלכלי הפך קשה מנשוא

לאחר לבטים רבים והתנגדות מצד אישתו . על המשפחה והציעו לו הצעה של עסקת קרקעות טובה

מתוך התחשבות במצב בכלכלי הבלתי נסבל של , הסכים האב בכל זאת לקחת את העסקה
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 המרואיין מספר כי  האב הצליח להרוויח מן העסקה הזו לרווחת המשפחה ואף חזר .משפחתו

  . ללימודים לאחר מכן

בשיחה שהייתה לו עם אמו פנה אליה בתמימות ואמר לה כי ניתן היה , לימים כאשר גדל  

היא הוסיפה , באותו הרגע פרצה אמו בבכי מר. לקרא לה חנה ושבעת בניה אם היה נולד לה עוד בן

. כי נולד לה בן נוסף שמת עוד טרם הוא עצמו נולד, אמרה לו כי אכן ניתן היה לכנות אותה כךו

השנים בהן עזב האב את לימודיו לטובת עסקים נתפשו בעיני האם כביטול תורה שנעשה בביתה 

לימוד תורה נתפש כמצווה הגדולה ביותר של האדם הדתי . ונקשרו לאירוע הטראגי של מות בנה

ההיסטוריה המשפחתית ניזוקה ממה שהוגדר כחולשתו האמונתית של . יות הרבה ביותרוכן כאחר

  .            האב וכישלונו במצוות הביטחון

פתרון . סיפורים מסוג זה מופעים גם בספרי הדרכה רבים לבני ישיבה וספרי הדרכה לנשים  

 זאת למשל בסיפור ניתן לראות. הדילמה שבין יציאה לעבודה והמשך החיים התורניים ברור

  ): ח"כ' עמ, ח"תשנ(הרב ווגשל מספר . 42אושרה של אשת תלמיד חכםהמובא בספר 

  

לאחר שנות . הנה סיפור אחד מיני רבים שפרטיו ידועים לי מבעלי הדבר עצמם…"

אולם לא . יצא תלמיד חכם אחד להרביץ תורה במוסד מסוים" כולל"לימוד רבות ב

: שתי אפשרויות עמדו בפניו. ו ונותר ללא הכנסהעבר זמן רב והוא איבד את משרת

. כדי להשיא את בנותיו בבוא העת או להיכנס לעסקים, להשתמש בחסכונות שחסך

אשתו התנגדה בתוקף לאפשרות השניה והציעה להשתמש בחסכונות עתה ולבטוח 

. שיספק להם את מחסורם ויזמן לבעלה משרה תורנית בעת שיעלה רצון מלפניו' בה

הבעל היה שמח לחזור ללימודיו . עמדו בני הזוג בפני אתגר וניסיון בביטחוןלמעשה 

מכיוון שלא קל . אם רב היה פוסק שאכן זו הדרך הנכונה בנסיבות כאלה, "כולל"ב

לא נתנה לו תשובה מידית והחלטית אלא יעצו לו , לפסוק שאלה בביטחון לאחרים

המתין הבעל ' טחונה החזק בהבתמיכת האישה וב. יעזור'  אולי ה-לחכות עוד מעט

וכעבור ארבעה שבועות בלבד הוצעה לו משרת הוראה שזה עתה ', לישועת ה

  ".      נתפנתה

                                                           
: םהספר מחולק לשניי. ח בירושלים" מאת הרב שאול וגשל פורסם בשנת תשנאושרה של אשת תלמיד חכם הספר 42

ניתן ללמוד על הספר וייעודו מתוך .  חיי הנישואין ייעוץ והדרכה-'וחלק ב,  אושרה של אשת תלמיד חכם- 'חלק א
 לחזות בתקומתו של עולם התורה חוזר ומהדהד - בשנים שלאחר מלחמת העולם- העולם היהודי זכה…: "ההקדמה

רבי אהרון קוטלר , ם החזון איש בארץ ישראלבניה, זכינו לראות במאמץ של גדולי הדור ההוא. בארבע כנפות הארץ
אבני , שהניחו יסודות חדשים לבנין ישיבות וכוללים, דסלר באנגליה זכר צדיקים לברכה. מאמריקה ורבי אליהו א
יחד עם זאת זכינו לראות את מוסדות . בהם התקבצו לומדים שעשו תורתם אומנותם, פינה לחידוש בתי המדרש
המעניקה , הכנתן למשימה הנאצלת,  התפקיד החשוב והמשמעותי ביותר לחינוך בנותינוהחינוך לבנות ממלאים את

 עשויה לעיתים להערים קשיים בחייה - משימה נעלה זו של נישואין לבן תורה. והיא נישואין לבן תורה: סיפוק ותמורה
לא מבינה את ההשפעה אשר יש ואין היא מסוגלת להעריך נכונה את החשיבות של לימוד תורה ו, של אישה צעירה

גורם נוסף . הטובה על התפתחותו הרוחנית של בעלה על ידי הכרת חכמת התורה ועיצוב אישיותו ומידותיו האנושיות
הן עסוקות בעבודות הבית המונוטוניות והמעייפות ובעקבות כך נוצר אצלן : העומד בעוכריהן של נשים בדרך כלל

לא דבר ולא חצי דבר לעצם לימוד , ל הבעל ולא זוכות לתרום כלוםרושם מוטעה כאילו אין להם חלק בתורתו ש
להאמין בכוחן ולהוכיח את , לחזק את ביטחונן של בנות התורה, החוברת שלפנינו נועדה על כן. התורה והאדרתה

, לעודד ולחזק את רוחן תוך הארת גדולתם של תומכי תורה ושל כל הקשורים לתורה באיזו אופן שהוא, תרומתן
אשרי לו בעולם הזה וטובה רבה לאין , לומד או תומך, במישרין או בעקיפין, וד ולהיווכח שכל מי שעוסק בתורהללמ

           ."…שעור מצפה לו בעולם הבא
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, הדרישה להישאר בעולם התורה והמתח העולה מן היחס להשתדלות יצרו בלבול ומתח רב  

י הישיבה אצל בחור. כאשר נתבקשו המרואיינים להתייחס לקשר בין אידיאל זה וחייהם הפרטיים

עלתה פעמים רבות תמיהה כאשר התייחסנו לתוכניות שלהם , עמם שוחחתי על נושאים אלו

משנה (ניתן לראות תגובה זו מתוך הדיון על .  לעתיד וליישום אידיאל זה בחיי היומיום שלהם

  :  ההקבלה לציפורים  שאין להן דאגות פרנסה והרעיון להתנהג כמותן) במסכת קידושין

  

ולא עשירות , שלא עניות מן האומנות: "חרונה במסכת קידושין אומרתהמשנה הא"

ראית מימיך חיה : רבי שמעון בן אלעזר אומר". אלא הכל לפי זכותו, מן האומנות

, והלא לא נבראו אלא לשמשני. והם מתפרנסים שלא בצער? ועוף שיש להם אומנות

 אלא שהורעתי מעשי ?אינו דין שאתפרנס שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני

  "...וקפחתי את פרנסתי

אנחנו כמו הציפורים מישהו , האם יש פה אלמנט מטפורי של החיה והעוף: שאלה 

ואנו חיים מהיום למחר כמו " אלא לשמשני"משגיח עלינו מלמעלה כי הם נבראו 

  ?  הציפורים

השאלה  אז כאן … במשנה בקידושין זה מופיע והפרוש טוב…יפה זה נכון מאוד,  כן

למה שאדם ילמד אומנות כמו המקורות שראינו ? למה אנחנו צריכים אומנות

  ?  אין אדם ללא אומנות- בפגישה הראשונה שלנו

כאן רואים שלחיה ולעוף אין להם . לא צריך את זה לפי הספרים הללו שראינו? למה

כאן הוא גם מראה שלא , אומנות אבל הם מתפרנסים בדרך זו או אחרת וחיים

, שבאמת גם החיות מתפרנסות... בואי ננסה לתת תשובה לכל השאלות הללו! בצער

אלא הן הולכות ומחפשות את טרפן ואת , הם לא אנשי מחשבים, אין להן אומנות

 אולי זה …הן לא מתות מרעב הם אוכלות ויש מאזן של הטבע והכל בסדר, מזונן

ולא להגיד מה , אומנותולא תצטרך איזה , משל שבסופו של דבר מזונותיך ימצאו לך

בעצם מה זה אומנות זה . מי שיש לו אוכל היום לא צריך לדאוג למחר, יהיה מחר

זה לא לסמוך באל ולהיות בטוח אלא אני לומד עכשיו ארבע , להבטיח ביטחון כלכלי

 שנה של פרנסה כי אני שואל את עצמי מה 20שנים מחשבים כדי להבטיח לעצמי 

אל תבנה על אומנות אלא תאמין , זה מה שהוא אומר, יהיה מחר כי אני לא בטוח

 חיות אין להם אומנות וכל יום הן מוצאות את מזונם אז גם אתה …שתמיד יהיה לך

מה לא נעבוד לא נפתח את ...  אני אומר את הפשט אבל קשה לי לקבל את זה…ככה

אני ,  יש פה המון ניואנסים זה בעייתי…נהיה כמו החיות, לא נשכלל אותו, העולם

במובן הזה . למשל רוצה לעבוד מתוך עניין בעבודה ומתוך רצון להרוויח את לחמי

 לפי הטקסט הזה אני לא בטוח שרוב האנשים חיים לפי זה כי בסופו …אני לא דתי

  "…של דבר החיים חזקים יותר
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אך תמונת . אמונה באל, המרואיין חוזר על האידיאל ומבהיר את הרעיון העומד מאחוריו  

אשר בעתיד אמור , לם זו מתערערת כאשר הוא מתבקש ליישמה לתוך חיי היומיום שלו כלמדןעו

אבל מציין , הוא מביע את רצונו לעבוד על מנת להרוויח את לחמו. להתחתן ולפרנס את משפחתו

הרצון , לפי השקפה זו. באותה שורה כי על פי אמות מידה אלו הוא מפסיק להיות אדם חרדי

כאשר הוא .  או להפיק עניין מחיי העבודה אינם חלק מתפישת העולם הדתיתלעבוד ולהרוויח

 הוא מתייחס לקשיים הנובעים מן הדרישה לנסות ולחיות על ,"החיים חזקים יותר"אומר לבסוף 

המרואיין רואה בצורך וברצון לעבוד כוחות חזקים של העולם הזה , במובן זה. פי האידיאל

הנס .  דרישה אותה הוא מעוניין לממש,  הדורש לבטוח באלההפוכים במהותם לאידיאל הדתי

אלא הוא יסוד , איננו מהווה פתרון למצוקת החיים שיוצרת האמונה, העומד במרכז השקפה זו

אמונה מסוג . האמונה בכוחות האל היא שאמורה לחולל שינויים בעולם החומרי. האמונה עצמה

  . זה מגבירה את המתח בחייו של המאמין

  

  יכוםס.  ו

    

הופעתם של . הפרנסה בקהילה החרדית מלווה בשיבוצם של אירועי נס רבים' תמונת עולם'  

יחד עם , יסודות אלו כרוכה בשלילת התפישה לגבי סיבתיות הטבע וכוחו של האדם לשלוט בו

תפישה מסוג זה מתנגדת להנחה . חיזוק האמונה כי האל הוא הכוח היחידי המניע את העולם

כמו כן היא מצמצמת את רצונו החופשי של . ת הטבע כקובעת את מהלך האירועיםהרואה בחוקיו

חיזוק האמונה בהתערבותו של הכוח העליון מותנה בדרגות הרוחניות . הפרט בעיצוב חייו וניהולם

המקדיש חייו לתורה מובטח לו כי פרנסתו תוענק לו על ידי , הלמדן. של הגברים חברי הקהילה

האדם הראוי לנס הוא זה המקיים חיים . ותו ולפעולותיו בעולם הגשמיהאל ללא קשר להשתדל

תחומי העבודה והפרנסה הם שוליים  . אידיאליים של לימוד תורה ואינו מתעסק בחיי העולם

יכולה לשמש כגורם המדיר אותו , ארגון או תכנון לטווח רחוק, וההתערבות בהם בצורת השקעה

בדרך זו מוגדרת פעולת האדם בתחומי הכלכלה והרווח . נסמן הקדושה ופוגע בסיכוייו לזכות ב

רק האמונה השלמה היא שמעודדת , במובן זה. כפעולות המרחיקות את פוטנציאל הנס בפרנסה

גישה כזו מעודדת השקפה . את הנס והיא גם הסימן לרוחניותו ולקדושתו של האדם

  .        דטרמיניסטית כלפי הפרט בעולם ופטליזם דתי



  203  
  

  

הנס הופך חלק אינטרינזי לטבע ומרכיב אינטגרלי לשליטתו , חברי הקהילה הליטאיתעבור   

כאשר , הנס מופיע בזמנים של מצוקות כלכליות שונות ובהקשרים שונים. 43של האל בעולמו

הלוגיקה שלו משתנה בהתאם להבדלים הטמונים בסיטואציות החיים השונות בפניהן עומד 

הנס מלווה את המסורת ,  חייו של האדם אינן המצאה יש מאיןשילוב יסוד הנס באירועי. 44האדם

התהליך המשתקף לפנינו הוא של ברירה ובחירה של פרשנות שלא הובלטה תמיד . היהודית

השימוש . ואשר זוכה להדגשה בטקסטים הליטאיים והחסידיים כיום, בתקופות אחרות

רות הילדים ובספרות ההדרכה כפי שראינו בספ(במוטיבים ניסיים ופלאיים בקהילה הליטאית 

ברגעים . מופיע בהקשר לפרנסה בכל פעם שזו מאיימת על עיקרון הלימוד, )לגברים ולבני תורה

עם הופעתו . אלו מוטיבים של נס גוברים תוך שהם מעודדים חוסר מעורבות בהיבטים הגשמיים

היסוד . כל יכולשל היסוד הניסי מתחזקת ההשענות על תפישת הביטחון באל והאמונה בכוחו כ

בולט גם , המתחזק בקהילה ועולה בחשיבותו על הפעולה בעולם הגשמי ואף על המצווה, האמונתי

תפישה של נס מעודדת גישה ספקנית של האדם ). כפי שראינו גם בפרק הקודם(בתחומים אחרים 

וג זה גישה מס. בעיקר בתחומי הפרנסה, לגבי יכולתו לשלוט בגורלו הפרטי ולגבי חופש רצונו

כאשר הם שואלים האם לשים ידם בפרנסה או לחכות , יוצרת דילמה קשה אצל חברי הקהילה

, דרך הנס היא מסלול המתאפיין באדיקות דתית בלתי מתפשרת. לנס כפי שדורש הטקסט הרבני

תלות מסוג זה מחייבת אמונה חזקה ביכולת . הדורשת תלות מוחלטת והשענות בכוחות האל

עוני , בחירה זו היא גם בחירה של סגנון חיים הכולל דבקות בלימוד. דאוג להםהאלוהית לפרנס ול

דרך זו . היא גם דרך של דתיות נמוכה יותר ופחיתות מעמדית, דרך העבודה. ומצוקה כלכלית

  .   נתפשת אף כאובדן זהות אשר יכול להוביל להוקעה מן הקהילה

ה שונה מזו שנתנה לה בתקופות דילמה זו גוברת משום שהמשמעות הניתנת לנס בקהיל  

או , במסורת המקרא הטעם העיקרי של הנס הוא בעקרון הפדגוגי, כך למשל. ובטקסטים אחרים

במקרא אף הוענקו כוחות ניסיים ". נס"ולא " מופת"ו" אות"לכן כינויו היה . בכוח ההוכחה שלו

ס בימי הביניים לעומת תפישת הנ. Zakovich, 1991:74)(השליח שניחן ביכולות של קוסם , לאדם

הקהילה כיום שמה דגש רב יותר על ). 83: ו"תשמ, רוס(זאת ראתה בנס מכשיר השגחה בלבד 

                                                           
 כאשר הוא מתייחס The Concept of the miracle in the bibleבפרק השני בספרו ) 1991( גישה זו מתאר זקוביץ 43

האדם המודרני רואה בנס סטייה מחוקיות "לדעתו . אדם המודרני לזו של האדם הדתילהבדל בין החשיבה של ה
' עמ" (…ניסים עבורו הם חלק אינטרינזי לטבע, ך אינו מודע לתפישת הטבע"הטבע בעוד האדם הדתי בתקופת התנ

21 .(  
מקבצים , ר לעולמו"כאשר הולך אדמו…: " לוי כותב בספרו החרדים על מרכזיות הנס בחיי היומיום של הקהילה44

, איך ריפא חולים, איך החיה מתים, איך ילדה עקרה לאחר ברכתו. את כל סיפורי הנסים והנפלאות שהוא חולל בחייו
כי הנס הוא חלק בלתי נפרד מחיי הקהילייה . נסים ונפלאות. איך קילל ואיזה דבר נורא קרה מיד למקולל, איך בירך
, העיתונים החרדיים ידווחו על נסים כמו היו אלו דבר שגרתי. לחפש אותוצריך רק , הנס נמצא שם תמיד. החרדית

והוא נימוק לפעולה או להימנעות , העל טבעי מלווה את החברה החרדית…חלק בלתי נפרד מהחיים עלי אדמות
  ).1989:22, לוי..." (ממנה
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. הופעת הנס כחלק מהביטוי האמונתי של המאמין והיא הופכת בעלת משמעות מעבר להשגחה

. הוא אינו מועבר באמצעות שליחים אלא רק על ידי האל, הנס משולל כוחות מאגיים, כמו כן

גישה זו נוטה לבטל גם את התפישה המתייחסת לנוקשותה של החוקיות הטבעית ואת כוחו של 

. כמו התערבות בטבע על ידי פעילות כלכלית ענפה וכדומה, האדם לשנות אותה בדרכים ישירות

כלומר בעלייתו של האדם . האמונה בנס בקהילה נתפשת ככוח התלוי אך ורק במוטיב האמונה

האמצעי היחידי הנתון לרשותו של האדם לזכות .  הגבוהות והנשגבות ביותרבמדרגות האמונה

מי , במובן זה. רק אז יפעל האל לטובת המאמין וידאג לו ולמשפחתו לפרנסה. בנס הוא הלימוד

מניתוח דברי . שבוחר בדרך הנס איננו יכול לשלוט בגורלו והוא תלוי כולו בחסדי האל ובאמונה

להתפרנס או "י הם ניצבים בכל רגע בחייהם מול דילמת קשה של בחירה המרואיינים אנו רואים כ

או לצאת לעבודה ובכך לאבד , בלתי מתפשרת,  לבחור בדרך של אמונה פאטליסטית- "לחכות לנס

  .  חרדית- את הזהות הדתית

וודאי לא בימי , דילמה זו ייחודית לקהילה ולא הייתה קיימת בתקופות היסטוריות אחרות  

תרגום זה שונה , כמו כן. בקהילות שהשתלבו במערכות הכלכליות הסובבות אותןהביניים ו

בפלגיה השונים של , במהותו מהתרגום של קבוצות דתיות אחרות בחברה הישראלית כמו למשל

  . הציונות הדתית או בתנועת תורה ועבודה

אלא כרוכה בהתייחסות למסורות , הדילמה להתפרנס או לחכות לנס איננה מקרית  

לפני חתימת הפרק , לכן. ובתגובה לכוחות החברתיים והתרבותיים הפועלים בחברה הישראלית

 18, 17השוואת המקרה הנחקר לקהילה יהודית במאות . א: ברצוני לערוך השוואה בשני ממדים

הכנסת יסוד הנס לקונטקסט של החברה הישראלית תוך התייחסות משווה לקבוצות דתיות . ב

  ). בנקודה זו אדון בהרחבה גם בפרק האחרון(ות בה וחילוניות המתקיימ

  

    18 - ו17הנס כפי שעולה מניתוח מקורות של קהילה יהודית במאות . 1

  

מראה כי תפישות של נס היו נפוצות ,  1845 -  וה17 - בניתוח המקורות מהמאות ה, לוין  

, דרך נס, לצוהוא מתאר את בעלי הזיכרונות שהיו מספרים כיצד נח. בכתבים של תקופה זו

הוא טוען כי בתיאוריהם בולט המוטיב של ההשגחה הבלתי . מתסבוכות שהיו עשויות לרוששם

יחד עם זאת כדאי לשים לב להבדל מהותי בין ). 242-243: ח"תשל, לוין(צפויה וההשענות על האל 

                                                           
תקופת , )ת וההשכלהטרם הופעת החסידו (18 -  וה17 -  לוין מתייחס במאמרו למקורות התקופה מהמאה ה45

, מציג את דעותיהם של רבנים בעלי מוניטין וסמכות בני אותה תקופה, לוין. ההתגבשות של הקפיטליזם האירופי
עמדן , שטטהגן', יוסף אומץ'ה, אפרים לוטשיץ, בני משפחת הטרביץ: שדעותיהם היו מקובלות על הציבור הרחב

  ).   236' עמ, ח"תשל, לוין(ואחרים 
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היו ,  18 -  וה17 - כפי שעולים במקורות מן המאות ה, סיפורי הנס. שני המקרים שעומדים לפנינו

אשר היו  , המשתלבים בשוק העבודה, נחלתם של אנשים העובדים לפרנסתם במקצועות שונים

היו כרוכים בפחדים , חששותיהם וצפייתם לנס, לפיכך. בעלי אוריינטציה כלכלית מפותחת

הנס הופיע כביטוי דתי . מהתרוששות כלכלית בעודם פעילים בתחומים אלו באופן אינטנסיבי

אבל תוך כדי מעורבות כלכלית בעולם ואחריות , ים ואמונה בהשגחה האלוהיתלפחדים קיומי

מדובר בבנייתה של השקפה דתית , במקרה של הקהילה הליטאית כיום, לעומת זאת. אישית

הרואה בנס התערבות אלוהית בחייו של האדם הלומד ואת הצלתו הכלכלית כתלויה בגזרת 

ורי הנס מבטאים את הציפייה מדמות האל לפרנס את סיפ. מבלי שהפרט יהיה מעורב בה, השמיים

גם אם הם , סיפורי הנס הללו. שתפרנסם משום שאין זה עוד מתפקידו המוגדר בעולם, האדם

. מבטאים גישה שונה כלפי תחום הפרנסה והכלכלה בכלל, דומים באופיים הספרותי לקודמיהם

לפיהם בעלי ספרות המוסר של , ןשוני נוסף שיש לשים עליו את הדעת עולה מתיאוריו של לוי

" יד וציפייה לנסים-ממליצים על שיקול דעת וחריצות ומזהירים מפני אוזלת"אותה תקופה 

הן . התערבות בכלכלה ויעילות, הסמכויות הרבניות ממליצות על עבודה, כלומר). 244: ח"תשל(

יהבך והוא '  ההשלך על"אמונה בנס ואידיאל של , אינן מעודדות הסתמכות על כוח השמיים

הספרות הרבנית המתפרסמת כיום , כפי שראינו, בניגוד לכך). ג"כ, ה"נ, תהילים" (יכלכלך

אין מדובר באמונה , בקהילה מחזקת את תפישת הנס ואת ההשענות על האל בתחומי הפרנסה

תפישת הנס המקובלת על ידי הרבנים אמנם מסתייגת מן האמונות הרווחות לגבי . עממית בלבד

אך היא מעודדת את האמונה באל , ומחלקי קמיעות, מקובלים, ות מאגיים של עושי ניסיםיסוד

קיימת הדגשה רבה יותר של , במובן זה במקרה הנבחן על ידי לוין. כעושה נסים בתחום הפרנסה

גם אם הם אינם הופכים לעיקרון דתי , עקרון עבודת הפרט ככוח המארגן את החיים הכלכליים

קיימת אמונה בהשגחה האלוהית ובכוחה אבל זו ). ובר על הקלוויניסטיםכמו בהסבר של ו(

, לעומת זאת. משולבת עם תפישה אקטיבית של הפרט המנהל את חייו באמצעות רצונו החופשי

גורלו הכלכלי של . במקרה של הקהילה הליטאית מתחזקים דווקא עקרונות מיסטיים בפרנסה

אלא רק במישור , ו יכול להשפיע על מצבו החומרי בעבודההפרט נתון בידיו של האל ולכן הוא איננ

  .  הרוחני
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  הנס כתגובה לדת וחילוניות בחברה הישראלית. 2

  

הם תוצר של המארג , קיומו של יסוד הנס בפרנסה בחשיבה הליטאית ופרשנותו בקהילה  

החברה הישראלית . החברתי תרבותי בו מתקיימת הקהילה בחברה הישראלית בת זמננו

כתות , רפואה אלטרנטיבית: מתאפיינת במיסטיפיקציה של חיי היומיום באמצעות שיטות שונות

בקונטקסט מסוג זה פועלת הקהילה תוך מתן דגש ליסודות . פולחני קדושים וכדומה, מן המזרח

  . המיסטיים הטבועים בה והמקדמים את אמונתה

כאשר ניצבו , למשל. ת שונותההיסטוריה היהודית מלמדת על שימושים שונים בנס בתקופו  

הן , הסמכויות הרבניות מול קבוצות נוצריות שחיזקו את הנס והשתמשו בו למטרות מיסיונריות

הנס צומצם או נעלם כאשר האמונה היהודית עמדה , כלומר). ו"תשל, אורבך(דווקא החלישו אותו 

  . 46מיתותןבפולמוס נוקב עם אמונות אחרות הטוענות בזכות מעשי ניסים כהוכחה לא

במקרה של הקהילה הליטאית אנו רואים כי היא מתמודדת עם שתי מגמות בחברה   

  :הישראלית

החילוניות ומאפייני המודרניות מחזקים תהליכי מיסטיפיקציה של העבודה בקהילה . א

יסוד הנס . בניגוד לאתוס העבודה ועקרונות השוק מתגבשת אלטרנטיבה מיסטית. הליטאית

מצויה הקהילה , כמו כן. שנה את יחסי הסיבה והתוצאה באמצעות הופעת הנסהמשולב בפרנסה מ

. במוקד ויכוח ציבורי הפונה אליה בדרישות להשתלב בחיי הכלכלה והצבא כתנאי לאזרחות

בתביעות אלו מבקשת החברה הישראלית מן הקהילה לצמצם את היסודות הרוחניים שבה 

  . ולקחת חלק רב יותר בענייני המדינה

הקהילה מתגבשת בקונטקסט של : אבק בתוך העולם הדתי בין קהילות אורתודוכסיות שונותמ. ב

כגון , חיזוקם של יסודות מאגיים בחברה הישראלית בכלל ובחוגים דתיים בפרט, פריחה דתית

הראיתי במבוא לפרק ). ד"בעיקר חסידות חב(וחוגים חסידיים שונים ) ס"ש(החרדיות המזרחית 

חיזוק  הנס הוא חלק מן המגמה , במובן זה.  שונה במהותה מן האמונה בנסכי האמונה במאגיה

המיסטית הכללית שעוברת האורתודוכסיה בארץ אך היא באה גם כדי להדגיש את הייחודיות 

בהתייחסו בעיקר לדוגמאות של (כי יסודות מיסטיים ) 1989:229( טוען Ben-Yehuda. הליטאית

. גבולות סימבוליים מוסריים ומהווים מכשיר לשימור גבולות אלונועדו לסמן ) occult -הכישוף וה

                                                           
לדעתו מגמות אימננטיות ומטרות פולמוסיות . פר על צמצום יסוד הנס בתקופת חכמי התלמוד והמדרש אורבך מס46

בה בשעה , הנצרות הקדומה נקטה כלל שהנס הוא הכישוף הלגיטימי. כלפי אמונות אחרות משתלבות בצמצום זה
אבות הכנסייה הנוצרית ראו מצד אחד יצאו השליחים נגד המאגיה ומעשי הכישוף ו. שהכישוף הוא הנס האי לגיטימי

שהשליחים , אבל מאידך תפשו הניסים מקום מרכזי באמונה החדשה עד כדי כך, במייסדי הכיתות הסוטות מכשפים
יחד עם . ואבות הכנסייה נתפסו לזרם הכללי ששלט והשתלבו בו אגב הבחנה בין מאגיה שבהיתר ומאגיה שבאיסור

  ).  96, ו"תשל(לאו תפקיד גדול בהפצתה של הנצרות בעולם העתיק הוא זאת טוען כי אין ספק שמעשי ניסים מי
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הקהילה הליטאית עושה אם כך שימוש בנס על מנת לשמור על ייחודיותה וגבולותיה מול 

כמו גם כנגד קבוצות דתיות ואורתודוכסיות , החילוניות בתגובה למודרניות ולמחשבה המדעית

  . וקליפטייםמשיחיים ואפ, אחרות המשתמשות בכלים מאגיים

, אלא להשפיע על הכוח העל טבעי באמצעות תפילה,        התערבות מאגית אין פירושה לחכות לנס

פעולות מאגיות שונות נועדו לשנות את מצבו של האדם בעולם על . 'צומות וכד, ריטואלים, לחשים

נושית על הטבע להפעיל מניפולציה א, כלומר. ובאופן אקטיבי) במיוחד המקובל(ידי מתווך אנושי 

. תפישות אלו אינן מדגישות דווקא את האמונה בדבר כוחו של האל. על מנת לשנות את המציאות

 ומחזקת יסודות משיחיים ואף 47מעניקה כוחות פלאיים לרבניה, ד"כך למשל חסידות חב

 או חסידות ברסלב שחבריה מאמינים כי מייסדם). 2000:261, דן; 1996:214, אידל(אפוקליפטיים 

הדתיות המזרחית מחזקת את כוחם של ). 2000:315, דן(עתיד לקום לתחייה ולחזור בדמות משיח 

אמונה במאגיה והשלכותיה המחשבתיות וההתנהגותיות ). 1984, בילו(מקובלים ופולחן קדושים 

דוגמא נוספת באה לידי . למרות הסלחנות שהם מביעים כלפיה, אינן מקובלות על חברי הקהילה

לאומי מחזק -הפלג הדתי, למשל. יזוק המשיחיות בחלק מן הקבוצות הדתיות בארץביטוי בח

היסוד המשיחי שונה ). 1999,  ארןAran, 1991;(יסודות משיחיים ותופעות של קנאות דתית 

ההתעלות המיסטית מבקשת , )2000:110(לפי ההבחנות של דן . במהותו מהיסוד המיסטי

, הרוחני וחתירה לדבקות במעלות האלוהות הטהורותהשתחררות מכבלי העולם הזה במישור 

דרך זו פרושה ". שקיצן השלילי מצוי בקירבנו ושורשן הנשגב הוא תכלית חתירתו של המתעלה"

והתמסרות למאמץ , התעלמות מן התהליך המוביל לקראת קץ הימים, הפניית עורף להיסטוריה

 כי זוהי דרכו של היחיד ולכן היא דן טוען". הרוחני האישי של התעלות אל האלוהות הטהורה

ואין לה עניין בתהליך הקוסמי והלאומי של הגאולה , מביאה גאולה לנשמתו של הפרט

כלומר הקהילה הליטאית לא אימצה כלל רעיונות משיחיים או אפוקליפטיים על . 48האפוקליפטית

יחד . ות הנסאלא היא מחזקת דווקא את המיסטיקה והפטליזם באמצע, מנת להשיג את מטרותיה

עם חיזוק יסודות אלו משלבת הקהילה הצדקות מטאפיזיות לתפקידיה ויעודה בחברה הישראלית 

                                                           
ד מגנה על אגדת הגולם משום שהיא מגינה בדרך זו על מעמדו של "כותב כי חסידות חב, 1996, גולםאידל בספרו  47

דית מסתתר הרצון לשמר את "הוא טוען כי מאחורי עמדתה המגוננת של החסידות החב. ל כמחולל פלאות"המהר
מנחם מנדל ' ר, ל ותוך כדי כך לתת תוקף למעשי הפלא המיוחסים לרבה של החסידות"טימיות של נפלאות המהרהלגי

שמתחת למעטה של דיון , דומה אפוא. מיסטיים-שהותקף תדיר על ידי רבנים ליטאיים לא, שניאורסון מלובביץ
הגולם . טיבה של הנהגה רוחניתל מנהלת היהדות החרדית מלחמה דתית בשאלת "אודות אמיתותה של אגדת המהר

מרמזת , ל"המייחסת את יצירת הגולם למהר,  ואילו שלילת המסורת- מסמל את האפשרות של הנהגה על טבעית 
). 214-215: 1996, אידל( ולא על הישגים פלאיים - לעמדה המבקשת לבסס הנהגה דתית על בקיאות בתחום ההלכה 

. ד"תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב. ב"תשמ. ר, ליאורדיון במשמעויות אלו ניתן לראות גם אצל א
  .מאגנס: ירושלים

מן האסכטולוגיה . "1984, דיונו של בנימין אופנהיימר'  להבנת הגישה האסכטולוגית והשינויים המאפיינים אותה ר48
-27' עמ, רכז זלמן שזרהוצאת מ: ירושלים. משיחיות ואסכטולוגיה, )עורך( .צ, ברס: בתוך, "הנבואית לאפוקליפטית

72.  
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, בבד בבד היא מעניקה היתר דתי להתפרנס מן התורה ומן הלימוד. ובהיסטוריה היהודית בכלל

  .  במגמה זו יעסוק הפרק הבא. תופעה המקבלת בדרך כלל התייחסות שלילית  בכתבי המסורת

  



  ) משנה תורה ג י ויא(לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה 
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  הפרנסה מן התורה וחיזוק היסוד הדתי מטאפיזי": לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה". 3

  

  

  מבוא . א

  

בשני הפרקים הקודמים הראיתי כי תחום העבודה מוגדר מכתבי הקהילה כתחום שולי   

פירוש מסוג זה יש בו בכדי להשפיע על התוכן . המלווה בפרושים של עונש ואיום על ממדי הקדושה

הוא מבנה אידיאל של פרישות הגותית המכיל תגמולים טרנסצנדנטיים בעולם : אמונתי-הדתי

בפרק זה אדון בדרך בה . מחזק צפייה לנס ובכך משחרר את הפרט מדאגות הפרנסה, הבא

מחוזקת מגמה דתית זו וביטוייה בכתבי הקהילה כאשר הן עוסקות בהדרכה מקצועית לגברים 

התייחסותם של מרואיינים עובדים ולמדנים לשינויים המתגבשים כמו כן אשלב את . בקהילה

. בכתבי הרבנים כלפי בחירת תחומי הפרנסה והמקצועות הנהוגים בקהילה כתוצאה ממגמות אלו

דיון בהכוונה המקצועית בקהילה תוך כדי שיח מתמיד עם : לשם כך יחולק הפרק לשלושה חלקים

לם ולדור הזה והשינויים בחלוקת העבודה בקהילה יציקת משמעויות מטאפיזיות לעו, המקורות

  . כתוצאה ממגמות אלו

בעיקר , הפרק יראה כי הקהילה הליטאית בארץ בוחרת לוותר על ממד הקיומיות הגשמית  

בשל פיתוח ממד של אחריות ומסירות נפש להצלת עם ישראל ותיקון החורבן , על תחום הפרנסה

מטאפיזית לדור הנוכחי - מעניקה משמעות דתיתבמובן זה הקהילה . טרנסצנדנטי-הרוחני

. המארגן משמעויות והתנהגויות בקהילה כיום' סיפור על'ולאירועים היסטוריים המופיעים כ

למסגרת של , תהליך פרשני זה ראשיתו בהעתקתן של הקהילות הליטאיות בפרט והחרדיות בכלל

ות הרבניות בארץ כביטוי לא מעבר זה מתפרש על ידי הסמכוי. המדינה הישראלית לאחר השואה

אלא גם למעבר לתקופה רוחנית אחרת בעלת יעוד שלא היה , רק להצלה פיזית של ניצולי שואה

גישה זו מבטאת רצון עז לחזור אל תור הזהב של העבר המדומה או אל גן העדן . לקודמותיה

דרות של בהמשך לגישה זו  משתמשים חברי הקהילה בהג). 22: ד"תשמ, ורבלובסקי(האבוד 

) 'שיר השירים רבה ז" (שומרי חומותיה של תורה"לפיהן תלמידי חכמים הם , "ייחודיות הדור"

בדרך זו מעניקים חברי הקהילה לדור הזה כוחות מטאפיזיים בעלי . הבאים לחדש את העבר

היעוד והאחריות הנגזרים מתפישת . השלכות רבות לתחומי היומיום של הקהילה ובפרט לפרנסה

פירוש המציאות הקונקרטית והעיסוק , ות הדור מעודדים את הויתור על החיים הגשמייםייחודי
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זאת כיוון שנושאים אלו הופכים שוליים אל מול סדר העדיפויות הדתי . 1הילכתי-בתחום המעשי

אלא , לא רק כלפי עצמו, הפרט בקהילה הופך בעל אחריות. החדש שנוצר במדינה ובדור הזה

בהתנהגותו . נצחי של העם היהודי בכלל וכלפי הקהילה החרדית בפרטבעיקר כלפי קיומו ה

התנהגות . בריטואלים בלתי פוסקים ובפולחן האל: היומיומית הוא חייב לפעול לכך במסירות נפש

קונקרטי -הפרט בתוך מכלול זה היא מתוך יעוד רוחני ולכן אם ירכז את פעולתו בעולם הגשמי

מערכת מחשבתית כזו ממלאת את העולם הנוכחי . הקהילתיהוא יתרחק מן היעוד הקולקטיבי 

כמו גם מסיטה את עיקר הדגש מהאדם לאל ומהיחיד אל הקהילה ואל , במשמעות מטפיזית

בעולם המלא משמעויות מטאפיזיות מתחזקת הדת ובכך עמדתה . חיזוק גבולותיה הסימבוליים

  .  לתיתהבחירה המקצועית ובעיקר חלוקת העבודה הקהי, כלפי הפרנסה

משתמשים , הרבנים המעונינים לשחזר את דיוקנה של קהילתם הקדומה שנחרבה בשואה  

התייחסות לדמות אידיאלית מן העבר הדורשת "בדרך של הקצנה דתית הבאה לידי מימוש ב

, לכן). 145: ט"תשנ, ץ"כ" (מתוך רצון להידמות אליה במנטאליות ובאורח חיים, הקפדת יתר

פופולריות במהותן וכוללות בראש ובראשונה יצירת -קולקטיב הן דתיותהמשימות המוגדרות ל

: כלומר. פרשנותו והנחלתו לדורות הבאים, אסטרטגיות שונות לשמירה על מאגר הידע הקדוש

יחד עם זאת נראה חיזוק של . איסופו ופרסום אינטנסיבי שלו, שימור המאגר הטקסטואלי

תוך מתן דגש רב ללימוד הפרשנות , רות השוניםהשליטה והבקיאות בגוף הידע הנצבר והמקו

: מאפייני הלימוד וההסתגרות במסגרת הישיבה הליטאית מוקצנים. המסורתית מן התלמוד

זכות הלימוד ההופכת חובה לכלל , ההתעסקות הבלעדית בלימוד התלמוד ופחות בתכנים אחרים

והרעיון כי אין לומדים על , הלמידה האינטנסיבית למרות המצב הכלכלי הקשה, הגברים בקהילה

  . 2מנת להתעשר או כדי להשיג תעודה למקצוע יוקרתי או רווחי

                                                           
  
 הגישה המטאפיזית המוענקת לאירועים היסטוריים ובעיקר לדור הזה שונה במהותה ממה שישעיהו ליבוביץ מכנה 1

ו היא תופסת את האדם מבחינת מציאות:  שהיא ריאליסטית-לפי השקפתו סימנה המובהק של דת ההלכה . דת הלכה
לפיכך הדת היהודית אליבא דליבוביץ איננה תלויה באמיתות מדעיות או . האמיתית ומעמידה אותו בפני מציאות זו

לעומת השקפתו עולה בכתבי ). 1999:370, זיוון( אלא שלב ליבה מצוי בנורמות המשתקפות במצוות - מטאפיזיות
  . יון בארציות ובמציאות הקונקרטיתהקהילה גישה המקנה ראייה טרנסצנדנטית לאירועים ומחלישה את הד

פומביות הלימוד מבחינת . 1: מתארת את מאפייניה של הישיבה הליטאית) 1987:149(קרליבך במאמרה -  גילים2
כל השנה באותו , כל השבוע, לומדים כל היום: זמן הלימוד. 2. הלימוד מתבצע במקום מיוחד הידוע כישיבה: המקום

ך "תנ, יחד עם זאת גם ספרי מוסר. לימוד התלמוד כמקור מרכזי: התכנים. 3 .מקום ובאותו סוג של התעסקות
איננה : זכות הלימוד. 4. 'וכד" המסחרית"ופילוסופיה יהודית בישיבות בגרמניה או הנהלת חשבונות ושפות בישיבה 

העדר . 5.  בה זכאי להצטרף לישיבה וללמוד-כל אחד רשאי . דיפלומה או מעמד, מותנית בהשכלה פורמאלית קודמת
לומדים למרות מצב כלכלי קשה ולא לומדים על מנת להתעשר או כדי להשיג דיפלומה למקצוע יוקרתי או : חומרנות
התמקדות בלימוד התלמוד לשמו מבלי לשלב תכני : מאפיינים אלו נשמרים בקהילה עם שינויים מסיימים. רווחי

ימוד מתחלפת בחובת הלימוד ההופך טקס מעבר מחייב זכות הל. לימוד שאינם עוסקים בו למעט שיעורי המוסר
טיפוח , וחיזוק הפרדוכס כי הלימוד לא נועד להשגת דיפלומות אלא כתורה לשמה ומאידך. בקהילה ומגדיר השתתפות

  .   מן הלימוד) כאשר מתעורר הצורך(הרעיון כי ניתן ואף רצוי להתפרנס 
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, ההשקפה המתגבשת מדגישה כי הלימוד הוא תורה לשמה וכאשר עולה הצורך הקיומי  

כל צורה . הקהילתית- הדרך לפרנסה האמיתית מתקבלת מן הלימוד ומטרתה לחזק את התרבות

תפישה מסוג . התייעלות וכדומה הופכת בלתי רצויה ומבוזה, ומרישל פרנסה ועבודה לשם רווח ח

לפיכך מי שבוחר ). להרחבה בפרק הקודם(זה מאיימת אף על סיכוייו של המאמין לזכות בנס 

  .              לעסוק בעבודה לשם תגמולים חומריים מאבד את קשריו עם הקהילה ויעדיה הרוחניים

שינוי במערך התעסוקות והפרנסות : תי זה הןד-התופעות המלוות למערך מחשבתי  

ההמלצה המרכזית העולה מכל הכתבים ושגורה בפיהם של הרבנים . ובחלוקת העבודה בקהילה

: בקהילה היא כי אם יש הכרח לעבוד יש לעסוק בעבודות המוגבלות סביב הנושאים התורניים

הקהילה עוברת במושגיו . הדגש זה משנה את סדר חלוקת העבודה בקהיל. חינוך וכדומה, הוראה

העוסקת בחיזוק הייעוד הרוחני שלה תוך הקניית שירותים , של דירקהיים לחלוקת עבודה מכנית

לכן גיוס המשאבים התעסוקתיים בקהילה מועבר . לחבריה וחיזוק יסודותיה הפרטיקולריסטיים

ת האחריות של הקהילה איננה מדגישה א, בהמשך לכך. לחיזוק ממדי הקדושה והלגיטימציה שלה

התגמולים .  והתערבות בממדים הכלכליים של היומיום3פרנסה, הפרט לתחומים של תעסוקה

לחברי הקהילה אינם מוגדרים במישור העבודה ולכן אין מצפים מן הפרט לשפר את רמת חייו 

  .       הפרטיים וסגנונם או את אלה של חברי הקהילה כולה

מראה כי הגברים בקהילה הליטאית בישראל )  IIפרק ' ר(התבוננות בנתונים על הקהילה   

פרנסתם מתבססת על , גברים העובדים למחייתם. אינם משתלבים בשוק העבודה הישראלי

  . ם וכדומה"סופרי סת, כוללים, ראשי ישיבות, רבנות, כתיבה, הוראה: מקצועות תורניים

רוכה בשינוי חברתי כ, הנטייה הקיימת כיום בקהילה הליטאית מבחינת בחירת המקצוע  

תוכני המחשבה אשר סופג המאמין . 4אשר הוביל לשוני מהותי בהלכי הרוח מהבחינה הדתית

, בעיקר דרך ההדרכות של הסמכויות הרבנויות, במסגרת של המדינה הישראלית, הדתי כיום

גם המדינה .  הלימוד-מעודדים את הגברים להמשיך ללמוד בישיבה ולהתפרנס ממקור התמחותם

מכת במגמה זו בכך שהקימה מערכת מסועפת ללא תקדים של מימון ממלכתי למשרות בעלות תו

                                                           
  . 159-217' עמ, ו"תשנ, אספקלריה: בתוך" פרנסה"ערך '  ר להשוואה לפירושים השונים למושג פרנסה במסורת3
 על שינויים בהלכי הרוח הדתיים והשפעתם על הופעת המקצועות ניתן ללמוד גם מן המקרה של יהדות אשכנז ופולין 4

הוא מראה כי השתלבותם הרבה של היהודים במוצאי ימי הביניים בחיים הכלכליים חייבה : ץ"בספרו של יעקב כ
סוחרים יהודים קנו ומכרו בשר שלא נשחט לפי : למשל. לעסוק בדברים שלא היה להם היתר בספרות ההלכהאותם 

. הובלת סחורות ממקום למקום העמידה את היהודי פעמים רבות בפני קשיים בשמירת השבת וכדומה, דיני ישראל
) היתר עסקא(פת איסור הריבית עקי, גוי של שבת: במקרים אלו בדרך כלל נמצאו פתרונות והיתרים שונים כגון

. ץ י"כ' להרחבה ר). 86(וכדומה שעזרו בסילוקם של הסיגים ההלכתיים שניצבו לפני המציאות הכלכלית הדינאמית 
  .מוסד ביאליק: ירושלים. מסורת ומשבר. ו"תשמ
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  . 5אופי דתי

כיצד הסמכויות הרבניות בקהילה מחזקות : השאלות הנשאלות על רקע הדברים אלו הן  

כיצד ? איזה סוג של פרשנות מבנה הקהילה למקצוע? מגמות מסוימות של בחירת מקצוע

אלו יסודות דתיים ? השוללים תמיכה ציבורית ופרנסה מן הלימודמתייחסים אל המקורות 

  ?מתחזקים תוך כדי מתן צידוקים פרשניים למקורות העוסקים בפרנסה

בדיקת השאלות הללו נעשתה בעיקר תוך עימות המרואיינים עם המקורות העוסקים   

יגה גישה המגמה העולה מהעימות מצ. מן המסורת ומן הספרות המתפרסמת בקהילה, בפרנסה

אשר הוגדרו , המקצועות המעודדים התפרנסות מן התורה: שאיננה עולה בקנה אחד עם המקורות

. הם שמקבלים אישור רבני כיום והם המקובלים על חברי הקהילה, במסורת כבלתי לגיטימיים

כאן עולות  בעיקר דעותיהם של  .  המעודדת התפרנסות מן התורה6מתחזקת בעיקר הגישה, כלומר

) התורה(ואל תעשיה "לאמירה של רבי צדוק באבות , )בפרושו למשנה(ם "ים לפרוש הרמברבנ

כי חל איסור , הפרשנות המסורתית לפסוק זה היא". עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה

את , הפרק יראה את הגישה המקובלת בכתבי הרבנים. למלמדי תורה לקבל שכר על עבודתם

רואיינים ביחס לפירוש זה ואת הביטויים ההתנהגותיים המחלוקות המתגלעות בקרב המ

  .המתלווים לכך בקהילה

ניסתה להפריד בין הפרנסה ללימוד , )ם"בעיקר על פי שיטת הרמב(בעוד המסורת היהודית   

ההפרדה . מחזקת הקהילה מגמה הפוכה, ולהגדיר את החיבור ביניהם כבלתי הולם ובלתי מוסרי

                                                           
ה מאז קיומו של טוען כי מבחינת תולדות היהדות זו הפעם הראשונ) 240: ' ב1997 (החרדיות המשתררתדן במאמרו  5

מורים . עם ישראל שהמערכת הדתית נסמכת בצורה כמעט טוטאלית על הקצבותיה של רשות ממלכתית חילונית
במישרין או , מקבלים משכורתם מאוצר המדינה, משגיחי כשרות וכיוצא בהם, רבנים ודיינים, בבתי ספר ובישיבות

  .בעקיפין
בראיונות שערכתי עם בחורים מישיבת מרכז הרב . לאומיות-תיותאף בקהילות ד,  מגמה זו הולכת ומתרחבת כיום6

התחומים : "כך למשל עולה מתכניותיו של אחד מהם. הם פרשו לפני שאיפות למדניות ועיסוק במקצועות תורניים
יש את האופציה לתחום החינוכי שאז אני יוצא ללמד ואז אני צריך את תעודת ההוראה , שלי זה מין שלושה מעגלים

והתחום של דיינות שזה דורש יותר ,  תחום אחר… אז זה …יש את התחום הרבני שאם אני הולך לכהן כרב, יל זהבשב
הכוונה לתחום [עקרונית נראה לי שיכול להיות שאני איישם את זה , זמן של לימוד זה יותר לעוד הרבה שנים

פשוט יש לי תחושה שאדם מילא את עצמו  אני מרגיש שאני צריך ללכת לכיוון הזה כי …תוך שנה שנתיים] ההוראה
גם מבחינת הנתינה לאחרים וגם ,  ולתת לאחרים …ולמד הרבה והעשיר את עצמו והאדם רוצה עכשיו לתת ולתרום

האדם מרגיש איזו דריכה במקום ולכן יש את הרצון לתת ולהעניק ובכלל לצאת אל , מבחינת ההתפתחות האישית
 הרבה מסגרות הרבה אפשרויות התחום הוא של תיכון ומעלה ובמידה ואני אמצא  בתחום החינוכי יש…החיים ולחיות

את המקום הראוי שמתאים לי מבחינה דתית ומכל הבחינות האחרות אז אני בהחלט בתור שלב ראשון אחרי שאני 
  …יניאצא לעבודה אני רואה את עצמי בתחום החינוכי אחרי זה יכול להיות שלכיוונים אחרים שוב הרבני או די

  ?מה יותר מושך אותך: שאלה
 מבחינת הרקע הלימודי יש לי את הרקע … אבל זה גם חלק התחום החינוכי…עקרונית התחום הרבני יותר מושך אותי

הלימודי גם לצאת ללמד בתיכון והלאה בישיבה תיכונית וגם בתחום הרבנות יש לי את ההכשרה המינימלית אבל 
ינוך ויוצא לתחום הרבנות הקטע הלימודי ממשיך זה לא שעד זמן מסוים למדתי כמובן צריך לדעת שגם מי שיוצא לח

להמשיך ,  של הלימוד,  בשום פנים ואופן תמיד השילוב לפחות מבחינתי…מעכשיו אני מפסיק ללמוד אני יוצא לעבודה
חינה  להמשיך ולהתפתח מב…לחנך אחרים לתת לאחרים, אבל בצד הנתינה לאחרים, להשתלם להתפתח וללמוד

 יש כאלה שהולכים רק לכיוון הזה זאת …רוחנית לצד העבודה שזה גם חלק מההתפתחות אבל לא רק להתמסר רק
משרה וחצי שתי משרות , אומרת החליטו שהם הולכים להוראה החליטו שהם הולכים לכיוון הזה אוספים משרות

 גם אני חושב בישיבה החינוך … זה לא כךאז אצלי זה בכלל, ומה שעומד בראש סולם הערכים שלהם זה להרוויח כסף
, תורנית, ולגדול מבחינה רוחנית,  מבחינה ערכית חושבים שיש ערך לחנך אבל להמשיך ולהתפתח…בישיבה זה יותר א

חלק , זאת אומרת זה חלק מהחיים של בחור ישיבה שגודל בכיוון הזה שלימוד תורה זה חלק מההוויה שלו
  " … זה חלק מהחיים שלושאתה הוא גודל, מהמציאות שלו
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והיא מקבלת , שהייתה כה מרכזית וחשובה במסורת משתנה, הלימוד ופרנס, בין קודש וחול

אלה מקבלים הדגשה רבה ומותאמים לתנאים . צידוקים תורניים אשר היו טבועים גם בעבר

הסמכויות הרבניות מצדיקות מגמות , כפי שהראתי בפסקת הפתיחה. ולמצבה של הקהילה בארץ

על פי גישה זו מיוחסות לאירועים . 7מטאפיזית- אלו תוך הספגת מושגי העולם במשמעות דתית

תפישות אלו עולות תוך שימוש במוטיב של ייחודיות . המתרחשים משמעויות דתיות מיסטיות

  .        הדור המגדיר את גבולותיה של הקהילה ואת תפקידה ההיסטורי

התפישה המתגבשת מעניקה לדור ביטויים מטאפיזיים ושמימיים המעצימים את שליחותו   

מגמה זו מעניקה לדור מאפיינים נעלים ומופשטים היוצאים מגדר הטבע ומחוץ .  דור אחרמול כל

הפועלים , בדרך זו מצטיירים תלמידי חכמים כקדושים מעונים. לניסיון המתבטא במקום ובזמן

תפקידם באמצעות לימוד התורה הוא לשפר את היסודות הרעועים . מחוץ למסגרת של זמן ומקום

הדור הזה מושווה מטפורית לדור . עלות את הדור כולו במדרגות הרוחניותולה, של האנושות

אשר תפקידו החשוב ביותר הוא יצירת עולם חדש תוך שיקום הריסותיו מזוועות , שאחרי המבול

, מחשבתו ופועלו של הדור הזה, קידוש תפקידיו: ההשלכה לתחום הפרנסה מתבהרת. השואה

מקנה לו את , המהות המטאפיזית המוענקת לדור הזה. דמצדיק את מגמת ההתפרנסות מן הלימו

האפשרות הייחודית להחדיר מוטיבים ארציים לתחום הקדושה באמצעות מתן לגיטימציה 

המתח בין , בדרך של מתן ביטויים טרנסצנדנטיים לדור הזה, כך. תורנית להתפרנסות מן התורה

הלגיטימציה . נחלש, רנסה ללימודאשר צפוי היה שיגבר בשל חוסר ההפרדה בין פ, קודש וחול

להפיכת הלימוד לפרנסה גוברת ככל שכוחו של הלימוד גדל וככל שהוא מחובר למאפיין 

  . המטאפיזי של הדור הזה

גישה זו תופשת . הרואה בעולם אשליה בלבד מתחדדת) כפי שראינו בפרק הקודם(התפישה   

איננה לוקחת חלק , ) נתפשת במדעכפי שהיא(את העולם החומרי כזירה לניסיון בו הסיבתיות 

תפישה זו יכולה לבוא בסתירה עם תפישת החיים בעת הנוכחית . בקביעת האירועים והתרחשותם

המתקיימת , תפישה זו רואה את המדינה כתופעה נייטרלית מבחינה דתית. 8'גלות בארץ הקודש'כ

                                                           
הבוחנת את ריקון העולם ממשמעותו הדתית ) 1999:362( דיון בגישה הפוכה לזו ניתן לראות במאמרה של זיוון  7

לטענתה ליבוביץ . אורתודוכסית- מודרניזם בהגות היהודית- מטאפיזית בהגותו של ישעיהו ליבוביץ כניצני הפוסט
. לעולם או לאירועים היסטוריים המתרחשים בו,  אשר נטענות ביחס לאלמציג עמדה שלילית כלפי טענות מטאפיזיות

. על פי גישתו לא ניתן לייחס לאירועים המתרחשים במסגרת הטבע האנושי או ההיסטוריה האנושית משמעות דתית
שר  הם חסרי משמעות עבור מי שמחזיק בתפישה א-'אתחלתא דגאולה'ו' השגחה אלוהית', 'יד האלוהים'מושגים כמו 

במובן זה ניתן לראות כי בתגובה למודרנה יכולה להתגבש גישה . שוללת אפשרותה של פרשנות מטאפיזית לעולם
  ).   ה"תשנ, שגיא(המסלקת את המטאפיזיקה מהדת בהגותו של ליבוביץ 

בספרו ,  248 -201' עמ, גלות ישראל בארץ הקודש:  פרק רביעי1993. א, רביצקי'  בנושא גלות ישראל בארץ הקודש ר8
גם מן הראיונות עלתה תפישת הגלות אך לא באופן בולט כמו .  עם עובד: תל אביב, הקץ המגולה ומדינת היהודים

לדעתי גם החברה , אני חושב שהחברה החרדית היום…: "למשל בראיון עם בחור ישיבה, תפישת ייחודיות הדור
א הגלותיות היא שהשפיעה ועצבה את העולם הדתי "ז, הציונית גם כן מאוחד בחלק הזה של הגלות, הדתית לאומית
שבחוץ רוצים להביא אותי לידי , שבחוץ רודפים אותי, גלותיות זה תמיד ההרגשה הזאת שבחוץ רע, והיהודי עד היום
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תה גישה כמו החיים משמעותה חיים בארץ הקודש באו. בתחום החולין ושרויה בעידן של גלות

המציין ) ולא הדור עצמו(בתפישה זו הגלות היא מונח מטאפיזי ). 1993:201, רביצקי(בגולה 

הוויה רוחנית פגומה שתתוקן יחד עם תיקונו של עולם , "טרם נפדתה מן החטא"מציאות אשר 

, יטאיתעל פי התפישה של ייחודיות הדור החזקה מאוד בכתבי הקהילה הל). 1993:201, רביצקי(

במובן זה אידיאליזציה של . קיימת דווקא אמביוולנטיות כלפי המדינה הכוללת שלילה וקבלה

  .הדור כרוכה בהגדרת המדינה ושיקום הרוחניות בה ולכן מחייבת קבלה של חלק ממרכיביה

  

***  

  

הקהילה הליטאית בארץ מחזקת יסודות מטאפיזיים באמונה הדתית תוך כדי קידוש   

המארגן את המשמעות ', סיפור על'נרטיב זה נבנה כ. רי כמצילת העם היהודיתפקידה ההיסטו

האמונה בנויה על השאיפה לפשר , במובן זה. הקולקטיבית סביב אירועים המקבלים תוכן דתי

, בדרך זו משתנה השיח העוסק בממד הקיומיות הגשמית. ולמשמעות טרנסצנדנטיים בעולם הזה

צמצמו הסמכויות הרבניות את ההתנגדות ,  מנת לחדד נרטיב זהעל. ובתוכו  פרקטיקות של פרנסה

הגברים בקהילה הליטאית מנותבים במסלולי החיים . הטבועה במקורות להתפרנסות מן התורה

כאשר מופיע הצורך , יחד עם זאת. שלהם ללימוד התורה ולעיסוק בה ולא למקצוע ולפרנסה

, ך הצעיר להתפרנס ממקצועות תורנייםמודרך האבר, צורך המתחדד לאחר הנישואין, לעבוד

הסמכויות הרבניות בקהילה מעודדות את הגברים לעסוק , במובן זה. בעיקר בתחומי ההוראה

מתוך גישה כי לימוד זה מהווה הכשרה לכל , לפרנסתם באותו תחום בו התמחו במשך כל חייהם

, המקורות היהודיים. מגמה זו מצויה במתח עם המקורות היהודיים המקובלים במסורת. פעילות

  . כלומר מלימוד התורה, אינם מעודדים את המאמין הדתי להתפרנס מן הדת, ם"בראשם הרמב

       השאלה הנשאלת היא מה הן ההצדקות בהם משתמשים הרבנים על מנת לחזק מגמה זו ומה 

תחילה אדון בשאלות אלו ביחס לטקסטים . הן תגובותיהם של חברי הקהילה להצדקות אלו

אחר כך אבחן את תגובת חברי הקהילה למחלוקת ואת ההשלכות ההתנהגותיות של , התורניים

לבסוף אתבונן בביקורות למחשבות אלו ולשינויים . הפתרונות המוצעים על ידי רבני הקהילה

  .    המתחילים להראות ניצניהם ביחס להגדרת המקצוע בקהילה

  

                                                                                                                                                                      
שאני צריך לבדוק טוב טוב מה לחשוב או ליתר דיוק , שאני צריך להיזהר בכל ספר שאני פותח מי כתב אותו, כפירה

חוסר , זה דברים שלדעתי הם חלק מהגלותיות, אני תמיד שואל את הרבנים שלי מה נכון, ם לא חושבאני אף פע
  ). 10' עמ, "העילוי"מתוך ראיון עם " (…הסגירות יותר, חשיבה עצמית הפחד מהתמודדות
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  הטקסט ככלי הכוונה מקצועי. ב

  

כי הסמכויות הרבניות  , תבי הקהילה בתחומי בחירת הפרנסה והמקצוע מראההתבוננות בכ  

המחליש את המסורת הפרשנית שעיקרה התנגדות להפיכת התורה , פיתחו בכתביהן שיח מפורט

. במובן זה הופך הטקסט הפרשני לכלי להכוונה מקצועית בקהילה. והלימוד למקור פרנסה

ואל ) "'ה, ד"פ, אבות(ר על האמרה של רבי צדוק ם את הדיבו"בפירושו למשנה מרחיב הרמב

עיקר כוונתו כי קיים איסור חמור ליהנות מן ". תעשיה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה

והוא הדין , בין מן התלמידים ובין מן הציבור, כלומר אסור למלמדי תורה לקבל שכר, התורה

ואין זה המקום לדון , ם רבות" לשיטת הרמבהמחלוקות).  21: ד"תשנ, קרייצר (9לדייני דין תורה

ם על האיסור המוסרי להתפרנס "כנגד פרשנותו של הרמב, אך יש לשים לב כי. בהן בהרחבה

פרשנויות אלו . עולות כאן פרשנויות הפוכות המעודדות את העיסוק בתורה כמקצוע, מהתורה

כל המקבל עליו עול תורה ") 'משנה ה', ג' בפ(נחוניה בן הקנה ' שואבות הצדקתן מן האמרה של ר

המתפרש מכך הוא כי על האדם לקבל סיוע מן השמיים ". מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

  . או מן הציבור שיפרנס אותו

                                                           
בל שכר על נהוג היה לק, כמו גם בדורות שקדמו לו, ם ידע כי בדורו"הרמב" קרייצר מרחיב בסוגיה זו וטוען כי 9

ולא (אחרי אשר הסכמתי שלא לדבר בזאת הצוואה "אמנם , הוא אומר, בתחילת הדיון בסוגיה. הוראה ודיינות
לרוב חכמי ) לא יהיו לרצון(לדעתי גם כן שדברי לא יאותרו . מפני שהיא די מבוהרת ב. א). תעשיה קרדום לחפור בה

 חזרתי מהסכמתי ואדבר בה לבלתי שאשגיח לקודמים כי", ואולם הוא מציין". התורה הגדולים ואפשר שלכולם
אל "ם דן ארוכות בחומרת האיסור הגלום באמרה "הרמב). מבלי להתחשב בחכמי הדורות שלפניו ובדורו" (ולנמצאים

התנאים והאמורים הוא קובע שאסור , ובהתבסס על ראיות רבות הלקוחות מן המקרא, "תעשיה קרדום לחפור בה
: ם לפרשנות זו"בהמשך המאמר הוא מביא את ההנמקות של הרמב" …את תורתו לאומנותולאדם מישראל לעשות 

תלמידיו נמשלו כמשה . גדולתו של הלל ידוע. הלל הזקן היה חוטב עצים לפרנסתו ולמד לפני שמעיה ואבטליון"
להניח שאנשי דורו היו אין , אילו היה הלל סובר כי מותר ליהנות מן התורה. יוחנן בן זכאי' והקטן שבהם ר, וכיהושע

כשבאו לבעליו . לפרנסתו היה שואב מים ומשקה את השדות, קרנא היה דיין בישראל. מניחים לו להיות חוטב עצים
פתח את אוצרות " רבנו הקדוש". "או תנו לי כדי בטלתי ואדון לכם, תנו לי מי שידלה במקומי"בעלי דין היה אומר 

' ובא ר. יבוא וייקח לפרנסתו ובלבד שיהיה תלמיד חכם, שרוצה להתפרנסכל מי : התבואה שלו בשנת רעב והכריז
. רבי פרנסני: יונתן' אמר לו ר. יהודה לא הכיר אותו' אבל ר, יהודה הנשיא' שהיה מתלמידיו של ר, יונתן בן עמרם

: ענה? נסךבאיזו זכות אפר: יהודה' אמר ר.  לא- אמר ? האם שנית במשנה. לא-ענה? האם קראת במקרא: שאל אותו
. ת מפרנס אפילו חיות טמאות ועופות טמאים"פרנסני כמו שהשי, י שאין בי חכמה"כלומר אעפ, פרנסני ככלב וכעורב

ואפילו הציג את עצמו כאילו היה , יונתן שהיה גדול בתורה לא רצה לנצל את תורתו בכדי להתפרנס' שר, ראיה מכאן
רובן כפי שניתן ללמוד מפרקי אבות הן , יחד עם זאת. בסוגיה זול אנו מוצאים דעות חלוקות "אצל חז". עם הארץ"

המשתמש בכתר תורה : מפרשים דברי הלל). ג"י', פרק ו" (ודאשתמש בתגא חלף: הלל אומר: לדוגמא. ם"כדעת הרמב
ם יפה תלמוד עם דרך ארץ שיגיעת שניה: "יהודה הנשיא אומר' בנו של ר, רבן גמליאל. לצרכיו הפרטיים בא לכיליון

משמע שאסור לאדם מישראל ). 'ד', פרק ב" (וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, משכחת עוון
אנו מוצאים ' משנה ה', ג' מנגד בפ. אלא שהוא צריך ללמוד איזו מלאכה לצורך פרנסתו, להשתמש בתורתו כאומנותו

מקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול כל ה"נחוניה בן הקנה אומר ' ר. דעה שונה מאילו הנזכרות לעיל
מן השמיים יסייעו לו שמלאכתו תעשה , אפשר לפרש: הוא דו משמעי" הביטוי מעבירין ממנו עול דרך ארץ". דרך ארץ

והפרוש השני יכול להיות " ?והרי אין סומכין על הנס", בקבלת עול התורה הוא סומך על הנס, ואם כן, על ידי אחרים
נהורי ' ר. דעה דומה לזו הקודמת) 'א, ב"פ, קידושין(בור יעביר ממנו עול דרך ארץ וידאג לפרנסתו ובמשנה שהצי
 שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת - ואיני מלמד את בני אלא תורה, מניח אני כל אומנות שבעולם: "אומר

ניתן לפרש את הביטוי ? אביו מלמדו רק תורהאין הסבר בצד אמרה זו מאיפה יתפרנס אותו הבן ש". לו לעולם הבא
שתי הדעות האחרונות . שאפשר ליהנות משכר לימוד התורה גם בעולם הזה, "שאדם אוכל משכרה בעולם הזה"

  .               21-22' עמ, ד"תשנ, קרייצר' להמשך הדיון בשיטות אלו ר". …ם"נוגדות איפוא בברור את דעתו של הרמב
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הצדקות . ם"עוסקת רבות בפרוש זה ובהתנגדויותיה לפרוש הרמב, הקהילה הליטאית כיום  

 את האיזון שנשמר כתוצאה מן ההפרדה בין מפרות בעצם, ם"בהתנגדותם לרמב, 10הרבנים אלו

, )י"ק: ח"תשנ (11ספר בטחון חיבספרו של הרב וגשל , כך למשל.  בין הפרנסה ללימוד-קודש וחול

ניתן לראות כיצד מתפרשת האמרה . בו הוא מנסח את הפרשנות המקובלת לדעתו למחלוקת זו

  : ביחס למציאות הקיימת היום בחברה הישראלית

  

שלא לעשות קרדום לחפר "ס עד קרוב לזמן הראשונים נהג האיסור "בזמן הש"...

כמו שעשה הילל , ולכן עסקו התנאים והאמורים באיזה אומנות. במקום פרנסה" בה

גם . שהיה שכיר יום לחרוש' יוחנן הסנדלר ורבי יהושע הפחמי ואבא חלקי' ור

ם "רמב (ם הרחיק מאוד את מי שרוצה להתפרנס מן הצדקה ולעסוק בתורה"הרמב

  " …)'י' ת הל"ת' מהל, ג"פ

  

הוא מדגיש . המחבר מתחיל בהתייחסות למקורות המדגישים כי אין להתפרנס מן התורה  

מיד לאחר מכן הוא מציין כי . ם לאיסור לקבל צדקה על מנת ללמוד"את פרשנותו של הרמב

 כאשר יש לכך ,12בכסף משנהלמרות זאת ישנם מקרים בהם ניתן להתפרנס מן הציבור ומעגן זאת 

  : מטרה נעלה

  

ומסקנתו שכל מי שאין לו ממה להתפרנס , בזה" הכסף משנה"אבל כבר האריך …"

ומסיים . בין מן הציבור) או מאבותיהם(בין התלמידים עצמם , מותר לו ליטול שכרו

                                                           
כך אטקס בספרו ליטא בירושלים מספר על אריה לב תלמיד . ללו מצויים גם בכתבי רבנים בליטא ניצני ההצדקות ה10

כמו , בשלב זה של חייו הוא ניצב…:"שמואל כאשר עמד על סף תום תקופת המזונות שפסק לו חותנו' חכם ובנו של ר
לעיקר עיסוקו ויהיה לתלמיד האם ימשיך לעשות את לימוד התורה : כל למדן צעיר באותם זמנים בפני פרשת דרכים

הבחירה להוסיף ולעסוק ? הקובע עיתים לתורה' בעל בית'או שמא ישלח יד במסחר ויהיה ל, חכם שתורתו אומנותו
האפשרויות שעמדו בפני צעירים מסוגו באותה עת היו . בתורה הייתה כרוכה כמובן במציאת מקור מחיה למשפחה

יוקרתו מפוקפקת והוא לא הותיר לעוסק בו זמן וכוחות , שהכנסתו זעומההמלמדות הייתה משלח יד . מוגבלות למדי
הפתרון השכיח והסביר ביותר היה משרת . משרות של ראשות ישיבה היו נדירות. נפשיים ללימוד תורה ברמה גבוהה

בהמשך מספר אטקס על המחלוקת הדתית ) 1991:59" (…שמואל מקלם לבנו' ואכן בייעוד זה בחר ר. הרבנות
שאין כל רע , שמואל לשכנע את בנו' וכי מה ראה ר: לכאורה יש בדברים אלו כדי להתמיה. "עלתה תביעה זושה

לפיה לימוד לשם , בליטא' לומדים'ברקע דברים אלו עמדה ההשקפה שרווחה באותם זמנים בחוגי ה? במשרת הרבנות
ד לשם הרבנות עושה את התורה קרדום שהרי הלומ. הרבנות איננו עולה בקנה אחד עם הערך של לימוד תורה לשמה

שמואל ' שנמנעו מלקבל על עצמם את משרת הרבנות ואף ר, ואכן היו בליטא תלמידי חכמים מובהקים. לחפור בה
משום שבין כה וכה יהיה חייב . שמואל כרע במיעוטו' אטקס טוען כי הרבנות נחשבה בעיני ר).  59" (עצמו נמנה עמם

' ר. דיף שיעסוק ברבנות כיוון שיותר מכל עיסוק אחר ניתן לשלב בה את לימוד התורהלמצוא לעצמו מקור פרנסה ע
  .       הוצאת יד יצחק בן צבי: ירושלים. ליטא בירושלים. 1991. ע, להרחבה בסוגיות אלו אטקס

, ולבהמכתב ההכשר ניתן על ידי הרב שלמה . ח"התפרסם בשנת תשנ,  נכתב על ידי הרב שאול וגשלספר בטחון חי 11
א אשר כבר יצא לו "ר שאול וגשל שליט"מוהר' יש לברך את הרב הג: "...הוא כותב. מנהל רוחני בישיבת באר יעקב

בו הוא לוקח את בן הישיבה הצעיר " בן ישיבה"שעמד על צורך השעה וחיבר קונטרס ל, מוניטין כמחנך בחסד עליון
בסגנון הספר . הטובה עליו' מייעץ לו ומחזקו כיד ה, תורהעוזר לו להתמצא בעולם ה, בדברים נעימים ומובנים היטב

כי הקונטרס יעזור לצעירים רבים  , אין ספק.  סמכא-א הוא מחנך דגול ובר"שהמחבר שליט, ובתוכן פרקיו ניכר
, אף שההתחלה קשה וכאשר יערב להם לאחר מכן, להיכנס לישיבה ברגל ישרה ולקבל עליהם באהבה את עול התורה

  ..." חלק נכבד לקונטרס זהבזה ' יהי
ם ומנסה להביא ראיות אחרות המנסות להצדיק את "יוסף קארו מתמודד עם פירושו של הרמב'  של רהכסף משנה 12

יוסף קארו מנסה לפשר בין הגישות ולטעון שאולי כוונת ' ר. הנוהג שפשט בישראל לקבל שכר עבור לימוד התורה
אולם אם מתחילה למד לשמה , א כמקצוע"ונה תחילה להנות ממנה זם הייתה שאסור ללמוד תורה מתוך כו"הרמב

  ).  22: ד"תנ, קרייצר(ואחרי זה אין לו ממה להתפרנס מותר לו ללמד ולקבל שכר 
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ואחריו נוהגים ליטול ) ם"הרמב(וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו , מ"הכ

אפשר שהסכימו כן כל חכמי , ם"אף כי נודה שהלכה כהרמבו, שכרם מן הציבור

שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים ". הפרו תורתך' עת לעשות ה"הדורות משום ש 

ו "והמלמדים מצויה לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי והייתה התורה משתכחת ח

  ..."  ויגדיל תורה ויאדיר, ובהיותה הפרנסה מצויה יוכלו לעסוק בה

  

עולות כמה הצדקות לעיסוק בתורה כדרך לפרנסה ומה שהוא מכנה , מירה זובא  

מעוגנת , הסיבה העיקרית המובאת ראשונה). ם"גישה המתנגדת לרמב(ההתפרנסות מהציבור 

ההתפרנסות ממנה מוצדקת מכיוון . לעסוק כל הזמן בתורה ובחשיבות ההתמדה בלימוד' צורך'ב

.   בדור ייחודי זה"תשכח תורה מישראל"מוד כדי שלא שהיא פועלת כאמצעי נוסף לחיזוק הלי

ההתפרנסות מן התורה נתפשת כאן כאמצעי בעל כוח מטאפיזי לשמירה והגנה של הגברים , כמו כן

  . בקהילה מפני הסכנות של החברה היושבת מחוץ לחברה החרדית

 ם בהקשר למציאות במדינה המחזקת התפרנסות מן התורה"המתח העולה מכתבי הרמב  

 13גדולה מלאכהעולה בספרו של הרב יואל שוורץ , דוגמא מרכזית לכך. מופיעה בספרים רבים

ם בדבר הצורך בהתפרנסות לצד לימוד התורה עולה מן "הפרוש לדבריו של הרמב). ט"תשמ(

  : הפסקה הבאה ומובהר בהערה המתלווה אליה

ה ולא יעשה כל המשים ליבו שיעסוק בתור) "'י', תלמוד תורה ג(ם "כתב הרמב…"

וביזה את התורה וכיבה מאור , הרי זה חילל את השם, מלאכה ויתפרנס מן הצדקה

לפי שאסור ליהנות מדברי תורה , ונטל חייו מן העולם הבא, הדת וגרם רעה לעצמו

ועוד ציוו , כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם: אמרו חכמים, בעולם הזה

: ועוד ציוו ואמרו, ולא קרדום לחפור בהןאל תעשה עטרה להתגדל בהן : ואמרו

וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה . אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות

  ".   …סוף אדם זה שהוא מלסטם את הבריות, וגוררת עוון

        

ם לא להתפרנס מן התורה והספר מביא "בפסוק זה עולה דרישתו המחמירה של הרמב  

ניתן ללמוד על יחסיו לפירושו , ם"מן ההערה לפסוק זה של הרמב, אך. התייחסות זו במלואה

. בעניין ההתפרנסות מן התורה ועל גישתו ביחס להפיכת הלימוד למצווה החשובה ביותר כיום

  :הוא כותב

  

                                                           
  
ט ונכתב על ידי יואל "התפרסם בשנת תשמ. ענייני המלאכה באספקלריה תורנית לקט  הארות, גדולה מלאכה בספר 13

  . רושליםהתפרסם בהוצאת דבר י. שוורץ
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אלא על מי , נראה שאמרם לא על מי שנתמך מכספי ציבור, ם האלו"דברי הרמב…"

ללא צורך להשתדל לעשות , ציבורשפועל לפי שיטה הגורסת לסמוך על תמיכת ה

אלא , מותר ומצווה ליטול כדי ללמוד, אבל הנתמך מהצדקה שאין לו ברירה, מלאכה

. ם"וכלפי דברים אלו נתכוון הרמב, שלכתחילה אין לסמוך על נטילת כסף מהצדקה

מעלה גדולה למי שמתפרנס : "שכתב, )א"י, שם בהלכה(וראיה לכך מדבריו שלו 

הרי , ואילו היה דבר זה איסור מוחלט"  חסידים הראשונים היאומדת, ממעשה ידיו

שמי , ם לומר"אלא כוונת הרמב. אלא חיובו של כל אדם, אין רק מדת חסידים

אולם מי שמייסד שיטה שאין . הוא בדרגה גבוהה ביותר, שזוכה ויכול לקיים שניהם

ד להשקפת הרי זה נוג, להסתמך על צדקה בלבד, ואדרבה, לשאוף כלל למדרגה זו

  ).  56-57"(…ועליו כיוון את דבריו, התורה

  

ם בטענה שהוא לא הגדיר את האיסור על מי שנתמך "מוסבר האיסור של הרמב, בפירוש זה  

השימוש במושגי ההשתדלות והמלאכה הופך מעורפל ואף . מכספי הציבור כאשר אין לו ברירה

 יחד עם חוסר ".פרנס ממעשה ידיומעלה גדולה למי שמת"כאשר מצוטט הפסוק , מחדד את המתח

. בצמידות להוראה לקחת כסף כאשר מדובר בלימוד" מצווה"משתמש המחבר במילה , הבהירות

ומשתמש במילים חד , באופן זה מעמעם המחבר את האיסור המוסרי להתפרנס מן התורה

ניתן לקחת כסף על מנת להמשיך ללמוד וניתן להתפרנס : משמעיות כאשר מדובר בשיטתו

  ):ג"ס: ו"תשנ (14בנין עולםפרוש מסוג זה ניתן למצוא גם בספר . מהתורה

  

, אין זה משתמש בכתר תורה לצרכו,  אם מתפרנס מהוראה ומלמדות וכיוצא בזה…"

כיוון שכוונתו להתפרנס מהתורה כדי , ואין זה עושה מהתורה קרדום לחפור בה

  "… לבטל מתורהואם לא יתפרנס ממנה יהיה נאלץ, שיוכל להמשיך לעסוק בה

  

                                                           
  
שם (ו בירושלים "הספר התפרסם בתשנ. עוסק במצוות לימוד התורה ובסופו כולל קונטרס דברי חןספר בנין עולם   14

יתבאר בו עוצם חיוב למוד התורה המוטל על כל : "מטרת הספר מופיעה כבר בכותרות המשנה). המחבר אינו מופיע
,  מעוטי הכשרונות יכולים להצליח בלימוד ולהיות גדולי תורהושגם, והזהירות שלא לבטל אפילו רגע קטן, אחד ואחד

, מכתב ההסכמה הראשון המובא בפתיחה לספר נכתב על ידי יחזקל לעוינשטיין". ועוד עניינים במצוות לימוד תורה
, "םבנין עול"חיבר ספר נפלא בשם ', ג רבי וכו"הנה הרה: "הכותב על הספר, בני ברק' מנהל רוחני של ישיבת פוינבז

מה מאוד גודל שכרו אשר , לזכות את הרבים בבנין עולמות מן השמים זיכו אותו בחיבור יקר כזה, כשמו כן הוא
ועלי לברכו . כי בנקל יוכל האדם לעלות במעלות התורה והיראה, במעט אשר ראיתי בו אמרתי מה יקר החיבור הזה

אשר , מההסכמה הבאה". ל"זריזין להשיג הספר הנוכדאי להיות מן ה, יהי רצון שתזכה להיות תמיד ממזכי הרבים
ג המחבר ספר היקר "הרה: ",ניתן ללמוד על מטרת הספר, )ראש הישיבה מנשסטר(נכתבה על ידי יהודה זאב סגל 

ת תועלת "ל יביא בעהי"כי הספר הנ, והוא דבר טוב מאוד, ל בתיקונים והוספות"מדפיס מחדש הספר הנ" בנין עולם"
להשתוקק להיות גדולים בתורה וביראה וליקר הזמן , ולהביא בלבם ובמחשבתם חשקת הלימודרבה להלומדים בו 

מן הכותרות של רשימת ". בידם יצליח ויראו ברכה רבה בלימודם' ובוודאי חפץ ד, ולשקוד על התורה בהתמדה גדולה
', ופרק ג". ל ללמוד בכל רגעיושישתד", מכונה' למשל פרק ב. הפרקים לספר ניתן ללמוד רבות על כוונותיו והמלצותיו

". יתבאר שחייב לקבל תמיכה כדי שיוכל לעסוק בתורה", מכונה' ופרק ט". חיים המרבה תורה-לסגל אורח"מכונה 
  ".     בעניין הנזקים הנגרמים על ידי מותרות", ועל ההתנגדות לחיי המותרות בפרק יד המכונה
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הצדקתו . המחבר מדגיש כי מי שמתפרנס מהוראה אינו עושה מן התורה קרדום לחפור בה  

בהמשך הוא מוסיף לטענה זו כי . אומרת כי הוא מתפרנס ממנה על מנת שיוכל להמשיך לעסוק בה

  :אין הוא משתמש בתורה למטרות של חול אלא לשם שמיים

  

הירו ומנעו לעשות קרדום אלא שלא יהיה וגם למי שיש בו יראת שמים לא הז…"

שנמצא משתמש בכתר תורה , תחילת לימודו בשביל להיות לו לאומנות להתפרנס בה

אבל אם למד לשם שמיים ואחר כך אין לו . תשמיש של חול לצרכו ועושהו קרדום

, הרי זה משתמש בה לצרכה, אם לא במלמדות או דיינות והוראות, במה להתפרנס

מה לאכול לא יוכל לעסוק בה כראוי כשהוא מעונה ברעב וערום או שאם לא יהיה 

ומניח מלאכתו , ואם יוכל לעסוק באיזה מלאכה לפרנס את עצמו. נפשות בביתו

כל שכן שהוא משתמש בה , ומתפרנס מלימוד התורה לתלמידים, מלהתפרנס בה

 לעסוק כי כדי שלא לבטל מתלמוד תורה הוא מניח מלאכתו שהיה יכול, לצרכה בלבד

  .      "…והוא נוטל שכר בטלה אל שכר תורה , בה ולהתפרנס ממנה

  

הצידוק . פרוש זה בא לעודד את הלמדנים להמשיך ולעסוק בתורה גם כדרך של פרנסה  

העיקרי הוא כי כל תעסוקה אחרת שתשמש לפרנסה כרוכה בנטישת הלימוד וכי עדיף שהאדם 

התפישה . ות אחרת ויעזוב את התורה לגמרייישאר מתפרנס מהתורה מאשר שיתפרנס מפעיל

ולכן , מצביעה על המחשבה כי יש לדבוק בתורה בלבד, )ובמקומות רבים אחרים(המובאת כאן 

הצידוק הוא כי אם לא יתפרנס לא יוכל ללמוד מן התורה . מלווה לכך גם העידוד להתפרנס ממנה

 כי ניתן לשלב את דרך התורה לחיי גישה זו שונה מזו  הגורסת. ולבצע את המצווה החשובה ביותר

  .  ובדרך זו לספק תנאים נאותים ללימוד התורה) תורה ועבודה(היומיום של האדם 

עולה ההשקפה לפיה אף חייב האדם לקבל ) א"ס- 'ס: ו"תשנ (בניין עולםבהמשך הספר   

רתה ם מתופעה זו והגד"בהתייחסות להסתייגויותיו של הרמב. תמיכה כדי שיוכל לעסוק בתורה

  :מוסבר כי אם היה חי בימים אלו היה בוודאי מקבל בברכה מגמה זו, כבלתי מוסרית

  

דאין , ל יסכים בנידון דידן להתיר"ם ז"אך הנראה לעניות דעתי שאפילו הרמב…"

וכיוון שכפי צורך השעה והמקום אי אפשר לזה האיש החפץ , דנין אפשר משאי אפשר

את הרבים כי אם בסיפוק צרכיו על ידי חיים להתקיים תלמודו בידו לזכות בו 

הרי הוא ככל המון הדיינים והחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת , אחרים

  " .        …הלשכה
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ולכן הוא חייב , הדרך הנכונה לחיות עבור האדם המאמין היא העיסוק בתורה, לפי גישה זו  

  . להיות נתמך על ידי הקהילה ועל ידי משפחתו

  

  מטאפיזיות לעולם -ות דתיותיציקת משמעוי. ג

  

בראיונות ובשיחות עם חברי הקהילה בנושאים הקשורים לבחירת המקצוע וסוגי הפרנסה   

יחס הרבנים . ם"עלתה תמיד ההתייחסות לויכוחים והתנגדויות לשיטת הרמב, המקובלים

לסוגיית ההתפרנסות מן הלימוד הטבועה במסורת ידוע למרואיינים והוא העלה הרהורים 

המשותף לכולם הוא הידע העצום על איסורים אלו במקורות ויכולת עמוקה . סתייגויות בקרבםוה

גם בטקסטים השונים עלתה מחלוקת . ם בעניין ההתפרנסות מן התורה"בניתוח השיטה של הרמב

  .זו והמרואיינים שפרשו אותם ניסו לתת הצדקות מפירוש המנוגד למקורות

ייחודיות "י תורה ופרנסה התייחסה בהרחבה לסוגיית ההצדקה המרכזית לשינוי זה ביחס  

 על פי השקפה זו הדור הנוכחי הוא בעל יעוד מטאפיזי בעולם ונועד לחזק ולשמר את העם ".הדור

שמירה זו כוללת . ייעוד זה יכול להתגשם ולהתממש רק בדרך של שמירה ויצירת גבולות. היהודי

 אורגנית המכתיבה סוגי עבודה מתוך ייעוד חלוקת עבודה: שינוי בחלוקת העבודה הפנימית

על מנת להבין את הגורם . הקהילה ועיסוק בשירותים ופעילויות שנועדו לשמר את גבולותיה

המניע לבחירת המקצועות בקהילה יש להתבונן תחילה בדרך בה מבנים חברי הקהילה את הרעיון 

  . של ייחודיות הדור

ם בעניין ההתפרנסות "וי ביחס להשקפת הרמבראיונות וספרים רבים מדגישים כי השינ  

גישה זו עולה פעמים רבות בספרות הקהילה . 'ייחודיות הדור'מהתורה קשור בתפישת 

באה לצד ההתייחסות , גישה זו. המקנה לדור הזה ייעוד של תשובה וחיזוק האמונה, 15הליטאית

 והיא עולה פעמים רבות ,ם בעניין המקצוע מול המציאות של ייחודיות הדור"למחלוקת עם הרמב

 הוא פתח את דבריו בהצגת 16"העילוי"למשל כאשר ראיינתי בחור ישיבה המכונה ה. בראיונות

  : ם"הסוגייה על פי פירוש הרמב

                                                           
  .דעת תורהבתוך החוברת ) מ בישיבת אוהל תורה בברנוויטש"ר( בנושא עקבתא דמשיחא דן אלחנן בונם וסרמן 15
אשר קישר ביני " איש מפתח"הראיון עמו התקיים בביתו של .  הוא בחור ישיבה ליטאית גדולה בירושלים"העילוי"  16

הגעתי לשם לאחר ). הקניון(הפגישה נקבעה לאזור מלחה . לא נפגשתי או דברתי אתו קודם לכן. ובין המרואיין
כאשר הגענו הוא היה מלווה בחבר נוסף מהישיבה . תי את איש המפתח מביתו ובדרך שוחחנו על המרואייןשאספ

אחרי הכרות קצרה החלטנו בסביבות עשר בלילה לקיים את הראיון בבית הוריו של איש המפתח . שהצטרף לראיון
השיחות לפני הראיון .  הראיוןלא הייתה כל התנגדות להקליט את. הראיון ארך כארבע שעות. שארגן את הראיון

השיחות לאחר הראיון שלא הוקלטו נסובו בעיקר סביב הביקורת של . ולאחריו היו מעניינות ותועדו רק לאחר מכן
הטענה הייתה נגדן כי הדבר מצביע על . לנישואין" תלמיד חכם"לחפש , בלשונו, המרואיין על נטייתן של בנות חרדיות

הראיון עצמו כלל . כאן דיברנו בעיקר על עניין האהבה וההתאמה של בני הזוג. להםילדותיות וכי הוא לא מובן 
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האחרונים אפילו קצת , ם בראש אפשר לומר"מנקודת המחלוקת של הרמב…"

 שלומד המחשבה של זה, לגבי מקום של ליהנות ולימוד תורה, מהראשונים בדורו

, תורה והוא חושב שאנשים יתרמו לו כספים אז זה עוון חמור וחילל את שם הדת

ובזיון התורה והוא הופך את התורה קרדום לחפור בה ומה פתאום ומספר שהילל 

אפילו שגם היו …ושכל אבות העולם היו, ושרבי יוחנן היה סנדלר, היה חוטב עצים

ם כן איזושהי איגרת שהוא כותב לתלמיד אז יש לו ג, רבנים הם גם כן עסקו במלאכה

אז הוא , להיות איזשהו רב במקום מסוים, שלו שהציעו לו משרה להיות ראש ישיבה

תעסוק במלאכתך במה שאתה יודע להתפרנס ואל , עונה לו עדיף שתעשה כמוני

  ).2'עמ"(…תתפרנס מרבנות כי מה פתאום להתפרנס מדברי תורה

  

 הבהרת עמדתו והצגת דוגמא חיה העולה מן האיגרת ם נעשית תוך"הצגת דברי הרמב  

המרואיין מדגיש כי גם להצעת התפקיד היוקרתי של ראש . שכתב לתלמידו שהתלבט בסוגייה

המרואיין עובר להתייחסות למפרשים . ם כי יש לשלב בין תורה ועבודה"משיב הרמב, ישיבה

, ן כי גם לאור שינויים הלכתייםכאן הוא מציי. אחרים ולהיסטוריה של קהילות יהודיות אחרות

  :הן שילבו בין תורה ועבודה, כחלק מהשינוי בתנאים בהם חיו הקהילות

  

והרבה אחרונים ומפרשים נראה אותם אומרים מה פתאום זה עבודה ככל עם …"

, ומי אתה שתשנה את זה, בכל התפוצות תמיד נהגו ככה, בכל המקומות, ישראל

, שזה פשוט בכל דור איך שזה נתפש, היסטוריתבאמת המבט שנראה תמיד מבחינה 

ם זה באמת נתפש כחילול השם ובדורות אחרים לא היה להם "אולי בדור של הרמב

ברירה כי אנשים היו צריכים להשקיע את עצמם בלימוד תורה ולא יכלו לעסוק 

  " …במשהו אחר

  

לעומת העבר הוא מודע לשינוי . מכאן עובר המרואיין להסביר את המצב בקהילה כיום  

והמקורות ומציג לכן את ההשקפה הרווחת בספרות הרבנית של הקהילה כפי שהיא מקובלת 

  : היום

  

                                                                                                                                                                      
. כמו כן נוצרו דיונים רבים שהתנהלו בין בחורי הישיבה. שאלות שלי ושאלות של איש המפתח על נושא העבודה

עים אלו של רג. ברגעים אלו נוכחותי הייתה מינימלית והפכתי למעין צופה משתתפת כמעט ללא התערבות בדיון
דיבר רוב הזמן " העילוי"יש לציין כי ). פרק המתאר את שיטת המחקר' ר" (ראיון בחברותא"הראיון הוגדרו כ

בשל היכולת המילולית הגבוהה , זאת כנראה בשל גילו המבוגר יותר. והתייחס לסוגיות יותר מאשר יתר המשתתפים
 מהיכולת של המרואיין לתת הסבר מפורט ואינטליגנטי התרשמתי עמוקות. שלו והידע הרב שלו בכל סוגיה שנשאלה

כמו כן הופתעתי פעמים רבות מהעמדה הביקורתית שלו כלפי "). העילוי"מכאן גם שמו (של הסוגיות עליהן דיברנו 
: ראיון זה הוא בין הראיונות מהם למדתי יותר בכל הרמות. החברה והפרשנות העכשווית שלה למקורות היהודיים

כמו כן התרשמתי . חברה ומקומו של הפרט המפרש את המקורות ומתייחס לחברה בה הוא חיה, המקורות
כמו ). לא התעלם מנוכחותי, כלומר(הוא פנה אלי פעמים רבות בהסבריו ושמר על קשר עין : מהנינוחות של המרואיין

מה שמלמד על , רת בישיבהמרואיינים נוספים הוא היה ערני מאוד בהתחשב בעובדה כי למד באותו יום עד שעה מאוח
  ). 1998נובמבר , מתוך יומן השדה(שעות הלימוד הליליות להן מורגלים בחורי הישיבות 
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רוב הפוסקים אפשר לומר , עד כמה שלי ידוע כשבדקתי את הנושא בנקודה הזאת…"

, זאת אומרת, האחרונים מנסחים את זה עוד בתקופה שאפשר לומר של אין ברירה

 אז כדי שאדם יצמח …אירופה או אחרי אני לא יודע מההיום אחרי חורבן יהדות 

להיות גדול בתורה וכדי להשקיע את כל כוחו ומרצו אז אין ברירה הוא לא יכול 

להתפרנס ממלאכת ידיו לכן אין ברירה אפשר לקרא לזה אין , לעסוק בתחום אחר

שהוא , ברירה שזו תהיה הדרך היחידה שהוא בעצם תעשה מלאכתו בידי אחרים

בדור , בדור הזה זה נתפש יותר. צם יקבל משכורת הקהילה מתרומות וכדומהבע

הזה כמעט קשה מאוד למצוא אנשים לדעתי שהם רואים את עצמם באמת 

שתכליתם ומטרתם זה לימוד התורה ובכל אופן הם חושבים שהם צריכים להתפרנס 

  ..." ממלכת ידם

   

ם ביחס "חסות לדברי הרמבלאחר התיי, כמו שראינו בספרים ובראיונות אחרים  

מתייחסים אחרת , כי הפוסקים כיום בנושאים של פרנסה, להתפרנסות מן התורה המרואיין מציין

הוא . ם בשל מה שהם מכנים ייחודיות הדור והתקופה בה אנו חיים היום"לאיסור של הרמב

 בספרים כאן מופיע הסבר החוזר רבות". אין ברירה"מגדיר תקופה זו קודם כל במושגים של 

דור זה תפקידו ההיסטורי להשקיע את כל כוחו בלימוד התורה . ובראיונות בדבר ייחודיות הדור

, הסיבה העיקרית לכך היא שואת היהודים. על מנת להצמיח דור חדש של אנשים הגדולים בתורה

 בשל ייעודו יכול ואף ראוי שיתפרנס מן התורה או, דור זה. הנתפשת כתקופה של חורבן רוחני

ם של איש תורה המתפרנס מעבודת " האידיאל שמייצג הרמב".שמלאכתו תעשה בידי אחרים"

לדון בהתייחס לפוסקים " העילוי"על ייחודיות הדור ממשיך . כפיו אינו מתאים למציאות זו

  :    בדורות האחרונים

  

זה , שאת קוראת למשל תשובות של הוגים לגבי נושא של לימוד חוכמות חיצוניות…"

אז רובם ,  ארבע תשובות של פוסקים מהדור האחרון שמתייחסים לנושא הזהשיש 

ככולם נוגעים פחות או יותר נאמר בצורך של השעה שהדור שלנו נמצא בו מעבר 

לדורות הקודמים כלומר בוא נלמד מהדורות הקודמים איך זה היה כי הדור שלנו 

הדות אירופה ואנחנו אלף כי אנחנו נמצאים אחרי חורבן י? למה הוא שונה. שונה

פעם הדורות היו יותר , בית, צריכים לשקם את ההריסות של התורה שחרבה

אז היה להם הרבה דברים שמותר אבל היום אנחנו נמצאים בדור , רוחניים והכל

א חלק "ז, שאנחנו היום נמצאים בדור שחלק גדול מהעם היהודי הוא לא דתי, אחר

  "…ועל המיעוט מוטלת האחריות של כולם …גדול מהעם היהודי לא מקיים מצוות
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ההשקפה העולה כאן היא כי הייחודיות המטאפיזית נעוצה בשואה שהרסה את עולם   

הדורות הקודמים . שיקום ההריסות הללו הוא בראש ובראשונה תפקידו של דור זה. התורה

 הזה צריך אך הדור, מצטיירים אמנם כרוחניים יותר וככאלו שניהלו אורח חיים יהודי הלכתי

להתמודד עם חורבן השואה ועם המודרניות אשר הביאה חלקים נרחבים מהעם היהודי לנטישת 

הן : המשתקפת גם במקומות רבים אחרים(לכן התפישה אותה מעלה העילוי . ערכי הדת

. היא כי על כתפי הקהילה החרדית מוטלת האחריות של עם ישראל כולו) בטקסטים והן בראיונות

  ": עילוי"השיב ה, משפיעה תפישת ייחודיות הדור על תחום העבודהלשאלה כיצד 

  

בעוד שבדורות קודמים היה מותר לרב בעצם שהיו לו חמישה בנים לראות שאחד …"

 …אחד ילך ללמוד בישיבה ואחד יהיה, יהיה סנדלר אחד יהיה רופא אחד יהיה זגג

 לשבת וללמוד כל כי באמת התורה לא אמרה שכל אדם צריך, כל אחד ילך לפי דרכו

אבל היום אין לנו ברירה כי בסך הכל יש חלק גדול ... היום מהבוקר עד הערב 

מהציבור היהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות והוא בכלל בלי לעשות שום סלקציות 

אז אנחנו , שולח את כולם מחוץ לבתי המדרש ואף אחד לא מרגיש את עצמו מיועד

ולכן אנחנו גם אם הילד שלי היה , את את החסרהמיעוט מוטלת עלינו החובה למל

היה צריך להיות זגג או אני לא יודע ,  אם כל אחד היה מתחנך לפי דרכו, צריך להיות

 השבטים שכל אחד עושה את החובה שלו אנחנו שבט אחד 12מה אז אנחנו עכשיו לא 

 והנושא הזה בא לידי, מצומצם שצריך לקחת את החלק של יששכר וללמוד תורה

א "ז. ביטוי בפרט במחיר שהחברה הזאת מגלה שהיא משלמת בגלל האידיאל הזה

עשר ,  הרב יגיד שאתה מכניס למשל אלף תלמידים למקרא מאה  יוצאים למשנה

  ). 5' עמ, "העילוי" ("…יוצאים לתלמוד ורק אחד יוצא להוראה

  

המצב .  בגולההחלוקה בין עילויים לבעלי בתים מוצגת כאן כמצב נכון שתאם את החיים  

. זאת בעיקר בשל החברה החילונית הסובבת והייחס למודרנה, בקהילה כיום מוגדר כאין ברירה

המרואיין משתמש בחלוקת העבודה של שנים עשר השבטים כמטאפורה למצב הטבעי הרצוי 

זו הסיבה לכך . אך הוא מתאר את הקהילה כשבט יששכר המקדיש עצמו ללימוד התורה. בעיניו

בחור ישיבה , אליהו. ל לגבי יעודה של הישיבה בימנו"תם את המשפט בציטוט מחזשהוא חו

  :מחזק גם הוא טיעון זה כאשר ביקשתי ממנו לפרש את הפסוק, בירושלים

כביכול זה היחס , ל אומרים אלף נכנסים לגמרא אחד יוצא להוראה"תראי חז…"

דולי ההוראה מתוך אלף אנשים שנכנסים ללימוד של התחומים שמהם יוצאים ג

דהיינו לא מקרא זה נכנסים למקרא יוצאים נגיד נכנסים מאה למשנה מתוך המאה 

 כביכול ככל שאתה עולה …יוצאים עשר לתלמוד מתוך העשר יוצא אחד להוראה כן

ברמה זה לא רק רמה גם תחומים שמהם יכול לצמוח גדול בהוראה הסיכוי שלך 
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 לא מוטרדים מהיחס הזה כי ברור זה היחס ואנחנו…שתצא גדול הולך ופוחת כן

 …שמתוך אלף אנשים שמשקיעים בזה יוצא אדם אחד באמת יחיד סגולה זה היחס

אין לנו שום ,  אין שום בעיה…עכשיו מה קורה עם אותם תשע מאות תשעים ותשע

ברור שגם אם הם לא גדולי הוראה הם …בעיה עם זה שהם לא יצאו גדולי הוראה

ותר גבוהה ברמה רוחנית מבחינת שלמות עצמית מאשר עדיין ברמה הרבה הרבה י

אין לנו בעיה …א אלו שבכלל נשארו ברחוב" ז…כן, אלו שבכלל לא נכנסו להוראה

  ).8' עמ, אליהו" (…עם זה

  

אליהו מסביר את הרציונל העומד מאחורי גיוס כל הגברים ללימוד התורה כמכשיר ליצירת   

התייחס גם הוא למצב , מדוע התעורר צורך רוחני זהכאשר שאלתי אותו . תשתית קהילתית דתית

  : הייחודי בו מצויה הקהילה

  

, דבר ראשון העניין של השואה, היום המצב הזה נוצר כתוצאה של כמה גורמים…"

 הציבור האשכנזי מעולם לא …אחרי השואה זה למעשה מה שנלמד באירופה נחרב

בכלל , תורה אלטרנטיביראה את מה שנקרא עולם התורה בארצות המזרח כעולם 

 כלומר היו כמה שנים בספרד במרוקו אבל …במאות השנים האחרונות, לא כשווה לו

בשנים האחרונות ההגמוניה של העניין של  לימוד תורה נמצאת באירופה ומרגע 

לכן ,  הזה נחרב אז היו צריכים באופן דחוף להקים את העולם הזה מחדש…שהעולם

  ). 3' עמ, אליהו" (…וכולם יושבים ולומדים תורהמגייסים את כולם אל הדגל 

  

בהיותו הדור , השקפה זו כרוכה בהרחבת עול לימוד התורה בדור הזה בשל ייחודיותו  

ומתבססת בעיקרה על ציטוט חוזר של כתבי החפץ חיים בנושא זה , שלאחר חורבן השואה

ו מעט בעבודת כפיים מפסיד לדעתו גם העוסק אפיל). ח"ס: ו"תשנ, בנין עולםמצוטט בתוך הספר (

גם אם , מלימוד התורה וזו הסיבה שהוא חייב למצוא תמיכה על מנת שיעסוק רק בלימוד התורה

  :17יצטרך לחיות בצמצום

  

על כן , כיום נשתנו הזמנים ואפילו העוסק רק מעט ביגיע כפיים מפסיד הלימוד…"

ך ורק בתורה יש לו לאדם לעשות השתדלויות לקבל תמיכה כדי שיוכל לעסוק א

וגם אם קשה עליו הדבר להיות נתמך מאחרים מכל מקום כדאי לו לכוף עצמו . בלבד

                                                           
כך למשל ניתן ללמוד גם .  להשפעה מדברים אלו של החפץ חיים אנו רואים התייחסויות רבות בקונטרסים ובספרים17

, בדור הזה אחרי החורבן באירופה…): "ב"תשמ (עמלה של תורהבקונטרס , )ב"תשכ(מדברי הרב אהרון קטלר 
ב וארץ ישראל לבנות הנהרסות "הוטל התפקיד הנשגב על יהדות ארה, שנחרבו מרכזי התורה ונמצא העולם שמם

  וליצור  אווירה  של  התמסרות  לתורה  ואמונה  בקדושתה  ונצחיותה ,  ש"להקים מבצרים לתורה ויר, ולטעת הנשמה
שרק באווירה זו אפשר לגדל דור של תלמידי חכמים שלמים בתורתם ,  צדדיים וחיצונייםמבלי להתעסק בשום דברים

   .)ז"ס' עמ" (וברוחם
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ואם , ואפילו שהתמיכה היא בצמצום כדי חייו בלבד. נגד רצונו בשביל לימוד התורה

עם כל זה עדיף לקבל תמיכה ולהסתפק , יעסוק בדרך ארץ יוכל להשיגה הרווחה

צורך לשכנע את בני ביתו לכך יעשה הכל לשכנעם ואם יש , במועט כדי לזכות לתורה

  "…שיסכימו לדרכו לזכות לתורה

  

אשר תפקידו להצמיח מחדש מן השממה , תחום הפרנסה מושפע מהגדרת ייחודיות הדור  

הקהילה . כמו גם מהתמודדותה של הקהילה הקטנה עם החברה החילונית, גדולים בתורה

בדור כזה משתנה .  אלו באמצעות לימוד התורהמצטיירת ככזו שעליה החובה לתקן עיוותים

והיא שולחת , מהות החינוך שהייתה מקובלת בעבר המגולמת במושגי הברית בין יששכר וזבולון

גדול הנהנה "לפסוק ייחודיות הדור היום מוזכרת גם בהקשר . את כל חבריה לכותלי הישיבה

ת היא לתפקידו של הדור  אשר פירושו משתנה כאשר ההתייחסו,"מיגעו יותר מירא שמים

  :הנוכחי

  

, ואני הצעיר אומר כי לא דיבר החכם אלא בזמנם שהיה להם דעת זך ורוב תורה…"

בתורתו קבע ומלאכתו ארעי שרק באופן זה יש לומר (לזה יותר טוב ליהנות מיגעו 

מה שאין כן בזמננו כי נתמעטו הדעות והלוואי , )כ שם"דגדול הנהנה מיגעו כמש

כל היום וכל הלילה להשיג לידע ולהבין בתורה ולידע כל דיני התורה ואולי ילמד 

פשיטא כי יודה ויאמר החכם , ונתמעטה בעוונות התורה ולומדיה, הנצרכים

דאי לא ) הלומד והמחזיק(דהאינדא ילמד כל היום ויסתפק מהזולת וטוב לתרויהו 

כל היום באיזה לזה הוא יותר טוב היום ללמוד , תימא הכי אין טוב גם לאחד מהם

  ).    ז"ס:  ו"תשנ, בנין עולם" (… וטוב לעולם- אופן שיהיה

  

. המשפט מדגיש כי בשל הירידה ברמה הרוחנית בזמן הזה יש להקדיש רוב הזמן ללימוד  

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו "ל באמרה "באותה מידה מפרשים הרבנים את דברי חז

 "ורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץעול מלכות ועול דרך ארץ וכל הפ

בספר בנין התייחסות זו מובאת . יונה'  בהקשר זה מובא פירושו של הר).'משנה ה' אבות פרק ג(

  :ט"צ' עמ, ו"תשנ, עולם

  

ה "הקב,  אחר שעושה תורתו עקר ומלאכתו ארעי- 'כל המקבל עליו עול תורה וכו…"

) המושל(ולא ייתן בלב העריץ , צטרך לבטל מלימוד תורהישמרהו מכל דבר רע שלא י

ועול דרך . הלוקח נפשות לעשות מלאכתו לקחת את זה וינצל ממלאכת העריצים

כי ,  לא יצטרך לעשות מלאכה הרבה לצורך פרנסתו ובמעט יספיק לו לכדי חיות-ארץ

  "    …מלאכת הצדיק מתברכת ונפשו שמחה בחלקו
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כל חברי הקהילה לעשות תורתם כעיסוק עיקרי ואת מלאכתם מן הטקסט עולה הדרישה מ  

דרך ארץ מתפרשת כאן כמלאכה והיא מופרדת מן . רק כך האל יתערב בחיי הפרט ויגן עליו. ארעי

הנחייה . ההנחיה היא כי האדם לא יצטרך לעסוק במלאכה לפרנסתו אם יעסוק בלימוד. הלימוד

  .  המסוג זה דורשת שינוי במערך התעסוקות בקהיל

  

  "הוצאה משליטה"הכשרה מקצועית כ: חלוקת עבודה מכנית וחיזוק יסודות הקהילה. ד

   

מדריכה את הגברים שבה לפנות ללימודים בישיבה , הקהילה הליטאית כפי שכבר ראינו  

חלוקת עבודה זו . להישאר בתחום הלימוד ולעסוק בעניינים הקשורים בתורה, כבר בגיל צעיר

. התפישה המטאפיזית משפיעה על היחס אל העולם הגשמי.  של הדורכרוכה בתפישת הייעוד

כתוצאה מכך אנו עדים . השימוש במקורות נועד לפרש פסוקים מחדש לאור המציאות המשתנה

תעסוקות שנועדו , לקריאה מחודשת של הכתבים וחיזוק ההכוונה למקצועות ההוראה והלימוד

 נחסמות בפני הצעיר החרדי האפשרויות בתהליך זה. לחזק ולשנות את המסגרת הקהילתית

מדברי . 18לחיות מחוץ למסגרת המשפחתית או לפנות ללימודי מקצוע ולהשתלב בשוק הכלכלי

בהשוואה זו של קהילות שחיו , המרואיינים עולה הייחודיות של חלוקת העבודה בקהילה היום

עית ותעסוקתית עם על השינוי שעברה החברה החרדית מבחינה מקצו. בארץ לפני קום המדינה

כאשר שאלתי אותו על הפעילות הכלכלית שהתקיימה אז , 19קום המדינה וכיום מספר הילל

  :בקהילה

  

לוחות מודעות , עכשיו כל הנושא של עבודה כאשר פותחת כל מני עיתונים של אז…"

המסחר התנהל בירושלים בשונה ממקומות , את רואה שהתנהל מסחר בירושלים

, משפחות, משפחה אחת עשתה יין השניה גבינה, במשפחותאחרים בארץ התנהל 

, עכשיו מכיוון שזה היו משפחות שעבדו הייתה גם איזושהי חלוקה, משפחות שעבדו

                                                           
  
  . פרק רביעי, 1991, החברה החרדית, אצל פרידמן'  דיון נרחב במגמה זו ר18
תח המכיר הראיון עמו נקבע על ידי איש מפ. ליטאי המתגורר בשכונה חרדית בירושלים- הוא עיתונאי חרדיהילל 19

עלינו לסוכה שמוקמה על גג בית של . הראיון התנהל בביתו של המרואיין בזמן חג הסוכות. אותו מקשרים של הוריו
נפגשתי עם המרואיין בסוכה כשאני מלווה בבחור הישיבה שארגן את . ארבע קומות בשכונה חרדית בירושלים

ל בין איש עובד לאיש ישיבה אשר פגישות עמו יכולות מה שמלמד על ההבד, הראיון התנהל בשעות הצוהריים. הראיון
אשתו שהתפללה באותו . הוא איש נעים ופתוח וקיבל אותנו בשמחה, כבן חמישים, הילל. להתנהל רק בשעות הלילה

לבושה מאוד בקפידה , רק הגישה שתייה ואוכל לסוכה, היא כמעט ולא הביטה בנו, הרגע בסוכה הייתה יותר חשדנית
התיישבנו לצד שולחן ענק שמילא כמעט את כל הסוכה כאשר הוא בצדו השני של השולחן ואנחנו .  הרבלמרות החום

הוא שאל לשלומו של אביו של בחור הישיבה  , לא היו הרבה שאלות של הכרות או דיונים אחרים. מתיישבים מולו
כי הילל רגיל לפגישות רבות עם אנשים ניתן היה להבין . המוכר לו זה שנים ומייד הציג את עצמו מבלי ששאלנו על כך

  .הוא לא הרגיש איום או מבוכה והיה פתוח לכל שאלה. שונים וגם עם אנשים חילוניים
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או שני , שאיש אחד יכול ללכת ללמוד ויש גאווה משפחתית שיש למדן במשפחה

  "…או שלושה למדנים במשפחה וכולם עובדים, למדנים

  

. קת העבודה הקהילתית שהייתה נהוגה בעבר בין עובדים ללומדיםהמרואיין מתאר את חלו  

  :חלוקה זו הייתה אופיינית גם בקהילות יהודיות אחרות

  

וחצי שנה , חצי שנה הם מתעסקים באתרוגים, משפחת לודמיר עושה אתרוגים…"

התחיל העניין של האתרוגים נגמר , זאת אומרת אחרי פסח, מתעסקים במצות

והלודמרים יש להם כמה , פל בעניין של מצות ומזה הם חייםסוכות מתחילים לט

, אחד מהם דיין זה הגאווה של המשפחה, אחד מהם ראש ישיבה, ילדים גאונים

, שהמשפחה עובדת ומייצרים גם חוץ מאתרוגים ומצות מייצרים איזה שני גאונים

 לפה ואז הכניסה, אז באה המדינה, זו הייתה האווירה, איזה שני תלמידי חכמים

ולצאת החוצה ולעבוד , והיה צריך לשמור על האנשים, הרבה ציונות חילונית

  "…ולהתפרנס זה כבר היה קצת לוקסוס

         

הילל חותם את המשפט בטענה כי שינויים במבנה התעסוקות והמקצועות בחברה החרדית   

חיזקו , בה להלדעתו לאור החילוניות ובתגו. בארץ קשורים להתגבשותה החילונית של המדינה

הרבנים דאז את מוסדות הישיבה ויצרו את הכוללים שיהוו מוסדות לחיזוק היהדות 

מתוך דברים אלו . הלמדנות הפכה חובה בעוד העבודה החומרית הפכה למותרות. האורתודוכסית

חיזוקה של . אנו למדים על שינויים במבנה התעסוקתי כתוצאה של חיזוק ביטויים מטאפיזיים

קהילה ובהתאם הקמת ישיבות הפכו לפעילות מרכזית משנות השבעים ואילך ורבנים הלמדנות ב

התרחשות זו חידדה את הצורך בתעסוקות שונות הקשורות .  רבים עסקו בהצדקתן והקמתן

  ": מלחמת הקיום"כתגובה למה שמכונה , בהוראה ולימוד שנוצרו

  
של הציבור החרדי מלחמת הקיום , האידיאולוגיה של מה שנקרא מלחמת הקיום…"

בארץ זה היה בתחילת הדרך אידיאולוגיה שזה בהמשך הדרך זה אידיאולוגיה של 

זו אווירה , לימוד תורה שאדם בלי לימוד תורה הוא לא שווה שום דבר, לימוד תורה

 הכל זה …בבית שיונקים מהדורות הקודמים או מספרים או משיחות של רבנים

שוב ללמוד תורה ובלי תורה אתה לא שווה יש טקסטים דתיים שח, סביב טקסטים

שום דבר וסביב זה יש משלים וסיפורים וכל מני מובאות שמוכיחות שאנשים בלי 

זה תלוי אם ? לא שווה שום דבר הוא צריך ללמוד תורה כמה ללמוד תורה, תורה

אתה נכנס לסופר ליד הבית או הולך לשוק מחנה יהודה וקונה בבסטות מה יותר 

וכל אחד גם מחזק אותה , ן אידיאולוגיה שכל אחד מקבל אותה אחרתזה מי, טעים

  ).הילל" (…אחרת
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, )כפי שראינו בפתיחה לפרק(השימוש במקורות היהודיים על ידי הרבנים  בתחום המקצוע   

. נועד לחזק את הצורך שנוצר בתנאים של חיים במדינה יהודית לשימור הגבולות הקהילתיים

כתוצאה ובהתאם לכך משתנות  . תחזקים על ידי שינויים בפירוש הדתיגבולות הקהילה נבנים ומ

בעת ובעונה , בדרך זו. גם ההגדרות לגבי המקצועות בהם מותר לעסוק וחלוקתם בתוך הקהילה

ההדרכה לגברים , לפיכך. הסמכויות הרבניות יוצרות ומשמרות את גבולות הקהילה, אחת

ההעדפה היא לשמר את . ורח הנסיבות דורש זאתבקהילה היא שיציאה לעבודה היא רק כאשר כ

בחור , 20אליהו. הייעוד הקהילתי על ידי עיסוק בעבודות המשאירות את חבריה בתחום התורני

  :מתאר את הנורמה של תעסוקות הגברים בקהילה הליטאית כיום, ישיבה בירושלים

  

 נטיות אז זה לא כל כך בנוי על, בציבור החרדי כיוון שאין כמעט אפשרויות…"

מבחינת מה שנחשב . אתה פשוט עוסק במה שאתה יכול, אלא על מה שיש, טבעיות

מחשיבים יותר עבודה שהיא תורנית מאשר , גם כשאתה יוצא לעבוד, בציבור החרדי

שתהיה רב או מחנך בישיבה או בחדר וככל שהעבודה מתקדמת , עבודה חילונית

בה של צעירים נחשב פחות מאשר  מלמד בישי-יותר בעולם החרדי היא יותר נחשבת 

אז ככה שבדרך כלל , וראש ישיבה נחשב הרבה יותר מכולם, מלמד בישיבה גבוהה

אברך שמחליט שהוא יוצא לעבוד תמיד יחפש לעבוד בעבודה תורנית שהיא למעשה 

זה לא מזולזל כשאני אומר מזולזל , מבחינת הציבור החרדי לא נחשבת כל כך עבודה

עבודה תורנית אתה ממשיך ללמוד אבל אתה מקבל על ,  חילוניתאני מדבר על עבודה

  ).  20' עמ, אליהו" (…הרי עם כסף אף פעם לא הייתה לנו בעיה? מה רע , זה כסף

  

מורה , מחנך, רב: גם בקטע זה עולות התעסוקות התורניות בהם עוסקים חברי הקהילה  

ההדרכה הנפוצה היא .  המקצועותבקטע זה עולה גם ההיבט של היוקרה וההיררכיה של. וכדומה

                                                           
  
יחד עם בחור ישיבה נסעתי לקחת אותו מהישיבה . מבני ברק, 28בן ,  אליהו לומד בישיבה ליטאית גדולה בירושלים20

-הרחוב היה מלא בגברים זוגות, יום קר וגשום, עשר בלילההשעה הייתה . הממוקמת בקהילה חרדית בירושלים
ככל שהתקרבנו לישיבה כך היה צפוף . מעשנים סיגריות, הולכים או עומדים ומשוחחים בגשם, קבוצות קבוצות, זוגות
אליהו בחור רזה במיוחד . מבנה גדול וישן, חלקם ממהרים להיכנס לישיבה, הרבה נערים בשחור מטיילים בחוץ, יותר

הוא כבר חיכה לנו בחוץ על המדרכה כמה דקות והיה . מעיל קצר וכובע לראשו, נראה כנזיר סגפן עם חולצה לבנה
עשינו הכרות במכונית שני . אליהו לא הכיר אותנו ובחור הישיבה רץ על מנת לבדוק האם אכן המדובר בו. רטוב לגמרי

 לשני בידידות ודברו ביניהם ללא הפסק ובהתלהבות כבר התייחסו אחד, בחורי הישיבה למרות שנפגשו באותו הרגע
כאשר אליהו נכנס אל המכונית הופנו כל המבטים אלינו וחבורות רבות התקרבו אל המכונית עד שהיה קשה . רבה

להפתעתי שני בחורי השיבה לא נבהלו או התייחסו בדרך כלשהי לאירוע למרות שעבורי הוא היה . לצאת מן הרחוב
נסענו משם לנהל את הראיון . ולי עבורם יהיה לא נעים ואף מביך ואולי יעורר שאלות מאוחר יותרחשבתי שא. מבהיל

משפחתו ועל , התחיל לפנות אלי ואף סיפר לנו על עצמו" השתחרר"ככל שהתרחקנו מהישיבה כך אליהו . במקום אחר
על , הויכוחים הפנימיים שהיו בההאופי המיוחד של הלימודים בישיבה בה בחר ללמוד ועל ההיסטוריה של הישיבה ו

ככל שהתרחקנו . הלימודים הקשים ורצונו להישאר בישיבה עוד שנים רבות, אווירת הלימודים הטובה החברותות
מסיבה זו כבר במכונית סיפרנו לו על המחקר . הוא התחיל לשאול שאלות רבות יותר על סיבת המפגש ועל המחקר

התחיל לדבר על הנושא ולשאול שאלות על , כבר במכונית, הבחור.  אחריםומעט על ראיונות שניהלנו עם בחורים
הוא לא מיהר , השיחה עם אליהו הייתה פתוחה והוא דיבר הרבה מאוד והיה ערני למרות השעה המאוחרת. התחום

  .אליהו אף הציע להיפגש שוב. ואני הייתי זו שהפסיקה את הראיון בסופו של דבר
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בחור . הדרכה זו מתנגשת פעמים רבות עם הצורך הקיומי של הלמדן ומשפחתו, להישאר בישיבה

כלומר ניתן . הנזקק לפרנסה ימצא בספרי ההדרכה כי הלימוד הוא ההכשרה לקראת היעוד בחיים

סיון להתמודד עם בהמלצות אלו יש ני. מ"ללמוד גם על מנת ללמד בעתיד ולהפוך לרב או לר

לכן : "...שוורץ מנסח זאת כך. ם המתנגד ללמדן העושה תורתו קרדום לחפור בה"פסיקת הרמב

אלא כדי שבעתיד , משתדל ללמוד הוראה כדי שידע לפסוק הלכות לא למען קרדום לחפור בה

כלומר הוא הופך את ההוראה לסוג של עזרה לציבור והשתתפות ). ח"קכ' עמ...(יעזור לאחרים

. כלומר בגבולות הקהילה, בהגדלת הרוחניות של הקהילה תוך השארות בתוך עולמה של תורה

  ". אין פגם בהפיכת התורה למשרה הנותנת רווח אם עושים זאת לתועלת הציבור, במובן זה

ישנה הבנה כי האברך הוא בעל מחויבויות רבות יותר משום שהוא . ההדרכה לאברך שונה  

ההכוונה .  הסכמה כי האברך צריך לדאוג במידת מה לפרנסת משפחתוכך למשל יש. בעל משפחה

במקרה של האברך שזקוק גם להיות מפרנס היא לבחור במקצועות תורניים המשאירים אותו 

: ח"תשנ. (ספר בטחון חי, ניתן ללמוד על כך מן העיצה בספרו של שוורץ.  במסגרות של  הקהילה

  ):ז"קכ

  

 לבסס את עצמו כדי שברבות הימים יוכל להעניק חייב] תלמיד ישיבה[בחור "...

אמנם גם " אברך"לעומת הבחור , ואף הפרעות גדולות יתכנו אצל בחורים, לאחרים

הוא צריך לבסס את עצמו מכיוון שהוא כבר קשור למסגרת המשפחה אין הוא יכול 

בכל זאת . והיא אינה מוציאתו מהמסגרת הקבוע לו, להרחיק לכת בעסקנותו

, לדוגמא, כיצד לנהוג, ל איננה קבועה לכל אחד ויש להתייעץ עם רבותיו"הנההוראה 

 משום הרגשת ההצלחה - יש בחור אשר מעט עסקנות בבין הזמנים וכדומה תורמת לו

או אדם שטבעו להסתגר ואם לא יצא מעט , בפעילות המעודדת אותו בלימודיו

מ או "ת עתיד כרלפעילות יש סכנה שכאשר תכבד עליו עול הפרנסה לא יבקש א

 ואילו היה קונה קניין בדאגה -אלא עלול לצאת למלאכה או למסחר, משגיח ומחנך

  ...". לזכות הרבים היה נשאר בפעילות תורנית

  

מופיעה הגישה הרווחת כלפי בחירת המקצוע , בקטע זה הלקוח מספר הדרכה לבני ישיבה  

אך מכיוון שיש , ת ולפרנס את ביתואין מעודדים את הבחור לצא. של בחורי הישיבות והאברכים

מכוונים אותו לעסוק בעניינים תורניים ולקבל משכורת , מקרים בהם מדובר בכורח הנסיבות

הרצאות ": בין הזמנים"כך גם הייעוץ בנוגע לשאלה כיצד לבחור תעסוקה בתקופת . מעשייתם

 אלו מכוונות רק כלפי המלצות. וכדומה, לנוער דתי או לציבור המבקש להרחיב ידיעותיו ביהדות

  .תקופה זו של פגרה בישיבות ולא לתקופת זמן הלימוד



  231

המרכזית ביניהן . השאיפה לשמור על גבולות הקהילה וייעודה מעוררת בעיות ומחלוקות  

הציפייה החברתית ואידיאולוגיה של . קשורה לתהליך הסוציאליזציה המוקדם של הנערים

מהותה של הישיבה . את כל הנערים במסגרת תורניתלמדנות נועדה על פי פירוש זה לשמור 

לא עוד מוסד אליטיסטי לעילויים אלא פנימייה המקנה סביבה דתית : משתנה בהתאם לכך

על " העילוי"הצדקה זו הוסברה בצורה מפורטת כאשר שאלתי את בחור הישיבה המכונה . סגורה

  : אופייה של הישיבה

  

אז גם בתשובות הללו ונראה לי , ה או לאלמשל בנקודה הזאת אם הדור שלנו שונ…"

ורואים את זה בהרבה דברים של , שגם הרב דסלר בתשובה הזאת הוא אומר שהיום

שהיום ישיבה זה לא רק מקום כדי לצמוח ולגדול כמו שזה מקום , העת האחרונה

לכן פעם לא , כי פעם הרחוב לא היה כמו שהוא היום, כדי לשמור את האדם מן החוץ

 להורה לשלוח את הבן שלו להיות נגר או זגג כי הוא היה יהודי שומר תורה היה בעיה

בגיל ההתבגרות , אבל היום אם בחור נער, אז הוא לא היה תלמיד חכם גדול, ומצוות

אפילו אחרי זה לא יגדל בישיבה בתור חממה כזאת אז בעצם הדרך שלו החוצה היא 

  "…ידיאלכי אין מקום אחר לכן זאת המטרה וזה הא, ברורה

  

אין . בהסתמך על מאמריו של הרב דסלר מדגיש העילוי את השינוי במהות הישיבה בקהילה  

אלא היא משמשת גם מוסד , היא משמשת עוד מקום אקסקלוסיבי לצמיחה רוחנית ליחידים

  .   לשימור הנערים מערכיה של החברה הסובבת

  

 מתאפשרת אז גם שהיא, ולכן בחברה החרדית המקום של העבודה והמלאכה…"

וזה לא , א בחור שהוא רווק אז המקום שלו בישיבה"ז, היא תמיד אחרי הנישואים

רק בגלל שהוא צריך להיות גדול בתורה כי מה זה משנה אם אחרי שהוא התחתן גם 

 אז 19אם הוא מתחתן בגיל , אם הוא מתחתן אחרי גיל שלושים אז אסור לו לעבוד

שאתה נשוי ,  שאתה רווק אתה עוד שייך למסגרתכי כל עוד? כן מותר לו לעבוד למה

אבל אז לכן שאתה רווק אתה לא , אתה כבר שייך למסגרת גם אם אתה לא רוצה

זה גם ברור . אתה ברחוב זאת העובדה. יכול לצאת מהמסגרת כי בעצם אתה בחוץ

א בחור היום שלא נמצא במסגרת של ישיבה עם לחץ חברתי כזה או אחר "עובדתית ז

ד או לא משנה באיזה מקום אז הוא פרוץ למה שקורה ברחוב הוא גם כן הוא עוב

היראת שמים שלו הולכת והקיום מצוות שלו הולכות והשקפת , מושפע אוטומטית

אבל אחרי שהוא נישא והוא שייך כבר למסגרת אז בעצם בסדר הוא , העולם שלו

  "…פחות מפחדים עליו, יוצא לעבוד אבל זה חלק מהחיים
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תגר המוסדי משתנה ובמקום להכשיר אליטה תרבותית הוא נדרש להיות מוסד כאשר הא  

האידיאולוגיה המתגבשת . חברתית- משתנה מהותו ההיסטורית, הקולט את כלל ילדי הקהילה

. בספרות הרבנית על חשיבות לימוד התורה משמשת כלי להתמודדות עם חיי הקהילה היום

המחייבת יצירת מסגרות , שיבות ככורח המציאותמסביר את חיזוק מגמת הלימוד בי" העילוי"

הישיבה מתפקדת במסגרת קהילתית זו כחממה . שישמרו על ילדים ונערים בגבולות הקהילה

המטרות שהישיבה , יחד עם זאת. לגידול בוגרים המתאימים באופן חייהם והשקפתם לקהילה

  . 21דם לשוק העבודהדתיות בלבד ואין הישיבות מכשירות כוח א-ממלאת נשארות קהילתיות

ירידה ברמת הדתיות ופגיעה , יציאת הגבר לעבודה מהווה לכן איום של פריצת הגבולות  

מהווה דווקא מוסד הנתפש כמשמר , מערכת הנישואין לעומת העבודה. באתגרים של הקהילה

תפישה זו ". סיכון נמוך יותר"לפי השקפה זו אדם שנישא כבר מצוי ב. גבולות ומחזק דתיות

  :גם מנקודת השקפה ביקורתית" עילוי"את בהמשך הראיון עם המוב

  

זה , א שלא נותנת לפרט להתמודד"זה תפישת עולם של חברה מאוד שמרנית ז…"

 אתה צריך לשבת בישיבה 20 או בן 19חברה מאוד שומרת על עצמה גם אם אתה בן 

ות שלך אסור לך לצאת לרחוב יותר מזה אסור לך לדעת מה קורה ובעקרון ההתמודד

, לא לדעת לא לשאול, לא לקרא,  להסגר לא לראות…זה בעצם לברוח מההתמודדות

לכן החברה החרדית רואה את העבודה בדור כמו שלנו של היום בעצם את הלצאת 

אתה רואה את ,  ולא  בגלל דווקא הערך של לימוד תורה…לרחוב ובעצם נמנעת ממנו

של מכירים בעובדה הזאת שאין זה הרבה גם מצד בני נוער בחברה החרדית שלמ

להם את העצבים ללמוד אבל בכל אופן הם משתדלים להראות שהם לא יוצאים 

למסגרות חילוניות בתחום העבודה הם ינסו למצוא להם עבודה בתוך מסגרת דתית 

  ..."כדי שיישארו במסגרת

  

מעלה כאן ביקורת ביחס לחברה החרדית בכמה רמות המתייחסות לתחום " עילוי"ה  

אי השתתפות בעבודה מצטיירת כסוג של בריחה מהתמודדות עם , ראשית. המקצועי וללמדנות

הוא מבקר את הפיכת הלימוד לפופולרי בשל הרצון להימנע מהעבודה על מנת , שנית. חיי היומיום

במובן זה טוען המרואיין כי המסגרת הופכת להיות מהותית יותר . להישאר ולחזק את המסגרת

מצב זה משפיע ישירות על סוגי . סורת לגבי מקצועות שאינם קשורים בתורהמן ההנחיה במ

                                                           
שיבה ניתן להשוות לשינויים שעברה מערכת החינוך המקצועית בישראל משנות  מגמה של שינוי במהות הי21

כאן דווקא מדובר במערכת שקלטה בעבר עולים והגשימה מטרות חברתיות המבקשות לפתח כוח אדם . השמונים
  ).  ד"תשמ, כהנא וסטאר(בעל רמת התמחות גבוהה ויכולת להסתגל לשינויים טכנולוגיים מהירים , מיומן
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נער היושב כל שנות חייו בישיבה מנותב . המקצועות בהם בוחרים חברי הקהילה לעסוק

  :למקצועות מסוימים ואף מצוי במצב של חוסר ברירה מול דרישות השוק

  

מה שהוא , ד משפטיםבמצב הזה הוא לא יכול ללכת ללמוד להיות רופא או ללמו…"

מה שהרב , יכול לעשות זה למצוא לעצמו כל מיני עבודות מזדמנות ועבודות שחורות

 אבל הוא … אז זה מה שהוא יכול למצוא ותו לא22דסלר מתאר את מה שהיה בפולין

אם היה עושה את זה אז אפשר …לא יכול להתחיל ללמוד באיזה מסגרת אקדמית

' עמ, "העילוי" ("לית הוא כבר לא שייך למסגרתלהגיד גם שמבחינה רשמית ופורמא

7.(  

  
     

טכנולוגית -יצירת אידיאולוגיה המתנגדת למקצועות התואמים את ההתפתחות הכלכלית  

 23עמלה של תורהכך למשל בהקדמה לקונטרס . מופיעה בכתבים רבים, של החברה המודרנית

יי המותרות הוא שהביא לשינוי עולה התפישה כי החשש מפני השינוי ביחס לפרנסה וח) ב"תשמ(

  :ביחס ללימוד ובגידול המוסדי של כוללים וישיבות

  

ל שמפני צרכי הפרנסה שנתרבו "בראות גדולי הדור ז, אמנם כמה דורות לפנינו…"

ירד קרן התורה , ודעות נפסדות שנפוצו על פני תבל, מאוד ודרכי החיים שנתחדשו

ו תורה "ל שלא תשכח ח"לי הדור זחששו גדו, לומדיה ומחזיקיה נתמעטו, מאוד

כי מלבד זה שהאברכים המצוינים הוכרחו תכף בצאתם מהישיבות להכניס (מישראל 

ש עוד חששו פן ישפיע דבר "ז להפסיק עלייתם בתורה וי"צווארם בעול הפרנסה ועי

                                                           
  
מתייחס בראיון לדבריו של הרב דסלר ביחס להבדלי האסכולות לגבי הישיבות בין פולין ) 19הערה ' ר(" עילויה "22

האסכולה שהתפתחה בגרמניה של הישיבות , לדעתו היו שתי אסכולות…: "הוא מסביר הבדלים אלו כך. לגרמניה
וזה , ים ללכת ללמוד בישיבה בלי יוצא מן הכללזאת של פולין והונגריה טוענת שכולנו צריכ, ומצד שני בפולין והונגריה

באמת מתוכם יצאו הרבה גדולים בתורה והרוב שלא הלך ללמוד תורה היו חנוונים אנשים מאוד פשוטים שהיו 
 …הם היו אנשים פשוטים, מקיימי מצוות ויראי שמים ולא מרקיעי שחקים וכלום כי היות ולימוד תורה לא הלך להם

כי , גם לרכוש מקצוע  וגם ידע תורני אבל ברמה יותר מוגבלת, רה הייתה גם להקנות השכלהמצד שני בגרמניה המט
 אבל מצד שני הם לא הוציאו …כך שבגרמניה לא יצאו אנשים פשוטים שהם חנוונים ו, היות וצריך לרכוש מקצוע

  …גדולי תורה בממדים עצומים
כוונת הספר כפי שהיא מופיעה בדף ). דורה שלישיתמה(ב " התפרסם בבני ברק בשנת תשמעמלה של תורה קונטרס 23

הוי ' איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה כו) ט"סנהדרין דף צ(ל "ומאמרם ז, כי אדם לעמל יולד: "הראשון
ל דברים המלהיבים את לב האדם "והוא ליקוט מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים ז. אומר לעמל תורה נברא

..." ד הכוללים הקדושים לאברכים שתורתם אומנותם"ונכללו בו כמה מכתבים קדושים ע, לא זולתהלעמול בתורה ו
מזמן לזמן נראה צורך לחזק את …: "בהקדמה לספר כתוב על ייעודו לחזק את ההבנה בחשיבות העמל בתורה

כי התורה היא מהדברים ל "ובכל הזמנים אמרו חכמינו ז. המפורסמות ולקיים את הגלויות וידועות לנו מאז ומתמיד
. ירחם' ד, ר מתחדשים ומתרבים הניסיונות יום יום"דור עקבתא דמשיחא אשר בעוה, ו בזמננו"ק, הצריכים חיזוק

למען , בדברים חוצבים להבות אש, בימים אלה, א נחיצות לצאת בשער בת רבים"כ ראו רבותינו הגאונים שליט"וע
כתוב על הצלחתו ' ו' בהקדמה הקצרה לספר עמ" … מבצרי התורה בפרטוחיזוק כוללי האברכים, חיזוק התורה בכלל

ג ואזל מן השוק בכמה שבועות מרוב "יצא לאור בשנת תשכ, הספר הזה עמלה של תורה: "של הקונטרס בעולם החרדי
ד שוב יצא לאור עם הרבה הוספות "ובשנת תשכ. מטעם בני תורה הצמאים לחיזוק בעמלם בתורה, הדרישה לרכשו

ומאז ועד עתה הגיעו בקשות רבות . ושוב אזל מהשוק, ונתקבל בשמחה ונחת במקומות תורה בכל רחבי תבל, בותחשו
כי , שנשוב להדפיסו בהקדם האפשרי, ל"ק והן בחו"הן בארה, מבני ישיבות וכוללים וממנהלי מוסדות חינוך תורתי

אמנם מכמה . יתיים שתולים על עמלה של תורהכדי לחזקם ברצונם לחיות חיים אמ, רבים צריכים לו כאוויר לנשימה
      " …ח שנה"זה י, טעמים לא אסתייעא מילתא לחזור ולהדפיסו עד כה
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ל להעיר אהבת "לכן התעוררו אז גדולי הדור ז). זה על רוח בחורי הישיבות עצמם

שיקדישו איש כפי נדבת ליבו להחזיק אברכים מופלגים , עםהתורה בקרב ה

עד שיעלו , בשקידתם על התורה, המסוגלים להיות גדולי התורה עמוד הוראה

  ).'ד' עמ" (…ולמטרה זאת יסדו אז את מוסדות הכוללים. במעלות התורה הכי נעלות

  

 לומד אשר חייבה את, החשש מפני ההתפתחויות להן הובילה החברה הקפיטליסטית  

לכן . הוביל לחיזוק תפישת הלמדנות בחיי המאמינים,  לעולם העבודה"הכניס צווארם"להתורה 

ההדרכה העיקרית אומרת כי מוסדות אלו לא . הוקמו הכוללים שהותאמו לצרכים של האברכים

. אלא שכל אדם שמעוניין ללמוד תורה יכול וצריך ללמוד בהם, יהיו מקום לימוד למצוינים בלבד

תורתם "דות הללו מאפשרים התמסרות מלאה ללימוד התורה וחיזוק של היסוד של המוס

  . 24"אומנותם

הצורך שנוצר לשמור על גבולות הקהילה יוצר אילוצים רבים בתחומי הפרנסה וההכשרה   

ההצדקה למגמה זו היא כי כל שינוי מאיים על רבני הקהילה ועל השליטה שיש להם . למקצועות

 הוא מספר על הניסיון להנחיל את לימודי המחשב 25למשל בראיון עם זבולוןכך . בחברי הקהילה

  : בחברה החרדית ועל ההכשרות הכרוכות בו

  

                                                           
והנה …: "כתגובה של הקהילה לחברה הסובבת אותה) 'ה: ב"תשמ (עמלה של תורה תהליך זה מוסבר בקונטרס 24

ולכן בימי בחרותם כבר , נשאו בעול אישה ובניםס ופוסקים טרם "זכו המצוינים למלא כרסם ברוב ש, בדורות שלפנינו
. ועבור אלה יסדו אז וקיימו את הכוללים, הכירו היטב את המצוינים המסוגלים לעלות להיות גאוני ומאורי ישראל

ר נתרבו הניסיונות המקיפים את צעירי עמנו מטל שחרותם והמסיתין אותם להמיר דרכי "כאשר בעוה, אמנם כעת
ולכן נמצאים כהיום הרבה מאלה שרחיים כבר על , ז באופן ניכר מאוד"נתמעטו הלבבות עי, ל"חחיים בדרכי מות ר

כ בהרבה מצעירי האברכים עדיין "וע', ס וכו"צווארם ואמנם עדיין ארוכה לפניהם הדרך לקנות ידיעה מקיפה בש
   "…ם בימנו אלהובהכרח נשתנה והוכפל תפקידם של הכוללי, א להכיר את הצטיינותם וגדלותם האפשרי"א
הראיון עמו תואם עם איש מפתח המכיר אותו דרך  . ליטאי העובד לפרנסתו רוב שעות היום- זבולון הוא חרדי25

כבר בראשית הפגישה ציין כי הוא בוגר של ישיבת חברון הישנה וכי הוא . הלכתי לראיונות עמו לבד. מקום עבודתו
הוא ביקש שלא יפריעו . ולון התנהל במשרדו במרכז העיר ירושליםהראיון הראשון עם זב. עדיין עוסק בלימוד תורה

קט 'ללא מגבעת וז, זבולון לבוש בגדים ליטאיים אך מראהו מאוד מרושל. והסביר לי כי אני יכולה לשאול כל שאלה
וא ניתן לראות כי ה. השיחה עמו קולחת והוא עובר מהר מנושא לנושא. הוא אדם נחמד מאוד ואנרגטי. וזקנו פרוע

כבר בראשית הראיון זבולון מספר על עצמו . עמה הוא בא במגע רב בעבודתו, מכיר היטב את החברה החילונית
בבני ברק אצל ' לפני כן למדתי בישיבת פוניבז, תשע שנים למדתי בישיבת חברון…: "הוא מתחיל מלימודיו, בחופשיות
יש לי ארבעה ילדים עד היום . 20י כשהיא הייתה בת  ואשתי התחתנה אית24 התחתנתי בגיל 36אני היום בן . הרב שך

 מייד שהתחתנתי למדתי בכולל שנקרא כולל של ליטאים שנקרא נצח ישראל שהבוס של הכולל או …שיהיו בריאים
בסוף הראיון סיפר זבולון על ". …הראש של הכולל נגיד היה הרב גוסטמן שהוא היה ממנהיגי הציבור הליטאי

סבי , באו לארץ אבי התחתן גם כן בגיל שלי הוא לקח את הבת של הרב קצנלבוגן) הוריו(ם ה: "משפחתו ועל עצמו
מצד אימי היה מראשי תנועת פאי מאוד מפורסם יש רחובות עליו היה איש חכם יש לנו הרבה ספורים הוא נפטר לפני 

מת המדינה הם חיו א בזמן הק"שלושים שנה הוא גם הלך עם שטריימל אבל הוא הלך עם שטריימל ירושלמי ז
 …בתנאים תת תנאים לאימא שלי יש כשתשע אחיות גרו בחדר וחצי בהתחלה בעיר העתיקה ואחרי זה במחנה יהודה ו

אימא שלי בוגרת . …מאוד ליטאים מאוד מאוד, אבל הם מבחינת הקטע של חסידים וליטאים הם ליטאים עד הסוף
נניח דודים שלי למדו אז בישיבת עץ חיים כי זאת הייתה , שליםהסמינר הישן שזה היה אז הסמינר היחיד בזמנו בירו

 הם אז כבר פחדו …ט קצת לפני"א סבא שלי עוד עבר בחברון בתרפ"ז…לא בגלל שזה, הישיבה היחידה בירושלים
 המשפחה סופר ליטאית מצד אבא שלי גם אחותו התחתנה עם ליטאי … נניח יש לי…לשלוח הם אמרו ישבת עץ חיים

 כולם הולכים לישיבות ליטאיות …מאותה סיבה והנכדים כבר אף אחד לא הולך לא עם שטריימל ולא עםשוב פעם 
א יש לי אח גדול שהוא ראש ישיבה ויש לי אח קטן שהוא רב שכונה יש לי גיס "וחלקם עובדים כמוני ז, חלקם רבנים

 …הם הוא ראש ישיבה ואחד הואשהוא ראש ישיבה אנחנו שלושה אחים ושתי אחיות ויש לי שני גיסים שאחד מ
  "… ואני היחידי שיצאתי לעבודה ואני מרגיש מאוד טוב ואנחנו מאוד קשורים אחד לשני…שעור
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זאת המלחמה שיש בציבור החרדי על המחשבים למה יש כאלה שמסכימים …"

כל הדברים האלו זה הוצאה , וכאלה שמתנגדים כי החברה מפחדים שיצאו משליטה

למשל הציבור של המורים שם כן יש ? הבנת, את שליטהמקצוע זה הוצ, משליטה

שליטה דרך אגב לכן אמרתי לך שבמורים זה לא מדויק אבל במחשבים זה כן מדויק 

אין נגמר הסיפור , זה לא דבר שזה דבר מיני באינטרנט עזבי אז אין אינטרנט בבית

, 2' מסראיון , זבולון" (…]מהקהילה[הבעיה היא יותר סבוכה הבעיה היא הוצאה 

  ).5' עמ

  

. כל ניסיון להחדיר הכשרה מקצועית לחייהם של חברי הקהילה נתקלת במחלוקות רבות

 ".הוצאה משליטה"כלכן מקצוע מוגדר , הפחד העיקרי הוא יציאת הגברים מתחומי הקהילה

יגרור אחריו שינויים בתחומים , התפישה העיקרית העולה כאן היא כי כל שינוי בתחום אחד

אחת התופעות המאיימות ביותר היא ההכשרה .  יגרמו להרס של הקהילה וייעודהאחרים אשר

הפחד מפני שינוי נורמת הלימוד . המקצועית הניתנת מסגרות הנפתחות בשנים האחרונות בקהילה

בחור ישיבה , מנומק בהרחבה אצל אליהו, כתוצאה מבנייה של מסגרות להכשרה מקצועית

ד תתייחס הקהילה ליצירת מסגרות כאלו ולבחורים שיבחרו כאשר שאלתי אותו כיצ, בירושלים

  :להשתתף בהן

  

אותם אנשים שזה לא מפריע להם הם אלו שאינם ,  מסתכלים עליך אחרת…"

אבל , אולי בעינייך הם שייכים לציבור החרדי, מזוהים לחלוטין עם הציבור החרדי

הלכי הרוח של מי שחי ונושם את , בעיני עצמם הם חרדים לא כל כך סטנדרטיים

הציבור החרדי ורואה עצמו כחטיבה אחת עם הציבור הזה בוודאי שכל שינוי 

 אין ציבור בארץ אולי מיעוטים שכל כך חשוב ליחיד …מאחרים יפריע לך נורא

 לכן כל העניין הזה נעשה בפרופיל נמוך מה גם …הקללה כמו הציבור החרדי

התנגדויות של כל מיני חוגים שחוששים שאם זה יעשה בפרהסיה זה יכול לגרום ל

א שמעתי שרק "ז,  גם ככה זה מתבצע רק לגילאים מסוימים…וכל מיני מנהיגים

מישהו צעיר שלא רוצה ללמוד בישיבה לא יקבלו , מגיל מסוים אפשר להתקבל לשם

  "…לך תלמד, אותו בשום פנים ואופן

  

.  על גבולות הקהילהמסגרות להכשרה מקצועית נתפשות אצל אליהו כמכשיר העלול לאיים  

מכאן עובר המרואיין לדיון בדעתן של . מי שיבחר בהן מוציא עצמו מכלל הציבור המכונה חרדי

  :המעלות את ההתנגדות העיקרית להכשרות מסוג זה, הסמכויות הרבניות
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הם לא רוצים ליצור אלטרנטיבה לעולם התורני הם מעדיפים שהרבה לא ימצאו …"

ו במסגרת תראי להכריע בדברים האלו מה עדיף ממה את עצמם מלבד שהרוב יהי

ומה חשוב ממה ובאיזה אופן לבצע את כל הרפורמות האלו זה דברים מאוד 

והם גדולי הדור , מסובכים וזה עניין רק לאנשים שהם פשוט ממש גדולי תורה

מנהיגים ברמה לא רגילה לא מנהיגים ברמה של רב בבית כנסת את מבינה ממש 

 השורה הראשונה רק הם יכולים לתת את הפתרונות לדבר הזה והם גם מנהיג דור מן

כדבר …להם אף אחד לא מבטיח כלום אחרי שלושים שנה זה יכול להתברר ככישלון

אתה לא יודע כל , שהמיט חורבן על עולם התורה זה מאוד מסוכן הדברים האלו

תביא את מקרה שאתה מגיע אתה לא יודע אם אתה בא לפתור או בסופו של דבר 

עצמך למצב יותר חמור אז לכן מציעים לשמר מצבים כמו שבעולם החרדי יש המון 

בעיות עם הדברים האלו ישנה מצוקה כלכלית ישנה בעיה חינוכית יש בעיה עם 

תלמידים שלא מוצאים את עצמם בלימוד ולא מוצאים את עצמם בעבודה וכל 

ים לחנוק ולהמשיך הלאה הדברים האלו זה יוצר תחושה של מחנק מבפנים מעדיפ

מאשר ילכו ויעשו ריביזיות למיניהן מהקצה לקצה ופתאום את מצוי בעולם חדש 

" …זה גישה של מנהיגים, ומצטער על כל מה שנעשה זה מאוד קשה ומאוד מסובך

  ). 8' עמ, אליהו(

  

אליהו מתייחס להשקפת עולמן של הסמכויות הרבניות בנושא ההכשרה המקצועית   

הוא מדגיש כי הסמכויות אינן מאפשרות יציאה למסגרות אלו למרות המצוקה . בודהוהיציאה לע

הוא מדגיש כי למרות . כיוון שהן אינן מעונינות ליצור אלטרנטיבה לעולם הישיבות, הכלכלית

הן אינן מעונינות , ערנותן למצוקות הכלכליות הקיימות ולבעיות המתעוררות בעולם הישיבות

, בשל המצוקה והלחץ הכלכלי. 26ך החשש להמית חורבן והרס בקהילתןלהסתכן ברפורמות מתו

מתפתחות הצדקות רבות ומגוונות בספרות של הקהילה , שיוצרת אידיאולוגית הלמדנות

  .  המסבירות מדוע יש להישאר בישיבה ובכולל

 בפרק העוסק בעיצות במעבר מעולם הישיבה למסגרות חיים ,27בן תורה וישיבהבספרו   

להישאר בכולל ולא לעבור למסגרות , מייעץ שוורץ לאדם הדואג לפרנסתו בעתיד, )ח"סק(אחרות 

  :הוא מציע לתלמיד המתלבט. של הכשרה מקצועית

                                                           
ראי למשל את הרב שך הגישה שלו לנושא …: " בהמשך המשפט אליהו מתייחס למדיניות של הרב שך בנושאים אלו26

עד אובססיביות מכל שינוי כלשהו של המצב הקיים יכול א תמיד תשמר ותזהר זהירות יתרה "הזה היא בדיוק הפוך ז
להיות שזה מצניעות מסוימת מה אני יכול לשנות דפוסי התנהגות ציבוריים שנקבעו על ידי גדולים ממני בדורות 

ישנם אנשים יותר חדשניים ממנו אבל גם הם נזהרים כי הם יודעים שהם משחקים פה , הקודמים אף אחד לא מעיז
 … פשוט לוקח את העולם שנבנה פה עולם תורני עם כל הפגמים והמגרעות שאתה יכול למצוא בו כןממש באש אתה

הוא עדיין עולם לתפארת ביחס למה שקורה סביבנו אתה יכול פשוט להחריב אותו אפילו דרך הכוונה הטובה הזאת 
כל הנזקים של אותם יחידים ורק של לעזור לצעירים וכל מיני דברים כאלו כך שבמידה מסוימת עדיף אולי לסבול את 

  ).8' עמ, אליהו" (…שהרוב לא יינזקו
הספר נכתב על ידי הרב יואל שוורץ . הוא לקט בענייני הדרכה ויעוץ לבני תורה) ח"תשל (בן תורה וישיבה הספר 27

תב הספר ניתן ללמוד על כו. ומיר' פויינביז, הכותב התחנך בישיבות קול תורה". דבר ירושלים"והתפרסם בישיבת 
ס "אוצרו בקי בש' הנה ידידי הרב הגאון יראת ה: "ממכתב ההמלצה של הרב חיים ליב שמואלביץ ראש ישיבת מיר
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כי ההשגחה מסובבת אפשרות פרנסה , עוד אפשר להראות למי שדואג על העתיד"...

 -" להבדיל"וכמו , וכדומה, מלמדים משגיחים, ם"בכבוד על ידי משרות של רמי

כך בן תורה הלומד , ממקצועות אחרים שיש ללמוד שנים רבות עד שמונה שנים

, מספר שנים יוכל להשיג משרה שאינה פחותה מהמשרות שיכול להשיג במקום אחר

ו ללמוד על מנת לעשות תורה קרדום "למרות שאין ח, חשבון זה יש להראות לדואג

     ...".  אלא רק להרגיע את ההורים הדואגים, לחפור בה

  

הגישה העולה מספר זה גורסת כי מספר שנים בישיבה מספיקות לכל למדן על מנת למצוא   

הוא מסיים את המשפט . המחבר ממליץ להסביר נקודה זו לבחורי הישיבה. משרה טובה בעתיד

אך מציין כי בנושא הפרנסה יש להרגיע , "לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה"בדילמה הדתית 

  . ניתן להשתמש בטיעונים אלואת ההורים ולכן 

כלומר מתעורר מצב של הכרח בו נסיבות קשות , כאשר מתעורר בכל זאת הצורך בפרנסה  

אם , ראשית. מופיעות מספר עיצות אותן מדגישים הכותבים, מאלצות את האדם לעזוב את הכולל

 כמו למשל ).ב"קע: ח"תשל, שוורץ" (מעין ישיבה"כדאי לו שיבחר מסגרת שהיא , הוא חייב לעזוב

בכל דרך שיבחר ממליצים לו להישאר . עבודה בתלמוד תורה או במסגרות חינוך תורניות אחרות

  . בקשר עם רבני הישיבה ולהיוועץ בהם בכל שטחי החיים

מונה הרב יואל שוורץ מספר כללים בבחירת ) 72-74: ט"תשמ(, גדולה המלאכהבספר   

). 73' עמ" (נות קלה שיוכל לעסוק יותר בתורהאומ"אחד מהם הוא . מלאכה שראוי לעסוק בה

בעת בחירת האומנות יש . הכוונה היא להדריך את האדם לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי

, לפיכך. ושומרת על רמה רוחנית, מסייעת ללמוד תורה, שהיא קשורה יותר בקדושה"לבדוק 

  .        28"ת אחרותעדיפים על מלאכו, או שוחט ובודק וכדומה, ם"מקצוע כמו סופר סת

                                                                                                                                                                      
רחש לבו דבר טוב לחבר ספר הדרכה והוראה בדרכי התורה . א"ר יואל שוורץ שליט"ופוסקים שקדן עצום מוהר

וכתוב בשפה ברורה , ה בהצלחה רבה"ה ישיבות ובוחובת האדם בעולמו לבני ישיבות וכמי שידיו רב לו בחינוך בכמ
בעבודתו ויועילו דבריו היוצאין מן הלב ' וקלה מובנת גם למתחילים בדרגות שנות אמינא לפועל ישר ותהא ברכת ה

במכתב נוסף של ראש ". על ידו להגדיל תורה ולהאדירה' לקרב לב הקוראין לאחינו שבשמים ותרבה הדעת ויראת ה
אוצרו הרב הגאון ' נעזרתי לבקשת ידידי איש אשר יראת ה: " כותב הרב שלמה זלמן אויערבאךישיבת קול תורה

א וקראתי את ספרו החשוב על דבר הוראה והדרכה לצעירי הישיבות לקניני תורה "ר יואל שוורץ שליט"הנעלה מוה
ני שהספר יהיה לברכה ומובטח, ויראת שמים וראיתי שהשכיל לעשות כי ראיתי בו הרבה דברים טובים ומועילים

ודפיו היוצאים מלב טהור של גדול בתורה ויראה ובעל ניסיון רב בשטח זה אשר נכתבו בטוב טעם ודת בסגנון קל 
בעזרתו ' והנני בברכה מקרב לב אוהב כי יהא ד. ישפיעו וודאי על הקוראים ויביאו תועלת רבה לדעת אורחות חיים

  ..." ולהגביר חיילים לתורה....להיות 
 הכוונה זו מצויה בספרי הדרכה רבים והיא מנתבת את הגברים למקצועות מסוימים תוך הבאת צידוקים דתיים 28

הרעיון הטבוע במקורות של לימוד הבנים אומנות משתנה וכאשר מדובר על בעיות כלכליות וצורך לצאת ולעבוד . לכך
ידיאל לימוד התורה בקהילה וכורח המציאות כאשר שאלנו את הילל על א. מדובר על פרנסה ולא עבודה או אומנות

ל אלא פרנסה "שאלנו אותו מדוע אין עוד שימוש במושג אומנות כפי שמופיע אצל חז, המחייב את הגבר לצאת לעבוד
 שמופיע בספרים במאות …פרנסה וזה ההשלכה להיום כי שוב גם הנושא של האומנות שהיה פעם א, כן…: "הוא השיב

אז , הקהילה הייתה מצומצמת אז גם האומנות הייתה מצומצמת, ה בקהילה מאוד מצומצמתהקודמות אומנות היית
 צריך שיהיה אומנות שאדם יהיה סנדלר ונפח כי צריך את האומנות הזאת היום מכיוון שהאומנות הזאת לא …א

 מושג כזה של אני לא זוכר, ומה שקשור לאומנות הכללית מפעל לקוקה קולה וכדומה יש בציבורים אחרים, קיימת
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ההדרכה בדבר מקצועות בהם ניתן להתעסק עולה מתוך המבוכה בה מצויה הקהילה ביחס   

צווים ואיסורים אלו ביחס למקצוע אינם פותחים אפשרויות . לבעיית התעסוקה של הקהילה

בספרו , הרב שוורץ. ניתן למצוא בספרים ובריאיונות הדים למצוקה זו והצעות לפתרונה. רבות

  ):74: ט"תשמ( מסכם דרישה זאת כך ,דולה מלאכהג

שבהם יוכלו שומרי תורה , והוא בניית מסגרות, ראוי לעורר דבר חשוב ביותר…"

העבודה בחברה שאינה שומרת , כידוע. ומצוות למצוא מקור פרנסה ומקום עבודה

מסיבה זו צריכים עסקני הציבור ליתן את . תורה ומצוות גורמת מכשולים רבים

הדבר . ולבנות מקומות תעסוקה שינוהלו על פי הדרכתם של גדולי ישראלהדעת 

והם אינם בעלי ניסיון , הכרחי במיוחד לאנשים צעירים המבקשים מקום עבודה

שהמתירנות אוכלת בה בכל , ובחברתנו. להתמודד עם סביבה מנוכרת לתורה ומצוות

  "…ל"ר, ברות כאלוחובה קדושה היא להרחיק את בנינו ובנותינו מלהימצא בח, פה

  

מציע הרב לבנות מסגרות שבהן ניתן יהיה , בניסיון להתמודד עם המצוקה הקיימת בקהילה  

  : למצוא פרנסה מבלי שתהוונה איום על חברי הקהילה

  

צריך לחפש דרך לעשות מסגרות תורניות לבעלי התשובה או לאלו שנפלטו …"

] בספר[הדרך ארץ האמורים כדי שיוכלו לקיים את ענייני , ממסגרות הלימודיות

היות וכל מסגרת אחרת שבעולם היא בחזקת סכנה רוחנית …בתוך מסגרות של תורה

וכל שכן , והרי זה בכלל הדין שכל פיקוח נפש דוחה כל האיסורים שבתורה, גמורה

ולכן פסקו גדולי ישראל להימצא במסגרת של תורה בכל התאמצות , שדוחה כל עניין

  ). 89-90' עמ" (…שבעולם

  

המגמה העולה מכאן מנסה להציע פתרון לאלו שנשרו מהמסגרות הישיבתיות או שאינם   

ההצעה היא לבנות מסגרות של הכשרה ועבודה שיתאימו . מתאימים ללמוד שנים רבות כל כך

דרישה זו עלתה פעמים רבות דווקא . לאופייה של הקהילה ולא יחייבו מגע רב עם החברה

הצעה מסוג . ים רבים הביעו את המצוקה הכלכלית בה נתונה הקהילהכאשר מרואיינ, בראיונות

דיון , אבל. כפי שהראיתי בפסוק הקודם, זה לא עלתה בספרות הרבנית למעט אזכור זהיר

מתוך השיחה עם חברי הקהילה עלתה מצוקה רבה יחד עם הצעות . בפתרונות עלה בראיונות רבים

  . השעיקרן להחזיר את האיזון בין תורה ועבוד

  

                                                                                                                                                                      
 עד היום מלמדים בסמינר בבית יעקב … לשחוט תרנגולת…לחם או מוצרים אחרים שהיום, ללכת ולקנות חלות לשבת
  הכל מוכן מכניסים לסיר אחרי שלומדים תיאורטית הם הולכות לראות יש  חנות שם  הולכות, מליחה מי צריך את זה

נות שהייתה פעם אלף הצטמצמה כי אין את האומנות הזאת  גם האומ… כל הבנות והוא מראה להם איך הוא עושה
  "…אז עכשיו כל הנושא של האומנות נפל אז מדברים על פרנסה, ובית יש את השירותים מסביב
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  הכמיהה לשוב אל השילוב תורה ועבודה: ם"חזרה לרמב. ה

  

עולות מגמות ביקורתיות כלפי היחס לעבודה בקהילה ) ולא מן הספרים(מן הראיונות בלבד   

. ביקורות אלו מצביעות על שינוי הבא בעיקר מקרב בחורי הישיבות ביחסם לעבודה. החרדית

, ייני מקצוע ופרנסה ובמצבה הכלכלי של הקהילהבשיחות בלתי פורמאליות עם בני הקהילה בענ

קולות אלו התייחסו בעיקר למקורות . עלו גם קולות המתנגדים לפרשנות הרבנית המקובלת

כאן עלה פעמים רבות הרצון . המשקפים לדעתם אידיאל עמוק של עבודה במחשבה היהודית

הלבטים העולים . ולם ולהפריד בין עיסוקי הקודש מעסקי הח"לממש את האידיאל של הרמב

לעיתים הם מנסים להתייחס לפתרון מצוקות כלכליות ; אינם כרוכים תמיד בהתעמקות דתית

  .   קשיי האישה בפרנסה וכדומה, אבטלה, עוני: מיידיות של הקהילה

הביקורת העיקרית כלפי אידיאל הלמדנות מעלה טענה כי לא כל אדם מסוגל לעמוד בעומס   

הוא . המעסיקה לדבריו רבות את הקהילה, התייחס לבעיה זו" העילוי". ובסוג הלימוד בישיבה

בעיקר להנהגתו של הרב , מתייחס בביקורת גם לסמכויות הרבניות שבתמיכתן עודדו מגמה זו

  :דסלר בדבר חשיבות הלימוד בדור הזה

  

היא בעצם באיזשהו שלב בוררת את עצמה ויש ] בחורי הישיבות[המסה  הזאת …"

החברה הדתית גם מגלה בעצם שיש הרבה שנכנסים ,  החוצההרבה שיוצאים

זה לא מתאים להם , לישיבות אבל זה פשוט זה לא הולם אותם זה לא מתאים להם

 זה לא בנוי להם וברגע שהם נפלטים …לא , לא אינטלקטואלית, לא מנטאלית

  "…כי הם יוצאים בלי מקצוע ביד, החוצה  הם פשוט נזרקים

  

ומדים כמסה הנכנסת לעול לימוד התורה מחוסר ברירה ומתוך נורמה העילוי מתאר את הל  

דרישה זו יוצרת מצב בו הרבה בחורים שהלימוד איננו מתאים להם מוצאים עצמם . קהילתית

הוא מתלונן בעיקר על כך שבחורים אלו יוצאים מהישיבה ללא כל הכשרה . בישיבה ללא כל מטרה

  ):   בפניה עמד הרב דסלר כגורם רבני מרכזי(טה זו העילוי מתייחס לגורמים להחל. מקצועית

  

ב שרוצים לפתוח "למשל הרב דסלר כשהוא נצרך לשאלה הזאת כתבו מארה…"

א שילמדו כאן בישיבה ואחרי זה ילכו "ז, סמינר למורים שיהיה מצורף לישיבה

כתב בהתחלה בשלילה ואז ,  ואז הוא התייחס לסוגיה הזאת…לעשות תואר תוך כדי

בו לו שוב ואז הוא כתב שוב ואז הוא ענה להם שהוא צייר את זה כמעין שתי הם כת
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, האסכולה שהתפתחה בגרמניה של הישיבות ומצד שני בפולין והונגריה, אסכולות

זאת של פולין והונגריה טוענת שכולנו צריכים ללכת ללמוד בישיבה בלי יוצא מן 

רוב שלא הלך ללמוד תורה וזה באמת מתוכם יצאו הרבה גדולים בתורה וה, הכלל

היו חנוונים אנשים מאוד פשוטים שהיו מקיימי מצוות ויראי שמים ולא מרקיעי 

 מצד …הם היו אנשים פשוטים, שחקים וכלום כי היות ולימוד תורה לא הלך להם

גם לרכוש מקצוע  וגם ידע תורני , שני בגרמניה המטרה הייתה גם להקנות השכלה

כך שבגרמניה לא יצאו , י היות וצריך לרכוש מקצועכ, אבל ברמה יותר מוגבלת

 אבל מצד שני הם לא הוציאו גדולי תורה בממדים …אנשים פשוטים שהם חנוונים ו

   "…עצומים

  

העילוי מתאר את הברירה מולה עמדו הרשויות הרבניות כמחלוקת בין שתי אסכולות   

וב בין תורה לעבודה אך לדעתו הראשונה מאפשרת שיל. פולנית- הגרמנית וההונגרית: היסטוריות

השנייה קוראת לכל . איננה מניבה גדולים בתורה ולכן איננה יכולה להגשים את ייעודו של הדור

  . הגברים בקהילה להסתגר בעולם התורה

  

אז הוא אמר שהיום שוב פעם הוא נוגע בנקודה הזאת ? עכשיו השאלה מה עדיף… "

פה שוב פעם שמה שהרב דסלר כתב אבל צריך להזכיר , של ההיום ששונה מפעם

  "…בזמנו זה היה לזמנו והיום זה יכול לחזור

  

הוא מעלה את . העילוי מבקש להסביר את הדילמה הקשה מולה עמדו הרשויות הרבניות  

במובן זה הוא . הרציונל העומד מאחורי הבחירה באידיאל הלמדנות ואת מקורותיו ההיסטוריים

אולם יחד עם זאת הוא מסתייג מהבחירה וטוען כי ניתן , סלריכול להבין את בחירתו של הרב ד

  .     היום לשנות מגמה זו שוב

מרואיינים רבים העלו את המגמות השליליות הצומחות מתוך הדרישה מכל חברי הקהילה   

הביא גם הוא לשינוי בצרכיה , מהסיבות שנמנו, גידול במספר תלמידי הישיבה והאברכים. ללמוד

בשל הגידול הרב במסגרות לימוד מתגבש כוח עבודה גדול המתרחב .  הקהילההתעסוקתיים של

איש חרדי העוסק רבות , כך למשל עולה מהראיון עם זבולון. אשר ייעודו בחינוך והוראה, והולך

זבולון מבטא גישה ביקורתית כלפי חוסר הארגון בתחום . בתחומי התעסוקה של המגזר החרדי

שהופך כיום לדעתו לכוח עבודה בלתי מסודר , עבודה לאברכיםהתעסוקה ואי יצירת מקומות 

  :הוא מתאר בפני את דרכו של האברך אל ההוראה. ובלתי מאורגן
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בשחור לא מדווח אחר כך אתה מגיע לגיל , איך זה הולך בהתחלה אתה מורה…"

מסוים גיל שלושים וחמש או שבע יש לך כבר איזה חמישה ילדים אז אתה אומר 

פטור מהצבא אז אתה רוצה לבוא ואז אתה נכנס לעבוד לבן אתה רוצה ממילא אני 

שיהיו לך כל התנאים אז אתה עובר קורסים וזה וזה לא קורסים שמלמדים איך 

ללמד זה לא נכון ולכן אני חושב שכוח העבודה הזה הוא גדול מאוד הוא גדול מאוד 

 ספר לכן הציבור ס מקימים בית ספר ועוד בית"בעיקר מה שקורה היום בתנועת ש

 מה שאני אומר אין לי בעיה עם עצם … מלמדים שם אברכים…הזה מאוד גדול

הלימוד גמרא זה התחום שלהם יש לי בעיה אם הם יודעים איך להחזיק כיתה בעיה 

אחרת אני לא אומר להם מה הם ילמדו זה לא תפקידי אני רק אומר שהחברה הזה 

  " …בצבא ומצד שני לא יושב בכוללזה כוח עבודה גדול מאוד שמצד אחד לא 

        

בראיונות רבים עולה המצוקה בה מצויה הקהילה היום וכן עולים ניסיונות לפתור בעיות   

הפתרונות מתמקדים בצורך להתאים את המסגרות הלימודיות של הקהילה הליטאית . אלו

כי בחורי ישיבות המרואיינים מתייחסים לבעיה של הסמכויות הרבניות . למסגרות של תעסוקה

. אבל הם מנסים להציע פתרונות אחרים למצב, ואברכים צריכים להישאר במסגרות של הקהילה

. כי יש להביא את העבודה אל הישיבה ובכך ליצור מסגרת המתאימה לחבריה, הם מציעים, למשל

ב של ההבנה העולה אצל מרואיינים אלו היא כי חל שינוי בחברת הלומדים ויש לכן ליצור שילו

הרצון . א: התייחסות המרואיינים היא לשני אילוצים של חברי הקהילה. חבריה בעולם העבודה

להתפרנס במקצועות אשר מאפשרים שילוב של . להישאר בגבולות הקהילה ולא לצאת ממנה ב

הפתרונות מעלים .  חיים עם האווירה הישיבתית ויכולת להמשיך בעיסוק המרכזי הוא הלימוד

שהיא שתאפשר את שילוב התורה עם הישיבה ותגדיל , של שמירת אווירת הישיבהאת החשיבות 

זבולון מציע להשתמש במבנה הישיבה ורוחה לשם הכנסת , למשל. את סיכויי העבודה אצל חרדים

  :סוגים שונים של תעסוקות למגזר החרדי

  

עבודה שתמשיך להושיב אותם על כיסא אז במקום ] לליטאים[אם תתני להם …"

 … הם יעשו את זה…וד גמרא לעשות משהו אחר באותה צורת ישיבה באותו זהללמ

אם אני הייתי שר העבודה והרווחה ואני צריך לתת פתרונות לחרדים הייתי מחפש 

וחושב לאו דווקא , משהו שבעצם שם אותם בתוך אולם בערך כמו שהם היו בישיבה

 לבדוק חלקים זעירים לא רק מחשבים יכול להיות שהייתי נותן להם ם מקרוסקופ

זה לשבת אחד ליד השני להמשיך , כי בעצם זה אותו דבר תחשבי…הם יעשו את זה

י יסתכל על האות הזעירה הזאת "עם המשקפיים במקום להסתכל על האות רש

דבר …עמותות מסודרות כאלו אני בטוח שזה ילך מצוין ויפתור גם בעיה של חסידים

 בבוקר לעבודה והבוקר נפתח עם שעור ואחר חשוב נוסף שאני חושב על זה שבאים
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כך הוא ממשיך בדיוק באותה צורה שהם יושבים ועם זה אני בטוח שגם עשר שעות 

' עמ, 1' ראיון מס, זבולון" (…אני חושב בהחלט שזה יהיה מקובל? הם יעבדו הבנת

9 .(  

   

המצב . ורותמן הדיונים הביקורתיים עולה הכמיהה לשילוב תורה ועבודה כפי שהוצג במק  

בו קיימת אידיאליזציה של תלמיד חכם שאינה מעודדת רכישת מקצוע נתפש אצל המרואיינים 

מביקורת זו ניתן לחוש את אווירת . אצל חלקם אף עולה ההסתייגות התורנית מכך. כבעיה רצינית

המרואיינים אמנם מקבלים את . השינוי שעוברת הקהילה בתחום לימוד התורה ורכישת המקצוע

אך יחד עם זאת הם , גישה הרבנית המציגה את ייחודיות הדור וייעודו בהיסטוריה היהודיתה

כמו כן מתייחסים המבקרים למציאות בה . מבקרים את שלילת המקורות המשבחים את העבודה

, לכן הם דורשים להחזיר את האיזון בין תורה ועבודה. מתקיימת הקהילה ולקשייה הכלכליים

חלק מהמרואיינים אף מנסים להציע פתרונות לשילוב . ת המעלים אידיאל זהופונים אל  המקורו

מתוך הפתרונות הללו אנו . בין תורה ועבודה תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של הקהילה

למדים על הפניה למסורת היהודית של התאמת העקרונות הדתיים המנחים לאילוצי הזמן 

  .  והמקום

  

  סיכום. ו

    

חיזוקן של המגמות המטאפיזיות בגיבוש תפישות המקצוע בתמונת עולמם של הפרק דן ב  

הראיתי כי התהליך כולל פיתוח מימד של אחריות . חרדית בישראל-חברי הקהילה הליטאית

מכאן הדור הנוכחי נתפש כבעל ייעוד ואחריות . ומסירות נפש להצלת העם היהודי ותיקון החורבן

ריות הנגזרים מתפישת ייחודיות הדור מעודדים את הויתור היעוד והאח. קולקטיבית-קהילתית

זאת . הילכתי-על פירוש המציאות הקונקרטית ועל העיסוק בתחום המעשי, על החיים הגשמיים

כיוון שהם הופכים שוליים מול סדר העדיפויות הדתי החדש שנוצר לאחר השואה ועם הקמת 

קהילה ובהתאם הוא מורחק מן התחום הלמדן בתהליך זה הופך בעל אחריות כלפי ה. המדינה

תהליכים מחשבתיים אלו הובילו לשינוי בתפישת המקצוע . קונקרטי בתחומי פרנסה-הגשמי

שינויים בהכשרה מקצועית מחייבים התבוננות מחודשת במסורת וקריאה התואמת את . בקהילה

קוראות ,  ועבודהבעוד הקנון משבח את העבודה הגשמית וקורא לשילוב בין תורה. הלכי רוח אלו

  .         הסמכויות הדתיות להישאר בעולם התורה ולהתרחק מן הגשמי
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בקהילה הליטאית בישראל כיום אנו עדים למגמה שונה ביחס לבחירת , בהמשך לכך  

: המקצועות המועדפים על הגברים בקהילה הם בעיקר. קונקרטי-המקצוע והיחס לעולם הגשמי

מקצועות אלו זוכים לעידוד רב , כפי שראינו. וכדומה, הוראה, ראשי ישיבות וכוללים, רבנות

הסמכויות הרבניות . מהסמכויות הרבניות והם גם עולים כהעדפה מקצועית של רוב המרואיינים

איומים , מפני השפעות, הליטאיות בארץ מעונינות לשמור על גבולות כמה שיותר מוגנים לקהילה

בהתאם לכך הן פועלות לחלוקת עבודה מכנית . ת אותםאו שינויים מצד החברה החילונית הסובב

מקפידים הרבנים על שמירת , בהמלצות על בחירת התעסוקות והמקצועות, כלומר. בקהילה

בדרך זו הם מבקשים לשמר את הגברים . איסורים רבים ומפנים את הלמדנים לפעילויות תורניות

אך .  מעמד חדש וזוכים ליוקרה רבההמקבלים, קרי הלימוד, בקהילה בעיסוקים בתחומי הקדושה

 אלא המדובר בבחירה ומיון של 29יש לשים לב כי אין מדובר בחיזוק האיסורים הטבועים במסורת

הקפידו להפריד , ם"המקורות היהודיים ובראשם אלו של הרמב. הקולות העולים מכתבי המסורת

תייגותו מהתפרנסות מכל ם את הס"במובן זה הגדיר הרמב. בין תחומי הפרנסה לבין תחומי הדת

כתבי הקהילה היום ". לא תעשה תורתך קרדום לחפור בה:  "הקשור בלימוד והוראת התורה

. מנסחים הסתייגויות אלו בצורות שונות ומעניקים להן פרשנויות המצדיקות התפרנסות מהתורה

חורבן הצידוק העיקרי בו הם משתמשים לצורך כך גלום בתפישת ייחודיות הדור הזה שלאחר ה

מוגדר במאפיינים של קדושה המעלים  אותו לרמה , הדור הזה. הרוחני של שואת אירופה

בדרך זו מתאפשרת החדרה של ביטויים . הן מבחינת טיבו והן מבחינת ייעודו, מטאפיזית גבוהה

ניתן לומר כי הידוק הגבולות . שהיה בעבר רק נחלת האליטה הדתית, גשמיים לתוך תחום הלימוד

חוברים יחדיו על ) קהילה קדושה לפי פרידמן(פיקוח על מארג התעסוקות וקידוש הדור על ידי 

בדרך זו הם מגבירים גם את קשיי החיים , אבל. מנת לצמצם את המתח הדתי בו מצוי המאמין

  . סגנון ורמת חיים נמוכים ומצוקה כלכלית, שלו ומותירים לו בעולם הזה רק את נתיב העוני

גבירה את הביקורת הפנימית על הפרשנות הנוכחית ומכאן עולה המצוקה הקיומית מ  

ביקורת זו מתמודדת לא רק עם המצב הכלכלי והעוני בו . דרישה לשינוי ביחס הדת והעבודה

מצויים רוב חברי הקהילה והיא מתאפיינת אף בחזרה להתבוננות או אף בערגה ליישום של 

 התורנית בדבר ההבחנה הביקורתית על יחד עם ההתייחסות. ם בתחום הפרנסה"פסיקת הרמב

לפיכך אנו רואים כי החברה הליטאית . שילוב תורה ועבודה וההשלכות המקצועיות שעולות מכך

                                                           
  
 החזרה לפרשנות של המסורת והקצנתה היא מאפיין מרכזי בהגדרותיהם של חוקרים רבים העוסקים בתנועות 29

 .Marty, E.M. & Appleby, R.S. (Eds). Fundamentalisms Observedספר למשל במבוא ל' ר. פונדמנטליסטיות
Chicago: University of Chicago Press . במקרה הנבחן אנו רואים כי אין מדובר בחזרה לקריאה והפרשנות הקדומה

  .    ם"אלא יצירה של ווריאציה חדשה שדווקא מצויה במתח עם פרשנות המסורת כגון זו של הרמב
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חלקם עדיין ברמה המחשבתית בלבד לשינוי המארג התעסוקתי , עסוקה כיום בניסיונות רבים

  . ולפתוח מכוני הכשרה מקצועית על מנת להביא לידי יישום שאיפה זו

האידיאולוגיה הלמדנית של הקהילה וההנחיה לסגת מעולמות החול מצויה בשיח מתמיד   

עד כה ניתחתי את אותם טקסטים המפרשים . עם דמותה ותפקידיה של האישה בתוך מכלול זה

בפרק הבא ברצוני . הנדרשים להיות למדנים ופורשים, את תחום העבודה לגברים בקהילה

  .           המינים כפי שזו עולה בטקסטים הרבניים בקהילהלהתייחס לחלוקת העבודה בין 

   

  

  

  

  

  

 



  )משלי לא(ֵאֶׂשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא 
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  הבניית דיוקן האישה המפרנסת  : יוצאת לעבודה" כל כבודה בת מלך פנימה.  "4

  

  מבוא  .א

  

העבודה של חברי ' תמונת עולם'בשלושת הפרקים הקודמים דנתי בביטויים המרכיבים את   

: הראיתי כי גיבוש תמונה זו בקהילה קשור בשתי מגמות עיקריות. הקהילה הליטאית בישראל

המגדיר את " אתוס העבודה"על , ובעיקר,  קריאת התגר על מאפייני המודרניותהראשונה כוללת

השניה כרוכה בקריאה מחודשת . מעמדו של הפרט כנגזר מהיררכיות התעסוקתיות בשוק העבודה

בעוד הסמכויות הדתיות מפרשות את תחומי העבודה והפרנסה לאור , של כתבי המסורת

בדרך זו מתפרש הטקסט הדתי בתהליך . טקסטואליתהמציאות הקיימת ובהסתמך על המסורת ה

תוך התייחסות והתמודדות , של אינטרפרטציה וראינטרפרטציה על ידי המומחים לכך בקהילה

  . עם סביבה משתנה

תהליכי החילון והמודרניזציה המאפיינים את החברה הישראלית מהווים אורח חיים   

" פורקת עול"ון שהיא נתפשת בעיניהם כזאת כיו, המאיים על יסודותיה של הקהילה החרדית

נכתבים טקסטים הבאים להתמודד עם איום זה , בתגובה). 1999, רביצקי(וכסטייה מן היהדות 

אחד השינויים המהותיים בחברה החרדית . ועם הצורך לחיות ולהתקיים בתוך סביבה מודרנית

 את הגשמתו של אידיאל כניסה זו נועדה לאפשר. היא כניסתן של נשים לשוק העבודה הישראלי

תהליכים אלו משפיעים על חלוקת התפקידים הנורמטיבית בתוך המשפחה . ההגותית-הפרישות

; 1993, אור- אל; 1989, לוי(מפרנסות - למדנים לנשים-חלוקת עבודה ברורה בין גברים: החרדית

  ).   1995, פרידמן

לחלוקת עבודה זו פרק זה בא לבחון את ההתייחסות הניתנת בכתבי הרבנים להצעה   

מהווה , בחינת הפירוש הניתן ליחסי העבודה בין המינים בקהילה בכתבים אלו. ולהשלכותיה

מודל דתי זה מחזק . חילונית- עדשה לחקר המודל הדתי המתגבש בה בתגובה לסביבה ישראלית

הפרק יראה כיצד הסמכויות . אמונה בניסים ופולחן האל, ביטויים עממיים של למדנות לכל

בניות של הקהילה מנסות לשמר את מעמדו של הלמדן למרות הדרישה מן האישה לצאת הר

לצד מגמה זו , כמו כן. זאת בעיקר על ידי שלילת התגמולים המעמדיים מן העבודה. לעבוד

הוא מוכנס לזירה הביתית ועוסק שם : מתעצבים גם תפקידיו הדתיים והרוחניים של הלמדן

  . בטיפול וחינוך מוסרי
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 יתמקד בהגדרות ובפירושים לחלוקת העבודה בין הלמדן והמפרנסת בקהילה כפי הפרק  

המתח החומרי בו מצויה כיום , מאפייני המודרנה: שזו מתגבשת מול שלושה תנאים ייחודיים

העיסוק הרב המתגלה בטקסטים על . קהילת הלומדים והיחס לדמותה המסורתית של האישה

מחדדים , העידוד הרב הניתן לה לצאת לפרנסת המשפחהכמו גם , מקומה של המפרנסת בקהילה

עוסקים רבות בדמותה של האישה , כתבי הקהילה לבחורי ישיבות ולכלות צעירות. סוגיה זו

יש . ומקומה בשימור מבנה המשפחה המסורתי וכבסיס חיוני להמשכיותה וייעודה של הקהילה

-ת רואות כפגיעה במעמדו של הנזירלראות את עיצובה של דמות זו מול מה שהסמכויות הרבנויו

חששותיהם גוברים בשל הנחתם כי . וכתוצאה מכך איום על קיומה של הקהילה כולה, הלמדן

עלולות לחזק את , יציאתה של האישה מתחום הבית לפרנסת המשפחה והתערותה בשוק המודרני

קהילה להקדיש בעיה זו אף גוברת לאור ההנחיה לכלל הגברים ב. כוחה ומעמדה בבית ובקהילה

דרישה זו עלולה לפגוע באקסקלוסיביות של , לפי השקפתם. עצמם ללימודים ודבקות בתורה

  .ולכרסם במעמדם, תחום עיסוקם

השאלה הנשאלת בפרק זה היא מהם המנגנונים בהם משתמשים הרבנים על , לאור זאת  

תוך שמירה על , מסורתית- מנת להדריך ולנתב את האישה לצאת לעבודה מחוץ לזירה הביתית

הפרק יראה כי על מנת לשמר מעמד זה הסמכויות הרבנויות בוחרות ? נחיתותה מול הגבר הלמדן

' למדן'שנועדו לשמר את יחסי הכוח המסורתיים בין ה, אסטרטגיות טקסטואליות שונות

, השיח המתגבש מעודד את האישה לצאת מן הבית לעבודה. לנוכח האיומים על מעמדו' עובדת'וה

בו בעת הוא מחזק גישה מסורתית המשאירה את . בכדי להוות תמיכה לחברת הלומדיםזאת 

הטקסטים הרבניים רוויים באמרות , לשם כך. המפרנסת במעמד נחות ללא כל תגמול מן העבודה

מחזקים הרבנים את , בד בבד. לפעלתנותה וליעילותה, שבח לאשת חיל המפרנסת בני תורה

, במובן זה. גשמיותה ושוליותה לעומת הלמדן, נחיתותה: תייםמסור-מאפייניה הטקסטואליים 

היא אמנם מצטיירת . עבודתה בשוק המודרני איננה יכולה להקנות לה מעמד גבוה לעומת בעלה

נטולת כוח , גשמית, כיעילה ומאורגנת בתחום עבודתה אך עבודתה מתפרשת תמיד כנחותה

העלאת : ק דגש טקסטואלי רב למודל הלמדןמוענ, לצד הגדרות אלו של עבודת האישה. ותלותית

דימויים ומוטיבים אלו נועדו להגביר את יכולת הפיקוח שלו . נעלים-קרנו וציורו בקווים רוחניים

כתוצאה מכך תפקידיו בבית מורחבים והוא מכניס את רוח הישיבה . על פי הרוח הנטווית בישיבה

  .מפקח ומטפל רגשי, הוא הופך למחנך: הביתה

אשר חוברו על , מאפייני השיח מתבססת על ניתוח פרשני של ספרי הדרכה וייעוץחשיפת   

שולבו ראיונות עם בחורי , בנוסף לניתוח הטקסטים הרבניים. ידי רבני הקהילה עבור גברים ונשים
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הראיונות מהווים נדבך נוסף . ישיבות בהם נשאלו המרואיינים על חלוקת העבודה בין המינים

תייחסות ותגובה של בני הישיבות למודל המתגבש על ידי הסמכויות המאפשר ה, לטקסטים

  . הרבניות

יוצאת לעבודה " כל כבודה בת מלך פנימה". א: מן הטקסטים עולות שתי תימות מרכזיות  

בחלקו האחרון של פרק זה אדון , כמו כן.  כמכשיר חינוכי טיפולי"והגית בו יומם ולילה". ב

הדרישה העולה מכתבים . לחלוקת העבודה העולה מכתבי הרבניםבתגובותיהם של בחורי הישיבה 

הפרק יציג שיח . אלו היא להחזיר את הלמדן למרכז הזירה ולהשיב לו את כוחו כפי שטבוע בקנון

  .כמו כן יעלה את הסיבות להתגבשותו מבחינה קונטקסטואלית, זה וביטוייו

  

***  

  

  יוצאת לעבודה" כל כבודה בת מלך פנימה"  .ב

  

מסורת מתאפיינים בשימור הדיכוטומיות המפרידות את האישה מן הגבר ואת יחסי כתבי ה  

הקהילה הליטאית לעומת זאת . הכוחות תוך שהן מותירות את האישה בתחומי ביתה בלבד

מעודדת את יציאתה של האישה לעבודה מחוץ ) 1991, אטקס' ר, בהמשך למסורת הלמדנית(

מדים תוך חיזוק אידיאל הלמדנות לכלל הגברים וזאת על מנת לתמוך בקהילת הלו, לביתה

והיא כוללת את הדרישה , תימה מרכזית העולה מכתבי הקהילה היא האישה המפרנסת. בקהילה

הראו , בעקבות דרישה זו. חילונית-לחיזוק ושימור קהילת הלומדים לנוכח החברה הישראלית

על מעמדו של הגבר בקהילה חוקרים  כי יציאת האישה לעבודה טומנת בחובה איום משמעותי 

  ). 1992, אלאור;  1988,פרידמן(מסורתי מאידך - ועל המודל המשפחתי, החרדית מחד

מראה כי קיימת תגובה ברמות , התבוננות בטקסטים הרבניים העוסקים בחלוקת העבודה  

על מנת לשמר את מערכת היחסים המסורתית בין . שונות לאיום על כוחו של הלמדן בקהילה

הטקסטים הרבניים שמים דגש רב על שימור המודלים המסורתיים לחלוקת העבודה בין , המינים

בעוד הגבר מקדיש את חייו ללימוד , כלומר עסוקה כל היום בענייני החול, האישה עובדת: המינים

משתמשים רבני הקהילה בכל אותם המאפיינים והדימויים , לשם שמירה על מסגרת זו. והגות

תוך יישומם לתחום עבודתה , דירו את התנהגותה של האישה בעבודתה בביתהמסורתיים אשר הג

תוך שימוש באותן דרישות ונורמות דתיות , בדרך זו מונחית האישה להיות מפרנסת. מחוץ לבית



  

  

  

249  
  

טיפול והענקת , עבודה קשה: בהן נתבקשה בכתבי המסורת לתפקד ולפעול בגבולות ביתה

  . שירותים

). ה"תשנ, עצמון(גדיר את האישה דרך הניגוד וההשלמה לגבר המודל העולה מן המסורת מ  

אלו הן שתי ישויות הנבדלות בתבניות , הטענה היא כי המסורת מבחינה בין גבר ואישה בגוף ונפש

המודל הבולט ביותר מציג את ההבחנה בין נשיות . מחשבתן והתנהגותן ובתפישת העצמי שלהן

, לפי טענה זו. ר את ההבחנה המקובלת בין המיניםלגבריות כחלק ממודל הטבע והתרבות היוצ

מכאן , )מחלה וכדומה, לידה, נידה(האישה משועבדת בגופה לחוקי הטבע הבלתי ניתנים לשליטה 

מקושר , הוא יצור של תרבות, הגבר על פי חלוקה זו. נובעת יצריותה הבלתי נשלטת וטומאתה

בעיקר על , צה והגדרת תפקידיו בביות הטבעמכאן הוצאתו החו, לשכלו ואיננו כפוף לשינויי הטבע

  .ידי אתיקות נוקשות של למדנות ופיקוח גוף ונפש

טומאתה של האישה נתפשה בספרות ככזו המאיימת על קדושתו של הגבר ועל הסדר הכללי   

)(Douglas,1966;Neusner, 1979: 99; Baskin, 1985:5 .כי ביטויי הצניעות , חוקרות רבות טוענות

, )כיסוי גוף ובידול חברתי(הם שכוננו את האידיאל הנשי המבוסס על הגנה כפויה והטומאה 

, אליאור(שתקנית וצנועה , המגביל את האוטונומיה של האישה ומעודד התנהגות צייתנית

מחקרים אלו הראו כי הסדר בין המינים מקורו בהגדרת יחסי ). 1999:63, אטון-ששר; 1999:48

מה שמקטין את פוטנציאל , רת האישה תחת פיקוחו של הגברבדרך זו נשמ. טהרה וטומאה

  ).ה"תשנ, ברקאי(על החוק ההלכתי ועל הקדושה , המינות וההפקרות המאיימים על הסדר

אין בכתבי , בניגוד לטיעונים אלו. 1איננו מתאים למקרה הנלמד, הסבר זה על ביטוייו  

מאה וטהרה או כל אידיאולוגיה הקהילה כל השקפה המגדירה את האישה במערכת של מושגי טו

אין כתבי הקהילה מגדירים את יחסי הכוח בין הגבר והאישה , במובן זה. הרואה בה סוכן מזהם

: אלא מתוך יחסי הקודש והחול בעבודה, באמצעות הדיכוטומיה המסורתית של טוהרה וטומאה

ות המשתלטת על כתבי הקהילה מדגישים דווקא דמ, בהתאם לכך. עבודה גשמית ועבודה רוחנית

מאפיינים אלו מציירים דמות . יעילותה ויכולת הארגון שלה, חריצותה: כוחות הטבע באמצעות

דמותה הפעלתנית של האישה . של אישה המשתלטת על הטבע וממצה את כוחה בגשמיותה

כאן אנו עדים לקריאה . מוגדרת בטקסטים כמופת היכול לשמש אף מודל לחיקוי לבחורי הישיבה

באותה מסירות וארגון כדוגמת המפרנסת העוסקת בעבודתה , לעסוק בעבודת השםללמדן 

באותה ,  עבודת האל-הלמדן מתבקש לעסוק בעבודה הרוחנית, כלומר. החומרית בבית ובחוץ

                                                           
1 Boyarin) 1997 (לדעתו הדרת הנשים מלימוד . אף מתנגד לטענה זו כאשר הוא מתבונן על טקסטים מקופות אחרות

אלא מתוך הרצון לשמר את כוחם הסטרוקטורלי באמצעות הדרה , התורה לא נעשית מתוך תפישתן כטמאות
  ).   1997:179(לימוד התלמוד -העיסוק היוקרתי ביותרסימבולית מן 
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, 2וידעת כי שלום אהלךבקונטרס , כך. מסירות וארגון כשם שהאישה עוסקת בעבודה הגשמית

דרך בקשה זו הוא . בר בדרישה כי עליו להדמות לאישתופונה הרב פרידלנדר אל הג) ו"תשמ(

  :עשייה ומסירות טוטאלית לעבודה, חריצות: מבהיר את המאפיינים הנחוצים לאישה האידיאלית

  

אל יתבזה בפני אישתו על ידי . העמדה של שורר בביתו מחייבת התנהגות הולמת…"

או הוא , ילה בציבורשאינו קם בזמן לתפ, כגון של עצלות ורשלנות, חולשות אופי

  " …או מבטל את הזמן כאשר נמצא בביתו, מאחר לכולל

  

על מנת לשמור על ". שורר בביתו"כבר בראשית המשפט פונה המחבר אל הלמדן להיות   

אסור לו להפגין את חולשותיו בפני . עליו לשמור על התנהגות הולמת, מדגיש המחבר, מעמד זה

: יש לשים לב אילו חולשות מציין הטקסט. ת ללימודאישתו ועליו להראות מסירות טוטאלי

מאפיינים אלו מגונים בטקסט ומצטיירים ככאלו הסותרים ". ביטול זמן", "רשלנות", "עצלות"

   : מיד לאחר דגשים אלו מגדיר המחבר את דמות האישה. את אופי הלימוד הנדרש בישיבה

  

היא צריכה , מפרנסתשל עקרת בית וגם של , האישה מקבלת עליה תפקיד כפול…"

והיא רואה שבעלה מתרשל בלימודיו ובעבודת , להזדרז להשכים קום לעבודתה

מי לא פלגאן ) "א"ע, א"בסוטה כ(כדברי הגמרא , כשותפתו לתורתו. ת"השי

' עמ" (…שהיא מתחלקת עם בעלה בזכות התורה כשהיא עוזרת לו ללמוד, "בהדייהו

  ).  ה"ל

                                                           
משגיח רוחני של ישיבת ,  הוא קונטרס לחתנים ובני תורה שנכתב על ידי הרב חיים פרידלנדרוידעת כי שלום אהלך  2

: בני ברק, קריית הישיבה, ההסכמה לספר נכתבה על ידי הרב אליעזר מנחם מן שך. ו"בני ברק שנת תשמ', פוניבז
 הביא לפני את אשר העלה על הכתב מה שדיבר לפני החתנים בני תורה להדריכם ולחנכם את הדרך אשר ילכו הנה…"

א משגיח הרוחני "ר חיים פרידלנדר שליט"צ מהור"ה ידידי יקירי הרה"ה. בחיים המשותפים החדשים על פי התורה
ב שנסע "כתב בסבלו ייסורים קשים בארהז העלה על ה"כי כ, "ותורה שלמדתי באף היא שעמדה לי. "'בישיבת פוניבז

קונטרס לחתנים בני "ומה רב התועלת בקונטרס אשר בשמו יקרא . ישלח לו רפואה שלמה' ה, לצורך ריפוי מחוליו
וניכר בו מעומק . כי לא ראיתי כבושם הזה בעניין זה מעולם, וכשקראתי בקונטרס הזה היה זה לפלא בעיני". תורה

וירפאהו ולשמש בקודש בהישיבה ' יחלימהו ה, ועל ידי זכות הרבים כי רב הוא. מתו לזההמחשבה והיראת שמים שקד
בהרבצת תורה ויראת שמים עוד רבות בשנים ומעומק לב ברכתי יוצא שיזכה לראות בביאת הגואל ידידו מוקירו 

י תורה הרוצים ד בעבור חתנים בנ"קונטרס זה נכתב בס: "בהקדמה לקונטרס כותב המחבר על ספרו". כערכו הרם
מטרת הקונטרס היא לתת להם את ההדרכה שעל ידה יוכלו לבנות את ביתם על . להכין את עצמם לקראת נישואיהם

צריך , כדי לבנות את הבית מלכתחילה על דרכי נועם. 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו- שהיא, פי דרך התורה
ובעיקר , ולדעת את חובותיו כלפי אישתו העתידה, ן הביתללמוד היטב את תפקידו בבניי, החתן להכין את עצמו

ובעיקר להכיר את טבעה ואת , ולדעת את חובותיו כלפי אישתו העתידה, ללמוד היטב את תפקידו בבניין הבית
להיות מוכן לטפל -כדי למנוע אותם מראש ואם יתעוררו, עליו גם לדעת אודות הקשיים העלולים להתעורר. צפיותיה

בהמשך ההקדמה מבהיר הכותב את השינוי החל אצל בן הישיבה במעבר ). ב- א" (…לקם בעודם באיבםבהם כדי לס
המעבר מהישיבה הסגורה והמורכבת מעולם של נערים . בנושא זה דנים קונטרסים רבים לבני תורה. לנישואין
גרמות בעיקר כתוצאה מוצג כאן תמיד כבעייתי וכרוך בשינויים ובעיות רבות שנ, לתוך מסגרת המשפחה, וגברים

בחור ישיבה . המפנה הוא גדול…: "על שינוי זה מדבר פרידלנדר כאשר הוא חותם את המבוא. מהמפגש עם האישה
, עכשיו הוא צריך לשנות את הכיוון ולדאוג לאישתו. ואינו מרגיש מספיק עול הדאגה לזולת, חי בעיקר עם עצמו

בעיקר לצאת מהמעגל הצר של האנוכיות , מת לב לשיפור המידותמפנה זה דורש תשו. לצרכיה החומריים והנפשיים
כל שיפור במידותינו מביא לצעד נוסף של שיפור חיינו המשותפים בבית אשר . הדאגה לזולת- לסגל לעצמו מידת החסד

 …"ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה, המלאכה מרובה"וגם על זה נאמר , הדרך היא ארוכה. ש"אנו מקיימים בעזה
בתקופתנו : "כדאי לשים לב כי בסוף ההקדמה כותב הרב כי הספר מיועד לבחורי ישיבה ולא לכלות).   הקדמה-'ג' עמ(

יוזכר להלן . כמובן שאין זה מעניין הקונטרס הזה. ה גם להדרכת הכלות לקראת תפקידיהן בבניין הבית"דואגים ב
שאוף לשלמות בהנהגות הבית מתוך השאיפה שאין מילוי תפקידי הנשים תלויים בהדדיות אלא כל אחד צריך ל

  ).  הקדמה–' ג' עמ(…ת"לשלמות בעבודת השי
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היא מחויבת לעבוד בבית : יבויותיה של האישה רביםהטקסט מסביר כי תפקידיה ומחו  

והיא גם האחראית ללימודיו של , היא מחויבת לשאת בפרנסת המשפחה, ולדאוג לצורכי משפחתה

תוך הבהרת עמדתה , עבודתה בכל המישורים הללו מתפרשת במאפיינים של גשמיות. בעלה

וחניותו ומודגש כי רק מצטייר בר, בהתאם למודל המסורתי, הבעל. הנחותה מול הלמדן

פועלת כעזר , האישה בפעולתה במגוון מישורים. באמצעותו ניתן יהיה לקדם ולזכות בגאולה

, רוחנית-דמותו של הלמדן מצטיירת כדמות מטאפיזית. לבעלה על מנת שיעלה במדרגות הרוחניות

 חלוקת בדרך זו משמרים הרבנים את. בעלת שכל ורגש בעוד האישה נשארת ארצית ואנונימית

בעוד הבעל מבצע תפקידים , ארציים-האישה מבצעת תפקידים חומריים: העבודה הקלאסית

מספר על יחסים אלו כחלק מהבסיס לחלוקת ) 1997:156 (Boyarin). 1993:56, ולר(רוחניים נעלים 

  :  הכוח בקהילות יהודיות לאורך ההיסטוריה

  

"Gender, in short, in rabbinic culture and thus gender domination are forged via 

the construction of the ideal male as a Torah scholar. Torah study is the function 

modality by which male dominance over woman is secure in rabbinic discourse, 

thus fulfilling the functions that physical domination secures in various other 

cultures formation. Male power remain secure, insofar, at least, as the rabbis, an 

all-man group held power over Jewish woman…". 
  

סמכויות הקהילה פועלות לחיזוק חלוקת הכוח המסורתית בין , בהתאם למאפיינים אלו  

להגביר את , השאלה היא כיצד ניתן להוציא את האישה מחוץ לזירה הביתית. הלומד לעובדת

  ?ובכל זאת לשמור על נחיתותה המסורתית, המוטיבציה שלה

עים להקפדה דתית של דמות האישה במסורת היהודית משלבת מאפיינים רבים הנוג  

) Baskin) 1985:5. בעיקר תוך הגדרתה כחלק אינטגרלי במודל המשפחה הפטריארכלית, האישה

טוענת כי האישה היהודית הוכפפה תמיד למודל המשפחה והבית ומכאן הוגדרה כאחראית על 

 הפך אותה לתלויה בגבר, היותה כלואה בממלכת ביתה. חינוך וטיפול בבעלה וילדיה, הולדה

לפי החוק המקראי הוא לא הייתה יורשת או בעלת רכוש ולא , יותר מכך. מבחינה כלכלית ורוחנית

  ). 1999:63, אטון-ששר(יכלה להתקיים בלא פרנסת הגבר 

כתבי הקהילה כיום משתמשים במאפיינים מסורתיים אלו ומפרשים אותם מול התנאים   

אפייני האישה מועברים דרך עבודת בעוד בכתבי המסורת מ. המתגבשים בחברה הסובבת אותם
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להתכונן למקצוע על ידי הכשרה ולצאת : השיח הקהילתי משלב הדרכה נוספת, הבית שלה

עוסקים הרבנים בחידוד , אך יש לשים לב כי בד בבד עם הנחיה זו. לעבודה רווחית ויציבה

כל "בהיגד השימוש : למשל. מאפייניה מן הקנון אשר נועדו לשמר את נחיתותה בתנאים הללו

מעודד את האישה לצאת לעבוד באותה ,  על דימוייו)ה"מ, תהילים" (כבּודה בת מלך פנימה

השימוש בהיגד היה תמיד חלק מהגדרת מקומה של האישה בכל . המסירות גם מחוץ לבית

, ברשות היחיד, המשפחה והילדים, בתחום הבית: תוך כדי מיקומה בפנים ולא בחוץ, הדורות

בדרך זו ). 1999:44, אליאור; ה"תשנ, עצמון(לפריון ולהמשכת החיים , זיקה למיןבתחום הפרטי ב

ליטאי עושה שימוש רב -השיח הרבני. שמרו הרבנים במשך הדורות על נחיתותה של האישה

הרב וגשל מכנה , למשל. פעמים רבות תוך כדי הלבשתו על תפקידיה החדשים כמפרנסת, באמרה

הוא פותח . ומקדיש בו פרק להיגד) פ-ח"ע: ח"תשנ (חכם מידאושרה של אשת תלאת שם ספרו  

  :  תוך שהוא ממקמו במציאות הקיימת בחברה הישראלית, בפרוש המקובל במסורת למרכיביו

  

שיהיה כל כבודה פנימה ותסתיר עצמה , האישה תהיה צנועה ביותר: ה כותב"תשל"

) ך הנשים הצנועותכדר(ועיניה תהיו תמיד למטה . מכל שאר אנשים בכל מה דאפשר

ולא יהיה מגולה מכל גופה אפילו משהו ) ולא דרך צעקה וקולי קולות(ודיבורה בנחת 

  ...שלא תכשיל שום אדם מראית העין

יש כמה . לעזור לבעלה ולגדל בניה, עיקר תכלית האישה הנשואה היא להנהיג ביתה

: ו הןואל, מלאכות שהאישה חייבת לעשות בעצמה אפילו שיש לה כמה עוזרות

להגיש לבעל ארוחותיו ולהציע מיטתו על פי דין מחויבת אפילו לרחוץ פניו ורגליו 

  ..." והכל כדי שתחבב בעלה) אם הוא רוצה בכך(

  

, "עיניה תמיד למטה", "תסתיר עצמה", "כל כבודה פנימה", "האישה תהיה צנועה"  

 פעמים רבות ומודגשים מוטיבים אלו אפיינו את האישה במסורת והם חוזרים": דיבורה בנחת"

גם תפקידיה של האישה מוסברים על פי המודל . באותן מטבעות לשוניות השזורות בכתבי הקנון

לאחר הצגת , בהמשך הטקסט". לגדל את בניה"ו" לעזור לבעלה", "להנהיג את ביתה: "הקלאסי

 אשר מועלית הבעיה, המאפיינים והתפקידים המסורתיים של האישה כפי שעולים מן המסורת

  :    עלולה להתעורר מחשיפתה של האישה לתהליכי המודרנה

  

, אך. אז היא מרוצה בחלקה ועושה עבודתה בשמחה, והנה כל זמן שמקומה בבית…"

קשה לה לשכוח את מעמדה שמחוץ לבית כשחוזרת לבית לאחר , אישה העובדת

 תשנה הרי שמחוץ לבית היא עצמאית ולפעמים שולטת אף על אחרים ואיך. העבודה

  "    …?את מזגה להקטין עצמה ולעשות אף מעשה שפחה
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התפנית . חלק זה שונה במהותו מן הקודם ברמת השפה והמוטיבים העולים ממנו  

כל עוד מוקמה בין כותלי . מתעוררת כאשר עולה הבעיה של יציאת האישה מן הבית לעבודה בחוץ

". קה ועושה עבודתה בשמחההיא מרוצה בחל: "נשמרה היציבות המוגדרת במסורת, ביתה

המחבר מניח כאן כי מצבה המסורתי של האישה הקנה לה גם יציבות רגשית ושביעות רצון 

  . לכן עיקר דאגתם של הרבנים היא לרגע בו יוצאת האישה מתחום ביתה החוצה. מהישגיה בבית

שה על איזונה הרגשי של האי, יציאתה לשוק העבודה נתפשת בעיניהם כאיום על הקהילה  

הנחתם של הרבנים היא כי יציאתה של האישה לעבודה יכולה . ולכן על יציבותה של המשפחה

כי האישה עלולה לרכוש מעמד , כמו כן  מניח המחבר בטקסט שלפנינו. לשנות את מצבה הרגשי

הם סבורים כי העבודה היא פעילות המקנה , כלומר. המוענק לה בשל עבודתה, רם יותר מן הגבר

בהתאם לכך עולה החשש כי האישה עלולה לשכוח את מעמדה הנחות .  המודרנימעמד בעולם

קשה לה לשכוח את , אישה העובדת: "המחבר טוען. בשובה הביתה ובהתייצבותה מול הלמדן

הוא מניח כי האישה בעבודתה מחוץ לבית ". מעמדה שמחוץ לבית כשחוזרת לבית לאחר העבודה

כיצד : לכן הוא מביע תהייה.  כבוד רב מתוקף עבודתהובעלת, שולטת על אחרים, היא עצמאית

המחבר סבור כי ". ?תשנה את מזגה להקטין עצמה לעשות אף מעשה שפחה"כאשר תחזור לביתה 

הוא חושש משינוי במזגה של . ההרגלים הנקבעים בתחום העבודה יהפכו לטבע של האישה בביתה

נתפש לדעת הכותב ככזה , ת כוח רבתחום העבודה בו היא עצמאית ובעל. האישה ומהתפרצותה

יהודית מהאישה להיות נחותה מבעלה ובעלת מזג נוח -העלול לבוא בסתירה לדרישה המסורתית

  . וצייתני

לבין , קטע זה מבטא את המתח בין תפקידיה המסורתיים של האישה הנובעים מן הקנון  

לצד , לכן.  המשפחתיתהחשש הרבני כי מעמדה בתחום העבודה הוא שיקבע את מקומה בהיררכיה

אשת "מופיע שימוש רב בפסוקים ממזמור , הטקסט  המדגיש את האיום בעבודתה של האישה

אלו משמשים מצע של משמעויות ופעלים המתאימים יותר למודל העשייה המסורתי של ". חייל

, הפעלתנות וארגון כמו גם הולד, יעילות: בדרך זו מחזקים מאפיינים גשמיים הכוללים. האישה

  .     טיפול ושירות בבית

הוא ) 1999(בניתוח של פריש בספרו יגע כפיך . הוא שיר הלל לאישה הפעלתנית" אשת חיל      "

אשת החיל . חומרי-משייך את האישה להצטיינות בתחום הכלכלי' חיל'המונח , טוען כי במזמור

חכמה ויראת , פי ענייםנדיבות כל, נאמנות לבעלה: כפי שהיא עולה במשלי שופעת מידות טובות

היא עובדת בצמר : אבל רוב חרוזי השיר משבחים את פעילותה כעובדת חרוצה הפועלת במרץ', ה
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פעילותה של אשת ). 1999:116, פריש(עושה בגדים ומרבדים מוכרת וקונה , ובפשתים ביום ובלילה

, יט, יג( ובאריגה לצד הכנת מזון לכל בני המשפחה היא עובדת בטווייה: חיל מתוארת כרב גונית

היא מתוארת . מלבד עבודותיה השגרתיות היא גם סוחרת המוכרת תוצרתה וקונה). כד, כב, כא

ותקם בעוד לילה ", היקף פעילותה מוגדר מתוך ציון ממד הזמן. הפועלת במרץ, כעובדת חרוצה

רחק תביא ממ, הייתה כאניית סוחר"ועל ידי ציון ממד המרחב ) יח" (לא יכבה בלילה נרה) "טו(

). 1999:116-117, פריש(בפעילותה יש שילוב של עשייה עצמית עם ניהול משק בית ). יד" (לחמה

יחד עם שימור הרטוריקה , המזמור מאפשר הגדרת האישה כפעלתנית בעבודתה בבית ומחוץ לבית

  . של נאמנות המחזקת מחויבות ודאגה כלפי הבעל

מצביעים על שימוש רב במשמעויות של , ההממצאים העולים מחוברות ההדרכה של הקהיל  

כל ספר הדרכה לבני ישיבות ואברכים . שיר זה ויציקתן לחוויית היומיום של האישה בקהילה

). Homo Faber" (אדם העובד"ובכולם היא מצטיירת כ" אשת חיל"מקדיש פרק להגדרת המונח 

בספרו . הכלכלי של הביתהאישה היא המכשיר העיקרי לעשייה חומרית ולניהול , בטקסטים הללו

  :הוא כותב, )ד"ע-ג"ע: ח"תשנ" (אשת חיל" בפרק ,3אושרה של אשת תלמיד חכםשל הרב וגשל 

   

מה לקנות : הכולל הרבה פרטים, על האישה מוטלת עבודת הבית וצרכי הבית…"

האישה אחראית בעד . איפה לקנות בזול ואיפה הסחורה יותר טובה, וכמה לקנות

וכשיש ילדים היא , ההכנות לשבת ולמועדים, הכביסה והניקיון, הבישול והאפייה

אין האישה נפטרת מעול עבודתה לא ביום ולא בלילה וגם אין לה . עסוקה גם בהם

והלוואי שתוכל , גם בשעת האכילה אין לה מנוחה.  יום בשנה365ימי חופש ועובדת 

עסוקה אף בשעה שאינה ! לשבת ליד השולחן חמש דקות רצופות ללא הפרעה

מה יאמר בעלה ומה יאמרו השכנים , בעבודות הבית דואגת האישה על ענייני ביתה

והרי יש כל כך הרבה , בפרט לפני הימים הטובים, ולפעמים אין די כסף. 'וחמותה וכו

בקצור אין לאישה מנוחת הנפש כי הדאגות רודפות אותה כל ? לקנות ובמה תקנה

                                                           
  
: הספר מחולק לשניים. ח בירושלים" מאת הרב שאול וגשל פורסם בשנת תשנאושרה של אשת תלמיד חכם הספר 3

 וייעודו מתוך ניתן ללמוד על הספר. חיי הנישואין ייעוץ והדרכה-'וחלק ב,  אושרה של אשת תלמיד חכם- 'חלק א
לחזות בתקומתו של עולם התורה חוזר ומהדהד - בשנים שלאחר מלחמת העולם- העולם היהודי זכה…: "ההקדמה

רבי אהרון קוטלר , ש בארץ ישראל"ביניהם החזון אי, זכינו לראות במאמץ של גדולי הדור ההוא. בארבע כנפות הארץ
אבני , שהניחו יסודות חדשים לבנין ישיבות וכוללים, כהדסלר באנגליה זכר צדיקים לבר. מאמריקה ורבי אליהו א
יחד עם זאת זכינו לראות את מוסדות . בהם התקבצו לומדים שעשו תורתם אומנותם, פינה לחידוש בתי המדרש

המעניקה , הכנתן למשימה הנאצלת, החינוך לבנות ממלאים את התפקיד החשוב והמשמעותי ביותר לחינוך בנותינו
עשויה לעיתים להערים קשיים בחייה - משימה נעלה זו של נישואין לבן תורה. והיא נישואין לבן תורה: סיפוק ותמורה

אשר יש ואין היא מסוגלת להעריך נכונה את החשיבות של לימוד תורה ולא מבינה את ההשפעה , של אישה צעירה
גורם נוסף .  ומידותיו האנושיותהטובה על התפתחותו הרוחנית של בעלה על ידי הכרת חכמת התורה ועיצוב אישיותו

הן עסוקות בעבודות הבית המונוטוניות והמעייפות ובעקבות כך נוצר אצלן : העומד בעוכריהן של נשים בדרך כלל
לא דבר ולא חצי דבר לעצם לימוד , רושם מוטעה כאילו אין להן חלק בתורתו של הבעל ולא זוכות לתרום כלום

להאמין בכוחן ולהוכיח את , לחזק את ביטחונן של בנות התורה, ועדה על כןהחוברת שלפנינו נ. התורה והאדרתה
, לעודד ולחזק את רוחן  תוך הארת גדולתם של תומכי תורה ושל כל הקשורים לתורה באיזו אופן שהוא, תרומתן

 רבה לאין אשרי לו בעולם הזה וטובה, לומד או תומך, במישרין או בעקיפין, ללמוד ולהיווכח שכל מי שעוסק בתורה
           ."שעור מצפה לו בעולם הבא
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וכשחוזר בערב הרי זה סוף היום , ביתוהבעל יוצא בבוקר מ, לעומת זאת. היום

  "  …שלו

  

גם כאן מובלטים מאפייניה של האישה כפרי עבודתה הפעלתנית , כמו במזמור המקראי  

היא , היא קונה סחורה, היא מארגנת את עבודתה: היא מצטיירת כיצור מחושב. והיעילה

ם הללו במצב של האישה שרויה לפי הטקסטי". עול העבודה"ונושאת ב" עסוקה", "אחראית"

היוצא , כל זאת לעומת הבעל הפסיבי. טרחה מתמדת והיא כפופה באופן מתמיד לעשייה החומרית

השימוש , במובן זה. בבוקר לישיבה ומקדיש את עולמו ללימוד תורה המתבטא בחופש המחשבה

המתאים , הוא מאפשר פירוש מסורתי לאישה: הוא בעל משמעות רבה בקהילה' אשת חיל'בשיר 

השימוש במוטיבים אלו מעלה דמות של , בו בזמן. למציאות המודרנית של העבודה, דבריהםל

. גוף או תכונות אישיות, רגשות, שאיפות פרופסיונאליות, כוח, אישה ללא נוכחותם של אינטרסים

. כפופה לנטל עבודתה, הטורחת כל שעות היום, חסרת מנוחה, נותרת רק דמות עתירת דאגות

נמסרת ,  האמורה לשלב עבודה קשה עם ענווה ושמירה על נורמות דתיות נוקשות,אישה מסוג זה

  .       כמודל חיובי לחתנים המיועדים ולאברכים צעירים

קונטרס הרב וולבה ב. דמות נשית מסוג זה מועברת גם בכתבים המיועדים לנשות הקהילה  

  : התחתן עם תלמיד חכם מדגיש נקודה זו כאשר הוא פונה לכלות המיועדות ל4הדרכה לכלות

  

ובפרט אלו שזכו , נשים רבות תורמות חלק גדול של פרנסת הבית על ידי עבודתן…"

אישה שיש לה מעמד חברתי . להתחתן עם בן תורה הממשיך בלימודו אחרי החתונה

במקצועות החכמה או במילי , והיא בעלת ידיעות רחבות בתורה, כמורה או פקידה

תה לא בקלות עולה לה לבנות ולנהל ביתה תוך כדי כפי השכלתה ועבוד, דעלמה

  "…עבודתה

  

  

                                                           
  
 ויצא לאור על ידי הסמינר למורות בית יעקב על 1978בשנת .  נכתב על ידי הרב שלמה וולבהקונטרס הדרכה לכלות 4

, חוברת זו…: "בהקדמת המוציא לאור הרב יהודה מיכאל מייזלס כותב על הקונטרס. שם שרה שנירר בברוקלין
מנהלה הרוחני של ישיבת באר יעקב , א"ות היא פרי עטו ופרי מחשבתו של הרב שלמה וולבה שליטחוברת הדרכה לכל

ולאחר , נודע ומפורסם המחבר בעולם הישיבות כמשפיע וכמדריך בחסד עליון על ידי שיחותיו וחיבוריו. בארץ ישראל
בהיות שעיקר עבודתו . ותראה הרב וולבה צורך גם בעריכת מאמר הדרכה לכל, שהוציא חוברת הדרכה לחתנים

אישתו של הרב , ה"התייעץ בהכנת חוברת זו עם האישה החשובה הרבנית יעקבזון ע, הצטמצם לבחורי הישיבות
מתוך שיחות חודרות עם הרבנית נבעו היסודות והמחשבות עליהם מבוסס זה . ל מירושלים"בנימין זאב יעקבזון ז

ועכשיו מסרה המחבר , ו"בבני ברק בשנת תשל" אור החיים"נר החוברת הוצאה לראשונה על ידי הסמי. הקונטרס
 כל המאמר הנוכחי אומר ומדגיש את הרעיון הנשגב שעל פיו מיוסד כל. לרשותנו להדפיסה שוב בארצות הברית

' עמ..." (ואולת בידיה תהרסנה, חכמת נשים בנתה בית', והוא האמור במשלי יד, הצלחת בנין הבית ברוח ישראל סבא
3  .(      
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. הרב פונה אל הנשים לעזור בפרנסת הבית ולעזור לבן התורה להקדיש את עצמו ללימוד  

: ההנחיה היא כי באמצעות עבודתה החומרית היא יכולה ליטול חלק בייעוד המטפיזי של הקהילה

העידוד לשלב בין .  ולקיים את חברת הלומדיםלחזק, לגדל בני תורה, להתחתן עם תלמיד חכם

מופיעים בטקסט יחד עם אזהרות , עבודת הבית והפרנסה והדגשת מאפייניה החיוביים של האישה

בדרך זו מובהרים שוב ושוב . מפני רגשותיה ויצריה, מפני מזגה של האישה: ברמות שונות

  : ת מאפייניה השליליים ומעמדה הנחות/לקורא

    

עוד דבר חשוב אין , בבית ובמשלוח ידה,  העבודה הרבה המוטלת עליה ויחד עם…"

ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו "א "ל אמרו במדרש משלי ל"חז: להתעלם ממנו

ומפני מה לא , בכלי זין אלא ביתד בכוח ידיה) את סיסרא(זו יעל שלא הרגה - פלך

ולא ילבש גבר שמלת לקיים מה שנאמר לא יהיה כלי גבר על אישה ? הרגתו בכלי זיין

, להרוג אויב, הרי גם בעשותה מלאכה גברית". כל עושה אלה' אישה כי תועבת ה

שאפילו כאשר , זהו בנין אב להנהגת נשים. נזהרה שלא להשתמש בכלים גבריים

יש להם לשמור בכל מחיר את הכלים , רכשו לעצמן מעמד בחברה בדוגמת גברים

  "…הנשיים ולא להחליפם בגבריים

  

קסט מראה את החשש מפני יצריה של האישה הסוחפים אותה לנסות ולהחליף את הט  

הכותב מביע חשש מכך שיציאתה של האישה ". לא יהיה כלי גבר על אישה: "הקודים המסורתיים

יציאת האישה לעבודה . לשוק העבודה עלולה ליצור החלפת תפקידים בין הגברים לנשים בקהילה

הרב סבור . אלא החשש מפני היפוך במערכות הכוח המסורתיות, רואיננה מהווה מוקד הבעיה עבו

כי יציאתה של האישה מתחומי ביתה עשויה לחזק את כוחה מול הגבר ולהביא להתפרצות 

  :  רגשותיה

  

ויותר ויותר נמשכה האישה להתנהגות גברית , לפעמים אין זה מהקלות…"

וכך מתערער , ו להגיבהבעל המופתע אינו יודע כיצד עלי, ומתרחקת מטבע הנשי

זוהי אחת הסיבות הגורמות היום להפרת שלום . היחס הטבעי בין איש ואשתו

  ).        13-14' עמ" (…הבית

  

היציאה לעבודה ופעילות האישה מחוץ לבית נתפשות כמאיימות על היחסים היציבים בין   

זול מן הלמדן את כלומר היא מבקשת לג, "נמשכת להתנהגות הגברית", האישה לדעתו. המינים

האישה מצטיירת כאן כדמות ערמומית המחכה לרגע בו הלמדן יגלה את . כוחו המסורתי

להתנהגותה של " מופתע ואינו יודע כיצד להגיב"לכן מתואר הבעל כ. חולשותיו על מנת להשפילו
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יחסי הגבר והאישה שהיו : השימוש במטאפורת הפיתוי בגן עדן בקטע זה ברורה. אישתו

עלולים להתערער ולהחזיר את העולם למצב של החטא , בעבר ונשמרו על ידי המסורת" טבעיים"

לפיכך המסר לקוח שוב . אך היא גם מקור לאיום רב, חיובית בעבודתה, האישה אם כך. הקדום

במובן זה ) 'א, ד"י, משלי" (חכמת נשים בנתה בית ואולת בידיה תהרסנו: "ממשלי והוא מדגיש

על מנת . והיא תהיה האשמה במקרה של הרס, להרוס באמצעות עבודתהבידי האישה לבנות ו

, "הדרך אל האושר"להימנע מן החטא ולשמר את הקודים המסורתיים נסללת עבור האישה 

  . גשמית המקנה לה תגמולים רבים-הגשמת הדמות הדתית 

ות מלווה בניסיונ, הבית והפרנסה: הבניית דמות האישה הפועלת בשני מישורי העבודה  

בתהליך זה הסמכויות הדתיות יוצקות מוטיבים של . ליצור בסיסי תגמולים דתיים ורגשיים

, קידוש העבודה. 5קדושה לתיאורי עבודתה בכל המישורים ואפשרות לזכות בגאולה אישית דרכה

מהווה אמצעי טקסטואלי אשר נועד לחזק את האמביציות , כפי שכבר הראיתי בפרק התיאורטי

אשר אינן בעלות תגמולי יוקרה , המאמינה בביצוע מלאכות קשות ובלתי מוערכותשל המאמין או 

להעניק , על פי הטקסטים הללו, מתן תגמולים טרנסצנדנטיים בעבודה החומרית יכול. חברתיים

על מנת לחזק את האמביציה לפעול בתחום הבית בשל . לנשים תגמול דתי נוסף לעבודתן החומרית

מאגר של טקסטים רבים המקדשים את פעולותיה של האישה בעיקר מתגבש , יציאתן לעבודה

המשולב בכל " לשם שמיים"קידוש זה נעשה תוך שימוש רב במונח . במישור של עבודת הבית

המבוסס על  שיחות של  (קונטרס אשת חילב, כך למשל. פסוק המתאר את עבודתה של האישה

בכל דרכך "לה מן ההקדמה פירוש הפסוק עו, )ז"תשמ(ר ומשה פרידלנדר "חיים במוה' צ ר"הגה

  :עבור האישה " דעהו

  

כל מעשיך יהיו "ל "יתברך כמאמר חז' תכלית חיינו קירוב לה"...בכל דרכך דעהו"…"

צריכים ) דעהו(דהיינו כל דרכי האדם , "בכל דרכיך דעהו"שנאמר , "לשם שמיים

' סילת ישריםמ'וכן כתב ה. משום שדעת מורה על קירוב, יתברך' לקרב אותו לה

ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך ושלא יהיה שום תכלית אחר "

בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך לשבור כל המחיצות 

  "…המפסיקות בינו לבין קונו

  

 המבטא את עבודת האל ואת התביעה להקדיש כל "בכל דרכך דעהו"המחבר פותח בפסוק   

 פונה אל הגבר בהנחיה כי לא תהיה כל תכלית מסילת ישריםהפירוש מ. לה לשם שמייםפעו

                                                           
במאמרה היא . בקרב בנות באולפנה דתית לאומית" שיעור קדושה"בניתוח ) 1999:506(להשוואה אצל רפפורט '  ר5

בעיקר בזכותה של האישה להגשמה , מראה כי בתגובה לשיח המודרני משתמשת המורה במרכיבים מן השיח המודרני
  .    עצמית
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פירוש זה מופיע בצמידות לדיון במהות הנישואין ופועלה של . למעשיו אלא רק לשם שמיים

, החתלה, כיבוס": לשם שמיים"במובן זה כל פעילויותיה מתקדשות ונועדו . האישה במסגרת זו

  :גיהוץ וכדומה

    

בכל מערכת , כן הוא הדבר...השאיפה לשלימות זו בחיי הנישואין…ל"עכ…"

כל כיבוס ...'הנישואין לכל גווניה ופרטיה את כולה יש לספח למסגרת עבודת ה

ולפעמים גם מצוות החזקת ידי , מצוות חסד הם' שטיפה וכו, גיהוץ, החתלה לתינוק

כיוון , יםתעלה בדרגות גבוהות ביראת שמ, ובמחשבת האישה בזה, התורה

ל וכן "שזו תכלית חיינו כנ" וכל מעשיך לשם שמים"שמתרגלת למחשבה של 

  ..." ם"ברמב

  

הפעולות היומיומיות של האישה מתפרשות כחסד ומקנות לאישה נתיב לעלות בדרגות   

תצליח , ההדרכה היא כי אם תתרגל למחשבה כי כל מעשיה מקודשים ונועדו לשם שמיים. שמים

את המוטיבציה של , לדעת המחבר, אמונה מסוג זה תחזק. ל לה בביצועןבכל מטרותיה ויוק

בדוגמא הבאה מחוזקת מגמה זו בכך שעמלה . האישה ותעניק לה שמחה וסיפוק מעבודתה

   :מקודש ומהווה זכות מיוחדת

  

ובהחדרת מחשבת החסד לעמקי ליבה ובהתבוננות בדעתה בזכות החזקת התורה …"

מפני שיש סיפוק יותר תכליתי במעשיה וגם משום . םתשמח בעולם הזה בכפל כפליי

אבל , שמצריכים עמל, שיש הרבה דברים, שיודעת היא שלעולם איננה עמלה לריק

: כגון, שאינם בהכרח, וככל שיתמעטו הדברים, אינם פוקדים כל בית וכל אישה

ובהרהורים כאלה , לכאורה הרי זה רווח נקי, אוכל וכדומה- טיפול יתר בילד קשה

ברם לכשתלמד לכוון . שיכלה למלט עצמה מטורח זה או דומה לו, כאב לב האישהי

הרי זה  "-בודאי תשמח ביודעה ששום עמל אינו לריק" לשם שמיים"כל מעשיה 

ששכרו בצידו , ותשמח מאוד על כל מאמץ נוסף, "הרי זו מצווה גדולה", "חסד

לשם "ר בפירוש שתאמ, ומה טוב ומה נעים". לפום צערא אגרא: "ל"כמאמר חז

בתחילת כל " לשם כיבוד השבת", "לשם מצוות לימוד התורה", "מצוות חסד

שיהיו , שהדיבור משריש בליבה עמוק את הרצון לכסוף במעשים אלו, מעשיה

כיוון , מ"מ, שהרי בעלה ובניה הם, ועל אף שנהנית בעשייתם. יתברך' לעבודת ה

שתלוי , שיש בהן הנאה,  מצוותהוי כשאר', שמספחת מעשים אלו למסגרת עבודת ה

ז יגדל שכרה "ולפ, מהי מידת ההשתוקקות והשמחה לקיים בהן רצונו של המקום

  "    …)ב- א' עמ(
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מתפרשות כפעילות מקודשת אשר , כל הפעולות השגרתיות של האישה בביתה, בטקסט זה  

יבים באמצעותם נעשה שימוש בהיגדים ומוט, על מנת לעשות זאת. נועדה לסייע בקירוב הגאולה

מוטיבים אלו שזורים . וכדומה" לשם שמיים", "לשם מצוות החסד: "חוזקו תפישות למדניות

בתיאורי תמונת עולמה החומרי של האישה והם נועדו לטעת בה שימחה בעבודתה יחד עם הגברת 

  :טוען הרב ווגשל) ח"תשנ (אושרה של אשת תלמיד חכםבספר : לדוגמא. אמונתה

  

" עזר"מעתה היא . שלה' יות מודעת לממד החדש שנוסף לעבודת העל האישה לה…"

הרי לאחר , שלה בתפילה וקיום מצוות' בעוד שבעבר הצטמצמה עבודת ה. לבעלה

, כל מה שהיא עושה. 'נישואיה כל חייה הפכו להיות שרשרת רצופה של עבודת ה

   " …'הכל הכל מגלם עבודת ה, בישול וקניות, טיפול בבית

  

מתוארת האישה לאחר נישואיה באמצעות הביטוי לפיו נוצרה האישה עזר בטקסט זה   

בעוד שלפני הנישואין הייתה פעולתה . ההנחה היא כי כתוצאה מכך מוגדרים כל תפקידיה. לבעלה

הרי שלאחר הנישואין , הדתית מוגדרת רק בתחום התפילה וקיום המצוות להן נדרשת האישה

לכן מוגדרת כל פעילות שלה כעבודת ,  הטיפול והשירותיםהיא נדרשת לפעילות רבה יותר בתחום

הקונטרס ממשיך ופורש לפני האישה את החשיבות שיש בטיפול בממדים הגשמיים של . האל

  :החיים ואת היותם הישגיה הרוחניים

  

אם . הטיפול בגשמיות של הזולת הופך להיות הרוחניות שלך: חכמי המוסר למדו…"

אין , לאור הנאמר. האישה הם הם הישגיה הרוחנייםעיסוקיה החומריים של , כך

ספק שאישתו של בן תורה צריכה להרגיש סיפוק עצום שהרי המצוות שהיא זוכה 

  ). א"ל' עמ!" (לקיים לא יספרו מרוב

   

ייחודיות הטקסט הוא בהצגת . האישה מוגדרת בעיקר כמספקת שירותים חומריים לזולת  

בתחום עבודתה של (במובן זה נעשה ניסיון לבטל . אישהתפקידים אלו כפעילות הרוחנית של ה

הפעילות החומרית מתפרשת כסוג של פעילות המכילה . את הגבול בין החומרי לרוחני) האישה

תוך ( הוא כי כל פעילויותיה של  האישה, הרעיון אותו מבקשים הכותבים לחזק. איכויות רוחניות

נועדו לעזור לבעלה ובכך לקדם אותה ולסלול ) ותשהם מניחים כי היא עושה פעילויות חשובות פח

  :כתוב) ח"תשנ(, "בהקדמה לספר אושרה של אשת תלמיד חכם, כך למשל. דרכה לעולם הבא
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הן עסוקות בעבודות הבית : גורם נוסף העומד בעוכריהן של נשים בדרך כלל…"

חלק המונוטוניות והמעיפות ובעקבות כך נוצר אצלן רושם מוטעה כאילו אין להם 

לא דבר ולא חצי דבר לעצם לימוד התורה , בתורתו של הבעל ולא זוכות לתרום כלום

, לחזק את ביטחונן של בנות התורה, החוברת שלפנינו נועדה על כן. והאדרתה

לעודד ולחזק את רוחן  תוך הארת גדולתם של , להאמין בכוחן ולהוכיח את תרומתן

ללמוד ולהיווכח שכל מי , ופן שהואתומכי תורה ושל כל הקשורים לתורה באיזו א

אשרי לו בעולם הזה וטובה רבה , לומד או תומך, במישרין או בעקיפין, שעוסק בתורה

  ".         …לאין שעור מצפה לו בעולם הבא

  

מסורתי על כנו ולשמר את חלוקת - הפירוש המוענק כאן לאישה מנסה להשאיר את הקוד הדתי

לצד המאפיינים המגדירים את עבודתה של האישה . וא הוגההיא עושה וה: העבודה בין המינים

ניתן דגש רב בטקסטים לעיצוב דמותו של הלמדן בספרות ההדרכה , ותכונותיה הנובעות מכך

  . והייעוץ לגברים ולנשים

  

  חינוכי-הלמדן כמטפל": והגית בו יומם ולילה. "ג

  

ר כמפקח על אישתו ובעל יחסי הכוח בין הגבר לאישה במחשבה היהודית מעמידים את הגב  

פיקוח והפרדה נשמרו במסורת באמצעות הגדרת הלימוד כמחשבה . הסמכות עליה בכל המישורים

ופרקטיקה המתבצעת רק על ידי גברים והדרת הנשים מתחום זה על ידי הגדרת בורותן 

)Boyarin,1997:154 .( בעוד המסורת החזיקה את הגבר מחוץ לספרה הביתית והעניקה לו כוח

.  בכתבי הקהילה מונחה הגבר להיכנס לתחום ביתו ולהביא אליו את רוח הישיבה, כמתווך פרשני

ביכולתו לפקח על , הכנסת הלמדן הביתה זוכה להצדקות טקסטואליות רבות בעיקר, בהתאם לכך

  .ולחזק את הבסיס הדתי והחינוכי של ביתו

 כמערכת המבנה שילוב הספרות מתארת את רעיון הנישואין בכתבי היהדות המסורתית  

האישה במסגרת זו מצטיירת . משלים של ישויות המכוננות באיחודן ישות קוסמולוגית מקודשת

חובתו של הבעל ). Kaufman, 1993(כבעלת היכולת להעניק סביבה רוחנית מתאימה למשפחתה 

). 82: ה"תשמ, בויארין(להלבישה ולקיים עמה יחסי מין , להאכילה: מוגדרת בחיוב כלפי האישה

מכתבי הקהילה עולה מגמה שונה . פיקוח זה נעשה מחוץ לבית שהוגדר במסורת כממלכת האישה

לא פרודוקטיבי , עובד- הטקסטים מצביעים על הגדרת הגבר כלא. מזו הנראית בכתבי המסורת

כאשר הם עולים מול המודרנה ואתוס , מאפיינים אלו. ובלתי ראוי להשתתפות ביחסי העבודה

איום זה גובר אף ככל שהלמידה הופכת . גבירים את האיום על מעמדו של הלמדןמ, העבודה
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בתגובה . נחלתם של כלל הגברים ולא של קומץ עילויים כפי שהיה נהוג בקהילות יהודיות בעבר

בעיקר הוא מחדש בהגדרת . לכך הטקסט הרבני משרטט את דמותו של הלמדן בקווים ייחודים

בה , "קהילה טקסטואלית"ב. לאישתו וילדיו-ה אל פנים הביתתפקידו להכניס את רוח הישיב

בנוסף להתמסרות טוטאלית , הגבר הלמדן, מוגברים כוחו וסמכותו של הטקסט בחיי היומיום

בתהליך זה מועבר הגבר מן . הן תרבותית והן מוסרית' להכניס את הישיבה הביתה'נדרש , לתורה

פונה הרב ) 19-20: ט"תשמ (6 הדרכה לחתניםמאמריבאיגרת , כך למשל. החוץ אל פנים הבית

  :וולבה אל הגברים בבקשה להתמסר לתורה על מנת לחזק את מעמדם בבית

  

היא עוזבת את הבית בבקר . ואישתך עובדת, אתה לומד בכולל: הגע בעצמך…"

אחרי יום עבודה מפרך היא חוזרת הביתה .  בדיוק מתחילה עבודתה8 - השכם כי ב

. 'כביסה וכו, ניקוי, בישול, קניות, כה לעשות כל עבודתה הביתואז היא צרי, עייפה

היא מקבלת על עמה עול כבד זה באהבה בידיעה כי היא מאפשרת לבעלה ללמוד 

אם היא מרגישה שבעלה מנצל את זמנו ולומד ברצינות ובהתמדה . ק"ולעלות בתורה

יא מגלה אך אם חס וחלילה ה. מאושרת גם היא- ובאמת הוא עולה במעלות התורה

או חוסר זהירות , אצלו רפיון או חוסר רצינות בתורה או סתירות בהתנהגותו

אז הבעל מאבד מעמדו , או חוסר שליטה על עצמו במידות, בתפילה ובשמירת הלכה

י הנהגת "אין הבעל זוכה לאוטוריטה בביתו ע: הוי אומר. בביתו ואכזבתה נוראה

עובד עבודתו בכובד , א לומד במסירותכשהו: אלא על ידי התנהגותו, שררה ורודנות

ובזה תהיה אישתו מוכנה , זה מחזק מעמדו בביתו, ראש ושם שמיים מתאהב על ידו

כי היא רואה בו את בן העלייה האמיתי שהיא רצתה כחבר , להיות כפופה לו מרצון

                                                           
נכתבה על ידי הרב שמואל וולבה , שיבת באר יעקב והוספותשנאמרו בי" ועדים", מאמרי הדרכה לחתנים האיגרת 6
התכונות הרצויות לתלמיד , האיגרת מורכבת משבע שיחות המיועדות לאברכים ועוסקות בענייני נישואין). ט"תשמ(

כך . הרב וולבה הוא דמות מוכרת בקהילה הליטאית. יראה ולימוד תורה, חלוקת התפקידים הראויה בבית, חכם
 בכל ישיבה …: "כאשר ביקשתי ממנו להסביר על תפקידו של המשגיח בישיבה, )ליטאי-חרדי(עליו זבולון למשל סיפר 
משגיח הוא צריך להיות לכאורה אדם זקן עם זקן והוא הדמות שפעם בשבוע נותן , מה תפקידו של משגיח, יש משגיח

, ל ולמה היום זה לא ככה"ור בחושיחת מוסר ובשיחת מוסר הזאת הוא אומר מה הוא זוכר שהיה כשהוא היה בח
באיזשהו מקום הוא לא מדבר פרטני הוא לא אומר תשמע אתה זבולון לא בסדר ראיתי אותך אתמול שלא היית 

יש כאלו המון הוא יותר משפיע - משגיח קטן-זה מי שעושה את זה קוראים לו מקק , לא הוא לא עושה ככה, בסדר
 בגדול מה יהיה ולכן המשגיחים שמתחילים כמקקים ולאט לאט הם עולים הוא מחליט, הוא נותן אווירה) המשגיח(

שהוא אדם בערך בגיל שמונים וחמש הוא נראה טוב הוא , ושם זקן המשגיחים של היום לדוגמא זה הרב שלמה וולבה
כי הוא אומר שיחות בערך בעשר , הוא במה הוא נחשב שהוא זקן המשגיחים, הוא גר בגבעת שאול, אדם מבוגר

 זה מילה שבאה מחוץ לארץ זה מילה של … השיחות שלו נקראות שמוסים שמוס…קול תורה, חברון, במיר, ישיבות
מוסר ומוסר בגמרא יש שטרא וטריה זה כאילו ויכוח בגמרא בין תנאים שהגמרא מתווכחת על מוסר והגמרא אומרת 

אבל למשל את לא יכולה ...כן, כיפות סרוגותושמוסים שלו את יכולה לראות המון בחורים עם ... שמייצא שזה מושג 
לא לא יראו בחור מבית אל בא לשמוע את הרב ...לראות חברה של מצוות ישוב ארץ ישראל פאנטים מהסוג הזה

את מבינה את ההבדל כי זה סוג אחר כי הרב וולבה יותר , וולבה אבל יבוא בחור ממרכז הרב לשמוע את הרב וולבה
ל האדם הראשון ועל שצריכים לעשות הרבה על מוסר האדם תפחד לעשות עבירה כי מדבר על בריאת העולם וע

הרבה על למה אתה חושב שלך מותר כשלאנשים יותר , מסתכלים עליך כי אתה באיזשהו מקום מנהיג זה דבר ראשון
למודרניזציה א לא להיכנס "לה אז מה אם כך וכך ז...גדולים ממך לא עשו והוא נותן כל מני דוגמאות הרב ההוא ו

הוא מספר על ) בחור ישיבה(בראיון עם יששכר ). 6' עמ, זבולון, 1' ראיון מס: מתוך" (…להפך לחזור טיפה אחורנית
הרב וולבה הוא לא ידוע בחוץ אבל בעולם הישיבות יש לו חשיבות רצינית בתור גם מעביר את התורה …: "הרב וולבה

גם אדם שראה את הדור שלפני ,  גם העביר אותו…ה מעבירי תורהמדור שעבר שנקטע בשואה אז בעצם לא היו הרב
יש לזה הוכחות כתובות וגם מהבחינה הזאת שהוא אדם עם , השואה שהיה דור הרבה יותר גדול מבחינה איכותית

   ).7' עמ, 2' ראיון מס, יששכר" (…עם עמדה, ניסיון
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כגון הקפדה על לבוש , והיא תציית לו גם כשהוא דורש דברים שקשים עליה. בחיים

  "    …ו ותור על מותרות שהעולם נוהר אחריהןא, צנוע

  

הלמדן : חלוקת התפקידים בין המינים מוגדרת בראשית הקטע מתוך הקודים המסורתיים  

ההערכה לה . פעילותה של האישה מנותבת להגן על ייעודו של הגבר להיות גדול בתורה. והעובדת

 בבית תלוי לכן במוסריותו מעמדו. זוכה הלמדן מוגדרת כאן מתוך מודל של השקעה בלימוד

המסר הרבני לבחורי הישיבה הוא כי רק כך תהיה . ושקידתו בעולם הרוחני והצלחתו בתורה

גם כאשר היא , האישה כפופה ללמדן ורק בדרך זו היא תשמור על הקודים המוסריים והדתיים

  . יוצאת לעבודה

הוא מונחה , מחנך ומפקחבנוסף לתפקידו כ, בתהליך העברתו של הגבר אל תוך כותלי הבית  

מן הניתוח עולה כי בכל החוברות עולה הפניה לבחורי ישיבה להיות קשובים . להיות מטפל רגשי

בדרך זו נעשה שימוש רב במאפיינים של השיח המודרני . לעזור להן ולתמוך בהן בבית, לנשותיהם

 הבהרת נקודה זו .מסורתית של הגבר-אשר מרכיביו משמשים כלי נוסף לחיזוק דמותו הלמדנית

  ):ו"תשמ(עולה בפתיחה לספר וידעת כי שלום אהליך 

  

, צריך החתן להכין את עצמו, כדי לבנות את הבית מלכתחילה על דרכי נועם…"

, ולדעת את חובותיו כלפי אישתו העתידה, ללמוד היטב את תפקידו בבניין הבית

יו כלפי אישתו ולדעת את חובות, ובעיקר ללמוד היטב את תפקידו בבניין הבית

עליו גם לדעת אודות הקשיים . ובעיקר להכיר את טבעה ואת צפיותיה, העתידה

להיות מוכן לטפל בהם כדי -כדי למנוע אותם מראש ואם יתעוררו, העלולים להתעורר

  "…)ב- א" (…לסלקם בעודם באיבם

  

. שבריריההנחה היא כי האישה נושאת לבדה באחריות לענייני החול ולכן היא מצויה במצב   

 מוקדשת להבהרת נקודת מבטה של האישה 7פרקי הערה לאברכיםהחוברת . הגבר נקרא לעזור לה

                                                           
מתוך ההקדמה לספר ניתן . התפרסם בירושלים נכתב על ידי הרב שלמה הכהן אייזנבלט ופרקי הערה לאברכים 7

הרבה אנשים …: "בהקדמה לספר כותב המחבר. ללמוד על תפקיד החוברת ועל המגמה של חיזוק מוסד הנישואין
יש המסתפקים במועט ואינם מודעים לאושר החיים שיכול להיות מנת , עוברים עליהם חיי הנישואין באופן שיגרתי

וגם אינם מודעים לעלייה הגדולה ברוחניות שיש כאשר מתנהלים , יוזמה וגישה נכונהחלקם על ידי קצת השתדלות ו
ויש שעוד מסתבכים בדרך איך להתייחס אל נשותיהם או אפילו מאוכזבים מאי . בזה לפי דרך תורתנו הקדושה

י לכתוב לזכות ולכן נזדרזת, גמישות זוגתם לקבל רעיונותיהם או מאי הצלחתם ליצור אווירת בית כפי שהיו רוצים
וכן ממה שדברנו עם אנשים שונים באופן , עם אברכי הישיבה הקדושה אש התורה" ועדים"את הרבים ממה שדברנו ב

אשר יעצני וזיכני לראות אברכים מצליחים באלו ' ואברך את ה, דברי הדרכה מפי ספרים ומפי סופרים, פרטי
ות הנוגעות לענייני הנישואין אלא למסור לקורא היתר גישה והנה לא ניסינו בזה לכלול רוב העצות וההנהג. הדברים

מובן מאליו שאי אפשר לכתוב דברים , כללית להחזיר עטרת אושר חיי הנישואין ליושנה וכמו שהיו בדורות שמלפנים
שוני בדעותיהם , כי המדובר לא רק באדם פרטי אלא ביחס הנוצר בין שני סוגי אנשים, המתאימים במלואם לכל אחד

ולכן יש . במידותיהם ובתכונותיהם בשגם שיש הבדלים בנכון לפי מקום מוצאם והמצאם ולאיזה חוג שייכים וכדומהו
אגב רוב החומר הותאם . 'לקורא לדון ולשקול בכלל הכתוב אם נוגע לו בכלל או במקצת או בשינוי או לאחר זמן וכו

הדברים שבקונטרס זה נכתבו …הנים מיגיע כפםלאברכים שתורתם אומנותם אם כי הכללים שייכים ברובם גם לנ
  עבור גברים  נשואים  לכל  הפחות כמה  חודשים  ואם כי יש מהרעיונות שבפרקים הראשונים שכדאי לאישה ואולי גם 
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הנושאת בעול הפרנסה והבית ובעקבות כך מוצעות ללמדן דרכים להתמודד עם התסכול העלול 

  :להיווצר עקב הקושי הטמון בעול זה

  

 טענות עליו האחד מודע לכך שלשני יש, מטבע הבעיה שנכנסים לגלגל חוזר…"

. והפער מתרחב ביניהם' והשני מרגיש בזה וכו, וממילא מצטננות הרגשותיו לשני

לתקן המצב לא רק שצריכים לעצור את ההתדרדרות אלא מוכרחים גם להחזיר את 

המעגל ולהיכנס לגלגל חוזר הבריא כשכל אחד מכיר ברוחו ורצונו הטוב של השני 

ת עם חיוכים ודברי עידוד ונטייה לבדיחות ומתעורר לעומתו יש לייצר אווירה לזא

  "…הדעת

  

להיות קשוב , מודרני-באמצעות מרכיבים מן שיח הפסיכולוגי, קטע זה מדריך את הגבר  

ההנחה העומדת מאחורי השימוש בשיח זה היא כי הקשבה הדדית יכולה . לרגשותיה של אישתו

בשיח , רטוריקה המודרנית בעיקרהמופיעה פעמים רבות ב(הנחה זו . לשמור על יחס בריא ויציב

האברך אף . מופנית כלפי אברכים כאמצעי לחיזוק מוסד הנישואין בצורתו המסורתית, )הטיפולי

  :גם אם יש צורך לשם כך להתפנות מלימוד התורה, מונחה לעסוק בטיפול רגשי לאישתו

  

קח אלא יי, אין לו להמשך אחרי סדרי לימודיו כעיוור, כשמרגישים הצורך לכך…"

בהתחלה " ביטול תורה"כי מעט ', לטייל אתה קצת וכו, הזמן הדרוש לעזור לה

יחסוך הרבה יותר ביטול תורה והידרדרות המידות ככל שמתפתחת אווירה 

אלא עליו גם להדריך " טהר האווירה"והנה לא רק שהוא יקבל על עצמו ל…שלילית

הג בגישה יותר לבקש ולדרוש ממנה בנחת שהיא תתנ, ולהמריץ את אישתו לכך

לחייך יותר ובמקרה המתאים לדון אתו בדרכים שאפשר לשפר את , חיובית

  ).       26' עמ, אייזנבלט" (…המצב

  

בטקסט זה האברך מונחה לדחות את עיסוקיו הרוחניים ולהגיש עזרה לאישתו גם אם זו   

ך לשמור על במקרים אלו הופכת המשפחה לערך המועדף ועולה הצור. באה על חשבון לימודיו

אבל , קהילתי-אמנם דחיית הלימוד מוגדרת כביטול תורה מתוקף הקוד הדתי. המשכיותה

יכול לחסוך מתחים רבים , ביטול תורה כשהבעיות אך החלו. ההצדקה מעוגנת בקוד זה

ההשקפה העולה מכאן היא כי לא . והתדרדרות בין בני הזוג אשר עלולה לפגוע בלימודיו בעתיד

                                                                                                                                                                      
  

איך צריך בעלה "מכל מקום סוף הקונטרס עלול לגרום לתוצאה שלילית לאישה הקוראת בראותה , לרווק לדעת מהם
כי ברובם של המקרים יכול כל אחד . שאין לפניה חומר מקביל המיועד לחיוביה ולגישה הרצויה להובפרט " להיראות

"  …ולהביא את שניהם יחד לחיים של אושר, מבני הזוג עם יוזמה וסבלנות וגישה נכונה לפתור את כל הבעיות
, הבנת מבט האישה, לחיםמהות חיי נישואין מוצ, הפרקים של הקונטרס כוללים התייחסות למטרת חיי הנישואין

  .        דרכי הדרכת הגבר לאישתו ודרכים להתגברות על בעיות, הכרת הטוב בבית
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 האישה כי תצליח לשמור על האיזון המשפחתי ולכן יש לשלב את הגבר לתוך זירה ניתן לסמוך על

 .שתהיה חיובית יותר" לדרוש ממנה בנחת"הלמדן מונחה  , כאשר מתעורר הצורך. זו

האוקסימורון מבטא את הגישה לפיה המטפל חייב לשמר את רוח המסורת תוך מודעות למזגה 

משום שבריריותה , בהמשך לכך. ע אם לא ישים ליבו לכךהעלול להתפרץ כל רג, העדין של האישה

דרישה זו  . מועברת האחריות אל הבעל והוא נידרש להיות מפקח ומחנך בביתו, של האישה

  :בו כותב חיים מאיר הלוי ואזנר בפתיחה לפרק הראשון, 8קונטרס ראה חייםמודגשת ב

  

,  הפוקדים את הביתוידע זאת כל איש ישראל שרוב רובם של הבעיות והזעזועים…"

כי הבעל , או בעקיפין או לכל הפחות בכוחו היה למונעם, או הבעל גרמם במישרים

אז התורה והעמק הסוגיא ובפרט החידושי תורה וכל , השוקד ושקוע בלימוד באמת

כי התורה , ל"השייך לעסק התורה הכנה מכשירים אותו לנסך בבית כל הטוב הנ

ועם כל האוצר הזה ,  וחוט של חסד ואושר פנימי,מביאה על לומדיה שימחת החיים

אז הוא מקרין סיפוק , שרכש הבעל בבית מדרשו כשהוא בא למעונו שמח וטוב לב

נפשי ומדביק בו את צאצאיו ואישתו באושר ושמחת החיים והרצון לעשות רצון 

קשורים זה בזה , רצון קיום התורה, אישה, אבינו שבשמיים כי החוט המשולש האיש

אז מאשרם ושמחת , קים זה את זה וכשיש אושר בין בני הזוג ושמחים בחלקםומחז

כל הטוב , ליבם מתפרץ הלהב והשאיפה לבנות בית שיהיה מושתת על אדני התורה

  ).       'ט' עמ" (…הזה גודל ופורח על היראה הפנימית והאושר הצפון בלב הבעל

    

.  לאיזון הרגשי השורר בביתוקטע זה מדגיש כי הגבר הלמדן הוא האחראי העיקרי   

בסוגיות משפחתיות " הכשרה טיפולית"התעמקות בכתבי המסורת מתפרשת כאן כסוג של 

במובן זה כתבי התלמוד מהווים מקורות טקסטואליים אשר ההתמחות בהם . ואמוציונליות

לשם "שמחת החיים והעשייה , והחדרת הלוגיקה שלהם אל פנים הבית מהוות כלי אל האושר

. בדרך זו ניתן להפיץ את הקודים הדתיים ולהגדיל את ערך ההתמסרות והמחויבות להם". יםשמי

הרב . העיצות וההדרכות לגבר משולבות תמיד בהנחיה לעצב את משפחתו על פי הדגם המסורתי

                                                           
על פי דברי המחבר הקונטרס נכתב לאברכים ופרקיו . נכתב על ידי חיים מאיר הלוי ואזנרקונטרס ראה חיים  8

 התייחסות לחיובו של הבעל להשראת הפרקים כוללים. כוללים עניינים הנחוצים במהלכי החיים לאחר הנישואים
דרכי הסיוע , המעבר של האישה למנהגי הבעל, הבנת שינוי החיים וחיוביו כלפי ביתו, אוירה של אושר ושימחה

. 'העלייה והפרישות הרצויה וכו, הבנת נפש זוגתו, ענייני השררה בהנהגת המשפחה, והעזרה של הבעל לצורכי הבית
ראה ראיתי ושמח לבי אשר פעל ועשה כבוד : "בני ברק כותב בהסכמה לספר, רון מאירמ בזיכ"ר, שמואל הלוי ואזנר

להעמיק בפרקי החיים של " ראה חיים"מ ישיבתנו הקדושה בקונטרסו הנפלא "א ור"חיים מאיר שליט' בני הגאון ר
די התורה י התורה וההלכה ובהכנת נפשם של החתנים והאברכים להצלחת בנין ביתם על יסו"בית הישראלי עפ

ז כל הניגודים והסכסוכים שיכולים להתהוות בין בני הזוג והשכיחים לצערנו בהרבה מבתים "ולשלול עי, ומדות
ונגרם זה הרבה על ידי שלא הוכנו כדבעי , הכשרים ואותנו יום יום ידרושון להטיל שלום בין הצדדים ובין אבות לבנים

הקונטרס הזה נכתב כולו בדעת תורה ויסודו על ידי . בבניין ביתםולא נהירין להן שבילי חיי תורה לשותפי החיים 
והוא מרפא לנפשות הסובלות והכנה שלמה לשמחת חיי , תלמיד חכם מובהק ונכתב בעומק המחשבה ובינת הלב

" …ישיב לב אבות על בנים על אבותם' והוא ית, והכמהות צמאות לשלום נפשם ולשלום ביתם, ת והמוסר"נפשות עפה
  ).     ו"תשמ(
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, למסור לקורא היתר: "אייזנבלט כותב בהקדמה לספרו על מהותם של ספרי ההדרכה לאברכים

  ". … עטרת אושר חיי הנישואין ליושנה כמו שהיו בדורות שמלפניםגישה כללית להחזיר

מגמה זו מראה כי לעומת המודל המקנה לגבר כוח בעיקר דרך הדומיננטיות הכלכלית שלו   

)Ferguson, 1989( ,נבנה בקהילה הליטאית , מודל אשר במידה רבה רווח גם במסורת היהודית

. ת דעת תורנית והתמסרות טוטאלית ללימודמודל בו מוקדי הכוח מעוצבים רק דרך רכיש

במובן זה מוקדי . ההנחיה הרווחת היא כי יש להרחיב כוח זה תוך הזרמתו לעבר כל זירות החיים

הלימוד בישיבה הופך : הכוח המסורתיים מוקצנים והופכים אידיאל לכלל הגברים בקהילה

 ).Boyarin,1997:152(שות אידיאלי  ומקנה ללמדן סט של פרקטיקות גופניות ורוחניות נוק

 כותב המחבר שמואל 9בית נאמןבספר . בתהליך זה גופו מקודש ומורחק לגמרי מתחומי הגשמיות

  :על האופן בו אמורה להתבונן בת ישראל בבעלה) ב"תשמ(הרצמן 

  
  

שגופו , לדרגת בשר קודש,  אם זוכה האדם להעלות את בשרו אשר מעפר יצוק…"

אז רבה -הופך לנשמת חיים הצמאה להתדבק ביוצרהמתקדש ונמשך למעלה וגלמו 

להפוך את החומר שלו לצורה את , כי לשם תכלית זו נברא האדם, השמחה במרום

  ).     ג"י' עמ" (…רק על ידי עמלה של תורה? ואיך זוכים לזה. הגשם שלו לרוח

  

קוד פנייה זו מחזקת את ה. בטקסט זה מתחזקים היסודות הדתיים המסורתיים ומורחבים  

קדושתו של הלמדן מגדירה מחדש את . הדתי המסורתי ומשתמשת במוטיבים הנובעים ממנו

, הניסיון הוא להעמיד גבר שכוחו וגופו מובנים על ידי ביטויים שמימיים. היותו קרוב לאלוהים

אשר לפי שיטה זו יכול לעמוד הן מול הכוח שעלולה לצבור האישה ביציאתה לשוק העבודה 

  . ול אובדן תפקידו הדתי הדומיננטי כמתווך ופרשן של טקסטיםהמודרני והן מ

  

                                                           
  
יש לשים . במהדורה שישית, ב בירושלים" נכתב על ידי אלחנן יוסף שמואל הרצמן והתפרסם בשנת תשמבית נאמן 9

ת "בית נאמן מורה דרך לבנות בית נאמן להשי"שמו המלא של הספר . לב כי המחבר מתגורר וכותב בברוקלין
נים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות ושלום על ולתורתו לחיות חיים מתוקנים ומסודרים על פי התורה לזכות לב

הספר התפרסם בכמה מהדורות והוא מצוטט בפי רבים אך יש לשים לבי כי הכותב איננו מתגורר בארץ ". ישראל
הנני בזה להכיר בשער בת : "חיים ליב שמואלביץ ראש ישיבת מיר כותב בהסכמתו לספר. בתוך הקהילות החרדיות
ומשך גלות , אשר למד לפנים בישיבתנו הקדושה במיר, א"אלחנן הרצמן שליט' הרב הגאון ררבים מעלת כבוד ידידי 

טהורה ' וכן נתעלה מאוד בחכמה ומוסר ויראת ה, ועלה ונתעלה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, שאנכאי
' ודה הבמה א: "ובפרק ההקדמה כותב המחבר על מה שהניע אותו בכתיבת הספר וייעודו" …בהצטיינות מיוחדת
ולהעלות מזור ותרופה , ההרוס' אשר זכיני למנות לדבר מצווה גדולה הזאת לרפאות את מזבח ה" איכף לאלקי מרום
י עקירת "ע, והוא הרס משפחות היהודיות, בעניין שלצערנו ולבושתנו לבש ממדים מזרים אימה, ללבבות נדכאות

אלא פשוט מאי הבנת העניין , ו"ב של אחד הצדדים חשברובא דרובא של המקרים אין הדבר בא מרוע ל, שלום הבית
בעיקר אצל צעירי הצאן שעדיין לא למדו להכיר את הצדדים המסובכים , הזה של חדירה ללבו ולנפשו של הצד השני

ובטוחני שאם היו מדריכים אותם אפשר היה להציל אלפי משפחות מהרס ואבדון ומקיתי קיתונות של . של הצד השני
י לפקוח עיניים "לכן באתי בעה. ל"רח) יתומים בחיי האב והאם(ועשרות אלפי יתומים חיים , יונותעלבונות וביז

      "…עיוורות להאיר להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון
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מתחזקת בכתבי , ההדרכה המסורתית כי האישה יכולה לזכות בגאולה אך ורק דרך הלמדן  

כדאי אם כך . מושגי הגאולה יכולים להפוך ברי השגה רק תוך התחברות לגבר הלמדן. הקהילה

חיים מאיר , למשל.  ו בכתבי הרבנים בקהילהלראות את הדרך הייחודית בה משולבים דברים אל

  ):ה"מ' עמ (בקונטרס ראה חייםהלוי ואזנר 

  

תשומת לב מיוחדת צריך הבעל להעניק לעלייתו בסולם המדרגות והפרישות …"

וכוונתי כי ברור ששאיפת האדם צריכה להיות תמיד לעלות מעלה , בנוגע למשפחתו

,  רוח בני אדם העולה היא למעלה)א"כ- 'קהלת ג(ה "כ שלמה המלך ע"מעלה וכמש

להשית לבו לדבר חיוני בחייו ' יש לבעל העובד את ה, ועם כל מעלתה הגדולה וחיובה

כי ברור הוא שביגיעתו בתורה ועבודה מוצא סיפוק נפשו וכל השאיפות , המשפחתיים

י שקיעתו בחכמת "אצלו הם יותר רגועים ע, הגופניים של כל אדם הקרוץ מבשר ודם

המשביעים חלק גדול מצמאונו , ת"וענגו הרוחני של הלימוד ועבודת השיהתורה 

ואינה יונקת , זוגתו שאינה מתענגת ונשבעת בשביעות רוחנית זו. 'וכיסופיו וכו

על כל צרכי הנפש האנושית , נשארת במעמד בשר ודם, מעריבות ונועם לימוד התורה

  " …הרגילה

  

ש במטפורות הצובעות את גופו בדימויים הטקסט מתאר את ייעודו של הגבר תוך שימו  

לימוד ופרישות מצטיירים כנתיב הבלעדי להשגת הקדושה ועימם מחויב . רוחניים ושמימיים

מעלה "ככל שהלמדן עולה ומטפס במדרגות . הלמדן לשאוף לעלות כל הזמן במדרגות הרוחניות

אים לידי סיפוק בלימוד כל יצריו ב. תוך התמסרות ודביקות כך גדלים סיפוקו ושלוותו" מעלה

על ". אדם הקרוץ מבשר ודם"התורה וגופו משתחרר בעקבות כך מן היצרים הגשמיים הטבועים ב

ההשתקעות בלימוד מענגת את הגבר ומהווה מוקד ליניקה רוחנית עמוקה המקנה , פי טקסט זה

ולכן איננה " בשר ודם"נשארת במעמד , אשר איננה יונקת ממזון רוחני זה, בת זוגתו. לו שובע

וצרכיה האמוציונליים  "מעמד בשר ודם"האישה נשארת תמיד ב. מגיע לסיפוק כמו בעלה

  :לכן היא נותרת מתוסכלת ובלתי מסופקת. והגופניים נובעים ממעמד זה

   

ויותר ויותר מתנער , ועלול מאוד להיווצר מצב שהבעל עולה ממדרגה למדרגה…"

והוא מתקדם ומתרחק , חוריו בצעדי חייהםוזוגתו נשרכת מא, מחיי החולין ומצרכיו

וכל זה אם הוא לא ישית את ליבו , ונפער ריחוק וניגוד ביניהם, והיא נשארת במרחק

והקנאת חשיבותה , ת"להרבות בשיחה וחינוך והשפעה על זוגתו בענייני עבודת השי

ועל כן היא לא התקדמה אתו במעלות , ולהביא כל זאת לידי הבנתה, ומעלתה

מביא , ואז הריחוק והניגוד וצמיחת העולמות הנפרדים וצרכיהם המנוגדים, העבודה
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 " …והיא נעדרת כל הרגשת אושר וסיפוק, לידי דכאונה ועצבותה וחוסר שמחת חייה

             

מותיר את האישה אחריו , הלמדן העולה במדרגות הלימוד ומתנער מן הצרכים הגשמיים    

עד כי הפער " הוא מתקדם ומתרחק והיא נשארת במרחק ".מבלי שיוכל לדאוג לצרכיה שלה

הוא מבקש מן . בשל פער זה מבקש הכותב מן הבעל לשים לב למצבה של האישה. ביניהם נפער

התיאור הספרותי המביע את יחסי . הלמדן להרבות עמה בשיחה ולחנכה בדרך התורה וחשיבותה

אלא , ולל מושגים של משיכה הדדיתאיננו כ) אישה-גבר(המהות המקודשת עם ההוויה הגשמית 

בעוד שהיא מבקשת להתנתק מן ההוויה הגשמית , שהמהות המקודשת כמהה להתעלות רוחנית

ברגע זה מוגדרות ההמלצות . הניתוק מתפרש בטקסט כריחוק כואב לאישה. ולהשאירה מאחור

האישה , הכותבמניח , ללא פעולות אלו. להסביר ולהחמיא, להרבות בשיחה: מודרניות-הטיפוליות

הרגשת "רק טיפול מסוג זה יביא למה שהוא מכנה . עצבות וחוסר סיפוק, החלשה תשקע בדיכאון

המלצות אלו שזורות בקוד הדתי המסורתי ומדגישות כל הזמן כי מסלול הקידום ". אושר וסיפוק

  .    שלה תלוי בעליית המדרגות הרוחניות של בן זוגה

  

   והדרישה להחזיר את הלמדן למרכז הזירה קריאת תגר על חלוקת העבודה. ד

  

מודל האישה המפרנסת בקהילה משאיר אותה בתוך הקטגוריה המסורתית בה מהותה   

דמותו של הלמדן הנזיר נשארת אף היא במסגרת . עשייה ונחיתות, מוגדרת במונחים של ארציות

תקבל בהסכמה בקרב מודל זה איננו מ. הקוד הדתי כמהות רוחנית וערגה לעיסוק בתחום ההגותי

תוך , הם מביעים את חוסר שביעות רצונם בראיונות. בחורי הישיבה הניזונים מכתבים אלו

- התייחסות לכל אותם מאפיינים שהוענקו להם בטקסטים הרבניים מתוקף היותם נזירים

. בקהילה ובחברה, במשפחה, בפרנסה: עיקר ביקורתם עולה כנגד הדרתם ממוקדי הכוח. למדנים

מורחק ממוקדי הכוח החומריים ותלוי , המנותק מיצריו ותשוקותיו, ן של הנזיר הלמדןהפתרו

תגובותיהם של בחורי הישיבה נוגעות פעמים . מעורר התנגדות בקרב הלומדים, באישתו ובמדינה

תגובות וביקורות רבות מבחורי הישיבה שראיינתי עלו . רבות למשמעויות העולות מן המקורות

בחור ישיבה ליטאית , 10כך למשל אצל אליהו.  לדמות האישה המפרנסתבעיקר בהתייחסות

  :מירושלים

                                                           
, אני ותלמיד ישיבה נוסף, נסענו לקחת אותו. מבני ברק, 28בן ,  לומד בישיבה ליטאית גדולה בירושליםאליהו 10

הרחוב היה מלא בגברים . יום קר וגשום, השעה הייתה עשר בלילה. הממוקמת בקהילה חרדית בירושליםמהישיבה 
ככל שהתקרבנו לישיבה כך . מעשנים סיגריות, הולכים או עומדים ומשוחחים בגשם, קבוצות קבוצות, זוגות-זוגות

אליהו בחור . מבנה גדול וישן, בהחלקם ממהרים להיכנס לישי, הרבה נערים בשחור מטיילים בחוץ, היה צפוף יותר
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חושבים שמה שנעשה זה האמת ותמיד יחתרו להצדיק את זה בכל ] הרבנים[הם …"

בלי לשים לב בעצם שהמקורות עליהם הם מתבססים , דרך גם אם זה לא הגיוני

, שהאישה עובדתכמו העניין הזה למשל , נמצאים בסתירה עם היהדות עצמה

לפי התורה הבעל מתחייב לאשתו בכתובה לפרנס אותה וכמו , ביהדות אין לזה בסיס

זה לא שייך , שעל כל החיובים האחרים אנחנו עומדים עליהם ומקפידים עליהם

שאדם יפספס אז מה פתאום שאדם יוכל להיות מצב שהוא לא יפרנס את אשתו 

  "…? לא מה א? זה מעוגן בתורה, וירגיש נוח עם עצמו

  

כאשר הטענה היא כי המקורות יכולים , הטקסט מתחיל בביקורת לפרשנותם של הרבנים  

יחד עם זאת טוען המרואיין כי פרשנותם איננה עולה בקנה . להצדיק נורמות שונות של התנהגות

. הפרשנות המסורתית לדעתו מורה לבעל כי הוא חייב לפרנס את אישתו. אחד עם המקורות

  :  תוך שהוא מנסה לעגן את הפרשנות במציאות כיום,  מסתייגבהמשך הוא

  

בעל במקום זה יושב ולומד , בלי שום ספק שמבחינתנו אם האישה יכולה לפרנס…"

, הרבה יותר מבחינה רוחנית מבחינה אמיתית, תורה אז אצלנו הרבה יותר טוב

 לרגע אסור לך לשכוח, אבל, הרבה יותר טוב, מבחינת שאיפות, מבחינת שלמות

אז מה שקורה שהיום אם תתפסי לך צעיר חרדי ,  זה אתה ולא היא…?שבעצם מי

  " …הוא כבר שכח מזמן שבעצם חובת הפרנסה מוטלת עליו והיא מאפשרת לו ללמוד

  

הוא פותח בהגדרת לימוד התורה כערך עליון : בקטע זה עולה הדילמה בה מצוי המרואיין  

וד הוא מצביע על החשיבות של ההתעסקות ברוחניות בע, )כפי שמגדירים זאת רבני הקהילה(

: אבל מיד במשפט לאחר מכן הוא מדגיש את חששותיו מפני הגדרה זו. והיותה שאיפתו המרכזית

בעשותו כך הוא פונה אל המקורות ומצביע על ". זה אתה ולא היא"למרות שהאישה מפרנסת 

  :הפרשנות הרווחת בהם לגבי חובתו של הגבר לפרנסת משפחתו

  

                                                                                                                                                                      
הוא כבר חיכה לנו בחוץ על המדרכה כמה . נראה כנזיר סגפן עם חולצה לבנה מעיל קצר וכובע על ראשו, רזה במיוחד

עשינו הכרות . אליהו לא הכיר אותנו ובחור הישיבה רץ על מנת לבדוק עם אכן מדובר בו. דקות והיה רטוב לגמרי
כבר התייחסו אחד לשני בידידות ודברו ביניהם ללא הפסק , בה למרות שנפגשו באותו רגעשני בחורי הישי. במכונית

כאשר אליהו נכנס אל המכונית הופנו כל המבטים אלינו וחבורות רבות התקרבו אל המכונית עד . ובהתלהבות רבה
אירוע למרות שעבורי שני בחורי השיבה להפתעתי לא נלחצו או התייחסו בדרך כלשהי ל. שהיה קשה לצאת מן הרחוב

נסענו משם לנהל את הראיון . חשבתי שעבורם הוא לא נעים ומביך ואולי יעורר שאלות מאוחר יותר. הוא היה מבהיל
משפחתו , התחיל לפנות אלי ואף סיפר לנו על עצמו, "השתחרר"ככל שהתרחקנו מהישיבה כך אליהו . במקום אחר

על , ההיסטוריה של הישיבה והויכוחים הפנימיים שהיו בה, חר ללמודועל האופי המיוחד של הלימודים בישיבה בה ב
ככל שהתרחקנו . הלימודים הקשים ורצונו להישאר בישיבה עוד שנים רבות, אווירת הלימודים הטובה בחברותות

מסיבה זו כבר במכונית סיפרנו לו על המחקר . הוא התחיל לשאול שאלות רבות יותר על סיבת המפגש ועל המחקר
. עט על ראיונות אחרים שניהלנו עם בחורים והוא כבר במכונית התחיל לדבר על הנושא ולשאול שאלות על התחוםומ

השיחה עם אליהו הייתה פתוחה והוא דיבר הרבה מאוד למרות השעה המאוחרת הוא לא מיהר ואני זו שהפסיקה את 
  .אליהו אף הציע להיפגש שוב. הראיון בסופו של דבר
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אבל זה לא נכון וגם לה , זה נראה טבעי שאת צריכה לעבוד כדי שאני אוכל ללמוד…"

אז זו גישה מודרנית כביכול זה לא הולך עם התורה . זה נראה טבעי אבל זה לא נכון

אין לי בעיה עם זה שמתנהגים אחרת יש לי בעיה עם זה , זה המצאה בת ימינו

ולכן זה קשור להרבה תחומים ביהדות , בלבול במושגים, ששוכחים איפה התחלנו

ואז אתה יכול לשפוט בן אדם , עניין שלא מבדילים בין הלכה בסיסית לבין חומרה

כל מיני דברים כאלה , על דברים שהם לכאורה במה בכך ולהתייחס אליו בשלילה

הבדיעבד הופך למלכתחילה , אתה פשוט מערבב בין מלכתחילה לבין שבדיעבד

והכל נהיה סלט אחד גדול ואתה לא יודע בכלל במה ,  עקרוניוהמעשי הופך להיות

  ). 20'  עמ, אליהו" (…תאמיני ובמה לא

   

, בחור הישיבה מדגיש כי חלוקת העבודה וחלוקת המינים בקהילה היא בעצם פירוש חדש  

 וכהחלפת התפקידים בין "בלבול במושגים" - מצב זה מתואר כמקור ל".המצאה בת ימינו"

 הביקורת של המרואיין מתמקדת במגמת היפוך התפקידים בין האישה לגבר ועמעום רוב. המינים

, המרואיין חושק באישה המפרנסת משום יכולתה לשמר את מהותו הלמדנית. ההבחנות ביניהם

החלפת "בהמשך הטקסט הוא קורא תגר על . שאיפה העולה בקנה אחד עם רצונותיו הדתיים

את כוחו וסמכויותיו הן כמומחה ומפרש , ר לו את תפקידיו ומבקש להחזי"התפקידים והזהויות

בדרך זו הוא מביע את חוסר הסיפוק שלו מן המצב בו .  טקסטים והן כאחראי על פרנסת משפחתו

בביקורת זו טמון זעם רב על מצבו של הנזיר , יותר מזה. האישה זוכה לכבוד בעבודתה מחוץ לבית

ת וכפוף לסמכויות רבניות המחלישות את כוחו וכבודו הנתמך על ידי נשים מפרנסו, נטול הכוח

  .בקהילה ומחוצה לה

  

  סיכום. ה   

  

כפי שהיא מתגבשת בכתבי רבנים " המפרנסת"ו" הלמדן"הפרק עסק בחלוקת העבודה בין   

שיח זה הוא תוצר של שני מוקדי איום על מעמדו של הלמדן בקהילה . ובשיח של בני ישיבות

יציאתה של האישה אל שוק העבודה המודרני , מן הצד האחד. ימודוהניסיון לשימור ערך הל

והחשש מפני המעמד הפוטנציאלי שהיא עלולה לרכוש מתוקף היותה מפרנסת מול גבר שאינו 

הדרישה מכלל הגברים בקהילה לממש את אידיאל הלימוד היוצרת פיחות , מן הצד השני. עובד

אשר ,  כתבי הרבנים מקדישים מאמץ פרשני רב,כתגובה לכך. בערך זה ועלולה לפגוע  במעמדם

, תוך כדי חיזוק והדגשה של יחסי הכוח המסורתיים, נועד להבהיר את חלוקת העבודה הרצויה

    .למרות יציאת האישה לעבודה
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הראיתי כי רבני הקהילה משתמשים במוטיבים המהללים ומשבחים את עבודתה של   

. הם מדגישים את מאפייניה הנחותים,  בד בבד.תוך הדגשת מאפייניה כעובדת חרוצה, האישה

בדרך זו מבקשים הרבנים לעודד את האישה לפרנס את משפחתה תוך כדי שהיא תומכת בחברת 

בטקסט , כפי שהראיתי. הלומדים ויחד עם זאת לשמור על מערכת הכוח המסורתית בין המינים

היא יוצאת אמנם . לסביבהמסוג זה מצטיירת אישה חרוצה ויעילה המספקת שירותים חומריים 

עבודתה . אך בביתה היא מוגדרת במעמד של שפחה, לשוק העבודה ורוכשת את מעמדה שם

היא מצטיירת . נתפשת כחיונית אך היא מוגדרת בלתי מסופקת ומצויה תמיד על גבול השיגעון

האיזון אך מצבה הרגשי יכול בכל רגע להתפרץ ולהרוס את , כבעלת מאפיינים רציונליים בעבודתה

  .   בסביבתה

דתית  - פעילותו הלמדנית. כך גם ייעודו וחשיבותו, דמות הלמדן לעומת זאת מקבלת דגש רב  

באמצעים טקסטואליים רבים גופו נשזר בביטויים . מתקדשת ומוגדרת כנתיב היחידי לקדושה

נחה אבל יחד עם משמעויות אלו הוא מו. מקודשים ההופכים את הלימוד למקור אושרו וסיפוקו

במיוחד מבחינה מוסרית ונדרש להיות מטפל המחויב , להכניס את אווירת הישיבה לתוך ביתו

פסיכולוגי מדריכים את -בתהליך זה של שילוב שיח מודרני. לשמור על היציבות הרגשית בבית

ההכשרה בישיבה מתפרשת . הלמדן לדחות את עיסוקיו בתורה ולהתפנות לטיפול באישתו ובילדיו

בדרך זו של שילוב השיח . ועל הגבר מוטלת המשימה ליישמה בביתו, של הכנה לטיפולכאן כסוג 

גם הביטויים העממיים ) כפי שראינו גם בפרקים הקודמים(מתחזקים , פופולרי-הפסיכולוגי

בני התורה אינם עוד אליטה פרשנית הסגורה בין . בדתיות המתגבשת בשנים האחרונות בקהילה

  . הביתה כמטפלים רגשיים האמונים על יציבותם של נשותיהםהם באים , כותלי הישיבה

פירוש זה איננו מתקבל בברכה בקרב תלמידי הישיבות שנועדו לממש אידיאל זה בחייהם   

. הם אינם מרוצים ממצבם וממעמדם הן בתחומי הרוח והן בתחומי היומיום. הפרטיים

להגדיר באמצעותם מחדש את , בהשקפתם הביקורתית הם מבקשים דווקא לחזור אל כתבי הקנון

  . כוחו של הלמדן ולהשיב להם את מעמדם כמפרנסים ולומדים

השיח אשר נותח בפרק זה מצביע על תהליך של התחזקות מגמות דתיות שונות והתחדשות   

הקהילה . דווקא לאור התפשטותם של הרעיונות והמגמות אשר נושאת עמה המודרנה, של אחרות

. מגיבה לתהליכים אלו תוך כדי שלילתם, הליכים של חילון ומודרניזציההעומדת מול ת, הליטאית

אבל , היא מנכסת לעצמה חלק מן המוטיבים והשינויים שיצרו תהליכים אלו, בעשותה כך

בתהליך זה היא מפרשת מחדש את כתביה . משתמשת בהם דווקא על מנת לחזק את מאפייניה
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מאפיינים אלו . פיינים מן השיח המודרניהמסורתיים תוך שהיא יוצקת להם שוב ושוב מא

  . חידוש והתעוררות של מוטיבים דתיים, משרתים מטרה אחת

. התהליך שתואר בפרק זה מהווה דוגמא ייחודית לדרכי השיעתוק של כוח גברי מדור לדור  

מן המקרה הנבחן ניתן ללמוד כי חברי הקהילה מצליחים להפוך את תפישת הלמדן כאמת המידה 

גם כאשר הסביבה החברתית מכתיבה מעמד , טיבית בקהילה ולהשאירו כמודל החזקהאובייק

נעשות על ידו והוא " החשובות"כל הפעולות , הלמדן הופך לנורמה הנשאפת. דרך שוק העבודה

הסמכויות מחזקות את הקיטוב הבינארי הטבוע , כפי שהראיתי. האחראי על תחומי הקדושה

תוך כדי כך הן מחזקות . מוש מכוון ומאוזן ברעיונות מודרנייםעמוק בתוך גרעין המסורת תוך שי

במסגרת מסוג זה . גשמי/שמימי, חול/קדוש, פועלת/למדן, רגשי/רציונלי: ניגודים מסורתיים כגון

  .  איננה מוערכת או מתוגמלת בקהילה, גם אם היא מוערכת בשוק העבודה, עבודתן של הנשים

צביעות על מספר מגמות ותהליכים שעוברת החברה הרטוריקה הרבנית והביקורת עליה מ  

התחום הבולט ביותר הוא המצב . החרדית בהתמודדותה עם החברה הישראלית והמודרנה

הפתרון לבעיית המשאבים וכוח העבודה של חברת . הכלכלי הקשה בו  מצויה הקהילה כיום

שתמך בקומץ , מסורתימוסד בעלי הבתים ה. לומדים נעוץ במוסדות בעלי מוטיבציה דתית גבוהה

הקהילה מצויה תחת ביקורת , להפך. לא מהווה עוד פתרון בקונטקסט הישראלי, בחורי ישיבה

הלגיטימיות של חברת הלומדים עומדת בספק . מתמדת על היותה נתמכת ממקורות ממשלתיים

כב כי באמצעות האישה החרדית ותפקידה המור, פרידמן טוען. והשיח הציבורי מאיים על בסיסיה

הצליחה החברה החרדית להיות חברת לומדים ולעצור את , אם ומפרנסת שנטלה על עצמה, כרעיה

פרידמן מספר על ) 1988(במאמרו על האישה החרדית ). 1999:193, פרידמן(הסחף משורותיה 

והרב אברהם יוסף וואלף ליצירת המוטיבציה המתאימה לנשים על " החזון איש"עבודתם של 

אין בפתרון זה כדי להביא , כפי שעולה מן הניתוח של כתבי הקהילה. אל זהמנת  לקיים אידי

הן של הרבנים (וזאת בעיקר משום ההתנגדות הקהילתית , להצלת מצבה הכלכלי של הקהילה

מלווה כל הזמן , דמות האישה המפרנסת העולה בכתבים. לשינוי תפקידיה של האישה) עצמם

ים את יצירתה של אידיאולוגיה מאורגנת המעניקה לאישה אלו מונע. בסייגים והתנגדויות דתיים

דבר , במצב זה נשארת הקהילה תלויה במדינה. לגיטימציה לשאת לבדה בעול קהילת הלומדים

  .המגביר את המתח בינה לבין החברה ואת המצב של חוסר פתרון בו מצויה הקהילה

יסיון להכניסם בפרק הבא אדון בממצאים שעלו בארבעת הפרקים האחרונים תוך נ  

  .  למסגרת התיאורטית אותה בניתי בפרק הראשון
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  VIפרק 
  
  
  

  עבודה וקונטקסט חברתי, תיאולוגיה

      

  מבוא .1

  

-העבודה בקהילה הליטאית' תמונת עולם'זו התמקדה בדרך בה מובנית  עבודת מחקר  

בדיקת זו מאפשרת התבוננות מעמיקה בדרכי עיצובה והתגבשותה של השקפה . חרדית בישראל

. חברה בקונטקסט הישראליתוך התמודדות עם המדינה וה, דתית ייחודית המתגבשת בקהילה

הראיתי כי בחינת היחס של קהילה דתית לעבודה ולפרנסה מלמדת על חיזוקן של מגמות 

מגמות אשר צומצמו . דבריה ונהגיה של הקהילה, מטאפיזיות ואף פטליסטיות בכתביה, מיסטיות

לה הבחירה בקהי. ואץ זכו לביקורת בתקופות ובקהילות אחרות בהן תנאי החיים היו שונים

הקהילה חיה ופועלת : החרדית לבדיקת סוגיות אלו נובעת בעיקר מן הייחודיות של מקרה זה

בקרב חברה חילונית בעלת מאפיינים מודרניים והיא עוברת בעשורים האחרונים ממצב של 

תחום העבודה הפך עם כך זירה ייחודית לבדיקת היחס בקהילה . שוליות למרכז הזירה הציבורית

  . שונים שהתגבשו במודרניות ולתגובתה למושגים אלודתית למושגים 

 המחקר הראה כי ההתמודדות והתגובה למאפייני המודרנה אשר הבשילו בקונטקסט   

גישה זו מקנה לגיטימציה לפיתוח . מעודדים פרשנויות ושימוש ייחודי בכתבי הקודש, הישראלי

סורתי ומדגישה אותם על פני מ-שיטות והסברים דתיים אשר הושמו בעבר בשולי השיח התרבותי

אלא גם כפרי של התנגדות , מתעצבים פני הדת לאו דווקא תוך ארטיקולציה לסביבה, כך.  אחרים

מה שנתפש כתכניה , בתהליך זה. של העבר והמסורת" המצאה"לחלק ממאפיינים אלו תוך בנייה ו

ות ומחשבות וסמליה של הדת המסורתית המוגדרת כאורתודוכסיה משולבים לתוך התנהגוי

ליטאית בישראל בוחרת בקפידה סמלים ופירושים הטמונים -הקהילה החרדית. דתיות עממיות

היא עושה זאת במגמה לגייס את הקודים הדתיים למטרותיה החדשות בתוך . בכתבי המסורת

המחקר הראה כי לשם כך היא מבליטה ומחזקת משמעויות הלקוחות מן . מדינה יהודית ריבונית

היא מבליטה את היסוד הניסי ובכך מחזקת גישה , למשל: מיסטי-עממי - היהודיהרפרטואר 

הלימוד לא רק הופך .  פאטליסטית כלפי העולם המפחיתה את השליטה של הפרט בגורלו

כל שעת לימוד מצטרפת לאחרת . פרקטיקה פופולרית אלא שהוא מקבל פירושים מטאפיזיים
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הפרקטיקות בחיי היומיום לכן מורכבות . יהודיוהופכת ליסוד רוחני נוסף המחזק את העם ה

  . מריטואלים רבים ומפולחנים בלתי פוסקים

פיתחתי כלים מתודולוגיים אשר משלבים העמקה , בכדי לבחון את מושג העבודה בקהילה  

בהמשך לגישה . והשפעתם של אלו על התנהגות ופעולה, בפנומנולוגיה ובהרמנויטיקה של המושג

כלים המתודולוגיים של העבודה תוך רגישות למאפייניה המרכזיים של יש לבנות את ה, זו

  :לשם כך אפרט ארבעה מאפיינים חשובים. הקהילה בישראל

. ליטאית בישראל היא  קהילה בעלת קודים וסמלים תרבותיים הייחודים לה-הקהילה החרדית. 1

ה הבקיאים בעולמה שהם חברי הקהיל) Key Informants" (אנשי מפתח"לשם כך שילבתי במחקר 

באמצעותם יכולתי לאסוף אינפורמציה הקשורה בתפישות של עבודה . כפי שהתגבש בישראל

כדור "באמצעותם הגעתי בשיטה של , בראשית המחקר רואיינו בעיקר בחורי ישיבות. ופרנסה

  . סופרים ועיתונאים, אנשי מקצוע, רבנים, תלמידי ישיבות: למרואיינים נוספים" שלג

המתאפיינת בקידוד הנורמות " קהילה טקסטואלית"לה החרדית ליטאית בישראל היא הקהי. 2

הידע של הקהילה נתון . האורתודוכסיות המשמשות מקור סמכות טרנסצנדנטי המבנה מציאות

מפרשים ומגדירים את ההתנהגות ואת גבולותיה , בידי גברים למדניים המצטטים מן הכתובים

נים אלו חייבו אותי כחוקרת ללמידה ועיון מקדים במקורות מאפיי. הסימבוליים של הקהילה

. המחלוקות הקיימות והפרשנות שלהן כיום, והטקסטים העוסקים בסוגיות העבודה והפרנסה

 ישיבה הבקיאים המורים היו בדרך כלל בחוריכאשר , לימוד המקורות התנהל במתכונת של שיעור

הראיון בצורת שיעור . נכתבת ומופצת בהבטקסטים הקלאסיים של הקהילה ובספרות החדשה ה

שימש מקום ללמידה ולהרחבת ההבנה בסוגיית העבודה במקורות ופרשנותם כיום בחברה 

  .הליטאית חרדית בישראל

קהילה שחבריה עוסקים ברמות , ליטאית בישראל היא קהילת לומדים- הקהילה החרדית. 3

ליטאית כיום מדובר בעיקר בלימוד בחברה ה. שונות של לימוד תורה במסגרות ייחודיות לכך

 מתפרש בקהילה זו כהוראה המחייבת את ,"והגית בו יומם ולילה"הפסוק . התלמוד ומפרשיו

כל הגברים ניזונים מלימודי , מכאן שבתהליך החיברות בקהילה. מערכת החינוך הפורמאלית

ונחיו של פרידמן הפיכתה של החברה החרדית לחברת לומדים במ).  1991:7, פרידמן(תורה בלבד 

מאפיין זה דרש . היא תופעה היסטורית ייחודית ומאפיינת את שונותם מכל קהילה יהודית אחרת

יצירה של כלי עבודה שיותאמו למרואיינים למדנים המצויים רוב שנות חייהם במסגרות חינוך 

 כבר פיתחתי את שיטת הראיון המשלב טקסטים רבניים שונים ודיון בהם, כך למשל. תורניות
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המשלבים שני בחורי ישיבה או יותר הדנים " ראיונות בחברותא"כמו כן נערכו . בראשית הראיון

  ). אישיים, פוליטיים, חברתיים(ומתווכחים בטקסטים דתיים ובנושאים אחרים 

קהילה מסוג זה . הקהילה החרדית הפכה בשני העשורים האחרונים ליצרנית של טקסטים. 4

ספרות ענפה זו נמכרת בחנויות ספרים . פרסום של טקסטים רביםהפצה וב, עוסקת בכתיבה

הספרות שנאספה . אשר מהוות בסיס מרכזי למכירה והפצה של טקסטים בנושאים שונים, שונות

ספרות ישיבתית לבני , ספרות רבנית בענייני עבודה ולימוד, ספרות לגברים בענייני פרנסה: כוללת

ספרות זו שולבה יחד עם . לות ומחנכים וספרות ילדיםכ, ספרי הדרכה ויעוץ לחתנים, תורה

  .  הראיונות אשר מהם הופקו התימות

המשלב ניתוח טקסטים המתפרסמים בקהילה , בדרכים אלו נאסף חומר רב על הקהילה  

באמצעות פירוק מרכיבי . בשנים האחרונות כמו גם ראיונות ושיחות בלתי פורמאליות עם חבריה

שורטטה החשיבה הדתית המיוחדת המאפיינת את , מן החומר שנאסףהעבודה ' תמונת עולם'

הראיתי כי . הקהילה בישראל בת זמננו ואת סוג הפרקטיקות הנהוגות בקהילה בהתאם לתמונה זו

תמונת עולם זו נבנית בקהילה בתהליך דיאלקטי המחזק מרכיבים שונים של האמונה ומחזק את 

תוך ,  שפותחו אפשרו את בניית תמונת עולם העבודההכלים המתודולוגיים. הדת בחיי היומיום

. כדי חשיפתן של הצורות הנרטיביות והפרשניות הגלומות בה ודרכי הגדרתן לפעולה יומיומית

ניתן היה להבחין בכך שפירושים אלו נוצרו פעמים רבות כהתנגדות ומחלוקת עם מאפייניו 

עיקר . רכזי בחברה הישראליתהמהווה מרכיב מ, המודרני" אתוס העבודה"ומרכיביו של 

: הביקורת ותגובת הקהילה נוגעת למושגים שנוצרו במודרניות והוכנסו עמוק אל השיח הישראלי

כמו כן עולה התנגדות רבה . חלוקת העבודה ותהליכי הקידמה, רווח והפסד, רציונליות, יעילות

בחברה הישראלית לערכים סוציאליסטיים אליהם מתייחסים המרואיינים כאילו הם מקובלים 

  . בעיקר הפיכת העבודה לדת, כיום

התגובות של הקהילה למאפיינים הללו טמונה בצמצום היסוד החומרי של העבודה   

מטאפיזיות קיומית , פאטליזם דתי, חיזוק אירועי הנס: וחיזוקם של ביטויים מיסטיים ספציפיים

של אמונה המנחה את הפרטים מגמה זו כרוכה באימוץ . ופופולריזציה של פרקטיקות הגותיות

לקראת מה שהם מגדירים כהשתחררות מכבלי העולם הזה במישור הרוחני וחתירה לדבקות 

במובן זה שונה הכיוון המיסטי בו נוקטת הקהילה במהותו מגישות . במעלות האלוהות הטהורות

ויה יצירה של הוויה דתית מסוימת תל. 1דתיות המחזקות משיחיות או שיטות אפוקליפטיות

                                                           
, המיסטיקה פירושה הפניית עורף להיסטוריה) 2000:110 (לפי דן .  ההבדל ממגמות אפוקליפטיות ומשיחיות הוא רב1

והתמסרות למאמץ הרוחני האישי של התעלות אל האלוהות , התעלמות מן התהליך המוביל לקראת קץ הימים
ואין לה עניין בתהליך הקוסמי והלאומי של , אולה לנשמתו של הפרטוהיא מביאה ג, זוהי דרכו של היחיד. הטהורה
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בכוחם של רבני הקהילה וסמכויותיה למיין ולפרש מחדש מוטיבים ייחודיים ולחלצם ממה שהם 

בתהליך זה נוצרת סינטזה בין רעיונות . מגדירים כמסורת גם אם הם הוחלשו או הושמו בשוליה

הסמכויות הרבניות , למשל. המגולמים במקורות לבין אינטרפרטציות חדשות של הכתבים

כפי , רת הרבנית ששיבחה את העבודה והגדירה אותה כאידיאל נשאף למאמיןמתייחסות למסו

מבנים , רוב רובם של הכותבים, אבל באותו הזמן. ם"ל ובעיקר בכתבי הרמב"שעולה אצל חז

, בפירוש זה מתרקמת גישה חדשה ומקורית. אידיאלית ביחס לעבודה-תמונת עולם נשאפת

ר מן העבודה החומרית המתפרשת במובן זה כאיום המבקשת להימנע ככל האפשר מן החול ובעיק

ככל שגוברות התביעות של  הגורמים השונים בחברה הישראלית להשתלבות של . מרכזי לקדושה

העיסוק . כך גוברת הנטייה לפרש את העבודה ככלי מאיים, חברי הקהילה במבנה הכלכלי הקיים

אלא מפני שהיא עלולה , וארציותהלא רק משום חומריותה , של הקדושה" מזהם"בעבודה מוגדר 

כך הראיתי בשיח . לפי הגדרתם להיות צינור להחדרת סמלים ורעיונות הסותרים את אמונתם

תפקידיה (משום שהאיום אינו נובע מן המגע של האישה בארציות , המורכב לגבי עבודתן של נשים

, ה אל לב ליבה קריאלא מזרימתם של רעיונות מחוץ לקהיל, )תמיד הוגדרו ביחס לממדי החול

מרכיביו של . דוגמא נוספת אותה הראיתי עוסקת בדיון על יחסי תורה ועבודה. המשפחה היהודית

וניתן דגש דווקא לפרשנויות שנתפשו , דיון רב פנים זה מצומצמים בכתבי הקהילה במידה רבה

ווקא שיח  ישראלית יצרה ד-המציאות החברתית : כך למשל. בעבר כשוליות או בלתי רלבנטיות

כפי (מורכב המעניק לגיטימציה להתפרנס מן התורה למרות האיסורים הרבים הטמונים במסורת 

  ).  ' פרק גVשהראיתי בחלק 

בפרק זה ברצוני . ופירוקה למרכיביה' תמונת עולם'פרקי הממצאים עסקו בעיקר בשרטוט   

. בקונטקסט הישראלילדון בהסברים לשאלת הגורמים להתגבשותה של תמונת עולם ייחודית זו 

מהם אותם הגורמים החברתיים והתרבותיים המעודדים גישה , השאלה הנשאלת בפרק זה היא

מהם התנאים שהובילו לשינויים האמונתיים וההתנהגותיים שהצגתי ? או תמונת עולם זאת

  ? לאורך המחקר

רבעת א. ברצוני להציג בקצרה את ממצאי הפרקים הקודמים, לפני שאדון בהסברים אלו  

פרקי הממצאים הראו כי מערכת המושגים המתייחסת לעבודה ולפרנסה בקהילה מורכבת 

על מנת שיהיה אפשר לדון בהם אסכם בקצרה . פירושים ומטרות התנהגותיות שונות, מהגדרות

  . המרכיבות את תמונת עולם העבודה בקהילה, את הנקודות המרכזיות בכל פרק

 
לדיון . המיסטיקה פונה אם כך לדעתו לכיוון הפוך מזה של המשיחיות והאפוקליפטיקה. הגאולה האפוקליפטית

  .  ספרי חמד: הרצליה. אפוקליפסה אז ועכשיו. 2000. י, דן' בהבדלים הללו ר
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שללת העבודה הגשמית בקהילה תוך הדגשת מרכזיותה  דנתי בדרכים בהן נבפרק הראשון  

שלילת העבודה הגשמית כרוכה בצמצום היסודות הערכיים של .  הלימוד והפולחן-של עבודת האל

בעוד יש נטייה . ובהפיכתה לפעולה שולית, העבודה אשר הודגשו תמיד במסורת הפרשנית

ה דווקא את היחס השלילי מחזקת הקהיל, להתעלם מן המסורת הרבנית הקנונית בתחום זה

בדרך זו הופכת . תוך שילוב הנרטיב של הגירוש ויציקתו בחיי היומיום, לעבודה העולה במקרא

הפתרון ההתנהגותי . העבודה לתחום שאינו יכול להכיל עוד  תגמולים טרנסצנדנטיים או חומריים

לגברים ' הגותיתפרישות ה'כרוך בהגדרת אידיאל של , )הקרוב במהותו לפתרון הנוצרי(לכך 

העבודה עבורם מוגדרת כעבודת השם ומתוארת בהיבטיה הפולחניים המתחזקים בחיי . בקהילה

תוך כדי הגדרת מודל האסקיזה ובאמצעותו מעודדים רבני הקהילה את ממדי הפיקוח . היומיום

  .  חרדיים-הדתיים בחיי היומיום ומגדירים חיץ נוסף בינם לבין מגזרים לא

 זאת משתמשים הרבנים בכלים ומונחים אימננטים לחשיבה היהודית על מנת לעשות  

אלו נועדו בראש . אלו מהווים יצירה חדשה ומקורית בקונטקסט הישראלי, השאובים מן הקנון

לשם כך . המנותקים מחיי החול, ובראשונה ליצור מערך אלטרנטיבי של תגמולים למאמין הדתי

את אידיאל הלמדנות ואת החשיבות של רעיון התורה הסמכויות הרבניות מחזקות בדרכים רבות 

פרישות מסוג . תוך שימת דגש לסוגי ההתנהגות הנובעים מן המודל של פרישות הגותית, משמיים

לימוד בכל , ההסתפקות במועט: זה משפיעה בצורה ישירה על התנהגות כלכלית מסוימת הכוללת

ולסגנון חיים מודרני ומעורבות בחיים התנגדות לעושר , )בניגוד לעיתים לתורה(שעות היום 

מתורגמת לרטוריקה של , העבודה- האופציה החומרית , בתוך תמונת עולם זו. כלכליים ענפים

איום וסכנה המגדירים אותה כפעילות אשר יכולה לפגוע רבות באפשרות לקבל תגמולים 

יחודיים בפני עצמם הגדרת הפרישות כוללת מאפיינים י. טרנסצנדנטיים ולזכות בחיי העולם הבא

כמו מודלים נוצריים (היא איננה מעודדת את חיי הסיגוף ועינויי הגוף והנפש . בהם דנתי בפרק זה

בדרך זו . המשפחה וההולדה, והיא מתורגמת בדרך שלא תפגע בערך הנישואין) בתקופות שונות

ייני העולם של עבודה ופרישה ממעורבות בחיי הכלכלה ומענ-מחוזק מודל התנהגותי ברור של אי

  .     הגברים בקהילה

  הראיתי כיצד פרקטיקות של עבודה ופרנסה בקהילה הליטאית מעוצבות בפרק השני  

הפרק דן בגיבושה של האמונה בנס והבנייתה לחיי היום . באמצעות שילובם של אירועי נס בפרנסה

רוע המתקיים ללא הפרנסה הופכת לאי, ראשית. יום ככזו הטומנת בחובה שתי השלכות מרכזיות

והיא מוצאת אל מחוץ לחוקיות המוגדרת על ידי המחשבה , קשר לפעולתו של האדם בעולם

לשם כך יוצקים את יסוד הנס אל תוך . המדגישה עבודה יעילה ורציונלית, הכלכלית המודרנית



  277

ת ובעקבו, שנית. רווח והפסד, ההגדרות של הפרנסה תוך שינוי מערכת היחסים בין סיבה לתוצאה

ואין עוד חשיבות לפעילותו , האדם בפעולתו איננו מוגדר עוד כאחראי הראשי לקיומו, זאת

השקעתו החומרית מוגדרת כזו אשר מהווה , להפך. החומרית ולמעורבותו בעולם דרך העבודה

הגדרות אלו לתחום הפרנסה משליכות על . איום על קיומו הפיזי והרוחני שלו ושל קהילתו

התלות באל כל יכול והשלכת גורלו של ,  הדתית תוך חיזוק יסוד האמונההמחשבה וההתנהגות

פרישות הגותית ונטייה : כך מתחזקות גם פרקטיקות דתיות ייחודיות. הפרט לידי כוחות אלו

  . לנסיגה מן העולם

מעמידה דילמות קשות במסגרת , המועברת אל המאמין בשלבים השונים של חייו, גישה זו  

האפשרות הראשונה העומדת . החיים בתוך המערכת התעסוקתית המודרניתהחברה הישראלית ו

. להשליך את גורלו לידיו של האל ולהמתין שזה ידאג לו, כלומר, לפני המאמין היא לחכות לנס

. הדרכה זו דורשת דרגת אמונה גבוהה ועמדה דתית פאטליסטית בלתי מתפשרת מצד המאמין

אך גם כוללת השלמה עם חיים , ישות ודבקות בלימודהיא בחירה של חיי פר, בחירת דרך הנס

וכפי שהראיתי בנתונים על הקהילה אלו תנאי החיים של רוב (במצב של עוני וקשיים כלכליים 

כאן . האפשרות השניה היא קיום באמצעות השקעה בעבודה ובפרנסה). II ,4פרק ' ר, חבריה

אבל בכך הוא בוחר גם , שליטה בגורלוהמאמין מחזיר את כוח הפרנסה לידיו ובדרך זו גם את ה

. בדרך דתית הנתפשת בעיניו ובעיני אחרים כפחותה ומסתכן באובדן הזהות החרדית המקומית

  . האיום העולה מדרך זאת הוא של סילוק מגבולות הקהילה התומכת או חיים בשוליה

יות  דנתי בהתגבשותו של המוטיב המטאפיזי המגולם במחשבה על ייחודבפרק השלישי  

. השלכותיו על חלוקת העבודה הקיימת וההכשרה המקצועית בקהילה המתנהלת בה, הדור

בתוכו בעיקר על , הראיתי כי הקהילה הליטאית בארץ בחרה לוותר על ממד הקיומיות הגשמית

בעיקר בשל פיתוח ממד של אחריות ומסירות נפש להצלת עם ישראל ותיקון , העבודה והפרנסה

ויתור זה ראשיתו בהעתקתן של הקהילות הליטאיות בפרט . צנדנטיטרנס- החורבן הרוחני

מעבר זה נתפש על ידי הסמכויות . למסגרת של המדינה הישראלית לאחר השואה, והחרדיות בכלל

אלא גם למעבר לתקופה רוחנית , הרבניות בארץ כביטוי לא רק להצלה פיזית של ניצולי שואה

ובן זה אל מול אידיאולוגיות שונות שהתפתחו במ. אחרת בעלת יעוד שלא היה לקודמותיה

מתאפיינת גישה זו בהעצמה של , )'לאומנות וכד, ציונות דתית, ציונות(בקונטקסט הישראלי 

  . אך גם של קבלה של רעיון המדינה הישראלית, ממדים קולקטיביים של הגנה על העם היהודי

לה על מנת להגדיר את הראיתי בפרק כי אחד המונחים המרכזיים בהם משתמשים בקהי  

מדינת (חברי הקהילה מפרשים דור זה החיי במקום ". ייחודיות הדור"הייעוד של הדור הוא 
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אך בעיקר לתחום חיי , כבעל כוחות מטאפיזיים בעלי השלכות רבות לכל התחומים, )ישראל

דיות ייחו"היעוד והאחריות הנגזרים מאידיאולוגית . היומיום במדינה ובפרט לעבודה ולפרנסה

זאת בעיקר משום שהם הופכים שוליים . מעודדים את הויתור על החיים הגשמיים בעולם, "הדור

, הפרט בקהילה בתוך מסגרת זו. מול סדר העדיפויות החדש שנוצר במדינה היהודית ובדור הזה

. אלא בעיקר כלפי קיומו הנצחי של העם היהודי בכלל, הופך בעל אחריות רבה לא רק כלפי עצמו

המאמין חייב לפעול למען מטרה זו במסירות נפש ובדביקות בתוך המסגרת של המדינה , כךלפי

התנהגות הפרט בתוך מכלול זה מתגבשת מתוך מה שמוגדר כיעודה הרוחני . מודרנית- הישראלית

כך הוא מתרחק , ככל שפעולתו כרוכה וגלומה בעולם הגשמי) אולי פרדוכסלית(לכן , של הקהילה

  . אותה בשולי הקהילה או מחוץ לה/ריחוק זה מציב אותו. בי הקהילתימהיעוד הקולקטי

מערכת מחשבתית מסוג זה משנה את חלוקת העבודה ? מה למערכת מחשבתית זו ולעבודה  

, כפי שהראיתי בכל אחד מן הפרקים. בקהילה עצמה ומשפיעה על התנהגותם של הפרטים

היא שמירת מאגר הידע , השקפתםעל פי , המשימה הדתית העיקרית של הקולקטיב החרדי

מערך התגמולים הדתיים מקורו . עכשווית-הקדוש והנחלתו לדורות הבאים באריזתו החרדית

לכן מופיעה . בלימוד זה ועלייה במדרגות הלימוד היא המגדירה את הגישה אל העולם הבא

וקא מן היא דו, בכתבים גם מערכת של הסברים לפיהם  הפרנסה האמיתית בקונטקסט הישראלי

כל צורה . הלימוד ומן הדבקות בתורה ולשם כך יש לבנות מסגרות מוסדיות וארגונית מתאימות

אחרת של פרנסה הופכת שולית והבוחר בה יאבד את קשריו עם הקהילה ויפגע ביעודה הרוחני 

משום כך התגמולים המוגדרים לחברי הקהילה אינם קשורים במישור העבודה אלא אף . והחברתי

, לכן אין כל ציפייה חברתית. הם מקושרים לתוך הרמה הרוחנית והטרנסצנדנטית של חייו, להפך

התנהגות . לחץ קהילתי או אידיאולוגי מן המאמינים לעבוד ללא הרף ולשפר את סגנון חייהם

חברתית זו שונה במהותה מזו הדומיננטית בחברה הישראלית המגדירה את העבודה כפעילות 

  . חית והשגת תגמולים אישייםמרכזית להשתתפות אזר

 דנתי בהגדרות ובפירושים לחלוקת העבודה בין הלמדן והמפרנסת כפי שזו בפרק הרביעי  

השאלה שנשאלה היא באילו דרכים משתמשים הרבנים על מנת להדריך ולנתב . מתגבשת בקהילה

 ועל על החששות המלוות הדרכה זו, מסורתית-את האישה לצאת לעבודה מחוץ לזירה הביתית

הפרק הראה כי בניסיונותיהם להגדיר ? ניסיונותיהם לשמר את מעמדם של המשפחה והלמדן

הסמכויות הרבנויות בוחרות אסטרטגיות טקסטואליות , ולתרגם את מושגי העבודה לאישה ולגבר

השיח , לפיכך. 'עובדת'וה' למדן'והתנהגותיות אשר נועדו לשמר את יחסי הכוח המסורתיים בין ה

. זאת בכדי להוות תמיכה לחברת הלומדים, מעודד את האישה לצאת מן הבית לעבודההמתגבש 
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בו בעת מחזק . שיח זה מלווה כל הזמן בספקות וחששות כבדים משום האיום הרב שהוא טומן

במובן . שיח זה את הגישה הטבועה בכתבי הקנון המשאירה את האישה המפרנסת במעמד נחות

יזוק האידיאולוגיה לפיה האישה היא זו שנועדה לעסוק זה הטקסטים השונים משמשים לח

על מנת לעשות זאת נעשה שימוש בטקסטים . פולחניים-בהיבטים הגשמיים והגבר ברוחניים

לפעלתנותה וליעילותה במישורי , רבניים רוויים באמרות שבח לאשת חיל המפרנסת בני תורה

, מסורתיים המדגישים את נחיתותה- משתמשים הרבנים במאפיינים טקסטואליים, בד בבד. החול

הוצאתה לעסוק בעבודה ולהשתלב , במובן זה. נזירי-גשמיותה ושוליותה לעומת הלמדן הרוחני

היא אמנם מצטיירת כיעילה . בשוק המודרני איננה יכולה להקנות לה מעמד גבוה לעומת בעלה

ולת כוח ותלותית נט, גשמית, אך תמונה זו מתפרשת תמיד כנחותה, ומאורגנת בתחום עבודתה

השיח הרבני רווי בחששות וספקות מכיוון שעבודת האישה היא גם ערוץ , יחד עם זאת. בבעלה

, לכן הפתרון להתבסס כלכלית על כתפיה של האישה. לזרימה של רעיונות בלתי חרדיים לקהילה

. חניהוא גם המאיים ביותר על בסיסי הקהילה מבחינת קיומה הרו, למרות טיבו בעיני הרבנים

אין המדובר , אך יחד עם זאת, משום כך בפועל אנו רואים כי נשים רבות אכן מפרנסות את בעליהן

שיח זה משפיע על המציאות התעסוקתית . במעבר לחברה המתבססת על עבודת נשים בלבד

הן עוסקות בדרך כלל במשרות חלקיות , לא כל הנשים החרדיות יוצאות לשוק העבודה, בקהילה

  . אפשרותן להפוך בעתיד לבסיס הכלכלי של הקהילה כולהולכן אין ב

מוענק דגש טקסטואלי רב למודל הלמדן , לצד פיתוח הגישה של עבודת הנשים בקהילה  

דימויים ומוטיבים אלו נועדו להגביר את . נעלים-העלאת קרנו וציורו בקווים רוחניים: הקלאסי

צאה מכך תפקידיו הרוחניים והחינוכיים כתו. יכולת הפיקוח שלו על פי הרוח הניטוות בישיבה

למפקח , אלא הוא הופך גם למחנך, הוא אינו מוגדר רק מתוך היותו למדן. בבית גדלים והולכים

בביתו על אישתו וילדיו וכמו כן למטפל רגשי ומוסרי בדומה לתפקיד הרב המסורתי או הפסיכולוג 

 אל תוך המבנה האמונתי אותו הסברתי  פופולרי של טיפול-שילובו של שיח פסיכולוגי. המודרני

  .מחזק גם הוא את היסודות העממיים בקהילה כיום

מגמות אלו מלוות בקריאת תגר בקרב בחורי הישיבות בעיקר על דיוקנה של האישה   

בני הישיבות מתנגדים . ביקורת זו מבקשת בתוקף להחזיר את הלמדן למרכז הזירה. כמפרנסת

בקריאתם הם . ם ולחלוקת העבודה המוצעת להם בקהילה כיוםלקריאה החדשה של יחסי המיני

בתגובתם הם . חוזרים למקורות ומדגישים כי על הגבר רובצת חובת הפרנסה ולא על האישה

מתוך הסכמה על חשיבות הדת , מצד אחד על החברה הסובבת אותם: מעלים ביקורת כפולה

הסמכויות הרבניות המגדירות את מצד שני הם מעלים ביקורת נוקבת כנגד . והצורך להקצינה
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בדרך זו הם מביעים את חוסר . המצב באופן שאיננו מתיישב לדעתם עם התורה והמקורות

בעיקר  . הסיפוק שלהם מהמצב בו האישה יוצאת מהבית וזוכה לכבוד בעבודתה מחוץ לקהילה

. ל ידי המדינההנתמכים על ידי נשים וע,  ללא כוח-נוגעת זעקתם למצבם האישי ולהיותם נזירים 

הם מודעים בכך לביקורת הרבה עליהם מן החברה הישראלית המגדירה אותם כפרזיטים 

  ).   בהתייחס לתלותם במדינה על מנת להתקיים ופטור שהם מקבלים מן השרות הצבאי(

ארבעת הפרקים העמיקו בגישה לעבודה תוך דגש רב לקווים הפרשניים והטקסטואליים   

פרק זה יעסוק בעיקר בשאלת התנאים החברתיים והתרבותיים אשר . המייחדים אותה כיום

  :לכן  הדיון בשאלה זו יחולק לשניים. תרמו ליצירתה של תמונת עולם זו

החלק הראשון ידון בהתגבשותה של הקהילה כחלק מתהליכים גלובליים שעוברת הדת בעידן . 1

אורטיים העולים מן בחלק זה אחבר את הממצאים שעלו בחקר הקהילה להסברים תי. זה

התבוננות מסוג זה יכולה להאיר זוויות . המחקרים שהוצגו בפרק הראשון של הדוקטורט

השוואתיות של מקרה המבחן בתוך קונטקסט אוניברסלי של שינויים שעוברות דתות העולם בנות 

  .     זמננו

נה החלק השני עוסק בתהליכים של התפתחות הקהילה בקונטקסט של החברה והמדי. 2

הסברים רבים הובאו לאורך הפרקים בניתוח ובסיכום אך ברצוני לאספם כאן שוב על . הישראלית

בהקשר זה אדון בשני תהליכים שעוברת הקהילה בהיותה . מנת לחזק את מקומם בניתוח

תחילה אדון ביחס של הקהילה למדינה ובהשלכות של יחס : ממוקמת במרכז החברה הישראלית

חלקו האחרון של הפרק אתייחס לשנויים המוסדיים שנוצרו במעבר ב. זה לתחום העבודה

  ".  בעלי הבתים"בעיקר ביחס למוסד , למדינה

בסוף הפרק אציע פתח למחקר השוואתי לתהליכים שעוברות הדתות בעידן זה באמצעות 

  .ההתבוננות ביחסי העבודה והדת

  

  פריחת הדת והקצנתה בעידן הפוסט מודרני. 2

  

הראיתי כי בעוד גישות הרווחות , בדיון על טיבה של הדת, ל המחקרבפרק הראשון ש  

נורמות ופעילויות המשתנה בהתאם , בסוציולוגיה של הדת סברו כי הדת היא מערכת של חוקים

, כי הדת היא שדה דינאמי, הראיתי במחקר זה, )Wuthnow, 1989(לדרישות חברתיות משתנות 

לכן אין לבחון את הדת ככלי . ה מחודשת של המסורתביקורות והבניי, בלתי פוסק של פרושים
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אלא כזירה בה מתרחשים פירוש , רעיונות ופולחנים, קודים, באמצעותו מועברים רק מסרים

  .ותרגום מחדש של המסורת תוך מגע עם שינויים חברתיים ותרבותיים

יקר בע(הראתה , ספרות סוציולוגית העוסקת בשאלות בדבר השתנותה של הדת בעידן זה  

כי קבוצות דתיות שונות מתאפיינות בקריאת תגר וביקורתיות רבה לשינויים ) בשנים האחרונות

. Warner, 1993; Dawson, 1998)(החברתיים והתרבותיים שהביאה עמה המודרניות על מאפייניה 

- ביקורת זו טבועה עמוק בטקסט ובשיח המתגבש בקהילה הליטאית, כפי שהראיתי במחקר זה

יחס הקהילה לעבודה במתכונתה המודרנית . ראל והוא אף מוקצן בה פעמים רבותחרדית ביש

כולל ביקורת ברמות שונות המאתגרת את אותן התפישות הטבועות במחשבה המודרנית לגבי 

בעיקר תוך התנגדות למושגי השוק ואתוס , העבודה בכלל ואת המחשבה הקפיטליסטית בפרט

  . 2העבודה

 תעשייתי ויצירתיות טכנולוגית כלכלית וחיזקה -פיתוח כלכלי המודרניות הדגישה רבות   

כפי שהראיתי (מאפיינים אלו ). 21: ו"תשנ, איזנשטדט(את הסמלים והאתוסים הנובעים מכך 

מהווה תגובתה של הקהילה תגובת , לאור זאת. טבועים במידה רבה בחברה הישראלית) IIבפרק 

. האמונה ובהשלכותיו למישורים התנהגותיים שוניםבמישור , נגד לחלק גדול מן הביטויים הללו

אבל יוצרת דילמות חדשות , תגובה זו משנה את פניה של הדתיות שמתגבשת בקונטקסט הישראלי

כך למשל הראיתי . בקרב מאמיניה כאשר הם מבקשים להתמודד עם אידיאולוגיות חדשות

 בחיזוק היחס השלילי אל אמונה זו מתאפיינת. בפיתוחה של הגישה המבטאת את הנס בפרנסה

תופעה דומה . העולם הזה ובהפיכת האלוהים לדמות האחראית על פרנסתו של הפרט בחברה

חיזוק הפרישות משפיע בעיקר על יצירת . ראינו במשמעויות המוקנות לפרישות בקהילה

בעקבות זאת מודגשים רעיונות של ניתוק . אידיאולוגיה המתנגדת לעשייה ולפעולה בעולם הזה

שהעניקו , שתי התפישות מחלישות את ההנחות הטבועות במודרניות. וכמיהה לעולמות שמעבר

כפי שהראיתי בהרחבה בפרק (לאדם כוח לשנות את המציאות בה הוא חיי ולהיות אחראי עליה 

המחשבה הדתית המתגבשת בקהילה מחזקת דווקא תפישות של תלות , לעומת זאת). התיאורטי

ואת קיומם של תגמולים טרנסצנדנטיים הבאים לפצות ,  של אל כל יכולתפישות, בכוח על טבעי

  . וכדומה" נס מהשמיים", "תורה מן השמיים"על המחסור בתגמולים חומריים 

                                                           
  
- דרניות כרוכה בדיון הרב המתקיים בספרות בעשורים האחרונים בדבר הפוסט התנגדות ותגובה זו לסממני המו2

  :למשל, מודרניות
Lyotard, J.F. 1984. The Postmodern Condition. Manchester:  Manchester University Press.  
McGowan, J. 1991. Postmodernism and Its Critic. New York: Cornell University Press.  
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גישה מסוג זה דורשת קריאה מחודשת של כתבי המסורת הרבנית שהיוותה , כפי שהראיתי  

מאפיין מרכזי בקהילה .  הדורותמצע לפירושים בהיסטוריה של הקהילות היהודיות לאורך כל

בעוד החברה . בפירושו ומקומו בחיי המאמינים והמאמינות, הוא ההקצנה של התלות בטקסט

, דן(הנוכחית מתאפיינת באובדן הביטחון במסר של הלשון ובמיוחד במשמעותו של הטקסט 

כמו . רשיואנו עדים דווקא להעצמת כוחו של הטקסט בקהילה ולתלות רבה יותר במפ, )2000:12

יש התייחסות רחבת ממדים למקורות הקלאסיים ובקיאות רבה בפירושים , בתקופות אחרות

וזאת בשל שורשיה התורניים , תחום העבודה הוא תחום מרכזי לבחינת שינוי חברתי. ובמחלוקות

כפי שהראיתי בקהילה הליטאית הסמכויות הרבניות ביחסן לתחום . ומרכזיותו בחיי הפרט

הסמכויות . ואף נגנזו, רות להתייחס לאותם פירושים שלא הודגשו במסורת הרבניתהעבודה בוח

השאלה . או שיצרו התנגדויות רבות בתקופות אחרות, משתמשות בפירושים אשר צמחו בשוליה

שאלה זו מתחזקת לאור ? הנשאלת היא מדוע בוחרות הסמכויות בהדגשת מאפיינים אלו

) במקרה של העבודה(ימוש זה במקורות אם כך איננו בא ש. הרטוריקה ביחס להמשכיות המסורת

, אלא מדובר בתהליכי מיון, דווקא לשם התאמת תכני הדת לתנאים המשתנים של המודרנה

בתחום זה של העבודה ולאו דווקא בתחומים (וקריאה מחודשת של  כתבי המסורת כתגובת נגד 

 ופירוש המחשבה הדתית אפיינו שינויים בכתבים). רפואה וכדומה, פוליטיקה: אחרים כגון

) בן ששון סאמט ואחרים, ץ"כפי שראינו אצל כ(תגובות של קהילות יהודיות בכל התקופות 

הקהילה הליטאית מצויה כיום במערך של . בהתאם לאידיאולוגיות ולהתפתחויות חברתיות שונות

 החינוך והידע תעשייתית המעמידה במרכזה את- בהתנגדותה לחברה הפוסט, למשל. תנאים שונים

גישות אלו . מחזקת הקהילה שיטות של פרישות ונסיגה מן העולם, כיסוד עיקרי לקידום מקצועי

כך משתנות גם הפרנסות המועדפות . הפרנסה מן התורה, מבליטות פרשנות שהייתה בשולי הקנון

 בקהילה טקסטואלית כאשר יש רצון לחזק מגמה מסוימת. בקהילה ומשתנה חלוקת העבודה בה

הוא מחייב בדיקה וקריאה מחודשת של המקורות הרבניים , של פרנסה מן הלימוד, כך למשל

הטבועה , בעקבות קריאה זו ההתנגדות לפרנסה מן הלימוד. שעצבו את החשיבה היהודית בעבר

בעוד המסורת שיבחה את המלאכה , כמו כן. עוברת פירוש מחדש והופכת לגיטימית, במקורות

משתמשות הסמכויות בהגדרות שהיו , ראה לשילוב בין תורה ועבודהוהעבודה החומרית וק

בדרך זו העבודה החומרית מאבדת מהחשיבות שהקנתה . שוליות בעבר ונותנות להן מקום מרכזי

  .  לה המסורת והופכת לאיום על הקדושה

אבל הוא תואם , שהמקרה של הקהילה החרדית בישראל הוא ייחודי במאפייניו, ניתן לומר  

דה רבה מגמה גלובלית המצביעה על הקצנת הביטויים הדתיים וכוחם בעצוב החברה במי
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ולהדגיש את ההשפעות הנובעות מתהליכים גלובליים , על מנת להבין אווירה זו. והתרבות

אתייחס למספר נקודות עליהן רמזתי כבר בפרקים השונים וכעת ארחיב , שעוברות דתות שונות

  :בהן

  כלכלי-אמצעות יצירת אתוס אנטיחיזוק יסודות הדת ב. א

    

ההשתנות בבסיסי האמונה נבחנה במחקר זה לאור המפגש הנוצר בין מאפייניה לבין   

בבדיקת היחס לעבודה ניתן יהיה לבחון את . מושגים והגדרות לתחום העבודה המתרקמות בה

ספרות בהמשך ל. המשמעות המוענקת לעולם הגשמי ואת יחסיו עם הממדים השונים של הקדושה

, הדנה בחיבורים אלו טענתי כי הדרך בה בוחרים מאמינים להתמודד עם יחסי הקדוש והחול

היא אשר יוצרת את ההבחנות , הארצי והשמימי והדרך בה הם מגדירים את העולם הזה ואילוציו

מבחינה השוואתית ניתן לומר כי פירושם ותרגומם של היחסים . בין הדתות ובתוך הדתות עצמן

מכוונים התנהגות תוך כדי התמודדות עם דילמות אין ) עבודה ותיאולוגיה, רציות וקדושהא(הללו 

בהיותם חיים , המאמין והמאמינה. תרבותיים והיסטוריים, סופיות שהן פרי שינויים חברתיים

דרך סמכויות , מפרשים שוב ושוב את התנהגותם ומגדירים מחדש את חוויותיהם, בתוך סביבה זו

טקסטים בעלי רבדים שונים וסותרים ודיאלוגים רבים שעניינם , ולוגיות סותרותאידיא, דתיות

לאחר ההתבוננות בפרשנות המוענקת למתח בין , לכן. הוא חיזוק והקצנה של היסודות הדתיים

ניתן יהיה להבחין בהגדרת היחסים ובהבדלים בהגדרות אלו בין הדתות השונות , הארצי לקדוש

  .  אותה מסגרת אמונתיתובין קבוצות שונות בתוך

הראיתי כי המתח שבין ממדי הקדוש והחול מתקשר להגדרות , בפרק הראשון של המחקר  

, לגשמיות, היחס לעולם הזה: שהם בעלי פוטנציאל לשינוי, הניתנות לכמה ממדים הטבועים בדת

ל ומעמדו ש, הדרך לזכות בגאולה, הדרך להשגת הקדושה, היחס לעולם הבא,  לצורכי הקיום

הדינאמיות הטבועה , כפי שהראיתי במקרה של הקהילה הליטאית, לכן. בדת) גבר ואישה(האדם 

במחשבה הדתית יכולה להבחן על פי החיבורים והמתחים שיוצר המאמין הדתי בתוך תמונת 

  . עולמו בין מה שמוגדר כחולי לבין מה שמוגדר כקדוש

יות שני ממדים אלו עולמות גישה זו באה כביקורת להנחה הטבועה בספרות בדבר ה  

המחקר ).  Otto, 1954; Durkheim, 1915; Eliade, 1915(נפרדים המאפיינים את כל דתות העולם 

אלא שכל קבוצה דתית בוחרת , הראה כי אין לתפוש את הקדוש והחול כדיכוטומיות ברורות

ץ "נו של כבהמשך לטיעו. להגדיר ולהציב נורמות שונות של התנהגות בתגובה ליחסים אלו
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וכי היחסים בין עולם , יש לראות בניגוד זה מגוון של צורות מחשבתיות והתנהגותיות, )ו"תשמ(

  . הדת וממדי החול כרוכים זה בזה במורכבות רבה ובנקודות מפגש מגוונות ביותר

התבוננות בדינאמיקה של מאפייני הדת וחיזוקם בעידן החדש תוך החקירה של הדרך בה   

והיא שמראה , יכולה להוליד אפשרויות רבות של חיבור ותרגום היחסים הללו, מובנית העבודה

ההשוואה ). או כל קהילה אחרת(לנו את הכיוון הדתי וההתנהגותי בו בחרה הקהילה הנחקרת 

וובר מצביע על הבדלים בהתנהגות , בכתביו. לתיזה של וובר יכולה להמחיש הצעה השוואתית זו

המקרה הקלוויניסטי מתאר אישיות דתית .  הגשמי לשמימי באמונההנובעים מהגדרת מתחים בין

התנהגות זו שונה במהותה . המאמצת לעצמה דפוסי התנהגות פרודוקטיביים ורציונליים

 - מגמה זו טבועה לדעת וובר בשינוי המחשבה הדתית במאה  ה. מסורתית-מההתנהגות הכלכלית

ם רציונלי תוך כדי קידוש תחום העבודה שהציע למאמין הקלוויניסט אלמנט של אקטיביז, 16

הפורש תוך מעורבות , "האדם האסקטי"בדרך זו הולידה לדעתו השיטה את . והעולם החומרי

הוא :  אדם זה תואר אצל וובר באמצעות דימויים כלכלייםIner-worldly Asceticism).(בחיים 

הצלחותיו תלויות , וחיובוחן את רו, מנהל את חשבונותיו, הוא מחשב, חרוץ, שקול, פעלתני

הצלחתו נמדדת בעבודתו ובהישגיו . במידות הכלכליות שלו וכישלונותיו הם סימן לפגם מוסרי

חוסר . שוללת ממנו את ההנאה מפרי עמלו, הגדרתו במודל האסקטי והגזירה הקדומה. החומריים

פתח לחיפוש משנה לדעת וובר את האמונה ויוצר , המחזק אי וודאות, היכולת לצבירת זכויות

. בדרך זו מתחזקת האמונה בעבודה הקשה ובפעילות החומרית. אחר הגאולה בעולם התופעות

מקבלים חיזוק גם בתוך המבנה הקלוויניסטי הפועל תוך , מושגים של גאולה ועבודת האל

פתר את האדם מן היגיעה , המודל הקתולי לפי וובר. התנגדות למערכת המחשבה הקתולית

פאסיביות , בעוד הנזיר המתבונן הוא דמות הניכרת לדעתו בחוסר מעש, הנזירותבקדושה על ידי 

השינויים עליהם מדבר וובר הם תוצר של תגובת ). 1982, וובר(ואדישות כלפי הפעולה הכלכלית 

תנאים אלו הם שהביאו לתגובה ייחודית זו של . הדת לתהליכים המאפיינים את סוף ימי הביניים

  .הקלויניזם

בבואנו לבחון . א: תיו של וובר ניתן ללמוד על שתי מגמות השוואתיות מרכזיותממסקנו  

יש לבחון את היחסים המשתנים של קבוצות דתיות שונות ליחסי הקדושה עם , שינויים דתיים

יש לבחון את המרכיבים השונים של הקונטקסט . ב. הגשמיות בהיבט הפרשני וההתנהגותי

בהתבוננות על קהילות יהודיות שונות אנו . ים רעיונות אלותרבותי וכלכלי בו צומח, החברתי

תנועת תורה , כך למשל. רואים כי הן נבדלות ביחסן למושגי העבודה בפרט ולעולם הגשמי בכלל

. ר הירש טענה למזיגה ושילוב בין לימודי התורה ופעילויות החול"עם דרך ארץ במונחיו של הרש
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 לעבודה היא תוצר של מצבה של החברה התפתחות רעיונותיה של התנועה ביחסיה

בהשוואה ). 1987, לב- בר(האורתודוכסית בגרמניה נוכח גילויי ההשכלה ותהליכיה המודרניזציה 

גלובלי (הקהילה מצויה בקונטקסט . השוני מהותי, ליחסי תורה ועבודה בקהילה הליטאית כיום

תי הקהילה מתנגדת למגמות כפי שהראי. המוליד הגדרות אחרות ליחסים אלו, שונה) ולוקאלי

עכשווי והם ממאפייניה של -מסוימות אשר התגבשו במודרניות אשר הבשילו בהקשר החברתי

לאתוס , לרפואה, היחס למדע: לכן ההתמודדות כיום היא עם מאפיינים כגון. החברה הישראלית

. סדרווח והפ, למושגי הפרודוקטיביות, למעורבות בשוק התעסוקתי', עבודה הטוטאלית'ה

  .הסעיפים הבאים מרחיבים בייחודיות זו

  

  הוכחת קיום האל בנס והתנגדות למדע ולתבונה. ב

  

סוציולוגים של הדת טוענים כי מאפיינים ייחודים של הדתות בנות זמננו הם תוצר של   

טוען כי ההתנגשות של רעיונות דתיים עם ) Lambert) 1999. התגובות השונות למאפייני המודרניות

אחד התחומים העיקריים המצויים . תחה המודרניות הולידה תופעות חדשות ומגוונותמה שפי

חוקרים ). reason(תחת ביקורת הדתות החדשות שהתגבשו הוא כוחם של המדע והתבונה 

ישמשו כלי הוכחה אשר יחלישו , אשר הופיעו, מראשית המאה הקודמת סברו כי כלים מדעיים

אנו עדים להתפתחותן של אמונות המערערות את , עומת זאתל. את תקפותן של האמונות הדתיות

בחלק מן ). 2000:12, דן(הסברה כי המדע וההשכלה יצעידו את האדם לעולם טוב וערכי יותר 

או שהם חושפים את , כלים מדעיים משמשים דווקא להוכחת כוחו של האל, האמונות

 כי רעיונות אלו ימצאו את בעוד שהמחשבה הרווחת הייתה. הפרדוכסליות שבכלים המדעיים

אנו עדים כיום לאופציות שונות בחיבור בין התבונה והמדע לדת , הסיבה לאי קיומו של האל

אבל באותה מידה גם לפונדמנטליזם דתי , חיבורים שונים יכולים להוביל לאתיאיזם. ולאמונה

)Lambert, 1999: 309 .(  

הווה דוגמא לתהליך זה שנצפה מ, ליטאית העומדת במרכז מחקר זה-הקהילה החרדית  

הראיתי כי הקהילה בוחרת בדרכים המחזקות . במחקרים רבים על תנועות דתיות חדשות בעולם

ולא את יישוב הסוגיה הדנה במתח שבין תורה ודרך ארץ או אימוץ (אמונה של נס בפרנסה 

יונות ממאגריה כי בעשותה כך מדגישה הקהילה רע, טענתי היא). רעיונות מדעיים לתבניות דתיות

היא עושה זאת תוך . אך גם מעבירה יחס של בוז כלפי מה שהיא רואה כמיתוס המדע, המיסטיים

, כדי חשיפת חולשותיו ומגבלותיו של המדע בהסבר אירועים ומצבים שונים בהיסטוריה האנושית
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 בדרך זו היא מתנגדת להכרה המיידית. והדגשת המקורות המקודשים כבעלי הסבר טוב יותר

כך בניגוד למחשבה . ומגדירה זאת כאמונה טפלה, הטבועה במדע בקשר בין סיבה לתוצאה

בעקבות זאת כל פעם שמתעורר איום חומרי על הפרט ממליצים לו . המדעית מופיעה האמונה בנס

בדרך זו מועצם מקומו של האל ונחלש כוחו של . לחזק את האמונה בכוחו של האל הכל יכול

האמת , הרואה באדם את מקור הידע, התפישה המודרנית. בשליטה על גורלוהפרט בעיצוב חייו ו

הפרט יכול לשנות את גורלו רק על ידי , בהשקפה מסוג זה. ותוקפם מתערערת על ידי גישה זו

פטליזם . חיזוק ממדים ריטואליים ופולחניים בחייו, כלומר. חיזוק האמונה באל ועבודת האל

  . בשליטה על גורלו ומגביר את התלות באל הכל יכולמסוג זה איננו מקנה כוח לפרט 

. חיזוק של יסודות מיסטיים בווריאציות שונות הוא חלק ממגמה גלובלית בדתות העולם  

, דתות שונות משתמשות בביטויים וביסודות מיסטיים שונים על מנת לחזק עצמן בעידן הנוכחי

ל מנת להבין קהילה דתית מסוימת בתוך ע. תוך שהן קוראות תגר על המודרניות וביטוייה השונים

. יש לבחון באילו סוגים של ביטויים מיסטיים היא בוחרת להשתמש ומדוע, מגמה גלובלית זו

כבר עמד על היסודות המאגיים והמיסטיים והאימננטיות שלהם במחשבה ) ח"תש(גרשום שלום 

דמויות וקבוצות יהודיות הוא הדגיש בספריו הרבים את התחזקות היסודות הללו בקרב . היהודית

. שלום הראה כי היהדות לא הייתה מעולם משוללת מרעיונות משיחיים ומיסטיים. שונות

ניסיות , במחקרו על השבתאות הוא סחף אחריו חוקרים רבים שעסקו בתפישות מאגיות

חרדית לאור מחקרים אלו מהווה - הקהילה הליטאית. 3ומשיחיות במחשבה היהודית לגווניה

חודי לבחינת השימוש והבחירה של רפרטואר המאפיינים המיסטיים בהם עושה שימוש מקרה יי

  . קהילה דתית בת זמננו

כי הסמכויות הליטאיות פועלות בחברה הישראלית בתוך קרקע , יש לשים לב בנוסף לכך  

, מתוך התבוננות בספרות העוסקת ביסודות מיסטיים שונים ביהדות. תוססת- דתית לוקאלית

וד כי הקהילה אינה עושה שימוש ביסודות בלתי מוכרים השאולים מעולמות דתיים ניתן ללמ

אולם היא יוצקת לתוך ). New Age -  וNRM - תופעה רווחת בתנועות דתיות חדשות(אחרים 

תהליך . תבניות אלו משמעויות שונות המגדירות ומעצבות מחדש את פניה בקונטקסט הישראלי

ת לניסים ואמונה בנס באותם זמנים של מגע אינטנסיבי עם זה מודגם למשל בהתנגדות הגורפ

מחקרים אחרים הראו את . אשר עשתה שימוש בנס בעיקר לצורכי מיסיון, החברה הנוצרית

, בזמן התגבשותן של אלה. מיסטיות-התמודדותן של קהילות ליטאיות עם משנות חסידיות

                                                           
פותח המחבר בנטייה של החוקרים , )1974 (מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה בספרו של שלום 3

יש נטייה בולטת מאוד אצל החוקרים במאת השנים האחרונות "הוא טוען שם כי . להתעלם מן השבתאות ויסודותיה
  ).  ואילך9' עמ" (…וגלגולי התנועה הזאת' הכופרת'למעט עד כמה שאפשר את דמותה של השבתאות 
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). ח"תשל, ששון-בן( וחייו התחזקו בה עקרונות העשייה ומקומו של הפרט בעיצוב עולמו

פועלות קהילות שונות בשוק הדתי ומבליטות את ייחודיותן בסביבה , בקונטקסט הישראלי

נוכחות  "במאמר. יש לשים לב לביטויים בהם משתמשות קהילות אלו, לכן. פלורליסטית

  : מגדירים אוחנה וויסטריך מצב זה) 1997:11" (בציונות ובישראליות, המיתוסים ביהדות

  

סוציאליסטי - לא עוד האתוס החלוצי: אנו עדים עתה להפרטת החלום הישראלי…"

לא עוד מושג משותף של ; לא עוד כור היתוך למאות אלפי העולים; של הקיבוץ

כל אחד מגדיר . לא עוד לקח אחיד של השואה; משמעות השלום עם שכננו הערבים

נושא את מורשתו , שלוחולם על האוטופיה הפרטית ; את ישראליותו במושגיו שלו

שתי וערב , מאגר של זיכרונות, הישראליות היום היא פסיפס של מאווים. הייחודית

  ".  של מיתוסים

   

קבוצות דתיות משתמשות גם הן בביטויים אימננטיים של , בתוך פסיפס מורכב של זהויות  

סטיים מגוונים קבוצות שונות עושות שימוש ביסודות מי. מה שהן מגדירות כמורשתן הייחודית

. ובתבניות שונות על מנת לחזק את דתיותן האישית והייחודית במסגרת החברה הישראלית

דיון בשימוש במוטיבים מאגיים ? באילו ביטויים תבחר כל קבוצה ומדוע, השאלה הנשאלת היא

 נראה הבדלים רבים ביחס אל המאגיה בחסידויות למיניהן ובפלג, למשל. יכול לתרום לסוגייה זו

הדתיות המזרחית מחזקת לפי חוקרים שונים דווקא את ההיבטים המאגיים ). ס"ש(מזרחי -הדתי

היבטים אלו באים לידי ביטוי בשגשוגם של פולחני קדושים בדמות . בחיי היומיום של מאמיניה

פולחנים אלו הם חלק ממכלול . הילולות הבבא סאלי והחגיגות לרבי שמעון בר יוחאי בהר מירון

נסיות ואזוטריות המתפשטות מהשוליים אל , מיסטיות, של אמונות ופרקטיקות דתיותהפריחה 

שיטות של רפואה , כיתות מן המזרח הרחוק ומהמערב, אסטרולוגיה, חזרה בתשובה: המרכז

דפוסים אמונתיים אלו משתלבים בקונטקסט ). 1997:295, בילו ובן ארי(' אלטרנטיווית וכו

, מצד שני. נות של למדנות ויצירת מסגרות חינוך תורניות ענפותהישראלי עם מסורות דתיות שו

-פרקטיקות של הילולה הופכות אף נחלתם של פלגים דתיים אחרים אורתודוכסיים ולא

  .    בחברה הישראלית) מזרחיים ואשכנזיים(אורתודוכסיים 

שונים , יש לשים לב כי פולחנים והענקת כוחות מאגיים לאנשים ומקומות קדושים  

הפעילות המאגית מחזקת גישה לפיה ניתן להשפיע על הכוח . במהותם מן האמונה באירועי נס

פעולות מאגיות שונות נועדו לשנות . 'צומות וכד, ריטואלים, לחשים, תפילה: העל טבעי באמצעות

כלומר להפעיל כוחות על הטבע על מנת לשנות את , את מצבו של האדם בעולם באופן אקטיבי

התפישות המאגיות מקבלות ביטוי . ובן זה יש מקום רב לפרט בחיי היומיום שלובמ, המציאות
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ד על "הדוגמא הבולטת ביותר היא חסידות חב. מחודש גם בקרב קבוצות חסידיות שונות

תפישות מאגיות שונות במהותן מהנס ). 1993, רביצקי; ב"תשמ, אליאור(עקרונותיה המשיחיים 

וכים בין האל לאירועים השונים ומאפשרות אמונה באדם משום שהן מציבות אופציה של מתו

בכך הן מעניקות לסמכות אנושית כלשהי כוח רב בחיי , כריזמטי ולא רק במהות אלוהית אחת

חיזוק : יחד עם זאת בעוד המהות הדתית שונה הפרקטיקות הדתיות היומיומיות דומות. היומיום

לות גוברת בסמכויות דתיות לעזרה בחיי יצירת ת, חיזוק הפולחן, ההיבטים הריטואליסטיים

, הדתי: הקהילה נאבקת על דמותה בשני כיוונים, בקונטקסט זה. היומיום וניבוי העתיד וכדומה

משיחיים ואסכטולוגיים כמו גם החילוניות הנאבקת בלגיטימיות , בעיקר מול יסודות מאגיים

ל מול קבוצות דתיות רבות א, דרך אחת לשמור על ייחודיות במסגרת החברה הישראלית. שלה

  .   היא בחיזוק הנס והגברת האמונה באל הכל יכול, מחד ומול המודרניזציה מאידך

  

  בקפיטליזם " זמן ומרחב"פרישות ולימוד כקריאת תגר על תפישות . ג

  

טמונה ביצירת מאגר של , דרך נוספת לאתגר את המודרניות ואת החברה החילונית  

 כהיפוך למשמעויות הטבועות באתוסים הקיימים של השוק פירושים והתנהגויות הבאות

. אחת הדרכים להתנגד למאפיינים של אתוס העבודה היא בחיזוק האסקיזה הדתית. והעבודה

הדרך לכך דורשת יצירת מגוון רחב של פירושים דתיים אשר כל אחד מהם בא בסתירה לאתוס 

. פה מודגשת העשייה במישורים הרוחנייםכנגד פעולה ועשייה חומרית ענ, למשל. העבודה המודרני

. יצירת מארג הרמנויטי מסוג זה מלווה בקריאה חדשה של העקרונות והמידות הטבועות במסורת

והדגישו לעומתו מעורבות , בעוד כתבי הקנון התנגדו לפרישות כסוג של אידיאל מחשבתי וגופני

' ר(זה ועושה בו שימוש נרחב מדגישה הקהילה כיום אידיאל של אסקי, ועשייה בחיי היומיום

  ). ' אVלרחבה פרק 

יוצר הוויה השונה במהותה , בעיקר הלימוד וההסתפקות במועט, חיזוק ממדי פרישות אלו  

הוויה זו באה לידי . מן ההוויה הכלכלית הקפיטליסטית הנהוגה בחברה הישראלית המודרנית

. סותרים את הזמן הקפיטליסטיביטוי בעיקר בהגדרת תפישת זמן בעלת מאפיינים ייחודיים ה

דורשים תפישת זמן ייחודית והקדשת רוב זמנם של הפרטים , הקפיטליזם וסוג העבודה בו

טוען כי באכיפת הנורמות של קהילה ) 1991:69" (תרבות המובלעת"סיוון במאמרו . לעבודה

שהיא דורשת " זמן האופרטיבי"מתהוות דרישות מופלגות ביחס ל, המתקיימת במובלעת

  :מחבריה
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 ואל נשכח שבדרך כלל אלה קבוצות - התוצר הסופי של אכיפת נורמות המובלעת…"

" הזמן האופרטיבי" הוא תביעות מפליגות לגבי -בעלות מארג פנימי הדוק ביותר

זמן . כוונתנו לזמן כפי שחיים אותו בפועל ממש. שמובלעת דורשת מחבריה

יין זה אין הבחנה בין קודש לחול בענ). לא פרטי(אופרטיבי הוא כאן משאב קבוצתי 

תביעות הקבוצה בענייני זמן בולטות . או בין זמן הקשור לעבודה לבין שעות פנאי

מווסת וקוצב את הרצף של חיי , לעין כשבודקים כיצד לוח השנה הדתי מארגן

  " …בדרך שהיא שונה לחלוטין מן המקובל בחברה החילונית הסובבת, החברים

  

מגבש ,  חיי היומיום שלו מאורגנים ומושפעים ישירות מלימוד התורהאשר, הלמדן הליטאי  

, שני הטיפוסים הללו מחשבים את זמנם בקפידה. תפישת זמן שונה מזו של האדם העובד

כל אחד מהם מגדיר ביטול זמן , יחד עם זאת. מתנגדים לביטול זמן וכוללים זמן מועט לפנאי

  . ועשייה בצורות שונות ומגוונות

הוא מחויב . הספרים והלימוד העצמי,  הלמדן מארגן את זמנו סביב השיעוריםהטיפוס  

בהגדרת הזמן הוא ניזון מתפישות זמן תלמודיות המגדירות מערך . הישיבה וביתו-למרחב הקדוש

ההתמדה והדבקות וסיומן לפי לוח , ההתעמקות בהן,  זמנים הנע לפי לימוד מסכתות התלמוד

, סימבולי-הלים לפי תפישת זמן תלמודית המעודדת פניה לזמן מיתיחיי הלמדן מנו. זמנים קבוע

ם הראשונים והאחרונים אשר הציעו תשובות מנוסחות ומנומקות המתאימות אל המפרשי, כלומר

אלא שהם , זה' זמן תלמודי'העבודה והצרכים הגשמיים מוגדרים כאלו שאינם כלולים ב. לזמנם

הגדרה מסוג זה מחזקת את הזמן . מוגדרים מחוץ לזמן זה ומחוץ לתחום המחויבות של הלמדן

תפישות זמן . בקנה אחד עם תפישת הזמן של האדם העובדהדתי בחיי היומיום ואיננה עולה 

להפך הן , ומקום מסוג זה אינן משתלבות עם תפישת הזמן של הפרט הפועל בתוך שוק העבודה

הזמן הדתי נועד לקדם מטרות דתיות ולכן הוא מלווה בתגמולים דתיים . באות עמה בסתירה

  . בלבד ובחוסר נוחות מהגשמיות והעולם הזה

  

  שינוי מושגי תועלת ורווח: ות אלטרנטיביות לעבודההגדר. ד

  

Ovitt           בספרו The Restoration of Perfectionעברה העבודה 13 - עד ה11 -  טוען כי במאות ה 

האינטלקטואלית , הכולל זניחה של המחויבות לאיזון בין העבודה הפיזית, תהליך של חילון

 בהיווצרותה של היררכיזציה בין עבודת הכפיים ועבודת היה כרוך, תהליך זה לדעתו. והרוחנית

בתקופה זו הגדירו הסמכויות הדתיות את העבודה תוך הבחנה . בתוך המנזרים והמסדרים, האל
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. בין מי שעליו לעסוק בפעילות רוחנית קונטמפלטיבית לבין מי שיכול להקדיש חייו לעבודת כפיים

 ,Ovitt(ניות של עבודה כמו קידמה ופרודוקטיביות מתוך תהליך זה יכלו להיווצר תפישות מודר

1987: 200 .(  

ליטאית מתייחסת למושגים אלו וחייה בתוכם ולכן מגיבה אליהם -הקהילה החרדית  

היא יצרה רטוריקה , כקהילה הרואה עצמה חוזרת לברכי המסורת הליטאית. ומתגבשת סביבם

התנגדות זו . בודה והשוק הקפיטליסטימפורטת של התנגדות לרעיונות המודרנה ובהם לאתוס הע

, נובעת מן ההאשמה של קבוצות אלו כי לא ניתן להגשים את המסורת בתוך קונטקסט של קידמה

על מנת להתנגד למגמות אלו נעשה שימוש בהגדרות אלטרנטיביות לעבודה . חילון וכדומה

. 4יביות שלההצורך ביעילות ואלמנט הפרודוקט, השוללות את מגמת הרווח הנובעת ממנה

תוך חידוד , האסטרטגיות הללו כוללות במידה רבה שימוש בהגדרות המודרניות על דרך השלילה

העבודות המועדפות אינן אלו , לפי השקפה זו. ההצדקות הדתיות הנובעות מההתנגדות הזו

. אלא אלו המשפרות את בסיס הזכאות לתגמולים דתיים, המחזקות תגמולים כלכליים גרידא

במובן זה אין מתייחסים לעבודה על פי .  אנו עדים להעדפת מקצועות כגון הוראה וחינוךבשל כך

ואין מעריכים עבודות על פי חשיבותן מבחינה , הפרודוקטיביות המטריאלית הנובעת ממנה

  . אלא על פי קירבתן למוקדי הקדושה, )על פי הגדרותיו של אדם סמית(כלכלית וחברתית 

האומרת כי העבודה היא פעילות המאפשרת צמיחה כלכלית , יותהתפישה הטבועה במודרנ  

לטענתם . מעוררת יחס שלילי ומזלזל בקרב חברי הקהילה, ובה תלויה הקידמה האנושית

הקידמה והצמיחה הכלכלית אינם מצויים בראש סולם העדיפויות האורתודוכסי ולכן הן אינן 

השקפות אלו נוצרות התבטאויות רבות לצד . מוגדרות כתלויות בפעילותם של הפרטים בקהילה

ניכור וביטול , חילון: אשר רואות בחומרה את תוצאותיה של העבודה בפאזה הקפיטליסטית

במקומן עולות תפישות דתיות המחזקות את הצורך בעבודת האל והמטילות עליו את . תורה

  .  האחריות לפרנסה

פתחת רטוריקה המעמידה בדרך של התנגדות וערעור ההנחות של המודרנה הקהילה מ  

חברי הקהילה נקראים לאמץ תפישות עולם , באמצעות שיח זה. במרכז את עבודת האל והלימוד

במובן זה הקהילה מחדדת את . פרישות וכדומה, חוסר עשייה, פטליזם, נס: ספיריטואליות

האמצעים היעילים ביותר מנקודת השקפה דתית להשגת המטרות הטרנסצנדנטיות שלה ושל 

  . מטרות השונות מיעדיה של החברה הישראלית, רטים החיים בההפ

                                                           
. בין דת לאידיאולוגיה. 1990. א, פישמן'  להשוואה למקרה אחר המאמץ את תפישת העבודה כאידיאולוגיה ר4

  .הוצאת יד יצחק בן צבי: ירושלים
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  התפתחות מאפייני הקהילה בקונטקסט של החברה הישראלית. 3

  

אדון בחלק זה של הפרק בהצעת , בהמשך לניתוח הקהילה מול התהליכים הגלובליים  

וני לדון כאן ברצ. ריבונית-כתגובה לחיים במסגרת של מדינה יהודית, הסברים לתמונה שהוצגה

. א: בשלושה תהליכים מרכזיים אשר עוברת הקהילה בחיים בתוך המדינה והחברה הישראלית

מוסד בעלי .  ג אידיאולוגיה של נסיגה מהגשמיות מול חרדת הקיום. המתח בין זרות לכמיהה ב

  . הבתים וחיפוש אחר אלטרנטיבה

  

  המתח בין זרות לכמיהה : החיים במסגרת המדינה.  א

  

   לא יקבלו- לא ייתנו

העיתונים והמסמכים מלאו מילים ותמונות שאין הדעת סובלת "
, העניין איננו עוד בתפישת גרונה של המדינה על ידי ודומיה. עוד

תוך רמיסת הבטחותיו , בברכתו ובעידודו של ראש הממשלה
אלא ניסיון נואל ומקומם לכפות על הציבור הנושא את , לבוחריו

ראש . ציונית- ערכיה של כת אנטיהמדינה הזאת על כתפיו את
לחלק מהאוכלוסייה , מתוקף חוק, הממשלה אהוד ברק מעניק

מלוא הזכויות עם : פריווילגיות של אצולה שעברו מן העולם
לא יהיה . יותר טוב שלא נכפה על איש…מלוא הפטור מחובות

. במקומו ניתן תמריץ חיובי למשרתים מרצונם. עוד גיוס חובה
ל או "רחות כך שכל מי שאינו משרת בצהנשנה את חוק האז

יהיה במעמד , בשירות לאומי אחר ואין לו פטור מטעמי בריאות
 ביולי 5, הארץ, רפאל ישראלי" (…תושב המדינה ולא אזרח שלה

2000(  
  

  

  כשאין הסכמה על כלום
נסקי ויולי תמיר אמרו דברים נכוחים נגד השימוש 'תמר גוז…"

עו מדויקים יותר מהקינות על הם נשמ. בשירות כמבחן לאזרחות
כי אמת המידה של . מר גורלו של הצבא כערך לאומי מלכד

את . שוויון לא תשופר אם אברכים יאולצו ללכת לטירונות
השוויון ניסו להדביק על המציאות של ריחוק מנטלי עצום בין 

בנסיבות של . פיצול פוליטי ופער חברתי גדל, חילונים לחרדים
החוק יתגלגל עכשיו בין ועדות הכנסת , חוסר הסכמה עמוק

  ).2000 ביולי 5, הארץ, גדעון סאמט" (…ואולי ייקבר שם
  

    

ניתן לבחון מחדש , מתוך כתבות אלו והדיונים בדבר אי עבודתם ואי שרותם של החרדים  

היבטים .  ישראלית כיום-את המשמעויות שיש לחיים במסגרת המדינה ולדתיות החרדיות

הוגדרו אצל , יים בקהילות יהודיות כתוצר של שינוי של תנאים חברתייםהתנהגותיים והלכת
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כך ראינו בדיונים של ). 1952, במושגיו של וובר" (עם אורח"חוקרים רבים כתוצאה מהתגבשותן כ

. וובר וזומברט במבוא לעבודה זו על גיבושה של מנטאליות כלכלית ספציפית בעקבות מעמד זה

הוסברה על ידי שני , קפיטליסטית-ין אם היא קפיטליסטית או פרההפעילות הכלכלית היהודית ב

במובן זה הם . כתוצר של עם החי כאורח בקרבו של עם ריבון אחר במסגרת של מדינה, הוגים אלו

" אורחות"קפיטליסטית יהודית כתוצר של תנאי ה-ראו בהתפתחות של מנטאליות כלכלית פרה

כלכלית היהודית מנותחת אצל וובר מתוך היות העם הפעילות ה. בהם היו נתונות קהילות אלו

פורמאלית או , הנבדל מהסביבה החיצונית מבחינה דתית" עם אורח"או , היהודי עם בגולה

במיוחד הכפילות המוסרית , ניתן להבין את היחסים עם הסביבה, סבר, מן הזרות הזו. מעשית

  ). להרחבה בפרק הראשון' ר(כלפי פנים וכלפי חוץ 

מצב שלדעת וובר , מאז גלות בבל" Pariah People "- היא כי העם היהודי התנהג כהטענה  

" האורחות"מצב . Pariah -הוא תוצאה אימננטית של הדת עצמה שקידמה לדעתו את סטטוס ה

ובשוני התנהגותי בולט בכל מה , התאפיין לדעת חוקרים בהגבלת זכויות חברתיות ופוליטיות

אן הסיק וובר את מסקנתו כי תכני הדת היהודית ואורח החיים מכ. שקשור בפעילות כלכלית

הנגזר ממנה לא יכולים היו להוביל להתנהגות הרציונלית הרצויה ולכן גם לא להתפתחות 

יחד עם זאת התפתחה התנהגות כלכלית ספציפית וייחודית . 5הקפיטליסטית שייחדה את המערב

וובר טוען כי ) Ancient Judaism) 1952פרו בס. כתוצר של היחסים בין הדת למצב של עם אורח

הייתה צריכה לפתח אתיקה כלכלית פנים קבוצתית ואתיקה , היהדות בשל היותה עם פריה

דואליזם מסוג זה לא יכול היה לפתח פעילות , לדעתו. קבוצתית השונות במהותן-כלכלית חוץ

הוא מוסיף וטוען כי בשל ). 1952:343(כלכלית רציונלית כמו זו שהתפתחה לדעתו בפרוטסטנטיזם 

לא פיתחה הקהילה מוטיבציות ליחסים כלכליים רציונליים כלפי , ריטואלית-סגירותה הדתית

את " להוכיח"לא התפתחה גישה לפיה המאמין צריך , לכן). 1952:345(אלו שאינם חברים בה 

מין הוכיח אם האל בירך את המאמין בהצלחה כלכלית אין זה משום שהמא. אמונתו בעולם הזה

אלא משום שהוא חי חיי אמונה ויראת השם מחוץ , את אדיקותו הדתית דרך הפעולה העסקית

  . לספרה הכלכלית

                                                           
  
וכי התיזה שלו על , בהמשך לטיעונים אלו יש הטוענים כי כאן באות לידי ביטוי עמדותיו הבלתי ליבראליות של וובר 5

  :דים מרמזת על עמדה של אסימילציההיהו
“Weber felt that the Jewish group and Judaism (or ought to) gradually disappear within the social admixture of 
people who adopted a common national identity. When put in the context of widespread discussion of the Jewish 

question in Germany, Weber’s liberal tolerance appears to be conditional, his liberalism appears to be 
compromised by his cultural nationalism and to be antipluralist” (Abraham,1992:7-8).    
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הוכחת האמונה לא , טוען וובר, ימי הביניים ובתקופה המודרנית, ביהדות של העידן העתיק  

 תפישה התפתחותה של, לדעתו). 345(הייתה בשום מקרה טמונה בשטח של הפעילות הכלכלית 

ויצירה של אמונות עוינות המחזקות , מסוג זה ביחס לכלכלה היא תוצר של הסתגרות במדינה זרה

  . התנגדות לעולם החיצוני במצב של גלותיות

ייחודיותה של הקהילה החרדית במבט עכשווי נעוץ דווקא בהתגבשותה בתוך מדינה   

ברצוני לבחון כאן את הסוגייה אין . אלא עם במדינתו" עם פריה"לא עוד : ריבונית- יהודית

אלא ברצוני לנסות ולפתח הסבר להתהוותה של העמדה הדתית , "עם פריה"הסבוכה לגבי 

  .ריבונית- ומחזקת את פולחן האל בתוך המסגרת של מדינה יהודית, המתנגדת לעבודה

לדעתי ניתן להשתמש בהגדרה של דרידה .  שאלה זו נוגעת למוטיב הזרות במדינת הלאום  

טמונה הכוונה " אירוח"דרידה טוען כי במונח ה.  על מנת לשפוך אור על התופעה "אירוח"נח למו

? במובן הפרסונלי השאלה היא כיצד אנו מקבלים את הזר לביתנו. להזמין ולהסביר פנים אל הזר

לשונות אחרים , מיעוטים, מהגרים, פליטים: כיצד אנו מתייחסים לזרים- במסגרת של המדינה

זרות יכולה להתפרש בדרכים שונות וכתוצאה מכך , בהתאם לכך). Caputo, 1997(? וכדומה

השאלה היא כיצד מובנת . השיטה והמחשבה הכלכלית של קבוצה יכולה להשתנות בהתאם

כיצד הגדרה זו משפיעה ? של קהילה יהודית ספציפית במדינה יהודית ריבונית' זרות'ומוגדרת ה

כלומר מהו היחס אל המדינה ואל קבוצות ? ה קבוצהומעצבת את המחשבה הכלכלית של אות

האם ייחודיותה של תפישת ? )חרדיות- כפי שעולה מן התביעות השונות מקבוצות לא(שונות בה 

כיצד היא נוצרת לאור החיים ? אמונתית אחרת-או הזרות מגבשת צורה מחשבתית" האורחות"

בר לתפישת העבודה המתגבשת הבנה ופענוח של שאלות אלו יכולה לתת הס? במדינה יהודית

בקהילה לאור השינויים ביחסי הכוח והבניית מושגי האירוח והאזרחות בתוך המדינה 

   . הישראלית

, בתוך החברה הישראלית, ליטאית-הקהילה החרדית? כיצד ניתן יהיה להשיב לשאלות אלו  

לבין רצונה , המצויה בשיח מתמיד בין זרות גלותית הכרוכה במשמעויות של הפעלת כוח ושליט

גלות "בעוד הספרות השתמשה בלשון . אורח- להשפיע על המדינה הישראלית ולהיות בה כלא

, פרידמן; 1991:46, סיוון(על מנת להגדיר את הבניית הזרות של הקהילה בישראל " בארץ הקודש

מחקר זה הראה כי מתפתחת גישה מורכבת יותר של חברי הקהילה , )1993:201, רביצקי; 1991

הראיתי לאורך הפרקים כי מושגי הזהות מתפתחים בקהילה תוך תנועה . לפי המדינה והחיים בהכ

הגדרת הקהילה . תנועתיות זו משנה את יחסי הכוחות בתוך החברה הישראלית. בין זרות לכמיהה

מצמצמת במידה רבה את , הגלות והשונות, את עצמה כקהילה אורחת בלבד מתוך מושגי הזרות
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בעוד לעומתה רטוריקה . לה ומעצימה את כוחה של המדינה או קבוצות אחרות בהכוחה של הקהי

כלומר , "דור המייסדים. "של השתתפות וכמיהה יכולה להגביר את כוחה ושליטתה של הקהילה

על מנת לשמור על צביונה של הקהילה " גלות"השתמשו ברטוריקה של , מייסדי הקהילה בישראל

הקהילה הליטאית כיום עושה שימוש רב במושגי הכוח ,  לעומתם.ועל מנת להעצים את כוחם בה

' זהות הכפולה'המשחק ב. האירוח וההשתתפות, והשליטה תוך כדי משחק עם מושגי הזרות

מאפשר לה להיות מעורבת ומשתתפת בספרות הרצויות לה מבחינה פרקטית ומבחינה 

 הרוחניים המקדישים עצמם היא בלתי מעורבת כלכלית תוך הבלטת פניה, מחד. אידיאולוגית

גישה המאפשרת לחברי הקהילה להסיר ידיהם ). כפי שהראיתי לאורך עבודה זו(לעולמות שמעבר 

הקהילה משתמשת במושגים של שייכות והשתתפות , מאידך. 6מן החול ולהתפרנס מן התורה

 כאשר היא מבקשת להיות שחקן מעורב ואקטיבי במישורים אחרים האחראיים על, אזרחית

מעורבות זו אף הופכת את הקהילה לשחקן מרכזי בויכוח על . עיצוב סמליה וזהותה של המדינה

נושאים , כך למשל ניתן ללמוד מן הדיון בנושא של גיוס בחורי ישיבות. הגדרת הלאום והלאומיות

  . הדיון בנושא שטחים וגבולות וכדומה, מילה ומוות, הקשורים בחיתון

קמתה של המדינה ותמיכתה הרבה בחברה החרדית היא חוקרים רבים טוענים כי ה  

החרדיות "למשל דן במאמרו ). 1997, דן; 1991, פרידמן(שהובילה לשינויים שמתרחשים בה 

טוען כי החרדיות כפי שאנו עדים לה בישראל הנוכחית לא צמחה מן , )235:' ב1997" (המשתררת

של תהליכים שעוצבו ונקבעו על ידי אלא מתוך שורה , ם ושולחן ערוך"הרמב, התלמוד, ך"התנ

בעוד קהילות יהודיות , לטענתו. 7הציבור החילוני במדינת ישראל בחמישים השנה האחרונות

, בגולה ניסו לחיות בהרמוניה עם הסביבה ולא ביקשו לשנותה או לעצבה על פי השקפת עולמם

                                                           
  
. 12 -על שינוי במנזרים של המאה האשר בניתוח של היחס לעבודת הכפיים מצביע , )Ovitt) 1987 להשוואה אצל 6

פשטות רבה ; אדיקות;  של החיים האפוסטוליים הנכונים היה של חיים קהילתיים11 -האידיאל הנזירי במאה ה
תפריט זה לא , אבל. המתנהלת באמצעות עבודת כפיים) self-sufficiency(ובכלכלה עצמית  בהתנהגות, בתזונה, בלבוש

דוגמא בולטת נראית מתלונותיו של . 12 -רי ולשינויים בעולם הדינאמי של המאה ההיה מתאים לחיי המאמין הנוצ
החליף באותה תקופה את , אבלר שידע ללמד". אינו מסוגל עוד לעבוד אבל מתבייש להתחנן"הנזיר אבלר כי הוא 

סייה לעסוק  את הציווי של אבות הכנ12 -בדרך זו שינו חכמי המאה ה. עבודת הכפיים בהוראה על מנת להתפרנס
לעבודת ) opus manuum( בתקופה זו נוצרה ההיררכיזציה בתוך המנזר בין עבודת הכפיים. בעבודת כפיים במנזרים

עבודת האל הוגדרה בתקופה זו כייעוד נעלה יותר ועבודת הכפיים נעשתה בידי אלו שהיו בעלי ). opus Dei(האל 
ר לליטורגיקה שהפכה לפעולה של החיים הנוצריים הנכונים כך גם זמן רב יותר הוקדש במנז. טמפרמנט ארצי יותר

  ). Ovitt, 1987: 159-160(ופחות זמן לעבודת הכפיים שנדחקה לשוליים 
וכל בחינה מפוכחת של , זיהוי היהדות המסורתית עם החרדיות בת זמננו זיהוי מופרך הוא"כי ,  לכן הוא טוען7

ואשר הגורמים העיקריים לעיצובה לא , ה שנוצרה בדורות האחרוניםהדברים תעיד בברור כי אנו ניצבים בפני תופע
 פוליטיים במדינת ישראל שמידת האחריות –אלא תהליכים חברתיים , היו תהליכים רוחניים פנימיים בדת ישראל

 על) 1994(יק 'טיעון זה עולה גם ממאמרו של סולוביצ). 234: ' ב1997, דן" (של הציבור החילוני להם היא מכרעת
בו הוא טוען כי תופעת החרדיות אינה , טרנספורמציה בקהילות חרדיות תוך שהוא שם דגש על הוריאנט הליטאי

  :המשכיות אותנטית של המסורת
"Significantly, this loss by the home of its standing as religious authenticator has taken place not simply among the 

modern orthodox, but first, indeed foremost, among the haredim, and in their innermost recess- the home. The 
zealously sheltered heart of the haredi world can no longer validate religious practice. The authenticity of 

tradition is now in question in the ultra-orthodox world itself…" (1994: 69). 
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. חילונית- יהודיתמשתנה התמונה כאשר הן חיות במקום בו החברה הסובבת היא חברה ומדינה

כעם אורח  הנתון במצב של שליטה . דן מעלה את היחס הכפול שיש לחברה החרדית אל המדינה

ניתן היה להתערות כלכלית עם החברה הסובבת דווקא מתוך תפישת הזרות , על ידי עם אחר

במדינה היהודית . וכמו כן ניתן היה להצדיק זאת מבחינה דתית והלכתית, וחוסר השייכות

עם מושגי הזרות וההשתייכות יוצר פרדוכסים רבים ואפשרות להשתמש ברטוריקות " משחקה"

להשתלב במישורים -גישה זו מחזקת אפשרות לא. מסורתיות ואף מודרניות,  דתיות- שונות 

אבל כן מאפשר השתתפות במישורים אחרים תוך שימוש , הכלכלים מתוך קריאת תגר למודרנה

  ).  פסיכולוגיה וחינוך, לאומיות, של בתחומים של רפואהכמו למ(ברטוריקה מודרנית 

למשל לקהילות , ניתן ללמוד על מגמות אלו מן ההשוואה למקרים היסטוריים אחרים  

טוען כי אורח החיים על פי הדת היהודית ) 89: ו"תשמ(ץ "כ. יהודיות במוצאי ימי הביניים

. 'ראציונלית'לות הכלכלית המכונה בקהילות אלו היה מעין הכשרה חינוכית פסיכולוגית לפעי

עסקים 'בעיקר דרך הפיכתם ל, מצוות הדת יצרו הסדרים שונים להתעסקות בענייני החול

כך ששותפות על ידי מימון תלמיד , כמו כן נוצרו הסדרים לקיום מצוות על ידי שליח. 'הכרחיים

ה גורם מעכב לפעילות בדרך זו נוצר מצב בו  המצווה של לימוד תורה לא היוות. מזכה במצווה

  .  אך גם לא קודשה באופן דתי8הכלכלית

ץ עולה כי התפתחו בקהילות ימי הביניים האיזונים המתאימים אשר "מניתוחו של כ  

בחיי הכלכלה והקלו על ההתערות עם הסביבה -צמצמו דווקא את המתח בין הקדושה והחול

תמודדות עם בעיות ומתחים המקרה של הקהילה הליטאית שונה במהותו משום הה. המארחת

, ועמו גם יחסי הכוח, עיקרון האירוח והזרות משתנה. המקשים על היווצרותם של איזונים אלו

. מה שאיננו מאפשר איזון והשתלבות בכלכלה או חיזוק של אוריינטציות של עשייה בעולם הזה

ה של יחסי הכוח וההגדרה הברור, ההפרדה המתוארת על ידי וובר וזומברט בין יהודים לגויים

התנגדות וכמיהה ובכך גם משתנים , מוחלפת במודל המשלב זרות עם השתתפות, נשלט- שולט

כמיהה להשתייכות למקום בעל חשיבות דתית תוך כדי : בין זרות לכמיהה. יחסי הכוח והשליטה

  . גישה של זרות כלפי המקום כפי שעוצב בעת הנוכחית

חיזקו את הרצון לגבש חיים יהודיים בתוך מדינה , משחקי הכוח הללו בין הקהילה למדינה  

באופן (הראיתי כי הכיוון אותו בחרו רבני הקהילה בבואם לעצב את תחומי הכלכלה . יהודית

, חיזוק מאפיינים מטאפיזיים: הוביל אותם אל הכיוון המיסטי, )ספציפי לעומת תחומים אחרים

של העולם הבא בחיי היומיום ומחלישה הגדרה מסוג זה מדגישה את מקומו . פטליזם ופרישות

                                                           
  ). 92: ו"תשמ" (להיקבע בתורת ערך העומד על עצמו"ץ היא כן מנעה את האפשרות " אבל לפי כ8
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בד . בעיקר פעילות והשתתפות בעבודה ובפרנסה,  קיומיים-את היחס הדתי להיבטים החומריים

לאומניות ומסירות למדינה הדורשים , בבד צומחים בתוך הקהילה מושגים של אזרחות

יטה אותו אנו רטוריקה מסוג זה איננה משתמשת באותו סוג של כוח ושל. התייחסות קונקרטית

הופעתו של . לכן היא איננה משתקפת עדיין בכתבי הקהילה, מוצאים ביחס אל המישור הכלכלי

יכול להוביל עמו ) המצמצם את מושגי האורחות ומחזק מונחים של כוח ושליטה(שיח כזה 

, סוג זה של כמיהה ושיח. שינויים רבים בתחום העבודה והפרנסה וביחסים בין קודש וחול

ראינו גם בדבריהם של המאמינים עצמם המבקשים , "האורחות"ם לבטל את מושגי המבקשי

  .    שינוי ביחסי תורה ועבודה

  

  אידיאולוגיה של נסיגה מהגשמיות מול חרדת הקיומיות . ב

   

,  ס"תמוז תש (המודיעשהתפרסם בתוספת לעיתון !"  אשריך וטוב לך-יגיע כפיך כי תאכל"במאמר 

אל חוזר בתשובה השואל האם לעזוב את מקום עבודתו ולהקדיש עצמו אלירז . משיב מ, )'ח

  :הכותב מנסח את שאלתו כך. ללימוד

נכון ". עבודה"הייתי מאוד מבקש להכיר את גישתה של היהדות המאמינה לערך ה"

 עז רצוני לנטוש את מקום -מחד, הנני מצוי במרכזה של צומת דרכים, לרגע זה

וזאת מתוך מטרה למלא את ". כולל"למוד אינטנסיבי בעבודתי ולהכנס ראשי ורובי ל

 -  דלא- בידי אנשי- תרבות אבותי - החסר הגדול הקיים בי כתוצאה מגזילת תרבותי

אותם אלו שנצבו משך עשרות בשנים בראש הפירמידה החינוכית שבמדינת . מעלי

  מודע אנכי היטב לחובותי ההלכתיים כבעל וכאב באחזקת המשפחה-מאידך. ישראל

, והמצב נכון להיום הינו כזה שטרדות הפרנסה גוזלות שעות רבות מסדר יומי. 'שתחי

. א: לאור כל האמור אבקש לדעת. לימוד התורה, לדאבוני, כשהניזוק העיקרי הינו

האם רואה בו . מהי התייחסותה של היהדות האוטנטית לנושא זה של ערך העבודה

היכן בדיוק . ב? לי כדיעבד שבדיעבדאו או, כהכרח שלא יגונה, כמעשה שבלכתחילה

עובר הגבול הדק שבין הביטחון על מי שאמר והיה העולם לבין ההשתדלות המותרת 

  "? וההכרחית

  

  : להלן אציג מספר טיעונים מתשובתו

בניגוד לחינוכך הסוציאליסטי בעברך הקיבוצי הרי היהדות המאמינה רחוקה "

  ".  העומד בפני עצמומשום ערך נעלה" עבודה"מלראות בעצם המושג 

  

 על ברכיה - !" העבודה היא חינו"בין הגדרת מעלת הנהנה מיגיע כפיו לבין סיסמת "

שהרי !  אין ולא כלום-במחנה השמאל הישראלי, מספר דורות, חינכו משך שנים
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זמירות ספר תהילים לא באו כי אם לשלול השגת ממון בצורה בלתי כשרה או באופן 

  ". שוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריותפ"בבחינת , בלתי מכובד

  

 מעין אותה השקפת עולם אליה חינכו במחנה -כדת" עבודה"ראית ה…"

היהדות אינה , יחד עם זאת. ל" לא יכירנה מקומה בדברי חז-הסוציאליסטי

מתעלמת ולו לרגע קט מחשיבותה ונחיצותה של העבודה כמרכיב חשוב ויסודי 

כמס אותו פורע המין , כי אם כקנס, ונשגבאולם לא כערך נעלה . במהלך החיים

  "…האנושי על חטאו של אביו הקדמון

       

, בעמלו הרב, בעוד האדם הבלתי מאמין סבור כי כל הצלחתו מקורה בכוח שלו…"

כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל : "ב בבחינת"בכשרונותיו המבריקים וכל כיוצ

לעצמו את ההכרה הברורה כי בכל הרי לעומתו היהודי המאמין חייב לשנן , "הזה

עבודתו המאומצת אין הוא כי אם מתקין את המכשיר דרכו אמור להגיע אליו השפע 

  ! זאת ותו לא מידי. האלקי

  

ההדרכה העולה מן הכתבה מצביעה על חוזקה של הגישה החרדית השוללת את העבודה 

השקפת "עי כתגובת נגד להאידיאולוגיה מוצגת באופן חד משמ. החומרית בישראל של ימים אלו

עמדה זו מלמדת כי למרות השינויים ביחס לעבודה אותם הראיתי ". העולם הסוציאליסטית

הוא מופנה על , עדיין כאשר אדם מבקש המלצה לשאלה האם לעבוד או ללמוד, בעבודת מחקר זו

דות ההתנג, למרות הקושי הכלכלי. ידי הסמכויות הרבניות אל ברכי האידיאולוגיה האסקטית

חרדיים והתביעה הפנימית האידיאולוגיה המוצהרת של הרבנים נשארת זהה לזו -מגורמים בלתי

  ! עסוק בעבודת השם ופחות בעבודה חומרית-של מייסדי הקהילות החרדיות

כיצד נסביר את הדרישות העולות מן הדור הצעיר המתבטאות בכמיהה , לאור זאת

ליטאית בישראל הפכה משחקן שולי במדינה -הקהילה החרדית? לשילוב בין תורה ועבודה

הדרישה מכל חברי , בעקבות שינויים אלו. הן מספרית והן פוליטית,  הישראלית לפועל מרכזי

עומדת מול ביקורת חריפה הן מצד , הקיצוני' הפרישות ההגותית'הקהילה לממש את אידיאל 

נטישת חיי ). י הממצאיםכפי שהראיתי בפרק(חרדיים והן מן המאמינים עצמם -סקטורים בלתי

מעלה בראיונות ובשיחות , יחד עם הכמיהה להשתתף במסגרת המדינתית, החומר ובהם העבודה

והחשש ממה שצופן , עם המרואיינים באופן בולט את חרדת הקיום הפיזי שלהם ושל משפחתם

הילה המוצאת את ביטוייה בפתרון הנס בכתבי הסמכויות הרבניות של הק, חרדה זו. להם העתיד

. מקבלת משנה תוקף בויכוחים ובדיונים על המצב הכלכלי הקשה בו מצויה הקהילה בימים אלו
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קיומית מתחדדת כאשר מדובר בחייהם הפרטיים של המאמינים ובעיקר -הבעיה הכלכלית

  . הצעירים הנשענים על חסדיהם של גורמים רבים לשם קיומם

מעסיקה , בות ושילובם בשוק העבודההעולה מן הדיון בנושא גיוס בחורי ישי, מגמה זו

ויכוח זה הוא מן . רבות את החברה הישראלית ומהווה קונפליקט מרכזי בין חרדים לחילוניים

הקישור בין . הנושאים המרכזיים בזירה הציבורית של ישראל אשר איננו יורד מסדר היום

. ת של חברי הקהילהמגביר את הבעיות הקיומיו, השירות בצבא-היציאה לעבודה והשירות או אי

ואינני עובד , תורתי אומנותי"בטופס הבקשה לדחיית הגיוס מצהיר תלמיד הישיבה מדי שנה כי 

, בעקבות הסדר זה. 9"או עוסק בעבודה או בעיסוק כלשהם בין בתמורה ובין שלא בתמורה

תופעה של גידול במספר האברכים אשר יוצרים תלות במשק . א: מתעוררות מספר תופעות

יצירה של עוני מתפשט ורחב . ב, ראלי משום שהם מפחיתים את כמות המפרנסים בחברההיש

', תורתם אומנותם'של אלפי בחורי ישיבות אשר הצהירו כי " עבודה בסתר"תופעה של . היקף  ג

תופעות אלו מצביעות על הלחץ הכלכלי החריף בו מצויים . ל"ודחו בעקבות זאת את גיוסם לצה

כפי (לעומת הרצון העז , שים לעצמם עבודה על מנת להקל על משפחותיהםהמבק, חברי הקהילה

. לממש את האידיאולוגיה האסקטית ולהישאר בגבולות הקהילה) שהראיתי בפרקי הניתוח

מתוקף מצב זה גם ראשי הישיבות מעלימים עין וחותמים לבחורי הישיבות על טפסי הבקשה 

  . שוק העבודה בעתיד ומקטינים את יכולתם להשתלב ב10לדחיית גיוס

עולה הדילמה המרכזית בה מצויה החברה , ח ועדת טל אשר פורסם לאחרונה"מדו

ח ועדת "דוהפתרון ב. כמיהה להשתתפות תוך ניסיון לשמירת הגבולות והאמונה: החרדית ורבניה

או ( להחליט אם ישובו ללימודים בישיבה או לאחר שרות צבאי 24טל מציע לבחורי ישיבה מגיל 

ח בגיל זה יוכל בחור ישיבה לצאת למה "בהתאם לדו. מקוצר ישתלבו במעגל העבודה) חיאזר

בעקבותיה הוא יבחר בין השתלבות בשוק העבודה לבין המשך , "שנת הכרעה"שמכנים בדוח 

   .לימודים תורניים

                                                           
  . 1998, הארץ,  הנוסח לקוח מתוך מאמרו של שחר אילן9
  
חבה להר. משמעותו והשלכותיו על הקהילה לא נידון בעבודה זו בשל מורכבותו, ל" הנושא של דחיית הגיוס לצה10

  :'בנושא זה ר
Stadler, N. & Ben-Ari, E. "Other-Worldly Soldiers? Ultra-Orthodox Views of Military Service in Contemporary 
Israel", Forthcoming.   
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ח פרסמה מאמרים רבים אשר רובם ככולם מעלים "העיתונות הישראלית בעקבות הדו

כך למשל פותח שחר . ח"חרדי למסקנות הדו-מות וחוסר הנחת של הציבור הלאהדיל, את הבעיות

  ":הגמל של ועדת טל"את כתבתו ) 200 ביולי 9, הארץ(אילן 

     

מתן אפשרות , ההמלצה המרכזית והמהפכנית של ועדת טל היא שנת ההכרעה"

ה הם בתום שנת ההכרע.  בלי שיגויסו23לבחורי הישיבות לצאת ללמוד או לעבוד בני 

או אזרחי ) ארבעה חודשים(יוכלו לחזור לישיבה או לעשות שירות צבאי מקוצר 

הם בחרו בכיוון . חברי הועדה ידעו ששנת ההכרעה תגדיל את חוסר השוויון). שנה(

הזה כי הגיעו למסקנה שאין דרך לגייס את בחורי הישיבה בכפייה והתמקדו בניסיון 

  " …ים בשוק העבודה ובחברה הישראליתלשלב מספר רב ככל האפשר של גברים חרד

  
, חרדית מודאגת בעיקר מן ההשלכות החברתיות- מן העיתונות עולה כי החברה הלא

במחקר זה התמקדתי בשיח . המוסריות והכלכליות של אי גיוסם ואי עבודתם של חברי הקהילה

פתרונות כגון ח מלמד כי "מן הצד החרדי הדו. הפנימי של הקהילה על נושאים של עבודה ופרנסה

אינם הגורמים המהווים , שינוי בתקופה ומשך הלימוד וסיבות אחרות, השתתפות מקוצרת בצבא

את ההסבר העיקרי לביקורת הפנימית המופנית כלפי האידיאולוגיה הנזירית של הקהילה 

כפי שגובשה (האידיאולוגיה הלמדנית ,  כפי שהראיתי בפרקי הממצאים, להפך. והקריאה לשינוי

אידיאולוגיה זו . חזקה גם בקרב המרואיינים הביקורתיים ביותר") דור המייסדים"ידי על 

. והיא טבועה עמוק במחשבה הדתית של רוב חברי הקהילה, מושרשת ומעוגנת בכתבי הקודש

נעוץ במישור הקיומי ולא בשבר אידיאולוגי או , השיח על העבודה והשינוי ביחס אליה, במובן זה

הלחץ הקיומי אשר יוצרת המחשבה הדתית כלפי עולמות . מדינה המודרניתבניסיון להשתלב ב

כפי שהראיתי לאורך המחקר . הוא הגורם המרכזי לשינוי, החול כפי שהתגבשה למן קום המדינה

לחץ זה יוצר דרישה לשינויים אמונתיים ומחשבתיים בקהילה כיום תוך פניה אל מקורות 

  . אלטרנטיביים ומרכזיים

, אשר אמורים לממש את האידיאולוגיה הנזירית, בעיקר בחורי הישיבות, חברי הקהילה

. לבלתי אפשרית' מגני החומות'מצויים בלחץ כלכלי יומיומי קשה אשר הופך את משימתם כ

אך , התפישה המטאפיזית המוענקת לדור הזה ולייעודו אומנם חזקה ומקובלת בקרב כולם

ה שאלת הקיום היומיומי במובן היסודי והבסיסי סדקיה מתגלים ונחשפים לעין בכל פעם שעול

החרדה מן המצב הכלכלי היא אשר . כמו גם שאלת שיפור תנאי החיים של חברי הקהילה, ביותר

לחצים כלכליים מסוג זה יתבטאו . יוצרת את הלחץ הכבד ביותר על הסמכויות הרבניות בקהילה
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חרדיות -מצדן של קבוצות בלתיבתוך הכתבים של הקהילה ללא כל קשר לתביעות החברתיות 

  .  בישראל לתרומה והשתתפות

  

  בישראל וחיפוש אחר אלטרנטיבות מוסדיות" בעלי הבתים"מוסד " ביטול. "ג

    

בנוסף למשחקי הזהות העוברים מזרות לכמיהה ובנוסף להסבר לגבי החרדה הקיומית   

ניתן להוסיף את ההסבר ,  אנטי חומרית אשר עוצבה בקהילה-הנובעת מן האידיאולוגיה הדתית 

ההסבר מראה כי בעיית הקיום של הקהילה טמונה בחוסר במוסדות דתיים . היסטורי-המוסדי

הסבר זה יכול להתחדד כאשר אנו מביטים על המוסדות . יציבים שיתמכו בחברת הלומדים

המסורתיים שהיו מקובלים בגולה וחוסר היכולת של המוסדות הרבניים הקיימים לגבש להם 

בגולה התבססה חלוקת העבודה הדתית בין בעלי הבתים , כפי שראינו. יפים מקומייםתחל

). ה ואחרים"תשנ, שטמפפר; 1991, אטקס; 1987, פרידמן; ט"תשנ, ץ"כ(לאליטה של למדנים 

הוגדרו בתוך מערכת מוגדרת של חליפין בין , תגמולים דתיים מן הלימוד או מן העבודה, כלומר

בנה של קהילות יהודיות בגולה מלמד כי היכולת לשמר כלכלית את הישיבה עיון במ. העובד ללומד

, כלומר. נבעה מהבטחת תגמולים דתיים לאלו התומכים בתלמידי חכמים, והלומדים בה

הלומדים . בעבודתם החומרית השתתפו בעלי הבתים בתגמולי מצוות הלימוד של בחורי הישיבות

.  המפרשים ונשאו משרות דתיות בכירות לאחר מכןהיו קומץ של עילויים אשר התמחו בלימוד

יכולתם של למדנים אלו להתקיים נבעה מהמוטיבציות הדתיות אותן חיזקו הרבנים על מנת 

, בדרך של הבטחת תגמולים לעובדים על פי עקרון ההדדיות. לאפשר את המשכיות מפעלם

בד וכסף ותמיכה חומרית   גאולה לעו-התאפשרו חליפין של תגמולים טרנסצנדנטיים וחומריים

  . ללומד

הקהילה הליטאית בארץ עוסקת ביצור ובחיזוק של אידיאל הלמדן , כפי שהראיתי  

וזאת למרות הפרדוכסים שחזון זה יוצר במציאות היומיומית ולמרות אי הלימתו , האסקטי

 לא הצליחה הקהילה בארץ, בתהליך זה). כך לפי השקפתם(למחשבה הדתית היהודית המקובלת 

לכן נותרה הקהילה ללא . ליצור תחליף מוסדי יציב ולגיטימי שיתמוך בלמדנים ובתפקידם הדתי

. אינטרינזית לתמיכה בחברת הלומדים שהם עצמם יצרו-קבוצה חברתית בעלת מוטיבציה דתית

עומדת בשנים האחרונות במרכז , אשר אושרה על ידי בן גוריון, התמיכה הממשלתית בלומדים

הלכה וגדלה בעיקר משנות ) בעיקר קצבת ילדים(התמיכה על ידי קצבאות . הדיון הציבורי

ההתנגדות לתמיכה זו מתחזקת בקרב קבוצות רבות הקוראות ). 2000, מישר ומנסקי(השבעים 
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. תגר על המשך קיומה של חברת לומדים הפטורה מצבא ועבודה ומהווה עול כלכלי על המדינה

ת עובדים אשר יכולה לשמש תחליף לקבוצת בעלי הבתים מתחים אלו מלמדים כי אין עוד קבוצ

  . ההיסטורית אשר תמכה בלומדים בכל התקופות על בסיס רוחני

זאת משום שהובטחה להם , בעלי הבתים היוו בעבר קבוצה בעלת מוטיבציה דתית גבוהה  

 קבוצת הלמדנים הנתמכת הייתה קטנה. גאולה ומקום בעולם הבא באמצעות תיווכו של הלמדן

התיווך השלים את התמונה וחלוקת העבודה . ובעלת פריבילגיות מתוקף קבלת הדת כערך קהילתי

מעמדה של הקהילה בחברה הישראלית כקהילה נפרדת המבקשת ? ובארץ. הייתה פשוטה וברורה

בד בבד עם הוצאת תחום העבודה מידי הגברים . לשמר חיים אורתודוכסיים לא התקבל בברכה

הבינו הסמכויות הרבניות כי יש לגבש ארגון חדש אשר אמור להחליף , דנייםוחיזוק החיים הלמ

תפישה זו יכלה להבנות רק על ידי גיבוש מודל חדש של חלוקת עבודה .  את מוסד בעלי הבתים

אשר יכולה , הנשים היוו קבוצה בעלת מוטיבציה דתית גבוהה הנושאת בעול הפרנסה. בקהילה

בניגוד לחלוקת העבודה עם בעלי הבתים למן ימי , אבל. ח לחומרלשמור על האיזון בין חיי הרו

הוצאת האישה לעבודה מהווה איום על המוסד המשפחתי ועל , הביניים שיצרה איזון חברתי

- דווקא מצד הגברים, לכן אנו מוצאים התנגדויות רבות למערכת היחסים הזאת. מעמדו של הגבר

כמו כן ראינו כי הדור . ויות בכתבי הרבנים עצמםלכן גם מצאנו סדקים והתנגד. הלמדנים עצמם

הוא גם המבקר הגדול של האידיאולוגיה , שאמור לממש את אידיאל האסקיזה ביתר שאת

בחורי הישיבות , למרות הבנתם את המצב החברתי במדינה. הקיימת ושל חלוקת העבודה

ים רואה הדור המגש. מרגישים איום רב הנובע מן האידיאולוגיות המקובלות היום

. בספיריטואליזציה של העבודה פרשנות בלתי הולמת מבחינה דתית ומבחינת יחסיהם עם המדינה

הפרובלמטיקה אותה הם מוצאים בתמונת עולם זו מאיימת עליהם כגברים למדנים ומחזקת את 

מניתוח דברי המרואיינים עולה דילמה קשה המראה כי , יחד עם זאת. החרדה הקיומית שלהם

דרך אחת דורשת : ם בעצם מול בחירה בין שתי דרכים אשר אינן ניתנות להגשמה מלאההם מצויי

חיי עוני ודוחק , המשלבת תלות מוחלטת באל, נסיגה מן העולם הזה ואימוץ אמונה פטליסטית

גישה . הדרך השנייה משלבת עבודה גשמית עם לימוד תורה. כלכלי יחד עם תגמולים דתיים רבים

הוא בעל רצון , קובל במקורות ומניחה כי הפרט אחראי על קיומו הפיזיזו חוזרת לפירוש המ

בחירה בעמדה זו נתפשת כירידה ברמת הדתיות אשר , מצד שני. חופשי ויכולת לפעול בעולם הזה

  . עלולה לחזק תחושות של אובדן זהות שיובילו להרחקה מגבולות הקהילה

אלי מעמידה את הקהילה מול שתי הבחירה בדתיות קפדנית כפי שעוצבה בקונטקסט הישר  

מציאת אלטרנטיבות של תמיכה שאינן ממשלתיות ואינן מסתמכות על עבודת , ראשית: בעיות
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האיום הגדול . ההתעוררות של בחורי הישיבות, שנית. הנשים בלבד שיתמכו בקהילת הלומדים

ורי הישיבות אשר לאידיאולוגיה הקיימת בקהילה והשינוי מולו היא ניצבת כיום יבוא דווקא מבח

ביקורתם הרבה כלפי הדתיות המקומית שהתגבשה והסמכויות המבטאות . אמורים לממשו

כמו גם בקיאותם בכתבי הקנון מעלה שאיפות להחזיר את האיזון המגולם בערכי תורה , אותה

  . ועבודה והשתלבות בחיי הכלכלה של המדינה תוך שמירה על ייחודיות דתית

  

  תוח משווהסיכום והערות לני. 4

  

מאפשרת את גיבושה של שיטה הבאה  , הבעיה שהוצגה במחקר והדרך בה היא טופלה  

במחקר זה יכולתי רק לרמוז על כיוונים . לבחון קהילות דתיות שונות מפרספקטיבה השוואתית

אך כיוון השוואתי יכול במידה רבה להוליד הסברים רחבים יותר לתופעת הדתיות , אלו

גישה מסוג זה תתמקד בעיקר בשינוי ביחסה של המחשבה הדתית . וכחיהמתחזקת בעידן הנ

לשם כך עלינו להתבונן על תמונות . למושגים שונים הטבועים בהגדרת הגשמיות והעולם הארצי

המתפרקות ומובנות מחדש בתוך פרשנותן , כתמונות דינאמיות, העולם הצומחות בדתות השונות

  ). ם והן הקונטקסטואליםהן הגלובליי(לתנאים המשתנים סביבן 

השאלה הנשאלת כאן . אפשר להשוות ממצאי מחקר זה למקרה של תנועת תורה ועבודה  

כיצד הוא שונה מן הרקע והתגובה של הקהילה ? דתי זה" פתרון"היא מהוא הרקע לצמיחה של 

שאלה ודיון מסוג זה מחזקים את חשיבות ההבנה של הקונטקסט בו צומחות .  הליטאית בישראל

מבקש להציג את החייאת , בספרו בין דת לאידיאולוגיה) 1990(פישמן .  תגובות ופרשנויות דתיות

הוא מראה כיצד לובשת הדת דמות מודרנית ). 1990:5(הדרך המקראית לישועה נפשית ביהדות 

טוען פישמן כי , בהמשך להנחות של זומברט וובר. תוך התייחסות חיובית לחיים הכלל אנושיים

,  הלגיטימיים של התרבות היהודית המסורתית ניתנת אפשרות לפרטים ולקבוצות דתיותבגבולות

לפתח סמלים דתיים חדשים ולפרש פירוש חדש את התרבות , החסרים סמכות דתית ממוסדת

של תנועות , כושר זה נבחן על פי פועלן המחדש לדעתו). 1990:6(הדתית על פי ערכי ההווה 

תורה עם דרך "תחילה :  והעשרים19 - ות האורתודוכסית במאות המודרניזציה שקמו בקרב היהד

ולבסוף הקיבוץ , בעיקר במזרח אירופה ובארץ ישראל, לאחריה הציונות הדתית, בגרמניה" ארץ

לא היה באפשרותי בעבודת הדוקטורט להשוות באופן שיטתי גישות אלו לממצאים ). ט' עמ(הדתי 

את ניתן למשל להשוות את ממצאיו של פישמן לגבי יחד עם ז. לגבי הקהילה החרדית ליטאית

ואשר הקנו מעמד , על מנת ללמוד על ההבדלים בין הגישות אשר צמחו בארץ, הפועל המזרחי
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בהתיישבות , בפעילות כלכלית ראשונית: בכורה לעשייה הכרוכה בבניין החיים הלאומיים

מוש הממחיש את ההבדלים שי, פישמן מתאר כיצד השתמשו אלו בסמלי העבר שלהם. ובביטחון

  :בין זרם זה לזרם החרדי ליטאי

  

האירו להם , שנתפעמו מתוך זיקה למקורות הקדומים, חוויותיהם של צעירים אלה"

סדרי החברה "הרבדים ההיסטוריים הציגו את . תמונת עולם דתית אחדותית

 סדר חיים המבוססים על העבודה הגופנית והצדק החברתי, העתיקים של עם ישראל

הדמויות הדתיות היוצרות של , זאת ועוד". כפי שהם מתוארים בתורה ובנביאים

שראו את עצמם שותפים , רבדים אלה שימשו קבוצות התייחסות לפועלים הדתיים

  ). 1990:62, פישמן" ( ממשיכי דרכן במישרין-בהוויה לדמויות אלו במרחב הזמן

  

  :סימבולייםניתן להשוות את אף את יחסם אל הממדים המיתיים וה

במישור . הרבדים המיתיים הוארו בתודעה הדתית מבעד למנסרת סמלים קבליים"

השתתפות בבניין ; הלאומית" הגאולה"אחד ִנְתַחיּו רבדים אלה בתודעה מכוח 

למקור הגיאוגרפי " השכינה"החברה הלאומית סימנה את ראשית שיבתה של 

דתית את הרבדים תפסה התודעה ה, במישור האחר. המהותי בארץ ישראל

מבעד למינסרה של הסמלים , וגם את הסמלים הקבליים השקועים בהם, המיתיים

, "הסוציאליות העברית המקורית"ומצאה בהם את , הסוציאליים החילוניים

  ).1990,62, פישמן" (המבטאת את הסדר האלוהי הצרוף

  

  :       כדלקמן, זרם זה פירש את מושג העבודה באופן שונה לחלוטין מהקהילה החרדית

צוינו באידיאולוגיה של , הלאומיים והסוציאליסטיים, הסמלים הדתיים החדשים"

ציינה אך היא " תורה ועבודה"בסיסמא " עבודה"בסמל אב של " הפועל המזרחי"

בעזרת מקורות הדת " תורה"בבחינת " עבודה"במישור הסמלי הוארה ". תורה"

, אדרבה. מושג חדש אצלנו] אינה[העבודה …אין אנו באים לחדש: "הספרותיים

גדול הנהנה "…"יגיע כפך כי תאכל אשריך וטוב לך "…מושג זה משרשי היהדות הוא

ואילו במישור ". העבודה מצוה עלינו מן התורה"…"מיגיע כפיו יותר מירא שמים

שנוצקה לתוך הנורמות , הנורמטיבי חברתי נתפסה העבודה כחיות אלוקית

  ).     1990:66, פישמן" (וציאליסטייםוהתפקידים החלוציים והס

  

בהמשך לדוגמא זו ולהשוואות אפשריות אחרות על מנת ליצור מודל השוואתי אשר ילמד אותנו 

. על הווריאציות השונות הנרקמות בין הדתות הצעתי במחקר זה להתמקד ביחס למושגי העבודה

' תמונת עולם'רכבת ה. העבודה היא קטגוריה אחת ממרכיבי תמונת העולם של כל תרבות

מאפשרת כניסה לתוך מערכת מושגים שבאמצעותה תופשים בני האדם את המציאות ובונים את 

) 1993:22(גורביץ , תמונת העולם של אנשי ימי הבינייםבספרו .  דמות העולם הקיימת בתודעתם



  304

, שותפות, פרט: מפרט את הקטיגוריות החברתיות המרכיבות את השקפת העולם בכל תרבות

כל אחת מן הקטיגוריות הללו ניתנת . צדק וכדומה, משפט, חוק, חירות, רכוש, עושר, עבודה

לבדיקה יחד עם חיבורה עם המרכיבים השונים הבונים את המחשבה הדתית המתגבשת בקבוצה 

  . המאגי וכדומה, המיסטי, הקדוש: או תנועה בתקופה מסוימת

ת או את החלשתה כמו גם את מחקר זה הראה כי על מנת להבין את התחזקות הד  

ניתן לבחון את דרכי ) במונחיו של ברגר(האסטרטגיות שהיא בוחרת על מנת לפעול בשוק התרבותי 

התבוננות בחיבורים הטבועים בדת והשיטה . הבניית תחומי העבודה בכתביה ותרגומם להתנהגות

גוריות משמעות יכולה להצביע על היווצרותן של קטי, המוגדרת לתחום העבודה בזמן נתון

ופרקטיקות מגוונות אשר הן תולדה של שילובים חדשים של ממדים טרנסצנדנטיים שונים עם 

ממדים המתפרשים ובאים לידי ביטוי התנהגותי שונה בכל דת : ממדים הכלולים בעולם הארצי

או כל (עם מושג העבודה ) במחשבה ובפרקטיקה(יחסי הקטיגוריות הדתיות השונות . בזמן נתון

כך . יכולים להוביל לצמיחתם של מאפיינים שונים בין הדתות ובתוכן) טגוריה חברתית אחרתק

למשל תתכן יצירת שיטה הדורשת הפרדה רבה ככל האפשר בין הביטויים והפעולות השייכים 

. לבין מה שמוגדר באותה עת כגשמי) מדיטציה וכדומה, טקס, תפילה: כגון(לעולם הקדוש 

תוך כדי ) עבודה- אי(מתגבש שיח המתנגד לעבודה , תי במחקר זהכפי שהראי, במקרה זה

היא . שיטה מסוג זה מובילה לווריאציות התנהגותיות שונות ומגוונות. מיסטיפיקציה של חיי הדת

אפשרות נוספת היא . יכולה להוביל להתערבות בפרקטיקות כלכליות או להימנעות מוחלטת מהם

, מעויות המשתייכות על פי המסורת הקנונית כתחום גשמיהחדרה של ביטויי קדושה לפעולות ומש

כאן עולה האפשרות להפיכת העבודה לשדה של . תוך ביטול ההפרדה המסורתית ביניהם

יצירה מסוג זה מפתחת גישה התנהגותית המדגישה את ההיבטים של . קונטמפלציה ושיח עם האל

ואליים בחיי היומיום של לכן מתחזקים ממדים ריט. פולחן האל ומגדירה אותם כעבודה

הצורך או התביעה הדתית לעסוק בעבודת כפיים או כל עבודה גשמית , המאמינים ופוחת הרצון

, כיוון אחר ילווה ביציקת ביטויים שהיו שייכים לעולם הגשמי אל תוך העולם של הקדוש. אחרת

קום קדוש כאן תתכן הגדרה של מקום אשר על פי המסורת נחשב מ. מה שמקנה להם ממד חדש

או מוסד שלא הוגדר כקדוש יתקדש בזמן מסוים ויהפוך מוסד , למרכז של יוזמה ופעילות כלכלית

פרשנות מסוג זה יכולה להוביל לסוגים שונים של אקטיביזם וחוסר אקטיביזם לא רק . פיננסי

אלא גם ) אקטיביזם אסכטולוגי, פולחנים, צומות, סיגוף, תשובה: כגון(במישורים הדתיים 

השוואת קטיגוריות אלו בדתות שונות יכולה . פוליטיים וכדומה, כלכליים: מישורים אחריםב

  . להאיר מחדש את השאלות בדבר הדתיות הצומחת בעידן של הבשלת מאפיני המודרנה
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הבנת אמונות דתיות דרך קטיגוריות חברתיות שונות מחייבת יצירה של גישה מתודולוגית   

  :למספר גורמיםוטכניקות פרשניות הרגישות 

גישה מסוג זה צריכה לבחון את מאגר הטקסטים הנוכחיים מהם : מרכזיות הטקסט ומעמדו  .א

לשם כך עלינו לבחון את יחסה של כל קהילה . ניזונה הקבוצה הנחקרת ואלו שעיצבו את עברה

הסמלים והמיתוסים שהיא , או קבוצה למאגר הטקסטים המקודשים לה ואת ההיגדים

כך למשל עלינו לבחון האם היא פונה למאגר . א בונה שיח חדש למאמיניהמדגישה בזמן שהי

, לסיפור הבריאה או ליצירה הנובעת ממנה, הטקסטים המקודשים או למסורת הפרשנית

  ? לאגדות או למיתולוגיה

תמונת העולם של קבוצה או קהילה דתית מותווה על ידי קבוצת : הבדל בין פרשנויות לטקסט  .ב

לאור זאת יש להשתמש בכלים . תיבה וביצירת נורמות התנהגותיותמומחים העוסקת בכ

אלא גם , מחקריים אשר יכולים להעלות לא רק את הגישות השונות של הסמכויות הדתיות

קבוצות וקהילות בנות זמננו מהוות הזדמנות . מאמינות לשיח זה/את היחס של המאמינים

נאומים וכדומה מול עינו , תייםכתבים ד, דרשות: ייחודית לבחינתם של טקסטים כגון

עימות זה יכול להעלות היבטים וזוויות נוספות לדתיות המתגבשת . הבוחנת של המאמין עצמו

מאפשר יישום של גישות אשר משלבות , ניתוח של קהילות או תנועות דתיות בנות זמננו. כיום

דש על ידי בניתוח את התרגום של המאמינים לקודים הדתיים אשר מוגדרים כל פעם מח

, בניגוד לניתוח של מקורות היסטוריים, כלומר. הסמכויות הדתיות בקונטקסט חברתי מסוים

. ניתן ליצור במקרים אלו עימות בין המאמין לשיטה שהוגדרה על ידי סמכויות דתיות שונות

, הבנת נקודת מבטו של המאמין לאור גישתם של הסמכויות יכולה ללמד אותנו על התנהגותו

 יומו ועל העדפותיו לאור הטקסטים הקלאסיים והפירושים הסמכותיים העולים על סדר

קסטות ואמצעים אלקטרוניים שונים , נאומים ציבוריים, פמפלטים, דרשות, בספרי דת

, היחס של המאמין ליצירות הדתיות המגוונות הללו המאפיינות את הדת בעידן זה. וכדומה

  .  ין המשתנה של הדתותיכול להעלות מסקנות שונות ביחס לאופי
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VII.רשימה ביבליוגרפית   

   

הוצאת : תל אביב. הישיבה והחינוך המסורתי בספרות ההשכלה העברית. 1996. מ, אביטל

  . רשפים

  

הוצאת הקיבוץ : אביב-תל. משנתו החברתית והמדינית של קרל מרכס. ז"תשכ. ש, אבינרי
  . המאוחד

  

  . אקדמון: ירושלים. מילון מונחי הסיפורת. ח"תשל. י, אבן

  

  . הוצאת קריית ספר: ירושלים. קונקורדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים. 1982. א,  שושןאבן

  

  .  159-217' עמ, הוצאת אספקלריה: ירושלים, אספקלריה, "פרנסה. "ו"תשנ. א. ש, אדלר

  

, "בציונות ובישראליות, נוכחות המיתוסים ביהדות: מבוא. "1997. ס. ר, ויסטריך. ד, אוחנה
, הוצאת הקיבוץ המאוחד: ירושלים). עורכים. (ס. ר, וויסטריך. ד, אוחנה,  וזיכרוןמיתוס: בתוך
  . 11-37' עמ

  

 .1984. צ, ברס: בתוך, "מן האסכולסטיקה הנבואית לאפוקליפטית. "1984. ב, אופנהיימר
  . 27-72' עמ, הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים. משיחיות ואסכטולוגיה

  

. ש, ספר היובל ליצחק בער: בתוך, "ל"זיס ויסורים בתורת חזאסקי. "א"תשכ. א. א, אורבך
   .48-68' עמ, החברה ההיסטורית הישראלית: ירושלים, )עורכים(אטינגר ואחרים 

            

  . מאגנס: ירושלים. פרקי אמונות ודעות, ל"חז. ו"תשל. א. א, אורבך

  

  . 144-170: ב"י, תחומין, "כלכלה והלכה. "א"תשנ. י, אחיטוב

  

, )עורך(גרוס . נ, יהודים בכלכלה: בתוך, "פעילותם הכלכלית של היהודים. "ה"תשמ. ש, אטינגר
  . 9-12' עמ, ר"הוצאת מרכז זלמן שז: ירושלים

  

  . הוצאת יד יצחק בן צבי: ירושלים. ליטא בירושלים. 1991. ע, אטקס

  

רת ומשרד האוניברסיטה המשוד: אביב-תל. תנועת החסידות בראשיתה. 1998. ע, אטקס

  .הביטחון

  
מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים. דמות ודימוי-הגאון מוילנה, יחיד בדורו. 2000. ע, אטקס

  ). מהדורה שלישית(ישראל 
  

  . הוצאת שוקן: ירושלים ותל אביב. היבטים חדשים, קבלה. 1993. מ, אידל
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ירושלים ותל . ם מלאכותימסורות מאגיות ומסטיות ביהדות על יצירת אד, גולם. 1996. מ, אידל
  . הוצאת שוקן: אביב

  

  . 25-42:36, מדעי היהדות,  "מיסטיקה יהודית ומאגיה, יהדות. "ו"תשנ. מ, אידל

  

רבנים ומקובלים בתפישתו הפנומנולוגית של גרשם שלום : כרחוק מזרח ממערב. "1997. מ, אידל
הוצאת : ירושלים). עורכים. (ס. ר, וויסטריך. ד, אוחנה, מיתוס וזיכרון: בתוך". את היהדות

  . 73-87' עמ, הקיבוץ המאוחד
  

, 2000ישראל לקראת שנת :  בתוך, "הערות על החברה הפוסט מודרנית. "ו"תשנ. נ.ש, אייזנשטדט
   .19-27' עמ, מאגנס: ירושלים).  עורכים. (ב, פז-וקני. מ, ליסק

  

  .הוצאת מאגנס: םירושלי. החברה הישראלית בתמורותיה. ט"תשמ. נ.ש, אייזנשטדט

  

. מעמדו של הפועל השכיר ויחסי עובדים ומעבידים בספרות התלמוד והמדרש. מ"תש. מ, איילי
  . האוניברסיטה העברית ירושלים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

  

  .  הוצאת יד לתלמוד: גבעתיים. ל"מלאכתם ומעמדם בספרות חז, פועלים ואומנים. 1987. מ, איילי

  

  .הוצאת עם עובד: תל אביב. בין רציונליזם למיסטיקה, הרב קוק. 1990. ב, יש שלוםא

  

  .הוצאת עם עובד: אביב-תל. מעולמן של נשים חרדיות: משכילות ובורות. 1992. ת, אלאור

  

  . הוצאת עם עובד: תל אביב. נשים ואוריינות בציונות הדתית, בפסח הבא. 1998. ת, אלאור

  

  .מאגנס: ירושלים. ד"תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב. ב"תשמ. ר, אליאור

  

.  י. ד, אריאל, ?ברוך שעשני אישה: בתוך, "עלמה יפה שאין לה עיניים. "1999. ר, אליאור
  . 37-56' עמ, ידיעות אחרונות ספרי חמד: תל אביב). עורכים. (י, מזור. מ, לייבוביץ

  

  .ם עובדע: אביב-תל. דיוקן-הצבר. 1998.  ע, אלמוג

  

  . הוצאת ראובן מס: ירושלים. העבודה במקורות. ה"תשמ.  מ, אסף

  

, ינון, שלטון החוק בחברה מקוטבת: בתוך, "היבטים סוציולוגיים: קנאות יהודית. "1999. ג,ארן
  .   63-76' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים). עורך. (א
  

  .יית פועליםספר: תל אביב. הדיבר ברומן. 1989. מ, באחטין

  

:  בתוך, "האגדה הבבלית כעדות לתמורה בהלכה הבבלית: הנזיר הנשוי. "ה"תשנ. דניאל, בויארין
מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים, )עורכת. (יעל ע, אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות

  . 77-94' עמ, ישראל
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כיוונים חדשים ". נים ומשמעויותתכ-הערצת קדושים בקרב יוצאי מרוקו בישראל. "1984. י, בילו
  .מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. 44-50: 8, בחקר הבעיה העדתית

  

." על המיסטיפיקציה של הבאבא סאלי: קדוש בצומתי משמעויות. "1997. א, ובן ארי.  י, בילו
, קיבוץ המאוחדהוצאת ה: ירושלים). עורכים. (ס. ר, וויסטריך. ד, אוחנה, מיתוס וזיכרון: בתוך
  . רטז-קנה' עמ

  

  . 39-47' עמ, דעת, "הפרישות בספר חסידים. "ג"תשמ. ח, בן ארצי

  

אוניברסיטת תל : תל אביב. עבודת גמר בחוג למקרא. נזירות במקרא. 1970. יוסף, בלומנקרנץ
  .אביב

  

  .מוסד ביאליק: ירושלים. ם"התפילה במשנתו ההלכתית של הרמב. 1994. י, בלידשטיין

  

מחקרי ירושלים , "נפלאות וניסים: פואטיקה היסטורית וחילוף סוגתי", ב"תשנ.  עמוס דבן
  . 29-59' עמ, יד-יג, בפולקלור יהודי

  

  .  מאגנס: ירושלים. הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו. 1984. י, עמי-בן

  

חינוך  ".עולמם הרוחני ומשנם החינוכית של מייסדי הישיבה הליטאית. "ח"תשל. י, ששון-בן
  .  רטז-קנה' עמ, משרד החינוך והתרבות: ירושלים, האדם וייעודו

  

  .מוסד ביאליק: ירושלים. הגות והנהגה. 1959. ה. ח, ששון-בן

  

  . עם עובד: תל אביב. רצף ותמורה. 1984. ה. ח, ששון-בן

  

  .   מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים. דת וכלכלה.  1995, )עורך. (מ, בן ששון

  

  .מוסד ביאליק: ירושלים. ישראל בעמים. 1955. י, בער

  

  . 134-162' עמ', ספר השנה ב, בר אילן". תלמוד תורה ודרך ארץ". 1964. מ, בר

   

  .אילן-הוצאת אוניברסיטת בר. פרקים בחיי הכלכלה, אמוראי בבל. 1982. מ, בר

  

הגות , " הוגים חרדייםתפישת החירות של שני: רצון אמיתי או יצר הרע. "ט"תשנ. ב, בראון
  . 97-125: 1, בחינוך היהודי

  

  .מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים. עדה ודיוקנה. 1990) 1986. (מ, ברויאר

  

רמת ). עורך. (מ, ברויאר, תורה עם דרך ארץ: בתוך". אורתודוכסיה ותמורה. "1987. מ, ברויאר
  . 85-96' עמ, הוצאת אוניברסיטת בר אילן: גן
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תנועת : הדת והחיים: בתוך, " משכיל ליטאי מול המודרנה-מרדכי אהרן גינצבורג. "1993. י, לברט
,  מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים, )עורך(אטקס . ע, ההשכלה היהודית במזרח אירופה

  .  109-125' עמ
  

". ל החסידותהביקורת המשכילית על היבטיה הכלכליים ש? לאן הלך צרור הכסף. "1995. י, ברטל
  . 375-386' עמ, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים). עורך. (בן ששון מ, דת וכלכלה: בתוך

  

. תורה עם דרך ארץ: בתוך". הישיבה התיכונית ושיטת תורה עם דרך ארץ. "1987. מרדכי, לב-בר
  . 237-256' עמ, הוצאת אוניברסיטת בר אילן: רמת גן).  עורך. (מ, ברויאר

  

. בן ששון מ, דת וכלכלה: בתוך, "היהודים והתפתחות הקפיטליזם, היהדות. "1995. א, קאיבר
  .  53-63' עמ, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים). עורך(
  

אשנב , "מסורות רפואיות יווניות והשפעתן על תפיסת האישה בימי הביניים. "ה"תשנ. רון, ברקאי
, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים). עורכת. (י,  עצמון,לחייהן של נשים בחברות יהודיות

  . 115-142' עמ
  

  . הוצאת שוקן: ירושלים ותל אביב. שיח אהבה.  1981. ר, ברת

  

התמורות בתיאוריה היהודית של מרכס : קפיטליזם ומיעוט-פאריה, קפיטליזם. "1995. ד, גוטויין
מרכז : ירושלים). עורך. (בן ששון מ, דת וכלכלה: בתוך, "על הדיון במאפייני הכלכלה היהודית

  .65-76, זלמן שזר לתולדות ישראל
  

. ב, פז-וקני. מ, ליסק.  2000ישראל לקראת שנת : בתוך, "השסע הדתי. "ו"תשנ. ע, גוטמן
  . 61-73' עמ, מאגנס: ירושלים). עורכים(
  

בית ההוצאה , אקדמון: שליםירו. תמונת העולם של אנשי ימי הביניים . 1993) 1972. (א, גורביץ
  . של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית

 
  . 9-44: 4, אלפיים, )"אנתרופולוגיה ישראלית(על המקום . "1991. ג. וארן. ז, גורביץ

  

הספרייה : ירושלים, )עורכים. (ל.א, ושוחט. ה.ש, ברגמן. ד גורדון"כתבי א ,1947. ד.א, גורדון
  .הציונית

  

ר יוסף "המושג ישיבה וייחודה של הישיבה הליטאית בעיני הרב ד. "1987. מרים, ליבךקר-גיליס
הוצאת אוניברסיטת בר : רמת גן). עורך. (מ, ברויאר, תורה עם דרך ארץ: בתוך, "צבי קרליבך

  . 147-162' עמ, אילן
  

  . בית הוצאה כתר: ירושלים. פרשנות של תרבויות, 1990) 1973. (ק, גירץ

  

,  המיתוס ביהדות: בתוך, " מסת פתיחה-נוכחותו הבלתי נמנעת של המיתוס. "1996. א, גרינולד
  . 1-14' עמ, גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן: שבע-באר). עורכת. (פ, חביבה

  

, המיתוס ביהדות: בתוך, " המחקר והמציאות ההיסטורית-המאגיה והמיתוס. "1996. א, גרינולד
  . 14-28' עמ, גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן). תעורכ. (פ, חביבה

  

  . מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים.  האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית. 1998. מ, דהאן
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  . מוסד ביאליק: ירושלים. במפנה הדורות. ב"תשל. ב, דינור

  

: בתוך, "מאה השלוש עשרהראשיתו של המיתוס המשיחי בתורת הקבלה של ה. "ד"תשמ. י, דן
  . 239-252' עמ, הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים). עורך. (צ, ברס.  משיחיות ואסכטולוגיה

  

: 11קובץ , אלפיים, "חיזיון ושיר,  נבואה וחלום-מעמדו הסמאנטי של החזון המיסטי. "1995. י, דן
210-240.  

  

  . מאגנס: ירושלים. על הקדושה. '  א1997. י, דן

  

  .  234-253: 15, אלפיים, "תוצר של ישראל החילונית: החרדיות המשתררת. "'  ב1997. י, דן

  

  . ספרי חמד: הרצליה. אפוקליפסה אז ועכשיו. 2000. י, דן

  

  . עם עובד: תל אביב, מצוקות באוטופיה. 1990. מ, וליסק. ד, הורוביץ

  

  . 29-36: 12, דעת, "יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות' ר. "ד"תשמ. כ, הורוביץ

  

המקרה של ישראל בתקופת הישוב : אידיאולוגיה של עבודה וחינוך למקצוע. 1977. י, הכט
  .אוניברסיטה העברית בירושלים, .M.Aעבודת . ובתקופת המדינה

  

מיסטי של הקבלה -אסכטולוגיה ואוטופיה בזרם הפילוסופי, משיחיות. "ד"תשמ. ש, וילנסקי-הלר
, הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים). עורך. (צ, ברס.  יות ואסכטולוגיהמשיח:  בתוך, "ג"במאה הי

  . 221-238' עמ
  

  . יק הוצאת ספרים'צ'יהושע צ: אביב-תל. מלאכה ובעלי מלאכה בעם ישראל. ו"תשט. מ, הנדל

  

: עריית ירושלים. מאפיינים וצרכים: האוכלוסיה החרדית בירושלים. 1998. ש, הרשקוביץ
  . רטגי ומחקרהחטיבה לתכנון אסט

  

הוצאת דפוס : יורק-לונדון וניו. תורה מן השמיים באספקלריה של הדורות. ב"תשכ.  י. א, השל
  . שונצין

  

-תל, )עורך(איזנשטדט . נ.ש. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. 1984) 1904-5. (מ, ובר
  . עם עובד: אביב

  

  . 43-68: 22, מעגלי קריאה, " בעולם החרדימוטיבים מרכזיים בסיפורי הילדים. "1993. י, ויליאן

  

בן , דת וכלכלה: בתוך, "היהודים והקפיטליזם: הרהורים על ורנר זומברט. "1995. ר. ס, ויסטריך
  .  77-88' עמ, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים). עורך. (מ, ששון

  

  . את הקיבוץ המאוחדהוצ: אביב-תל. נשים ונשיות בסיפורי התלמוד. 1993. שולמית, ולר
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הוצאת : ירושלים). עורך. (צ, ברס. משיחיות ואסכטולוגיה:  בתוך, "מבוא. "1984. צ, ורבלובסקי
  . 21-26' עמ, מרכז זלמן שזר

  

  .306-325' עמ, שנה בשנה, "השיטה הכלכלית לפי התורה. "ג"תשנ. א, ורהפטיג

  

ניסיונות התמודדות : מודרני-ולם פוסטאורתודוכסית לנוכח ע-הגות יהודית. "1999. גילי, זיוון
, מאגנס: ירושלים). עורכים. (צ.י, ושטרן.  ד, שוורץ.  א, שגיא, יהדות פנים וחוץ: בתוך. ראשוניים

  .  346-387' עמ
  

דברי הקונגרס : בתוך, "רציונליזציה של מוטיבים ניסיים בסיפורת המקראית. "ו"תשמ. י, זקוביץ
  .27-34' עמ',  חטיבה א,העולמי התשיעי למדעי היהדות

  
  .     61-73: 'ז, שנתון למקרא, "מנגנוני בקרה בסיפורי נסים במקרא.  "ג"תשמ.  י, זקוביץ

  

): ד-ג(כ , ספרות ילדים ונוער, " ריאליסטית או דידקטית-ספרות ילדים חרדית. "1994. ל, חובב
20-35  .  

  

מכון : ירושלים. ם ואסטרטגיותתסריטי: חרדים וחילונים בירושלים בעתיד. 1999. ש, חסון
  . פלורסהיימר למחקרי מדיניות

  

האוניברסיטה , הוצאת מאגנס: ירושלים. דיאלוגים על הדת הטבעית. 1982) 1779. (ד, יום
  . העברית

  

, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים . אנציקלופדיה מקראית". עבודת אדמה. "1971. שמואל, ייבין
  .  30-37' עמ

  

מסות , "המסחר והתעשייה בארץ ישראל בתקופה הרומאית הביזנטית. "ד"שכת. א. מ, יונה
   .125-136' עמ, ניומן. הוצאת ספרים מ: ירושלים. ומחקרים בידיעת הארץ

  

ל "ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים. קאנט והפילוסופיה של ההיסטוריה.  ח"תשמ. י, ירמיהו
  .האוניברסיטה העברית, מאגנס

  

בחבלי : בתוך, "קר התלמוד באוניברסיטה והלימוד המסורתי בישיבהמח. "ן"תש. מ, כהנא
  .113-142' עמ, כיוונים: רחובות). עורך. (כהנא מ, מסורת ותמורה

  

 אייזנשטדט ,חינוך וחברה בישראל: בתוך, "דפוסים של זהות לאומית בישראל. "ח"תשכ. ר, כהנא
  . אקדמון: ירושלים). עורכים(ואחרים . נ.ש
  

: ירושלים. תהליכי סוציאליזציה מקצועית בישראל: חינוך ועבודה. ד"תשמ. ל, טארוס. ר, כהנא
  . מאגנס

  

  . 21-55: 10, ציון, "נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים. "ה"תש. י, ץ"כ

  

  . מוסד ביאליק: ירושלים. בין יהודים לגויים. 1960. י, ץ"כ

  

  . ביאליקמוסד : ירושלים. מסורת ומשבר. ו"תשמ. י, ץ "כ

  

  . 89-170: 33, כיוונים, "אורתודוקסיה בפרספקטיבה היסטורית. "ז"תשמ. י, ץ"כ
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  . ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז: ירושלים. עת לחקור ועת להתבונן. ט"תשנ. י, ץ"כ

  

). עורך. (מ, בן ששון, דת וכלכלה: בתוך". הרהורים על היחס בין דת לכלכה. "1995. י, ץ"כ
  .  33-46' עמ, ז זלמן שזר לתולדות ישראלמרכ: ירושלים

  
 הבדלי -כב-ח א"יא בהשוואה למקבילה בישעיהו ל-כא' הניסים במלאכים ב", ג"תשמ. ר, כשר

  . 75-89: 'ז, שנתון למקרא, "תיאוריהם ומשמעותם
  

, "ההתניה הדתית והמוסרית לישועה הניסית פרק בתיאולוגיה מקראית יהודית. "ג"תשנ. ר, כשר
  .217-229: 'ג, במקרא ופרשנותעיונים 

  

  .40-58: א, 31, בית מקרא, "הניסים במקרא", ו"תשמ. ר, כשר

  

  .   15-22: 'ה,  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, "נס אמונה וזכות אבות.  "ו"תשמ. ר, כשר
  

  . דביר: תל אביב. ימי הביניים בשיאם. 1993) 1965. (ז,  גוף-לה

  

  . כתר: יםירושל.  החרדים.1989. א, לוי

  

   .הוצאת ספרית פועלים: תל אביב.  הרמנויטיקה.1989. ז, לוי

  

שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים , אמונות. 1993. א, ץ"כ, . ח, לויסון. ש, לוי

  . מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי: ירושלים. בישראל

  

הוצאת הקיבוץ , רית הפועליםספ: מרחביה ותל אביב. החשיבה הפראית, 1987. ק, שטראוס-לוי

  .  הארצי השומר הצעיר

  

, ברס. משיחיות ואסכטולוגיה: בתוך, "מגמות משיחיות בסוף ימי הבית השני. "ד"תשמ. ל. י, לוין
  .  135-152' עמ, הוצאת מרכז זלמן שזר: ירושלים). עורך. (צ
  

מברט לאור ספרות בחינת תורתו של זו: דיעות והליכות כלכליות במסורת. "ח"תשל. מ, לוין
  . 235-263): ד-ג(, ג"מ, ציון". המוסר והזכרונות

  

  . 63-75: 1, ד"בד". תורה ודרך ארץ כבעיית הקצאה כלכלית. "ה"תשנ. י, ליברמן

  

: ירושלים). עורך. (ח, תדמור, אנציקלופדיה מקראית". עבודת אלוהים. "1971. ש, יעקב, ליכט

  .  37-39' עמ, הוצאת מוסד ביאליק

  

  . מאגנס: ירושלים. 2000ישראל לקראת שנת .  ו"תשנ). עורכים. (ב, פז-וקני. מ, קליס

  

  .אושא: ירושלים. הגאון החסיד מוילנא. ה"תשכ. ב, לנדוי
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: ירושלים. ממצאים ראשונים: קצבאות הילדים והילודה בישראל. 2000. צ, ומנסקי. י, מיישר
  . המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק

  

  .מוסד הרב קוק: ירושלים. א"תולדות הגר, ל"תש. ל, י, מימון

  

, מאסף לעיון, !?באמת, "ספרות הילדים החרדית כתופעה תרבותית ישראלית. "1993. א, מלחי

  . 27-47: 6-7, הוראה ומחקר בספרות ילדים

  

-413: 6, טללי אורות, "ל את עולם הילד"ספרות הילדים החרדית ותפישת חז. "1995/6. א, מלחי
429.  

  

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ירושלים.  49. שנתון סטטיסטי לישראל. 1998) מלקט. (ד, ממן

  

   .71-96:  2, פוליטיקה, " ריבונות מדינת ישראל במחשבה היהודית אורתודוכסית. "1998. א, נאור

  

  .  הוצאת ירון גולן: אביב-תל. מיסטיקה וחסידות, מאגיה. 1992. ג, נגאל

  

     .23-32: 17, דעת, "ל"ן וזיקתה לריה"תורת הנס והטבע אצל הרמב. "ו"תשמ. מ, ראינהו

  

  . 99-115, כיוונים, "האורתודוקסיה. "ז"תשמ. מ, סאמט

  

  . מאגנס: ירושלים. כלכלה ודימוי עצמי, הלכה. 1985. ח, יק'סולוביצ

  

  . 45-98: 4, אלפיים". תרבות המובלעת. "1991. ע, סיוון

  

  .75-80): 51-52(ד -ג, פתחים". גילויים מודרניים של מיסטיות יהודית. "1980.  י, מן- עומר

  

  .  47-64: 31, דעת, רוזנצוויג' עיון במשנתו של פ, הנס כקטיגוריה אפיסטמולוגית. "ג"תשנ. י, עמיר
  

  .  144-163: ז"כ, ד"בשדה חמ, "יחס ספרות החכמה לעבודה. "ד"תשמ. י, עמרמי

  

  . 101-15: ג, אקדמות, "בין גלות לגאולה". ז"תשנ. ד, ענקי

  

מרכז זלמן שזר : ירושלים. אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות.  ה"תשנ, )עורכת. (י. עצמון
  . לתולדות ישראל

  

  . הוצאת מוסד הרב קוק: ירושלים. משפט המלוכה בישראל. 1973. ש, פדרבוש

  

: תל אביב. מיתוס ומציאות: ת הגולההפסיביות כסימנה של יהדו. ב"תשמ. ע, פונקנשטיין
  .אוניברסיטת תל אביב
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  .  בית הוצאת כתר: ירושלים. תולדות השיגעון בעידן התבונה, 1992) 1972. (מ, פוקו

  

  .הוצאת יד יצחק בן צבי: ירושלים. בין דת לאידיאולוגיה. 1990. א, פישמן

  

, לייבוביץ. י. ד,  אריאל?שני אישהברוך שע: בתוך, "כל כבודה בת מלך החוצה". 1999. מ, פרידמן
  .    189-206' עמ, ידיעות אחרונות ספרי חמד: תל אביב). עורכים. (י, מזור. מ
  

  .צבי-הוצאת יד יצחק בן: ירושלים. חברה ודת. ח"תשל. מ, פרידמן

  

, תורה עם דרך ארץ:  בתוך, "והחרדיות המזרח אירופית' תורה עם דרך ארץ'. "1987. מ, פרידמן
  . 173-176' עמ, הוצאת אוניברסיטת בר אילן: רמת גן). עורך. (מ, ארברוי

  

  .  מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. האישה החרדית. 1988. מ, פרידמן

  

. מ, כהנא,  בחבלי מסורת ותמורה:  בתוך, "והקצנה דתית' השוק'מודל . "ן"תש. מ, פרידמן
  . 91-112' עמ, כיוונים: רחובות). עורך(
  

  . מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. החברה החרדית. 1991. מ, מןפריד

  

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. יחס המקרא אל העבודה, יגיע כפיך. 1999. עמוס, פריש

  

השתתפות אנשי עסק יהודיים בייצור ושיווק מלח בפולין ובליטא במאה ", ה"תשמ. א.ש, ציגלמן
  .97-120' עמ, ר"הוצאת זלמן שז: ירושלים, )עורך(גרוס .  נ,יהודים בכלכלה: בתוך, "16 -ה
  

מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים). 1648(ח "יהודי פולין וליטא עד שנת ת, א"תשמ. א.ש, ציגלמן
  .ישראל

  

יהודים :  בתוך)". 1756-1825( לודלף הולסט -האיש שהקדים את זומברט. "ה"תשמ. מ, צימרמן
  . 245-256' עמ, ר"הוצאת מרכז זלמן שז: ירושלים, )עורך. (נ, גרוס, בכלכלה

  

. ל, גרפונקל, כרך ראשון, יהדות ליטא: בתוך, "תולדות היהודים בליטא. "ך"תש. י, קלויזנר
  .  23-123' עמ, מ"בע" עם הספר"הוצאת : תל אביב. )עורך(
   

  . מוסד ביאליק: ירושלים. ביקורת התבונה הטהורה. 1954. ע, קנט

  

ז "תולדות הכלכלה של יהודי ביהם שמחוץ לפראג במאה הי. "ז"תש. ר, לדשטייןג-קסטנברג
  . 160-189, 49-65: ב"י, ציון, "ח"והי

  

חמש תגובות של רבנים אורתודוקסים לייסוד האוניברסיטה העברית בירושלים . "ו"תשנ. ק, קפלן
  .139-163: 10, יהדות זמננו, "ולפתיחתה

  

הוצאת מוסד הרב : ירושלים. קמזון. ד. י. יהדות ליטא: בתוך, "ליטא מכורתי. "ט"תשי. א, קריב
  .ז"ט-ז' עמ, קוק

  

סוגיות עיוניות , האם מותר למלמדי תורה ודייני משפט התורה לקבל שכר. "ד"תשנ. י, קרייצר
  . 21-22: 40, ארחות". ם"ברמב
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החרדים , ידן שלוםפריפריה בחברה ובפוליטיקה בע"השתלבות קבוצות . 1998. ג, וברזילי. מ, קרן
  . המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. בישראל

  

  . הוצאת עם עובד: תל אביב. הקץ המגולה ומדינת היהודים. 1993. א, רביצקי

  

, וויסטריך. ד, אוחנה, מיתוס וזיכרון: בתוך". מיתוס משיחי ודרמה היסטורית. "1997. א, רביצקי
  . 88-110' עמ,  המאוחדהוצאת הקיבוץ: ירושלים). עורכים. (ס. ר
  

  .   עם עובד: תל אביב. חירות על הלוחות. 1999. א, רביצקי

  

  . ספרי חמד, ידיעות אחרונות: תל אביב. קוראות מבראשית). עורכת. (1999. ר, רביצקי
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  . הוצאת בנות ירושלים: ירושלים
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  .'ישיבת אור יום טוב': ירושלים. ספר לימוד התורה. ו"תשנ. ב. א, זכאי
  

  . קרן עידוד: ירושלים. לחשבון עולמם של בני תורה, עת לעשות. ו"תשל. פ. י, זקס
  

  . בני ברק. ספר קדושת הדיבור. ו"תשנ. י. י, חפר
  

  .שלהבת:ניו יורק.  השקפת התורה על חיי נישואין–והיו לאחד . 1991. ע, טאובר
  

  .נצח: ברק-בני. יסודות המשפחה היהודית. ג"תשל. י.ט, טביומי
  

  . צבי.ש: ירושלים. פרקי הנהגת הבית. ג"תשמ. דוב, טראוויש
  

-תל. מהדורה שניה. ראשי פרקים בתוך הכלכלה המדינית: זו עבודה וזו שכרה. ג"תש. י, יברכיהו
 .א יפו"י מועצת פועלי ת"ועדת התרבות ע: אביב

  

מסע מרתק ומרגש לעומק נפשם וחייהם של ילדים תוך כדי : ילדים מספרים על עצמם. ח, יערי
 .ספרייתי: בני ברק. הענקת פתרונות חינוכיים לשאלותיהם ובעיותיהם

  

. למדריכות ולכל אישה ואם, למרצות, "הבית היהודי" מבחר שיחות בנושא -שלום ורעות. מ, יפה
  .ירושלים

  

  . בני ברק. פרוש על פרק אשת חיל, ספר רנת חיל. ח"תשנ. ש. י, כהן
  

  . בני ברק. הבית היהודי. ז"תשנ. ש, כהן
  

  . ירושלים. ק"לנשי ובנות צאנז בארה, בישראלתפקיד האישה . ג"תשמ. א"ר שלט"ק מרן אדמו"כ
  

  .הוצאת עולם הספר התורני: ירושלים. שערי תלמוד תורה. ן"תש. י, לוי
  

. מדרשי הלכה ואגדה, בבלי וירושלמי, משנה וגמרא:  תלמוד תורה קטן-מסכת פועלים. מ.ב, לוין
  .מוסד הרה קוק: ירושלים

  

  .ושליםיר. ספר עמלות בתורה. ה"תשנ. מ. ר, לוריא
  

יעולה , ארגונה, אוסף אמרות ופתגמים על עבודה, יגע ומעש בפי חכמים. 1987) עורך. (י, לנדאו
  .  הוצאת ראובן מס: ירושלים. מפי חכמי ישראל והעולם, ומנהגיה

  

ניסיון להבין את גדרי חובת ההשתדלות בהצלת : המאמין לעומת המשתדל. ד"תשנ. ז. מ, מאור
  .  מלחמות ומעמד חברתי,שידוכים, פרנסה, חיים

  

  . זכרון מאיר:בני ברק. קונטרס ראה החיים. ו"תשמ. ח, מאיר
  

  . א"תשמ, בני ברק. ק"ל ומספה"מלוקט מדברי חז, מדריך קצר להצלחה ועשירות
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פנינים מאוצר המחשבה , עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר, ק"ניץ בארה'מוסדות סערט ויז
  .  בשבח תומכי תורה, היהודית

  

  .  בני ברק. ספר הדרכה לבן ישיבה. ד"תשנ. ל. א, מלוביצקי
  

למדרכות ולכל , למרצות" הבית היהודי" מבחר שיחות בנושא –שלום ורעות . ג"תשנ. י, מלכה
  . אישה ואם

  

  .דודו דפוס. ירושלים. כלכלה וכספים בתורה:  כסף צרוף. ע, מרק
  

  .ילקוט דברי התעוררות על עניני פרנסה. א, זהב-משי
  

הלוח "הוצאה מיוחדת מתוך : תל אביב. רעיון החסכון במקורותינו העתיקים. י, נאכט
  . ש"הקואופרטיבי לשנת היובל ת

  

  .  ירושלים. לבת ישראל לקראת נישואיה. ב"תשנ. ר, נריה
  

  .רשתהוצאת מו: אביב-תל. ל" מאגדות חז–מה  עשו חכמינו . 1990. י, סגל
  

  . הוצאת מוסד הרב קוק: ירושלים. איש האמונה. ב"תשנ. ה. ד. י, יק'סולוביצ
  

  . מדריך לבן תורה. מ, סופר
  

  . האגף לתרבות תורנית-משרד החינוך והתרבות: ירושלים. זיו מלאכה). עורך. (י, סטריקובסקי
  

  .ישיבת תולדות אהרון: ירושלים. ספר אסיפת מכתבים
  

  . ירושלים. ו"תשנ. רס דברי חןקונט, ספר בנין עולם
  

  .ח"תשכ. ירושלים. ספר החיים
  

  .הוצאת אלפי מנשה: ירושלים. ספר וחי בהם
  

  . ירושלים. ספר מעיינות החיים
  

  .הוצאת המוסד לעידוד לימוד התורה: ירושלים. ין'לרבי חיים מוולאז, ספר נפש החיים
  

  . דות ברסלבקרן הפצה לספרי חסי: בני ברק. ד"תשנ. ספר פרנסה טובה
  

  . ו"תשנ. בני ברק. ספר שבחה של תורה
  

  .ד"תשי, דפוס חורב: ירושלים. ספר תורת היראה
  

: 'א, תחומין" ?האם יש להעדיף למוד בישיבה תיכונית או בישיבה ללא תיכון. "מ"תש. י, עובדיה
299-302 .  

  

  .ירושלים. המקורות לתחוקת העבודה לפי דיני התור: תחוקת העבודה. ה"תש. פינדלינג מ
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  . ח"ק-ט"פ): 'ד-'א(, ב"י, מוריה". תשובה בעניין שותפות יששכר וזבולון. "ג"תשמ. מ, פינשטיין
  

  . הוצאת משאבים: ירושלים). מהדורה שביעית. (עמלה של תורה. ט"תשנ. מ, פלבינסקי
  

  . אפרת מחשבים:  ירושלים.שלוש שלומות הן. 1993. א, פלדמן
  

  .בני ברק.  קונטרס לחתנים בני תורה-דעת כי שלום אהלךוי. ו"תשמ. ח, פרידלנדר
  

  .בני ברק). 'פוניבז (חכמה ומוסר, ספר שיח חיים. ח, פרידלנדר
  

: ירושלים. שיחות נפש גלויות על עולמו הפנימי של בן הישיבה, נפש הישיבה. ז"תשנ. ב. י, פרידמן
  . מ"בע" תורת חיים"
  

: יורק-ניו. ע החסיד מגירונדי"התורה מהרב רבינו יונה זיספר דרכי לימוד . ז"תשמ. מ. י, פרידמן
Edison lithographing and Printing Corp.  

  

  . ירושלים. ספר ימי הבחרות ובר המצווה. נ"תש. ד, פריש
  

  .ד"כפר חב. יחס ההלכה למלאכה. ד"תשנ. ש, קאלואורי
  

נערך , ה המלחמה והישועהבעת הצר' א בישיבת פוניבז"קובץ עניינים שהשמיע מרן המשגיח שליט
  .  ז"תשכ', ישיבת פוניבז: בני ברק. על פי רשימות התלמידים

  

  .א"תשנ, ירושלים, מהדורה שלישית. על קדושת מצוות הבית: קונטרס משכן ישראל
  

  . בני ברק, ב"תשמ, קונטרס עמלה של תורה
  

  . אועד חסידי פיאסצנ: תל אביב. קונטרס חובת התלמידים. ש. קלמיש-קלונמוס
  

סוגיות עיוניות , האם מותר למלמדי תורה ודייני משפט התורה לקבל שכר. ד"תשנ. י, קרייצר
  .21-22' עמ, 40, ארחות, ם"ברמב

  

מכון נחלי דבש : קריית מלאכי. במשנת הקבלה והחסידות: הבית היהודי. ו"תשנ. י, קרסיק
  ).ד"שכונת חב(
  

  .בני ברק. ההצלחהספר שער . ז"תשל, פנחס בן אליעזר. ב, רבינוביץ
  

, אנטולוגיה ספרותית מסורתית, המשפחה היהודית, בית ישראל. א"תשמ) עורך. (י, רוטנברג
  . כרך ראשון וכרך שני. הוצאת נצח: בני ברק. מבחר יצירות בנושא המשפחה

  

  .מוינעשטער פאבלישינג קאמפ: יורק-ניו. הפועל במקרא ותלמוד. ה"תרצ– 1935. ז.ח, ריינעס
  

  ".שאולי"קהילתי ובית הכנסת -הוצאת המרכז: אשדוד. אהבת הבשם. ב"תשנ. כ.מ, שאולי
  

  .'דבר ירושלים'ישיבת : ירושלים. לקט עניני הדרכה ויעוץ: בן תורה וישיבה. ח"תשל. י, שורץ
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  . הוצאת דבר ירושלים: ירושלים. דרכה של תורה. א"תשמ. י, שוורץ
  

הוצאת ישיבת דבר : ירושלים.  הזהירות בדיני ממונותלקט בענייני, ממון כשר. ב"תשמ. י, שוורץ
  . ירושלים

  

הוצאת ישיבת : ירושלים. עניני המלאכה באספקלריא תורנית: גדולה מלאכה. ט"תשמ. שוורץ י
  .דבר ירושלים

  

 מהרבה -ל והספרים הקדושים"ליקוט מדברי חז: קונטרס ברכה והצלחה). עורך. (א, שוורצברט
. ים לפרנסה ועשירות והצלחה ועוד הרבה ענינים ברוחניות ובגשמיותדברים המביאים והמסוגל

  .יורק-ניו. מהדורה מורחבת
  

  ".שיח יצחק"הוצאת מכון : ירושלים. ספר נעימות נצח. א"תשנ. י, שכנזי
  

  .קרן הדפסה והפצה לספרי חסידות ברסלב: ברק-בני. קונטרס פרנסה טובה. ש. א, שיק
  

  . קרן הדפסה דחסידי ברסלב: ברק-בני.  טובהספר פרנסה. א"תשמ. ש. א, שיק
  

  .קרן הדפסה והפצה לספרי חסידות ברסלב: ברק-בני. קונטרס פרנסה קלה. ז"תשמ. ש. א, שיק
  

.  ק"לנשי ובנות צאנז בארה, א"ר שליט"ק מרן אדמו"שיחת קודש  מאת כ, תפקיד האישה בישראל
  . ג"תשמ, ארגון נשי צאנז: ירושלים

  

  

  

  :ספרות ילדים

  

  

  . ח"סיפור גבורה של נער יהודי בתקופת מלחמת תש, גלגולה של ישיבה. מ, ברין
  

  . ספרית מחניים: לוד. הדרך לתורה, מספורי צדיקים). עבדה. (ב, גולומבוביץ
  

  ". חזון"הוצאת : בני ברק. חוויות וסיפורים על הפסקות ושיעורים. ח"תשנ. י, גולן
  

  ."יהושע-ניפ"נדרו של ה, דרכה של תורה. פ, דינה
  

  . צריך לפייס את החלבן, דרכה של תורה. פ, דינה
  

  .  בני ברק?היכן הרהיטים, דרכה של תורה
  

  . בני ברק. התנור ואש התורה, דרכה של תורה
  

  . בני ברק. תפוחים לכבוד שבת, דרכה של תורה
  

  .מופת: בני ברק. ילדים מספרים על עצמם. ח, יערי
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  ".  חזון"הוצאת : בני ברק. יוסי ואסתי בבית ובחוץ: דרה מתוך הס?איפה התיק. ש, לביא
  

  ".  חזון"הוצאת : בני ברק. יוסי ואסתי בבית ובחוץ:  מתוך הסדרה.בכח הרצון. ש, לביא
  

סיפורים על אמהותינו הגדולות מתקופת המפרשים הראשונים , בזכות נשים צדקניות. י, מלכה
  . 'כרך ב. ועד ימינו

  

  . ספרית מחניים: לוד. גדולים מעשי חיא, מסיפורי צדיקים. ל,  דבורץ-מרקוביץ
  

  . מ"מורשת הוצאת ספרים בע: אביב-תל). 'חלק ה(ל "מאגדות חז, כה עשו חכמינו. 1990. י, סגל
  

  ".נחת"הוצאת : ירושלים. ספורים מהוי החיים במשפחה, בית יש רק אחד. ג"תשנ. מ, פוקס
  

  .קו לקו: ירושלים. ר עלילה המתרחש בעיירה של פעםסיפו, מה שקרה בעיירה. ח"תשנ. מ, פוקס
  

ספרית :  לוד.אתרוגים השווים זהב, מסיפורי צדיקים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  .מחניים

  

  .ספרית מחניים: לוד. בעל התשובה). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ

  

  .ספרית מחניים:  לוד.החיט המברך, מסיפורי צדיקים). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

  .ספרית מחניים: לוד. המטבעות הנוצצות). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

ספרית :  לוד. חוטב העצים-המלמד, מסיפורי צדיקים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  .מחניים

  

:  לוד. רבי יצחק מוורקי-המלמד, ורי צדיקיםמסיפ). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  .ספרית מחניים

  

  .ספרית מחניים:  לוד.הנער המשרת, מסיפורי צדיקים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

  .ספרית מחניים: לוד. הקצב האמיץ). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

  .ספרית מחניים: לוד. הרב שהיה לעגלון). רכתעו. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

  .ספרית מחניים:  לוד.חיינו-התורה, מסיפורי צדיקים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ

  

  .  ספרית מחניים: לוד. מגדל העזים, מסיפורי צדיקים). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

ספרית :  לוד.מתנת יום הולדת, צדיקיםמסיפורי ). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  .מחניים

  

ספרית :  לוד.סוחר העתיקות, מסיפורי צדיקים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  .מחניים

  

  .ספרית מחניים:  לוד.פרנסה מן השמים, מסיפורי צדיקים). עבדה. (ב, קנובלוביץ
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  .ספרית מחניים: לוד. העושרראי ). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

  .ספרית מחניים: לוד. שואב המים). עורכת. (פ, בורקיס). עבדה. (ב, קנובלוביץ
  

: בני ברק. מדרשים וספורים על שבת קדש מעבדים לילדי ישראל, שבת המלכה לילדי ישראל
  . ח"תשנ, "ספר לטף"הוצאת 

  

  ". זרקור"הוצאת : ירושלים. במעלות התורה. ג"תשנ. ר, שזורי
  

  .ירושלים). חלק רביעי (סיפורים שילדים אוהבים, יום יום. ה"תשנ. ה, שחר
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IX .נספחים  

  

  

    דוגמא לראיון-נספח א  

   

   מכתבי הסכמה-נספח ב 

  

   דוגמאות לטקסטים-נספח ג 

  

   מאגר המקורות-נספח ד 
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  נספח א

  דוגמא לראיון
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  תלמיד ישיבת חברון" עילוי"ראיון עם ה

  Co-interviewer -שלמה הוא ה

  

  1998נובמבר 

  

לא נפגשתי או דברתי . קישר ביני ובין המרואייןאשר " איש מפתח"הראיון התקיים בביתו של 

הגעתי לשם לאחר שאספתי את איש , )הקניון(הפגישה נקבעה לאזור מלחה . אתו קודם לכן

, כאשר הגענו הוא היה מלווה בחבר נוסף מהישיבה. המפתח מביתו ובדך שוחחנו על המרואיין

ון בית הוריו של איש המפתח אחרי הכרות קצרה החלטנו בסביבות עשר בלילה לקיים את הראי

. לא הייתה כל התנגדות להקליט את הראיון. הראיון ערך כארבע שעות. שאירגן את הראיון

השיחות לאחר הראיון שלא . השיחות לפני הראיון ולאחריו היו מעניינות ותועדו רק לאחר מכן

כל . ןלנישואי" תלמיד חכם"הוקלטו נסובו בעיקר סביב הנטיה של בנות חרדיות לחפש

כאן דיברנו בעיקר על עניין . המראויינים טענו כי הדבר מצביע על ילדותיות וכי הוא לא מובן להם

  . האהבה וההתאמה של בני הזוג

כמו כן נוצרו דיונים . הראיון עצמו כלל שאלות שלי ושאלות של איש המפתח על נושא העבודה

ייתה מינימלית והפכתי למעין צופה ברגעים אלו נוכחותי ה. רבים שהתנהלו בין בחורי הישיבה

בפרק " ראיון בחברותא"רגעים אלו של הראיון הוגדרו כ. משתתפת כמעט ללא התערבות בדיון

דיבר רוב הזמן והתייחס לסוגיות יותר " העילוי"יש לציין כי . השני המתאר את שיטת המחקר

ית הגבוהה שלו והידע בשל היכולת הוורבל, זאת בשל גילו המבוגר יותר. מאשר יתר המשתתפים

התרשמתי עמוקות מהיכולת של המרואיין לתת הסבר מפורט . הרב שלו בכל סוגיה שנשאלה

כמו כן הופתעתי פעמים רבות מהעמדה הביקורתית שלו . ואינטיליגנטי של הסוגיות עליהם דיברנו

ות מהם ראיון זו נכלל בין הראיונ. כלפי החברה והפרשנות העכשווית שלה למקורות היהודיים

החברה ומקומו של הפרט המפרש את המקורות ומתייחס , המקורות: למדתי יותר בכל הרמות

הוא פנה אלי פעמים רבות , כמו כן התרשמתי מהנינוחות של המרואיין. לחברה בה הוא חיי

כמו מראויינים נוספים הוא היה ערני ). כלומר לא התעלם מנוכחותי(בהסבריו ושמר על קשר עין 

מה שמראה על שעות הלימוד . חשב בעובדה כי למד באוו יום עד מאוחר בישיבהמאוד בהת

  .   הליליות להן מורגלים בחורי הישיבות

  

  : להלן הראיון

, בעניין המקורות היהודיים לענייני העבודה והפרנסה אני מניח שכבר עברתם על הדברים העקרים

לא אדבר על איך , מה שאני רואה את זה עד כ…אני יכול לנסות להראות לכם כפי שזה נתפש בעיני

כמובן שיש קשר , אלא תחילה כפי שהם נתפשים ביהדות, שהדברים נתפשים היום בחברה הדתית

אבל אני אישית רואה ביהדות , זה מובן, לדברים כפי שנתפשים ביהדות לאייך זה נתפש בכל חברה
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ך בפני עצמו לאו דווקא כדי ער, או גישה מסוימת שרואה בעבודה כערך, קודם כל כזרם מסוים

" טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ"ל "א הייתי מיחס לזה את מאמרי חז"ז, להתפרנס אלא ערך

יש פרשנים שראו כי זו הדרך היחידה בעצם כדי להינצל מן , שידיעת שניהם משכחת עוון"

ודה גישה אחרת שרואה בעב, שזה ערך,  גם להעסיק את ההגיון וגם להעסיק את הגוף…החטא

  . חייבים לעשות כצורך ולאו דווקא כערך בפני עצמו, צריך, הכרח

  …מה עם חייב אדם ללמד את בנו אומנות: שלמה

 והוא ילך לגנוב או …כן אבל זה שוב פעם זה עדיין בגדר הצורך כי אם לא אז הוא ילמדו לסטות

רך וזו גישה שבאמת זה צו, מלאכה כערך, לא יודע עם הייתי קורא לזה ערך, שלא תהיה לו פרנסה

נכון , קשור למה שהרב דסלר אמר, מדברת על משהו שלילי שראוי להימנע ממנו איזושהי קללה

אבל בו לא נשכח שהפסוק הזה בזיעת אפך , זה חייב כי התורה אמרה בזיעת אפך תאכל לחם

לפי מה שאני , ומן הראוי שהאדם ימעט בקללה, תאכל לחם זה נאמר בעצם בתור קללה לאדם

עד כדי , ואה אני לא יודע עם יש היום בחברה החרדית עיסוק פילוסופי לגבי המקום של המלאכהר

, יש מקסימום את שתי הגישות האחרונות שראינו, כך כדי לראות בה ערך כמו המקורות שראינו

 שראוי או לראות בזה כדבר שבעצם מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי …או לראות בזה כהכרח

א מה שכתוב בתורה לזרוע ולקצור זה מלאכתך נעשית בידי "ז, "ת על ידי אחריםשמלאכתו נעשי"

  .המחלוקת בעניין זה. זהו עכשיו יש לזה קשר ללימוד תורה כמובן. אחרים

  ? האם ההשקפות שציינת אלו השקפות שבמשך ההיסטוריה היהודית השתנו: שאלה

 שינוי אלו דעות שקיימות תמיד אז זה לא, תראי אם אנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי

למשל מנקודת , אם נמשיך בנקודה הזאת אז אני חושב להיסטוריה הייתה השפעה, ביהדות

לגבי מקום , ם בראש אפשר לומר האחרונים אפילו קצת מהראשונים בדורו"המחלוקת של הרמב

 כספים אז המחשבה של זה שלומד תורה והוא חושב שאנשים יתרמו לו, של ליהנות ולימוד תורה

ובזיון התורה והוא הופך את התורה קרדום לחפור בה ומה , זה עוון חמור וחילל את שם הדת

אפילו …ושכל אבות העולם היו , ושרבי יוחנן היה סנדלר, פתאום ומספר שהילל היה חוטב עצים

אז יש לו גם כן איזושהי איגרת שהוא כותב לתלמיד , שגם היו רבנים הם גם כן עסקו במלאכה

אז הוא עונה לו עדיף , להיות איזשהו רב במקום מסוים, שלו שהציעו לו משרה להיות ראש  ישיבה

תעשוק במלאכתך במה שאתה יודע להתפרנס ואל תתפרנס מרבנות כי מה פתאום , שתעשה כמוני

והרבה אחרונים ומפרשים נראה אותם אומרים מה פתאום זה עבודה ככל . להתפרנס מדברי תורה

באמת המבט , ומי אתה שתשנה את זה, בכל התפוצות תמיד נהגו ככה, בכל המקומות, עם ישראל

ם זה "אולי בדור של הרמב, שזה פשוט בכל דור איך שזה נתפש, שנראה תמיד מבחינה היסטורית

באמת נתפש כחילול השם ובדורות אחרים לא היה להם ברירה כי אנשים היו צריכים להשקיע את 

עד כמה שלי ידוע כשבדקתי את הנושא בנקודה . יכלו לעסוק במשהו אחרעצמם בלימוד תורה ולא 

רוב הפוסקים אפשר לומר האחרונים מנסחים את זה עוד בתקופה שאפשר לומר של אין , הזאת

 אז כדי שאדם יצמח …א היום אחרי חורבן יהדות אירופה או אחרי אני לא יודע מה"ברירה ז

כוחו ומרצו אז אין ברירה הוא לא יכול לעסוק בתחום להיות גדול בתורה וכדי להשקיע את כל 
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להתפרנס ממלאכת ידיו לכן אין ברירה אפשר לקרא לזה אין ברירה שזו תהיה הדרך , אחר

שהוא בעצם יקבל משכורת הקהילה מתרומות , היחידה שהוא בעצם תעשה מלאכתו בידי אחרים

 למצוא אנשים לדעתי שהם רואים בדור הזה כמעט קשה מאוד, בדור הזה זה נתפש יותר. וכדומה

את עצמם באמת שתכליתם ומטרתם זה לימוד התורה ובכל אופן הם חושבים שהם צריכים 

  . להתפרנס ממלכת ידם

השאלה היא האם זה כורח של מציאות של אידיאולוגיה שמראה שהעבודה קשורה בעונש : שאלה

  ? ובגרוש

ת לדברים לבין מה שהדברים עומדים מעל לדעתי את צריכה להבחין  בין מה שיש מתח: תשובה 

יכול להיות שבהגות הדתית אז . איך שהחברה תופשת את זה, א מבחינה חברתית"ז, פני השטח

חברה רגילה , מבחינה חברתית, זה בעצם עניין של הכרח ולא יותר מזה… ככה אני חושב…א

בלהשיג , בחומר, הזההאנשים שאינם עוסקים במלאכה בהוויות העולם , לראות את האליטה שלה

אז התמונה היא שתצטייר בענייהם שאדם שכן לא זכה להקדיש את חייו , הישגים חומריים

הוא , כ מבלה את זמנו בדברי חולין"מרצון בסה,  בלית ברירה… ולדאבוננו …ללימוד התורה

 אבל שוב פעם זו כבר …יכול להיות, מקבל את זה כדבר שלילי לא ראוי אולי מבט של רחמים

אבל יכול … אולי כן…ואני לא חושב שהיא עולה במקורות בצורה כזאת חריפה, תופעה חברתית

או , להיות שחברה רוצה לפתח מוטיבציה ללימוד תורה אז היא מציגה את זה בצורה כזאתי

   …או, שמישהו עוזב את התורה זה כאילו הוא פורש מן החיים

 חיים שלמה אז היא אומרת בעצם רק לפי איך שאתה תופש את זה האם התורה כדרך: שלמה

  …זו מן שאלה פשוטה לכאורה, תלמד תורה ואל תעבוד או גם תלמד וגם תעבוד

שוב חוזרים למהות של הראיון הזה אם אני אמור להגיד כיצד אני תופש את היהדות או : תשובה

אמת איך אני רואה את העניים של היהדות זה נושא אחר לגמרי לבין איך שאני רואה את ה

זה , או דבר כזה, האובייקטיבית או סובייקטיבית בעיני כמובן של החברה היום החברה החרדית

נראה לי שאני לא אומר לכם , אם אתם שואלים איך אני תופש את היהדות, שני דברים שונים

משהוא חדש כל מה שאומר זה דברים שקראתי ולמדתי ואני מעין במקורות ואם משהוא יבוא 

רים ויראה לי שהאמת במקורות היא אחרת אז אני גם אשנה את דעתי כי אין לי שום ויפתח לי ספ

, מה שאני חושב על המקורות שוב פעם זה מה שראיתי. עניין לראות את המקורות כך או אחרת

אני יודע שספרים שיותר השפיעו עלי שעוסקים בנושא הזה לא יודע אם השתמשתם בהם הספר 

יש לו שם חלק מיוחד שמוקדש למלאכה , "שערי תלמוד תורה"יהודה לוי שנקרא בשם של 

ופחות או יותר אני חושב שהמקורות שאני מוצא ביהדות זה פחות או יותר דרכו אבל גם מעבר 

אני לא יכול לעשות את זה על רגל אחת ואני גם לא פוסק הלכה ולא הוגה דעות אז אני לא . לזה

אני יודע שביהדות יש תפישה . דות אומרת על זהחושב שאני יכול להגיד מה אני חושב שהיה

 … מצד שני בה רבי…שאומרת שחייב אדם ללמד את בנו מלאכה ואם לא כאילו מלמדו לסטות

 וכמה שידוע לי הרבה מפרשים מכל הדורות ניסו לקחת …ואומר איני מלמד את בני אלא תורה

 את בני אלא תורה התכוון ולהראות שהוא לא כפשוטו זה שאמר איני מלמד??? את רבי מאיר 
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וכמה שאני רואה היהדות רואה . שזה הדבר הכי חשוב אבל כמובן שלמלאכה יש לה מקום חשוב

 אבל אני חושב שאחרי … כן…זה מראה על העבודה כערך" ששת ימים תעבוד", במלאכה גם ערך

ר ששת  יש את זה שאומ…כן אבל, הכל ביהדות כמה שאני רואה היהדות רואה במלאכה גם ערך

אבל אני חושב שאחרי הכל היהדות מבדילה בין חובה כללית לחובה , ימים תעבוד ורואה בזה ערך

ם מי שאומר לו ליבו לקחת את התורה כמטרת חיים ולראות בה "זה כמו שאומר הרמב, פרטית

אז באמת נכנס לקטגוריה אחרת שאולי הוא ' באמת כעיסוק היחיד שלו ולהתעסק באלוקות וכו

 אבל ביחס אליו …ר על ערכים מסוימים גם אולי על הערך של מלאכה שאולי יש לה ערךגם מוות

  . הוא רואה בזה ביטול תורה

של היהדות לפרוש מן העולם ולא לעבוד " הטופ"ם אצלו זה נחשב האידיאל "אבל הרמב: שאלה 

  ?או שזה אפשר להגיד מין דרך כזאת נזירית, וללכת ללמוד

ם רואה את הצורך בפרנסה "ראינו קודם שהרמב, ו כאן בשני דבריםלא לא ממש לא תראה נגענ

אתה לא יכול , ם"לפי הרמב…ולכן אתה רוצה ללמוד תורה אבל כסף, לא בדרך של לימוד תורה

וגם אם אין לך אישה וילדים ואתה חי , לקבל כסף לא ממשרד הדתות ולא מכולל ולא משום דבר

ך לקבץ נדבות ואתה בטח לא תקבל בגלל שאתה אתה בטח לא תל, לבד ואתה רוצה להתכלכל

 עכשיו אתה … וזה דבר ראשון…תמצא לך עבודה שתעשה! תתפרנס ממלאכת ידך…דורש ברבים

בפרוש כן אני יודע למשל שהחזון איש והרבה מפרשים , בפרוש כן? שואל אותי אם זה דרך יחידים

???  אחרי זה בתלמוד שאמר רבהשדנו במחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל שם כתוב

אם אני לא טועה שהרבה עשו כמו רבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם והרבה עשו כרבי ישמעאל 

, זה לא דרך שהתלמוד להכריע ככה בין מחלוקות…החזון איש מצטט את זה בתור, ועלתה בידם

ריע כי תש שזה בפרט מחלוקות של האגדה התלמוד בדרך כלל לא מכריע בכלל אבל גם אם מכ

זה מן זה אפילו , זה לא צודק, זה צודק…איזה משהו  של ההלכה אז מכריע בצורה מאוד ברורה

   … ואז החפץ חיים בה ואומר …לא התחמקות יש בזה מן האמת ויש בזה מן האמת

שהרבה …) צוחק (…זה החפץ חיים אמר את זה במשנה… אתהה מתכוון לחזון איש אה- הפרעה…

א דרך "ז… זה דרך ליחידים… בר יוחאי ולא עלתה בידם כי זה לא הדרך להרבהעשו כרבי שמעון

העולם זה הדרך של עולם כמנהגו נוהג ועולם לא נועד לזה שאנשים ילכו וישבו בתוך בתי מדרשות 

במציאות זה לא ככה המן לא יורד מן , זה היה סיפור ששייך להיסטוריה, וירד להם מן מן השמיים

אבל זה שיש יחידים שמקדישים את עצמם למטרה אחת , כול צריך לעבודהשמיים ובשביל לא

 …ואני מוסיף במאמר מוסגר בתנאי ששאר העם מקבלים על עצמם את זה, בחיים ללימוד תורה

  …מכירים בערך הזה ומסכימים לפרנס אותם

ם אסור להתפרנס מהתורה אז זה אומר שאין דבר כזה "אבל אם לפי הרמב: תלמיד ישיבה. ת

  …כלל אין דבר כזהב

כן אבל בו נגיד יש לו , ם כל אדם צריך לדאוג להתפרנס לבד ממלאכה"לפי הרמב": העילוי"

אז אין לו את העניין של ערך של מלאכה שצריך לעשות אותה לדוגמא מבחינה היסטורית ? ירושה

  …ם ידוע כאחד כזה שאחיו עסק במסחר ופרנס אותו"הרמב
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  …היה רופא ו, ם עצמו עסק במסחר"הרמב: שלמה

, ולכאורה הוא כן התפרנס ממנו, כן אבל ידוע שכל עוד אחיו חי היה מפרנס אותו": העילוי"

השאלה אם הוא ראה את זה בתור אח ולא כדבר של ביטול תורה והיה לו חלק בערך של זה הוא 

ת אמר לו עד רבה תקדיש את עצמך לזה ותגדל מתוך אחווה של אחים או לא יודע מה אבל לראו

ם " הרמב…את זה כסטטוס חברתי שמי שלומד זה איזה מצב רוחני וכולם צריכים לפרנס אותו

 … שוב פעם יכול להיות שזה מושפע מאיזו תפיסה חברתית שרווחה אז…ראה בזה כמשהו שלילי

יש תקופות מסוימות שהפוך ראו בזה ערך שאותם אנשים , היו תקופות שראו את זה הפוך

שו שזה חשוב שאפילו אם אין להם כוח ללמוד תורה כי הם באמת לא שעובדים אבל הם הרגי

כמו …יכולים להתרכז אבל בעצם זה שהם תורמים את כספם לאליטה הזאת הם שותפים בזה

  …השותפות בין יששכר וזבולון

  ? אבל תמיד הייתה איזו תפישה כזאת זו האליטה אנשים שלומדים: שאלה

אין לזה קשר ,  שהם לא עובדים אלא בגלל שהם לומדיםכן האנשים שהוגדרו כאליטה לא בגלל

אבל היו באמת גדולי , למלאכה זה אדם שמקדיש את עצמו ללימודים זה תכליתו לימוד תורה

היה , תורה במשך כל הדורות שהיו אנשים גדולים בתורה והיו אנשים שעסקו במלאכה ללא ספק

 כל אחד היה לו …ה שר בחצר שלם היה רופא ואברבנל הי"שהרמב, להם מעמד פוליטי כזה

  …איזשהו עיסוק

  ? איך דרך זה אתה מסתכל על החברה היום: שאלה

לא , אם אפשר לקרא לזה אידיאל, אני חושב שהחברה היום פה החרדית מאוד שונה מהאידיאל

אני יכול להסביר את זה בעקבות דברים , רק בנקודה הזאת פשוט בנקודה זאת עולה כל המכלול

שאת קוראת למשל תשובות של הוגים לגבי נושא של לימוד , קשורים לתקופה הזאתספציפיים ש

,  זה שיש ארבע תשובות של פוסקים מהדור האחרון שמתייחסים לנושא הזה, חוכמות חיצוניות

אז רובם ככולם נוגעים פחות או יותר נאמר בצורך של השעה שהדור שלנו נמצא בו מעבר לדורות 

למה הוא שונה .  מהדורות הקודמים איך זה היה כי הדור שלנו שונההקודמים כלומר בו נלמד

אלף כי אנחנו נמצאים אחרי חורבן יהדות אירופה ואנחנו צריכים לשקם את ההריסות של התורה 

אז היה להם הרבה דברים שמותר אבל היום , פעם הדורות היו יותר רוחניים והכל, בית, שחרבה

, היום נמצאים בדור שחלק גדול מהעם היהודי הוא לא דתישאנחנו , אנחנו נמצאים בדור אחר

א "ז,  ועל המיעוט מוטלת האחריות של כולם…א חלק גדול מהעם היהודי לא מקיים מצוות"ז

בעוד שבדורות קודמים היה מותר לרב בעצם שהיו לו חמישה בנים לראות שאחד יהיה סנדלר 

כי ,  כל אחד ילך לפי דרכו…ה ואחד יהיהאחד ילך ללמוד בישיב, אחד יהיה רופא אחד יהיה זגג

אבל היום ... באמת התורה לא אמרה שכל אדם צריך לשבת וללמוד כל היום מהבוקר עד הערב 

אין לנו ברירה כי בסך הכל יש חלק גדול מהציבור היהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות והוא 

אף אחד לא מרגיש את עצמו בכלל בלי לעשות שום סלקציות שולח את כולם מחוץ לבתי המדרש ו

ולכן אנחנו גם אם הילד שלי , אז אנחנו המיעוט מוטלת עלינו החובה למלאת את החסר, מיועד

היה צריך להיות זגג או אני לא יודע מה אז ,  אם כל אחד היה מתחנך לפי דרכו, היה צריך להיות
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ד מצומצם שצריך  השבטים שכל אחד עושה את החובה שלו אנחנו שבט אח12אנחנו עכשיו לא 

והנושא הזה בה לידי ביטוי בפרט במחיר שהחברה , לקחת את החלק של יששכר וללמוד תורה

א הרב יגיד שאתה מכניס למשל אלף תלמידים "ז. הזאת מגלת שהיא משלמת בגלל האידיאל הזה

א המסה הזאת "עשר יוצאים לתלמוד ורק אחד יוצא להוראה ז,  למקרא מאה  יוצאים למשנה

החברה הדתי גם מגלה , עצם באיזהו שלב בוררת את עצמה ויש הרבה שיוצאים החוצההיא ב

זה לא , בעצם שיש הרבה שנכנסים לישיבות אבל זה פשוט זה לא הולם אותם זה לא מתאים להם

 זה לא בנוי להם וברגע שהם נפלטים …לא , לא אינטלקטואלית, מתאים להם לא מנטאלית

למשל הרב דסלר כשהוא נצרך לשאלה , ם יוצאים בלי מקצוע בידכי ה, החוצה  הם פשוט נזרקים

א שילמדו כאן "ז, ב שרוצים לפתוח סמינר למורים שיהיה מצורף לישיבה"הזאת כתבו מארה

כתב בהתחלה ,  ואז הוא התייחס לסוגיה הזאת…בישיבה ואחרי זה ילכו לעשות תואר תוך כדי

אז הוא ענה להם שהוא צייר את זה כמעין שתי בשלילה ואז הם כתבו לו שוב ואז הוא כתב שוב ו

זאת של פולין , האסכולה שהתפתחה בגרמניה של הישיבות ומצד שני בפולין והונגריה, אסכולות

וזה באמת מתוכם יצאו , והונגריה טוענת שכולנו צריכים ללכת ללמוד בישיבה בלי יוצא מן הכלל

חנוונים אנשים מאוד פשוטים שהיו הרבה גדולים בתורה והרוב שלא הלך ללמוד תורה היו 

הם , מקיימי מצוות ויראי שמים ולא מרקיעי שחקים וכלום כי היות ולימוד תורה לא הלך להם

גם לרכוש מקצוע  ,  מצד שני בגרמניה המטרה הייתה גם להקנות השכלה…היו אנשים פשוטים

ך שבגרמניה לא יצאו כ, כי היות וצריך לרכוש מקצוע, וגם ידע תורני אבל ברמה יותר מוגבלת

 … אבל מצד שני הם לא הוציאו גדולי תורה בממדים עצומים…אנשים פשוטים שהם חנוונים ו

אז הוא אמר שהיום שוב פעם הוא נוגע בנקודה הזאת של ההיום ששונה ? עכשיו השאלה מה עדיף

זה יכול אבל צריך להזכיר פה שוב פעם שמה שהרב דסלר כתב בזמנו זה היה לזמנו והיום , מפעם

אבל הוא כותב שלאחר חובן יהדות אירופה צריך לשקם את ההריסות אז אין לנו ברירה , לחזור

אנחנו צריכים להכניס את כולם למגמה הזאת ואפילו יש בתוכם רבים שיפלו אבל זה חשוב לנו 

ם שעדיף שיפלו אלף "ושם הוא כותב ומצטט את הרמב. בשביל היחידים שאותם אנחנו צריכים

אנחנו נכניס ,  וינצל חכם אחד זאת היא בעצם המגמה של היום לפי הרב דסלר של הישיבותשוטים

את כולם שלא ינצלו את בכישרונות שלהם שלא ינצלו את הפוטנציאל שלהם אבל בגלל הבודדים 

   …שאולי יצליחו

  מן אמירה שאולי נכניס את כולם…לא רק זה גם יכול להיות שיש בשיטה הזאת א: בחור ישיבה

אבל הם לא יהיו כמו אנשים אחרים והם יגדלו משפחות שהם פחות ,   יפלו999 -אבל אפילו אם ה

, כלומר תמיד הם יישארו תחת אותה מסגרת, או יותר אותו סגנון והילדים שלהם גם כן ישלחו

אבל אין סיכויים שזה ימשך כמו שזה היה במזרח , תמיד הם יחזרו בחזרה לאותו בית מדרש

   …אירופה

אז גם בתשובות הללו ונראה לי שגם , למשל בנקודה הזאת אם הדור שלנו שונה או לא": העילוי"

, ורואים את זה בהרבה דברים של העת האחרונה, הרב דסלר בתשובה הזאת הוא אומר שהיום

, שהיום ישיבה זה לא רק מקום כדי לצמוח ולגדול כמו שזה מקום כדי לשמור את האדם מן החוץ
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לכן פעם לא היה בעיה להורה לשלוח את הבן שלו להיות ,  לא היה כמו שהוא היוםכי פעם הרחוב

אבל היום אם , אז הוא לא היה תלמיד חכם גדול, נגר או זגג כי הוא היה יהודי שומר תורה ומצוות

בגיל ההתבגרות אפילו אחרי זה לא יגדל בישיבה בתור חממה כזאת אז בעצם הדרך , בחור נער

ולכן בחברה החרדית . כי אין מקום אחר לכן זאת המטרה וזה האידיאל, רורהשלו החוצה היא ב

א בחור "ז, גם שהיא מתאפשרת אז היא תמיד אחרי הנישואים, המקום של העבודה והמלאכה

וזה לא רק בגלל שהוא צריך להיות גדול בתורה כי מה זה , שהוא רווק אז המקום שלו בישיבה

אם הוא , הוא מתחתן אחרי גיל שלושים אז אסור לו לעבודמשנה אם אחרי שהוא התחתן גם אם 

שאתה , כי כל עוד שאתה רווק אתה עוד שייך למסגרת?  אז כן מותר לו לעבוד למה19מתחתן בגיל 

אבל אז לכן שאתה רווק אתה לא יכול לצאת , נשוי אתה כבר שייך למסגרת גם אם אתה לא רוצה

א בחור היום "זה גם ברור עובדתית ז. ת העובדהאתה ברחוב זא. מהמסגרת כי בעצם אתה בחוץ

שלא נמצא במסגרת של ישיבה עם לחץ חברתי כזה או אחר הוא עובד או לא משנה באיזה מקום 

היראת שמים שלו הולכת והקיום , אז הוא פרוץ למה שקורה ברחוב הוא גם כן מושפע אוטומטית

שא והוא שייך כבר למסגרת אז אבל אחרי שהוא ני, מצוות שלו הולכות והשקפת העולם שלו

זה תפישת עולם של . פחות מפחדים עליו, בעצם בסדר הוא יוצא לעבוד אבל זה חלק מהחיים

זה חברה מאוד שומרת על עצמה גם אם , א שלא נותנת לפרט להתמודד"חברה מאוד שמרנית ז

 לך לדעת  אתה צריך לשבת בישיבה אסור לך לצאת לרחוב יותר מזה אסור20 או בן 19אתה בן 

לא ,  להסגר לא לראות…מה קורה ובעקרון ההתמודדות שלך זה בעצם לברוח מההתמודדות

לכן החברה החרדית רואה את העבודה בדור כמו שלנו של היום , לא לדעת לא לשאול, לקרא

אתה ,  ולא  בגלל דווקא הערך של לימוד תורה…בעצם את הלצאת לרחוב ובעצם נמנעת ממנו

גם מצד בני נוער בחברה החרדית שלמשל מכירים בעובדה הזאת שאין להם רואה את זה הרבה 

את העצבים ללמוד אבל בכל אופן הם משתדלים להראות שהם לא יוצאים למסגרות חילוניות 

  .בתחום העבודה הם ינסו למצוא להם עבודה בתוך מסגרת דתית כדי שיישארו במסגרת

  ?מה למשל: שאלה

 שיהיו בין דתיים ולא בחברה החילונית זה יכול …ל דתיים שלאקודם כל במקומות ש": העילוי"

זה יכול להיות בהוראה בחדר לא , להיות באיזה מחסן של מישהו שצריך עוזר אבל בחברה הדתית

 אבל …לא יודע מה,  נגרות, יכול להיות בבית דפוס, במקום שאין לך מגע ישיר עם אנשים, יודע

ו במשרד שאתה בה במגע עם אנשים וחס ושלום אתה יכול א, לא ללכת למשל להיות מוכר בחנות

  …לשאול שאלות או שישאלו אותך או שתראה דברים שאסור לך לראות

  ?משפטים וכדומה, גם רפואה: שאלה

אז כל בחור חרדי , אני לא כל כך חושב שזה ראלי כי היום יש לנו את הבעיה של הצבא": העילוי"

יש לו , סל הלימודים בצורה רשמית אם אפשר לקרא לזהמהרגע שהוא מחליט שהוא עוזב את ספ

כלפי חוץ , שתי אפשרויות או שהוא לוקח איזה משהוא פורמאלי והולך לצבא או שאיך אומרים

הוא קורא לעצמו בצורה כזאת או אחרת שהוא נשאר במסגרת אבל הוא לא יושב ולומד אלא 

א יכול ללכת ללמוד להיות רופא או עכשיו במצב הזה הוא ל. שהוא מוצא לעצמו איזשהו עיסוק
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מה שהוא יכול לעשות זה למצוא לעצמו כל מני עבודות מזדמנות ועבודות , ללמוד משפטים

 אבל …מה שהרב דסלר מתאר את מה שהיה בפולין אז זה מה שהוא יכול למצוא ותו לא, שחורות

אפשר להגיד גם אם היה עושה את זה אז …הוא לא יכול להתחיל ללמוד באיזה מסגרת אקדמית

  .שמבחינה רשמית ופורמאלית הוא כבר לא שייך למסגרת

אני רוצה לשאול אותך משהוא אתה הסברת מאוד יפה על האנשים לפני הנישואין למה : שלמה

איך שהם מתחתנים את אומר שהם כבר תלויים במסגרת הם כבר קשורים לגמרי , לא עובדים

או שהם נשארים , כת לעבוד מתוך הכרח אפילו אצלם באמת כן יש נטייה לל…א, חברה לזרם

  ?ללמוד בכולל בכל זאת

תראה אני אגיד לך את האמת אני חושב אני אשתמש במונח שיש לו קונוטציה שלילית ": העילוי"

 זה קשה להגדיר מה זה באמת …אבל כולם חיים תחתיו זה למעשה המונח של שטיפת מוח

א כל האנשים הדתיים היום הם פשוט חונכו ועשו "ז, שטיפת מוח ומה זה באמת השפעה והסכמה

מצד שני אתה יכול להגיד הם באמת מאמינים בזה הם . להם שטיפות מוח ולכן הם מאמינים בזה

אנשים רציונלים זו חברה שמרצונה בוחרת בזה ומאמינה בזה באמת ובכל זאת אני בוחר 

 אובייקטיבית איך היהדות להשתמש במונח הזה כי אני חושב שהחברה הזאת לא כל כך בודקת

אבל זה לא כל ? מסתכלת ומה שחשוב באמת זה איך החברה מסתכלת זאת אומרת מה הנורמה

א "ז? אתה מבין, קשור במה שיגידו אלא בגלל שהם מזהים את הנורמה עם ההשקפה של היהדות

אם הנורמה היא כזאת אז זאת אומרת שכך היהדות רואה את זה כי הנורמה משקפת את 

אבל זה נכון שזה דבר חברתי , למשל החברה החרדית מאוד ישמרו את הקטע הדתי, דותהיה

הם , שבעצם יוצר אצל כל אחד במוח אבל בתת ההכרה שלהם הם רואים את זה כמשהו דתי

מה , תמיד ייחסו את זה למשהו דתי, יסבירו את זה במונחים דתיים ויביאו לך כל מיני ציטטות

, בסוגריים שטיפת מוח, ך הכל החברה הדתית גודלת עם האידיאל הזהשאני מתכוון לומר זה שבס

שלימוד תורה זה הערך הכי חשוב ומעריכים אותך וממספרים אותך לפי העיסוק שלך אתה לומד 

עכשיו למה אני אומר את זה כי זה תלוי , אתה מהפשוטים או שאתה מהאליטה, או שאתה עובד

למשל אדם שאבא שלו הוא ראש , חברה הוא התחנךאצל כל אחד באיזה בית הוא גדל באיזה 

ם באיזשהו מקום וככה והוא נשטף הרבה במוח שלו מאוד קשה יהיה לו אישית "או ר, ישיבה

לא משנה אם זה קשיים כלכליים , להחליט שהוא צריך לסגור את הגמרא בכולל וללכת לעבוד

עכשיו אדם , ואני לא בנוי לזהבבית או שזה באמת הכרה בערך העצמי שאני רוצה לבטא את עצמי 

שגדל בבית כזה או שהפוך גדל בבית ליבראלי יותר וראה בבית אבא שעובד ואפילו שהוא מאמין 

ולהביא את זה לידי , בערך הזה אבל יהיה לו יותר קל בעצם לגלות את עצמו אם הוא לא כזה

 אז הוא אומר תשמע א גם אם הוא רואה את זה כערך וכך יחנך את הילדים שלו"ז, ביטוי בשטח

ואני יודע שקשה להשלים עם , אני יודע שהילד שלי לא מרוכז, אני לא כזה אני לא בנוי לזה

לכן יש פה הרבה שטח שאני לא יודע אם לקרא לזה רמאות עצמית אבל קושי …העובדה ש

א יהיו כאלו שישבו בכוללים "א לקבל את העובדה שאני לא בנוי ללימוד ז"להסכים עם האמת ז

וילמדו בכוח אבל תמיד ימצאו כל מני עסקים שחורים מתחת לפני השטח שבסך הכל חמש שעות 
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בואו נעזוב , ביום הם לא לומדים אבל הם אף פעם לא יהיו מוכנים לקרא לזה מבחינה פורמאלית

לא יודע ואחרי הצוהריים , נלמד משפטים, את הכולל נלך לעבוד כמו בני אדם נלמד מחשבים

כי הם לא יהיו מוכנים , שאולי זה באמת כמו האסכולה שהייתה בגרמניה, תורהנקבע עיתים ל

הכסף חשוב אפילו שהם מבזבזים את אותם שעות וש. לתת לעצמם זיהוי כזה של אנשים שעובדים

אז זה דבר ראשון שמאוד , בכל אופן חשוב להם איך שזה יראה להם בעיני עצמם, להם לא פחות

, מעבר לזה אני חושב שכולנו! איפה גדלת ואיפה חונכת ועד כמה חשוב לך מה אומרים , משפיע

ב אני חוש, באמת קונים את זה שלימוד תורה זה הדבר החשוב וצריך ללכת אתו עד הסוף, כולנו

אני לא יכול להסתפק , תשמע אני רוצה לחיות חיים אחרים, אלו שיוצאים אומרים, שכולנו

אני חושב שהוא , אבל אני מעריך כן מי שמסוגל, לא יודע איך לקרא לזה, התרגלתי לזה, במועט

אני לא חושב שהם , שכן תומכת בפרזיטים, אני אצביע למפלגה שכן תומכת בבחורי ישבות, צודק

שוב פעם או בגלל , לא כולם מיישמים אותו,  רובם ככולם מאמינים באידיאל הזה,פרזיטים

  … אבל בתור אידיאל זה התפישה הרווחת…או בגלל שלא יכולים, היכולות האישיות

, או שהתורה היא דרך חיים, התורה באמת רוצה שנלמד אותה כל הזמן! שאלה מוזרה:  שלמה

, ללמוד את הרצון האלוקי, באמת ללמוד את הטקסטלכן המצווה הכי גדולה בה היא ? שלמות

  ? אבל אולי היא לא רוצה שנלמד אותה כל היום אחרת אתה גם לא תעשה, ללמוד את הספר

אני חושב אחרת אולי ממה . תראה אתה שואל אותי שאלה אישית מה אני חושב": העילוי"

 יש … למשל…א, יםאני בהחלט חושב שהיהדות היא בעצם דרך חי, שמקובל בחברה החרדית

פרוש של הרב הרש של המשנה באבות שאומרת ששניים שישבו והיו ביניהם דברי תורה הרי זה 

דברי תורה זה , מה זה דברי תורה, זאת אומרת ישבו שניים והיו ביניהם דברי תורה, מושב ליצים

ם האלו הוא לא אומר את זה במילי? שהם דנו בפרשת שבוע? שהם ישבו ואמרו דבר הלכה מסוים

כי בעצם כל דבר שקשור בחיים הוא , אבל הוא אומר בעצם דברי תורה זה כל דבר שקשור לחיים

אדם שיחיה את החיים שלו אם אישה , הקדוש ברוך הוא ברא אדם, התורה רוצה שתחייה, תורה

 הכוונה שיש בניהם דברי תורה שהם פשוט מבזבזים …ו,  הרבה דברים ביחד…עם ילדים שישמור

 אז זאתי גישה באמת שמשקפת השקפת עולם שרואה …זה דבר שהוא נתעב, ן על שטויותאת הזמ

בסינתזה של חומר ורוח מן סינתזה שיש בה שלמות שיש לכל חלק ולכל , אם אפשר לקרא לזה

או , יש גישה אחרת ביהדות שהיא בעצם רואה את החומר כדבר מיותר, אחד השפעה על השני

 ומה שאמרתי בהתחלה שאני לא …ו, לא רצוי שצריך לדכא אותואו כדבר , כמצרך כאין ברירה

אני חושב שהחברה החרדית , היא משקפת את האידיאל ביהדות, יודע עם החברה היום החרדית

 …היום הולכת לכיוון השני זאת אומרת שלא להתמודד עם החומר לא להתמודד עם הדעות 

 וזה מתבטא … לדחות אותן על הסףאלא פשוט, ולנסות לקחת אותן למזג אותן עם היהדות 

לא תראי , זה מתבטא גם בהשקפות עולם חיצוניות אם זה בפילוסופיה או במדעים, בהרבה דברים

א בגלל איזשהו רב שמחליט "ז, בחברה החרדית שיש אידיאל לקדמה מבחינת פיתוח של מדעים

 מה שחשוב זה לך שתלמידו לא מסוגל לשבת וללמוד תורה וחושב שהוא צריך ללכת ולעבוד אז

תעבוד בעבודה אני יודע שתתאים לך שתביא לך פרנסה טובה כדי שתפרנס את הבית אבל אף אחד 
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מלאכתם נעשית בידי "זה , בפיתוח כי זה פשוט לא נעשה, לא יראה אידיאל וערך בקדמה

גם לכן שוב פעם ניתן לראות את זה בסך הכל הגישה לציונות היא , לא רואים בזה ערך , "אחרים

צבא והציונות , להקים מדינה, כי הציונות בעצם רואה ערך בחיים החילוניים, כן אותו הדבר

היא רואה בזה משהו חולי כשלעצמו אבל בעצם היהדות , הדתית אולי לא רואה בזה משהו חולי

יש מן דיכוטומיה כזאת בין חומר לרוח ,  ביהדות החרדית ממש לא…מקדשת את החומר זה כל 

אתה עושה את זה בגלל שאתה צריך בגלל שאתה , עבודה זה חולין, ש זה לימוד תורהא זה קדו"ז

אני חושב ששני ? אני אישית את שואלת אותי מה אני חשוב זה השקפת העולם של היהדות, חייב

א רבי שמעון בר יוחאי באמת מסמל את הגישה של לך תשב "ז, הדברים הללו קיימים ביהדות

תצא מהמערה  ותראה אנשים , רובים אל תדאג ליישובו של עולםבמערה בלי בגדים תאכל ח

 עוזבים חיי עולם ועוסקים … פועלים בחיי השעה…שחורשים וזורעים אז פשוט תגיד שהם מבלים

אבל אם נגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא מזהה את , ואולי תגרום לאנשים שיצטרפו, בחיי השעה

אני רוצה , אני רוצה עולם כזה? "יב עולמי יצאתלהחר"הגישה של היהדות שהוא אומר לו בעצם 

אז אני חושב שהיהדות באמת יותר . עולם שגם אנשים יעבדו ויהיו גם אנשים שלומדים תורה

א כמו "ז, נקרא לזה ככה,  של לראות את החיים בעולם הזה כערך…מזוהה עם האידיאל של

אבל פרוזדור זה גם חלק שבעלי המוסר אמרו שאמנם העולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא 

   …א זה לא משהוא"ז, מהטרקלין

  ?ואז צריך להיות פרודוקטיבי צריך לעצב את העולם: שאלה

א אם את שואלת אותי מה אני חושב היא השקפת העולם של "ז, לדעתי כן, לדעתי כן": העילוי"

ים שבאים על כל האופנ, צריך לזכור שהיהדות בעצם מדברת על כל החיים, לדעתי כן, היהדות

כשאנחנו מחולקים לשבטים , גם אם זה כשעם ישראל על אדמתו, לידי ביטוי גם אם זה בגלות

ופה אני לא חושב שיש מישהו שחושב שבאמת כל הדברים האלו לא יבואו לידי , וכשיש לנו מלכות

א אם עם ישראל נמצא נקרא לזה אולי ימות משיח או לא יודע מה בתקופת שלמה שלעם "ז, ביטוי

ישראל יש לו מדינה ויש לו מלכות והכל מתנהל על פי הלכה אז ברור שהרבה מהחיים החילוניים 

אני חשוב שהחברה החרדית , ל בוודאי שיש להם ערך"במילים של חז, תקראי לזה לחרוש ולזרוע

א "ז, הציונית גם כן מאוחד בחלק הזה של הגלות, לדעתי גם החברה הדתית לאומית, היום

גלותיות זה תמיד ההרגשה ,  שהשפיע ועצבה את העולם הדתי והיהודי עד היוםהגלותיות היא

שאני צריך , שבחוץ רוצים להביא אותי לידי כפירה, שבחוץ רודפים אותי, הזאת שבחוץ רע

שאני צריך לבדוק טוב טוב מה לחשוב או ליתר דיוק , להיזהר בכל ספר שאני פותח מי כתב אותו

זה דברים שלדעתי הם חלק , מיד שואל את הרבנים שלי מה נכוןאני ת, אני אף פעם לא חושב

זה בא לידי ביטוי גם בנושא , הסגירות יותר, חוסר חשיבה עצמית הפחד מהתמודדות, מהגלותיות

א כל אחד יוכל לצטט לך מאמרים שמראים "ז, א שלא לראות את החיים החילוניים כערך"ז, הזה

זה סיסמאות שבאות לידי ביטוי אבל הן ,  זה לא נצרותוהיהדות, שלהתנזר מחיי העולם זו טעות

ושל הרב הירש , יש את ההשקפות לגבי העולם של הרב קוק, אף פעם לא הופכות לתורת חיים

זה לא בא לידי ביטוי בדרך כלל יגידו לך שזה לא בא לידי ביטוי כי היום , שצריך למזג בין הדברים
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חץ היום אנחנו יש כאלו שיאמרו שהמלחמה היום אנחנו לא האידיאל היום אנחנו חיים תחת ל

והמציאות , ואנחנו גם היום בעצם נלחמים על עצמנו, בחילוניות היא כמו המלחמה פעם בגויים

שלנו בכנסת היא בעצם כדי לדאוג לאינטרסים הדתיים ולא אכפת לנו יחזירו שטחים לא יחזירו 

אנחנו לא רואים בזה שום ערך , לנו מהםפשוט לא אכפת , כן סטודנטים או לא סטודנטים, שטחים

מה שחשוב לנו זה שיהיה כסף , שיהיה מדע שלא יהיה, שיהיו סטודנטים לא יהיו סטודנטים

אבל שוב אני לא , כדי שילמדו תורה כי זה התכלית של היהודי וזה מה שצריך לעשות, לישיבות

ישת עולם או של קבוצה יודע כמה אפשר לזהות את זה כהשקפה אידיאלית של היהדות או כתפ

  . או שהקבוצה פתחה תפישת עולם כזאת בגלל הכורח, מסוימת

  ? מה דעתך שלך על זה: שאלה

אם היום אני חושב שבכל זאת ניתן לחזור למשהו יותר אידיאלי , מה דעתי על זה היום": העילוי"

ישית אני חושב דעתי הא? לגישה שהגיע הזמן לפקוח עיניים ולראות שאנו לא בגלות, של היהדות

אם אדם הוא חרדי למשל ניקח . אני חושב שדעה זו איננה משקפת את הרוב, שבהרבה מובנים כן

החזון איש הסביר לו טוב , גוריון נפגש עם החזון איש-יש סיפור יפה שבן, את הנושא של צבא

 הרבה אבל כולם יודעים שהחזון איש חי לפני, מאוד שצריכים שיהיו אנשים שישבו ילמדו תורה

אולי פעם באמת , והיום אולי יש לבדוק את הדברים שנית, שנים וזה הוחלט לפני הרבה שנים

בתקופתו היה קומץ מאוד מסוים של ציבור תלמידי תורה שהיה חשוב לשמור על הגרעין הזה ולא 

, בית, זה אלף, אבל היו זה מסות ואולי צריך לשקול את הדברים שוב פעם, לקחת אותם לצבא

שהחזון איש חי בתקופה שבאמת הציונות אם אפשר לומר ההנהגה הציונית הייתה אנטי בעוד 

היום באמת הציונות , לא יודע אם בעליל אבל מתחת לפני השטח היו מגמות ברורות, דתית

והיום אנשים חיים את החיים שלהם איפה , האידיאלית אם אפשר לקרוא לה כך כבר מתה מזמן

, מת הגיע הזמן לפקוח את העיניים ולראות שאף אחד לא רודף אותךובא, שיותר נוח ויותר טוב

א ההנהגה "ז, ובגדול אין שינוי, ואפשר לבדוק את הדברים אחרת, ואף אחד לא שונא אותך

שזה , שהיא מנהיגה את החברה החרדית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, החרדית אם אפשר לומר

 ללפני שלושים ארבעים שנה הם ככה הנהגה של רבנים שחיים בדפוסי חשיבה ששייכים

אפשר לראות , יש שינוי איטי, אז זה ממשיך זה לא משתנה, מתייחסים לזה כי הם חונכו לפי זה

שמופיע , יש מיזוג של חומר למשל של משרד החינוך, שיטות חינוך, בחינוך, אותו בהרבה דברים

לפני , ילוני זה דבר שהוא חוליןבמסגרות חרדיות נרגעים ורואים שלא כל דבר שכתב איזה מדען ח

אז היום , שלושים שנה להשתמש בפסיכולוג שאין לו כיפה על הראש זה היה ללכת ללא יודע מה

השינוי הזה הוא איטי  , לאט לאט מעכלים, יש כבר הכרה גם אצל רבנים שזה כמו ללכת לרופא

למשל ההפגנות על ,  להלחםצריכים, אבל בגדול ההתייחסות היא שאנו מצויים בגלות, ויכך לו זמן

ברור שמבחינה אנתרופולוגית כל מי שיבדוק את זה יראה שמדובר במיעוט שמרגיש , הקברים

זו מלחמת דת ולכן זה , במצוקה שרוצים לקחת לו את הדת שלו והוא נלחם עליה בכל מחיר

ה בחוסר הבנה והקשבה אבל בעצם זה לא ככ, מטפלים בזה החוסר הקשבה ואוזניים אטומות

  .זאת התחושה הזאת שקיימת
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אבל יש המון דברים שהציבור החרדי נזהר מהם לאו דווקא מכיוון שהוא : בחור ישיבה שואל

 אבל למשל בתחום של הצבא הם פשוט מפחדים שאם …חושב ששונאים אותו או משהוא כזה

  …יכנסו דתיים לצבא אז הם יחשפו לדברים שהם לא מתאימים להם

בחברה הדתית , זה נכון שזה ככה אבל השאלה היא למה רבנים, א מסכים אני ל…אבל": העילוי"

בתור אידיאל קמים ואומרים שצריך לפתוח מסגרת חרדית בצבא אף אחד לא …חרדית לא קמים

כי פשוט אין להם את הערך הזה ? יתנגד להם וכולם יתנו להם את זה למה הם לא עושים את זה

אותם , ענות על השאלה הזאת זה רק בגלל שהם נשאליםאם הם נזקקים ל, וזה לא מעניין אותם

, לכן ידאגו גם להם חשוב, א אני מדגיש את ההבדל בציונות הדתית זה ערך"ז, זה פשוט לא מעניין

אז הם , לציונות הדתית מאוד יחשוב איך הנוער הדתי לאומי מסתדר עם המפגש עם החילוניות

לחברה ,  לקראת המפגש הזה כי זה חשוב להם,ידאגו לבסס להם שיעורים באמונה לבנות אותם

החרדית זה בכלל לא חשוב זה כמו שבפרוש וכולם יודעים את זה שלחברה החרדית כקולקטיב 

אין להם את הערך הזה של לנסות להשפיע על החילוניות בדרכי נועם לא להשפיע עליהם בדרך של 

היהדות להנחיל להם את לסגור כבישים ולא ללכת לצבא אלא ממש במובן של להראות את 

לשמור על , מה שמעניין אותם יותר זה לשמור על עצמם,  זה פשוט לא מעניין אותם…המסורת

זה , כי הם לא רואים פה ערך של הנה הקמנו מדינה והם חלק מהעם שלנו והם אחים שלנו, עצמם

לאהוב , ראלאף אחד לא יחנך בבית ספר חרדי לערך של אהבת יש, לא יהיה ערך שהם יחנכו עליו

אפשר לראות את זה במסגרות חרדיות יותר חמורות ויותר קיצוניות שבפרוש חילוני זה , כל אדם

גועל במובן מסוים לכן את יכולה הרבה פעמים לשמוע משפטים שהם מגיעים לתקשורת אז הם 

פשוט זה נובע לא מרוע אלא מהשקפת עולם שבאמת אדם חילוני , מאוד צורמים לחברה החילונית

, הוא אין לו זהות יהודית בכלל כי הנער החרדי לא מבין מזה זהות יהודית בלי קיום תורה ומצוות

, בשבילו זה ברור, וחילוני זה כלום הוא לא מרגיש שותף הוא לא מרגיש ערך לשמור על המדינה

הרב שך אמר למשל שאם יחליטו לגייס את כל בחורי הישיבות אז הוא ייתן הוראה לכולם לעזוב 

שוב אין שום , ת הארץ אני לא חושב שהוא היה צריך להגיד את זה כי היה מאוד ברור מאיליוא

ברור מאליו אנחנו פה ואם זה לא טוב אם נצטרך לסגור , ערך סנטימנטלי גבוהה לחיות פה דווקא

  …אז הולכים זה ברור מאיליו, את הגמרות

  ? מה שאתה מתאר זה התרחקות מכל מה שקשור בחומר: שאלה

אז זה להתיימר לבנות , זה נשמע מאוד מוזר כי כשאתה בודק את הדברים, כן, כן": העילוי"

קומץ נזירים שנכנס , זה מתאים לקומץ מסוים, חברה עם ערכים מאוד מאוד לא מציאותיים

קולקטיב בלי הבדל להגיד ,  אבל לקחת חברה…לאיזשהו מנזר ומחליט גם לא להינשא וגם

, זה לא מתאים למה שכתוב במקורות, זה זה פשוט דבר לא מציאותי שייכים לאידיאל ה…כולם

אדם חרדי יסכים אתך אבל יגיד לך , זה מה שאמרתי לך מקודם, וזה לא מתאים לאופי האנושי

אבל , לא מצאתנו דבר כזה בדורות, למשל זה לא דרך להכניס את כולם ללמוד תורה, אין ברירה

ל באותו מכתב שהוא כתב לסמינר למורים שרצו לפתוח כי חשוב לנו היחידים למש, אין ברירה

אז הם כתבו לו בכלל דברים שאנחנו נפתח את הסמינר צמוד לישיבה וכאלו , בארצות הברית
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ואלו שלו מצליחים ללמוד תורה , שמצליחים ללמוד תורה אנחנו לא נרשה להם ללכת לסמינר

תלמידים שיגידו אנחנו מלכתחילה גם אבל הדבר הזה לא יעזור כי היו הרבה , אנחנו נאפשר להם

ולכן הוא אמר אנחנו , אז אנחנו מפסידים, ננסה לקחת את התואר בהוראה וגם ללמוד תורה

ככה , צריכים לקחת את התלמידים את הנוער ולא לתת להם ללמוד שום דבר אחר רק את זה

 זה נורא בעצם .זה המשחק, אנחנו בטוח משיגים את אותם תלמידים שיכולים להצליח שיצליחו

בגלל ? אז מה אני אשלח אותו בגלל שכולם, שאתה כהורה מזהה שהבן שלך לא יצא גדול הדור

אולי אני , ואני אישית לא מוכן, אני לא מוכן למחיר הזה, שאם הוא אחד מהאלף האלו שיפלו

כמנהיג העם חושב שזה נכון אבל אני כאינדיבידואל כשאני מזהה את עצמי אני צריך לקום 

   …לעזובו

  ? כלומר המחיר שהחברה מוכנה לשלם כדי שתהיה התעלות רוחנית חדשה הוא גבוהה: שאלה

ויש לזה , אולי זה באמת נכון, ולא ברור לי ולך מה היהדות חושבת על זה, נכון מאוד": העילוי"

  …השאלה אם באמת אנחנו נמצאים בתקופה כזאת ממש שחשוב, מקום ביהדות

  .  שהדברים לא ברורים גם במקורות גם שם אין אמירה חד משמעיתאבל אנחנו רואים: שאלה

אני חושב , כן אבל זה שהמקורות לא חד משמעיים זה לא אומר שיש לזה לגיטימציה": העילוי"

  ,לדעתי, לדעתי, שזה נובע באמת מחוסר הכרות של המציאות

כירים את מאוד מ, אתה מדבר על המנהיגים הרוחניים שהם אנשים מאוד חכמים: שלמה

  …המציאות

  , מאוד חכמים אבל לא מכירים את המציאות, הכל נכון מה שאמרת חוץ מהאחרון": העילוי"

  אם הם סגרו את עצמם בתוך מנזר אז בעצם קשה להכיר את המציאות: שאלה

יותר מזה לא רק שאתה סוגר את עצמך בתוך מנזר שאתה מודע לזה שאתה אליטה ": העילוי"

  .  רים פחותאתה תמיד מיחס לאח

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  360

  

  

  

  

  

 



  361

  

  

  

  

  

  

  נספח ב

  מכתבי הסכמה



  362

  



  363



  364



  365



  366

 



  367

  



  368



  369

  

  

  

  

  

  

  נספח ג
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  מאגר המקורות
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  מקרא

  

  ). ו"ט', בראשית ב"  ( ולשמרהאלוהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה' ויקח ה"

  

  )ז', ב, בראשית"  (בזיעת אפך תאכל לחם"

  

אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ' ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי שבת לה"
  ).   י-ט', שמות כ" (עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך

  

  ). 'ב, ח" קכ,תהילים" (יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך"

  

  ).א"י, ב"י, משלי" (עבר אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב"

  

  ).ד"כ, א"ל, משלי" (סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני"

  

  משנה 

  

 –יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון : רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר"
  ). ב"מ, ב"פ, אבות". ( בטלה וגוררת עווןוכל תורה שאין עמה מלאכה סופה

  

  ). ז"מי, ג"פ,אבות ". (אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה"

  

מצעת לו המטה ועושה , מבשלת ומניקה את בנה, טוחנת ואפה ומכבסת, אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה"

. ינה מבשלת ואינה מניקה את בנהא-שתיים, לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת, הכניסה לו שפחה אחת. בצמר

אפילו הכניסה לו מאה : רבי אליעזר אומר. יושבת בקתדרא,  אינה מצעת לו המטה ואינה עושה בצמר-שלוש

  ). ה"מ, ה"פ, כתובות"(…שהבטלה מביאה לידי שיעמום, כופה לעשות בצמר, שפחות

  

  ). י"מ, א"פ, אבות" (רבנותושנא את ה, אהב את המלאכה:  שמעיה אומר-שמעיה ואבטליון קבלו מהם"

  

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון וכל : רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר"

  ).ב"מ, ב"פ, אבות" (תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון

  

  ). ז"מי, ג"פ, אבות" (אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה"

  

, אבות)" ('ב, ח"קכ, תהילים" (יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך: "שנאמר, השמח בחלקו? עשיראיזהו ה"

  ). א"מ, ד"פ
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  תלמוד בבלי 

  
דאילו גבי יראה שמים כתיב , גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים: אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולה"
" אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל: "הנה מיגיעו כתובואילו גבי נ) 'א, ב"קי, תהילים" ('אשרי איש ירא ה"
" …לא כתיב ביה" וטוב לך"ולגבי ירא שמים , אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא) 'ב, ח"קכ, תהילים(
  ).א"ע', ח, ברכות(
  
כשם ; אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, אני מלאכתי בעיר והוא בשדה, אני בריה וחברי בריה"
אחד , שנינו? אני מרבה והוא ממעיט, ושמא תאמר. כך אני איני מתגדר במלאכתו, הוא אינו מתגדר במלאכתיש

  ).א"ע' ברכות יז" (ובלבד שיכון לבו לשמים, המרבה ואחד הממעיט
  
בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות : אלעאי' אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר"

דורות האחרונים שעשו , ות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתן ארעי זו וזו נתקיימה בידןדור, אחרונים
  ).  ב"ע, ה"ברכות ל" (מלאכתם קבע ותורתם ארעי לא נתקיימה בידן

  
  
לא ימוש ספר התורה הזה : "לפי שנאמר?  מה תלמוד לומר) ד"י, א"דברים י(' וגו" ואספת דגנך: "תנו רבן"

' דברי ר.  נהג בהם מנהג דרך ארץ- " ואספת דגנך: "תלמוד לומר?   יכול דברים ככתבם-) 'ח', יהושע א" (מפיך
אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת , אפשר: רבי שמעון בן יוחאי אומר. ישמעאל
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של ?  תורה מה תהא עליה-וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, קצירה

 ובזמן שאין …)'ה, א"ישעיה ס" (ועמדו זרים רעו צאנכם: "שנאמר, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, קוםמ
 אלא - ולא עוד ; "ואספת דגנך: "שנאמר, ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי עצמם

' בה עשו כרהר: אמר אביי). ח"מ, ח"דברים כ(שנאמר ועבדת את אויביך , שמלאכת אחרים נעשית על ידם
  ). ב"ע, ח"ברכות ל " (…ישמעאל ועלתה בידן כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן

  
וגברא רבא אנא וסניה בי , ולא תימא כהנא אנא, פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא: אמר ליה לרב כהנא"

  ). א"ע, ג"קי, פסחים" (מילתא
  

, תכר בטרפעיק חצי היה נותן לשומר בית המדרששבכל יום ויום היה עושה ומש, אמרו עליו על הילל הזקן
  ). ב"ע, ה"ל, יומא(וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו 

  
שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך , לימדה תורה דרך ארץ, "אשר ארש" "אשר נטע" "אשר בנה: "תנו רבנן"

, ד"כ, משלי" (ית ביתךאחר ובנ, הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך: "ואף שלמה אמר בחכמתו, ישא אשה
, ד"מ, סוטה"  (זו אשה" אחר ובניך ביתך", זה כרם" ועתדה בשדה לך", זה בית" הכן בחוץ מלאכתך) "ז"כ
  ). א"ע
  
  ).ב"ע, ט"מ, נדרים" (גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה: רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה אמר "
  
  ). ב"ע, ז"ס, גיטין" (ליהגדולה מלאכה שמחממת את בע: רב ששת איעסק בכשורי אמר"
  
, ט"כ, קדושין" (וללמדו אומנות, ולהשיאו אשה, וללמדו תורה, ולפדותו, האב חייב בבנו למולו: תנו רבנן"
  ).א"ע
  
אלא כאילו מלמדו ? סלקא דעתך" לסטות", כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות: רב יהודה אומר"

  ).א"ע, ט"כ, קידושין" (ליסטות
  
שאין , ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה:  מאיר אומררבי"

  ).   א"ע, ב"פ, קידושין" (אלא הכל לפי זכותו, שלא עניות מן האומנות, אומנות שאין בה עניות ועשירות
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  תלמוד ירושלמי

  

  ).  א"א ה"פאה פ" (ומנותזו א) ט"י' דברים ל" (ובחרת בחיים": "תני רבי ישמעאל"

  

ויש אומרים אף , למולו ולפדותו וללמדו תורה וללמדו אומנות ולהשיאו אשה? איזו היא מצוות אב על הבן"
אלעזר בן עזריה ' ר .כל שאין מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו לסטות: יהודה אומר' ר. להשיטו בנהר

ועשו לי מקדש ושכנתי : "שנאמר, עשו מלאכהשלא שרתה שכינה בישראל עד ש, גדולה מלאכה: אומר
 מיתה על האדם אלא מתוך -גדולה מלאכה שלא קנס המקום: יוסף הגלילי אומר' ר). ח, ה"כ, שמות" (בתוכם
  ).ז"י, ה"בראשית כ" (ויגוע וימת ויאסף אל עמיו: "שנאמר, בטולה

  
ובשעת מלאכה טמאין , חייב מיתהגדולה מלאכה שאפילו כהן גדול נכנס ביום הכיפורים שלא בשעת עבודה "

  ). ט"י יתרו י"מכילתא דרשב" (ובעלי מומין מותירין להכנס
  
ועשו לי : "שלא שרתה שכינה בישראל עד שעשו מלאכה שנאמר, גדולה מלאכה: אלעזר בן עזריה אומר' ר"

 מיתה על -םשלא קנס המקו, גדולה מלאכה: יוסי המלילי אומר' ר, )'ח, ה"כ, שמות" (מקדש ושכנתי בתוכם
י יתרו "מכילתא דרשב" (…)ז"י, ה"כ, בראשית" (ויגוע וימת ויאסף אל עמיו: "שנאמר, אדם אלא מתוך בטולה

  ).'כ
  
    

  מדרש רבה 

  

מעלין , שונה אדם שתי הלכות בשחרית ושתי הלכות בערבית ועוסק במלאכתו כל היום: רבי יהושע אומר"
מכאן היה רבי שמעון בן ). 'ח', א, יהושע" (והגית בו יומם ולילה"וקיים , עליו כאלו קיים את כל התורה כולה

הא , שלא היה להם צרך לא במלאכה ולא לסחורה, לא נתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן: יהושע אומר
הא לא נתנה תורה , ומהיכן ללבוש ולכסות, היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן הוא אוכל ושותה? כיצד

  ). 'תנחומא בשלח כ" (לי המןלדרוש אלא לאוכ
   

הרוצה לעמול בדרך ארץ נותנים לו שיעמול בדרך , אחד עמל בדברי תורה ואחד עמל בדרך ארץ, שני בני אדם"
  ). ג"תנא דבי אליהו רבה י)". ('ז', ה, איוב" (כי אדם לעמל יולד: "ועליו הכתוב אומר, ארץ

  

" בכל מעשה ידך: "תלמוד לומר? יכול אפילו אתה יושב בטל) 'ז', ב, דברים" ('כי אלהיך ברכך מעשה ידך וגו"
  ).ח"ילקוט שמעוני דברים תת" (אינו מתברך, ואם לאו, הרי הוא מתברך, אם עושה אדם

  
" ילמד אומנות והקדוש ברוך הוא מפרנסו ויחיה? מה יעשה יושב בטל? מה לעני יודע מה יעשה במשא ומתן"
  ).'ה', ו, קהלת רבה(
  
  ). ד"כ', ג, איכה רבתי" (עול מלאכה, עול אשה, עול תורה) ז"כ', ג, איכה" (ישא על בנעוריוטוב לגבר כי "
  
כי : "ועליו כתוב אומר, הרוצה לעמול בדרך ארץ, אחד עמל בדברי תורה ואחד עמל בדרך ארץ, שני בני אדם"

  ). ג"י, תנא דבי אליהו רבה)" ('ז', ה, איוב" (אדם לעמל יולד
     
  

  ם"הרמב

  

ובזה זוכה לכל כבוד .  ומידת חסידים הראשונים היא-לה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיומע…"
" אשריך) "'ב, ח"קכ, תהילים(יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך : שנאמר, וטובה שבעולם הזה לעולם הבא

  ). א"הלכה י' הלכות תלמוד תורה פרק ג" (…לעולם הבא שכולו טוב" וטוב לך"בעולם הזה 
  

 הרי זה חילל את השם וביזה -כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה…"
 לפי שאסור ליהנות מדברי תורה -ונטל חייו מן העולם הבא, וגרם רעה לעצמו; את התורה וכבה מאור הדת
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אהב את : ועוד צוו ואמרו. אל תעדם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם: ועוד צוו ואמרו. בעולם הזה
וסוף אדם זה שיהא מלסטם . וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. המלאכה ושנא את הרבנות

  ). 'הלכה י' הלכות תלמוד תורה פרק ג"... (את הבריות
  
, יותוהיה לומד לפני שמעיה ואבטליון והיה עני בתכלית הענ,  וכבר ידעת שהלל הזקן היה חוטב עצים…"

והקטן שבתלמידיו רבן יוחנן בן , כאש רידעת מתלמידיו אשר נמשלו כמשה ואהרון ויהושע, ומעלתו היתה
  . ואין ספק למשכיל שאילו היה מורה לאנשי דורו ליהנות מהן לא היו מניחין אותו לחטוב עצים, זכאי

וחנינא בני די לו , יל חנינא בניכל העולם כולו אינו ניזון אלא בשב: ורב חנניה בן דוסא שיצא בת קול ואמרה
  . בקב חרובין מערב שבת לערב שבת ולא היה מבקש מבני אדם

וכשהיו באין בעלי הדין לפני היה ) משקה את השדות (– דלי דולא –וקרנא היה דיין בארץ ישראל והוא הוה 
  . תנו לי מי שידלה במקומי או תנו לי כדי בטילתי ואדון לכם: אומר 

עם : רצונו לומר". גדולה מלאכה שמחממת בעליה: "מוליך עצים ממקום למקום והיה אומרורב יוסף היה …
והיה משבח זה ושמח בו והיה נהנה במה , כי בהוליכו העצים הכבדים היה מתחמם גופו בלא ספק, טורח אבריו

  . שחלק לו השם יתברך
וכל פעם אשר , נסים בו הגנביםוהיו נכ, והוא שאדם אחד שהיה לו כרם: אזכיר המעשה אשר התבאר בגמרא…

, ולא היה ספק בו שאחד מן הגנבים נתן עיניו בו, היה רואה אותן בכל יום היה מוצא פירותיו מתמעטין והולכין
ודרך בני אדם , ואסף הצימוקים, וצמקם עד שיבשו, והיה מצטער מזה כל ימי הבציר עד שבצר ממנו מה שבצר

וכבר הניחום ,  התאנים ומן הענבים ומותר לאכלן מפני שהן הפקרשיאספו הצמוקים שיפלו מהם גרגרים מן
ובא רבי טרפון במקרה יום אחד לכרם ההוא וישב ולקט מן הצימוקים שנפלו , בעלים למיעוטם למוצאיהם

ולא היה מכיר אותו אבל שמע , וחשב שזה היה הגנב שגנב ממנו כל השנה, ובא בעל הכרם. והיה אוכל אותם
וכשראה רבי טרפון , ושם אותו על גבו להשליכו בנהר, ושם אותו בשק אחד,  והתחזק עליוולקחו מיד, עליו
והיה , שחטא חטא גדול, הניחו וברח לדעתו, וכששמע בעל הכרם". אוי לו לטרפון שזה הרגו: "צעק ואמר, כך

  " …ד התורהשהציל עצמו בכבו, ומתאבל על מה שאירע לו, רבי טרפון מצטער מן היום ההוא והלאה כל ימיו
   
  
  
  
     
  
 

 
  




