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 רבנים יקרים, לומדי התורה ואוהביה,
ציבור נאמן דרך – ברכת ד' עליכם! 

בידכם כעת, ערב חג השבועות התשפ"א, חג מתן תורתנו, אסופת מאמרים של גדולי 

רבותינו בעניין הזהות היהודית של מדינת ישראל. דרכה של תורה והשקפתה נמסרות 

מרב לתלמיד ומדור לדור, משתלשלות מפי כתבם ופיהם של זקני חכמי התורה ונמשכות 

מעמלי התורה ולומדיה אל תלמידיהם וכן הלאה. 

לאחר שנים של חיסרון עצום בכינוס זקני תלמידי חכמים שבדור לשולחן גבוה אחד 

ועקב תחושה שאנו על סף פיזור ואובדן דרך ברורה של תורה בציבור הציוני-דתי, זכינו 

שבאופן  ארוכים  חודשים  וזה  הטובה',  הארץ  'תורת  צעירי  יוזמת  וגידים  עור  וקרמה 

'תורת הארץ הטובה' לדיונים  כינוסי רבני  )בעיקר בזום(  נערכים  מחודש, מלוכד ומשמח 

בענייני ציבור של זקני רבותינו.

'איגוד רבני תורת הארץ הטובה' הצליח בסייעתא דשמיא להיות גורם דוחף ומאגד 

לעשרות שעות של דיוני איכות רבי משמעות ותוכן בעלי פירות של השלכות מעשיות 

וקריאת כיוון ציבורית בהשראת רוחו הגדולה של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, וכל זה 

מתוך מבט של תורה ואחריות ציבורית ולאומית. 

בחוברת זו יש קריאת כיוון בנושאים לאומיים חשובים כגון מערכת המשפט, מערכות 

הכשרות, התאריך העברי, משמעות המדינה העברית ועוד. נושאים אלו נידונים ובאים 

הייתה  שלא  מנהיגותי  משבר  תקופת  לאומי,  סתום  מבוי  תקופת  של  בעיצומה  בכתב 

כמותה מאז הקמת המדינה. 

זה שנתיים שאנו מתגלגלים מבחירות לבחירות ללא הצלחה בהקמת ממשלה, ומערכת 

המשפט האזרחי שהונהגה עד עתה במדינת ישראל מתעמתת חזיתית עם הכנסת, הגוף 

הנבחר על ידי העם. התוצאה היא משבר מתמשך וחוסר יכולת לקיום ממשל תקין, ואין 

אנו יודעים לאן הדברים הולכים. 

דווקא בימי משבר אלו נישא עינינו אל ההרים – אל זקני תלמידי החכמים, רבותינו 

נאמני התורה ומוסריה – 'איחוד רבני תורת הארץ הטובה'.

יותר,  נדון בשורשי הבעיה הרוחנית הציבורית, נתאר חיי ציבור שלמים  זו  בחוברת 

וההלכה. מתוך כך  יותר להוראת התורה  ונאמנים  יותר לצו המצפון הישראלי  נאמנים 

נשנס מותניים יחדיו בדרכי התיקון הציבורי והלאומי. 

של  רבה  שליט"א,  שטרן  אריה  הרב  מו"ר  של  ודחיפתו  יוזמתו  פרי  היא  החוברת 

ירושלים, שהנושא בוער בעצמותיו. תודה מיוחדת לרב יוסי ארציאל שליט"א, המוביל 

במסירות ובחוכמה את דיוני רבני 'תורת הארץ הטובה', ותודה לרב דוד חי הכהן שליט"א, 

שידיו רב לו בהנעת איחוד הרבנים ובהצלחת המהלך. תהא הברכה שורה במעשה ידיהם, 

ויזכו לכל מילי דמיטב עם כל רבותינו שליט"א.

בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו ובציפייה לישועה שלמה במהרה,

הרב עמית פנחס, בת ים  הרב משה שחור, שדרות  

בשם צעירי תורת הארץ הטובה 

בנשיאות:

הרב חיים דרוקמן

הרב דוב ליאור

הרב יעקב אריאל

הרב חיים שטיינר

רבנים חברים:

הרב איתן אייזמן

הרב שמואל אליהו

הרב צפניה דרורי

הרב דוד חי הכהן

הרב אליעזר ולדמן

הרב אורי כהן

הרב אליקים לבנון

הרב זלמן ברוך מלמד

הרב יעקב פילבר

הרב איסר קלונסקי

הרב מרדכי שטרנברג

הרב אריה שטרן

הרב יעקב שפירא

מנהל:

הרב יוסף ארציאל

לאחרונה החלו לפעול בציבור הדתי-לאומי שתי מסגרות רבניות המשלימות זו את זו: 'איחוד רבני תורת הארץ   *
הטובה', שחבריה כותבים בחוברת זו, וכן 'איחוד רבני הציונות הדתית', אשר הוציאו פרסום בשבוע שעבר. 

חלק ניכר מגדולי הרבנים בציונות הדתית שותפים בשני הגופים, אשר משלימים זה את זה.  
'איחוד רבני הציונות הדתית' הוא גוף רוחבי המייצג את כל מגוון הרבנים, מגדולי תלמידי הרצי"ה זצ"ל ועד רבני   

בית הלל. המסגרת הזאת חשובה מאוד כי היא שומרת על אחדות הציונות הדתית. מסגרת זו, של 'איחוד רבני 
תורת הארץ הטובה', היא המסגרת המאחדת את גדולי הרבנים של הציונות הדתית תלמידי הרצי"ה זצ"ל. המטרה: 

להתמודד עם בעיות התקופה, לבררן בצוותא ולתת בהן קריאת כיוון מוסמכת ושקולה על פי התורה ומסורת 
ישראל, בדרכם של הרב קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל. ובעז"ה משתי המסגרות הרבניות שם שמיים מתקדש.
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מדינת ישראל היא מדינה יהודית 
הרב אריה שטרן

מדינת העם היהודי
מדינת ישראל היא המדינה של העם היהודי, וככזו אי אפשר לומר שהיא רק המדינה 

של היהודים אלא צריך לומר שהיא מדינה יהודית שנועדה להיות כמו שנאמר בתורה: 

"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

הביאור לתואר הנכבד הזה נמצא בפרשת המלך אשר בחומש דברים )פרק יז(, ושם נאמר 

שצריך להקפיד שיהא המלך ירא שמיים ששומר את כל דברי התורה. מכאן שהמלכות 

היהודית אשר בארץ ישראל צריכה להיות מבוססת על אורח חיים יהודי. זה הכלל הנכון 

לכל מסגרת שלטון, בין שהיא מסגרת מלכותית ובין שהיא מסגרת דמוקרטית.

את  לממשלה  שמעניקה  והיא  היהודית,  המדינה  של  הזהות  תעודת  זוהי  כן,  אם 

הסמכות לשלוט בכל תחומי החיים, לרבות החלטה לצאת למלחמה וכיוצא בה וכן כל 

החלטה שכרוכה גם בסכנת נפשות.

בתקופתנו זכינו בסייעתא דשמיא להקים ולקיים מדינה, ואנו צריכים להודות על כך 

בכל יום. ואולם אין כאן רק זכות כי אם חובה לשמור על הזהות היהודית של המדינה, 

עד  ושלום  רווחה  מתוך  ושנים  ימים  לאורך  קיומה  להמשך  הערובה  שזו  מאוד  וייתכן 

לביאת גואל צדק במהרה בימינו.

שמירת השבת במרחב הציבורי
המדינה עצמה ניכרת ביהדותה בכמה דברים שאין כאן המקום לפרטם, אבל יש דבר 

אחד שאי אפשר שלא להידרש אליו, והוא מצב שמירת השבת במרחב הציבורי.

שמירת השבת במרחב הציבורי חשובה לנו במיוחד. אומנם אי אפשר להיות אדיש 

אפילו למראה אדם יחיד מישראל שאינו שומר שבת, שהרי מקובל עלינו שכל ישראל 

ערבים זה בזה, אבל חשובה לנו יותר שמירת השבת בפרהסיה, ואשרי העם שזוכה לקיים 

את המדינה כשהיא שומרת על השבת, שהיא ככתוב האות המחברת בין הקב"ה לבין עם 

ישראל, ולא יעלה על הדעת שנוותר על הסמל הלאומי החשוב הזה.

היהודית,  למדינה  המתאימה  האווירה  את  למדינה  מקנה  כהלכתה  השבת  שמירת 

וצריך להוסיף שהמדינה היהודית אינה סותרת את ההגדרה של מדינה דמוקרטית, שכן 

כאמור הבסיס לקיומה של המדינה הוא ביהדותה.

החוברת שלפנינו באה לתת ביטוי של ממש למשמעות ההגדרה של המדינה 'מדינה 

יהודית' מכל הבחינות, החל מן הרעיון הכללי ועד לדברים הפרטיים הנוגעים לחיי היום-

יום.

רבני 'הארץ הטובה' רואים חשיבות גדולה בצורך להעלות על סדר היום הציבורי את 

הערך היסודי של הזהות היהודית כבסיס האמיתי של המדינה. נקווה שחפץ ד' בידינו 

יצליח, ונזכה לראות בשמחתם של ישראל, ברפואתם ובגאולתם.

בדברים שלהלן מפורטים כמה נושאים שכדאי שהרבנים יידרשו אליהם מן הבחינה 

של הזהות היהודית במדינה. בנוגע לחלקם יש צורך לעשות שינויים באמצעות חקיקה, 

עצמו,  הציבור  בהתנהגות  חברתיים  תיקונים  לעשות  צורך  יש  אחרים  לנושאים  ובנוגע 

והכול כמובן מתוך הזדהות אמיתית עם עצם קיומה של המדינה מנקודת המבט הדתית-

לאומית.

החוברת 
שלפנינו באה 

לתת ביטוי 
של ממש 

למשמעות 
ההגדרה 

של המדינה 
'מדינה 

יהודית' מכל 
הבחינות, 
החל מן 

הרעיון הכללי 
ועד לדברים 

הפרטיים 
הנוגעים לחיי 

היום-יום
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דינא דמלכותא
הרב דוב ליאור, רב העיר קריית ארבע היא חברון ת"ו

מצוות מינוי מלך
הרמב"ם מונה את מצוות מינוי מלך במניין מצוות העשה. פרשת מינוי מלך מצרנית 

לפרשת זקן ממרא, העוסקת בסמכות בית הדין הגדול, וכתב הר"ן שסמיכות הפרשיות 

באה ללמד שהצורך במינוי מלכות בישראל נועד להשלים את משפטי התורה, בייחוד 

בעניינים שבין אדם לחברו, מפני שמשפטי התורה לא תמיד מקיפים את כל מקרי החיים 

נתנה התורה למלך כוח ושלטון למלא את  יא(. לכן  )דרשות הר"ן, דרשה  בתנאים מסוימים 

החסר בהתאם לצורכי הדור. משפטי התורה הם הצדק האלוהי הנצחי, ואילו משפטי 

המלוכה נועדו למלא את הנצרך לאותו דור.

גם במלכי  דינא  )חו"מ סימן שיט( פוסקים שדינא דמלכותא  יוסף  ומרן הבית  הרמב"ם 

ישראל, ולרוב הפוסקים תוקף הלכה זו הוא מדאורייתא )אבני מילואים סימן כח; דבר אברהם 

ח"א א(. דין זה תקף גם בדברים שלפי דיני התורה אינם חלים, כגון הקניית דבר שלא בא 

לעולם או דבר שאין בו ממש וכדומה )אנציקלופדיה תלמודית ערך 'דינא דמלכותא'(. 

ערוך השולחן )חו"מ סי' רא, סעיף ג( כותב שמותר למלכות לצורך שיפור הכלכלה להכיר 

בקניין דבר שלא בא לעולם או בדבר שקניין רגיל אינו תופס, בתנאי שלא יסתור את 

ההלכה. ואולם תקנה מפורשת נגד דין תורה אינה דינא דמלכותא, כגון דיני חלוקת ירושה 

וקביעת זהות היורשים )ראו בית יוסף, חו"מ סי' כו(. כמו כן מותר למלכות לקבוע חוקים למען 

ואין צריך לומר שזכותה לגייס לצבא או  וזכויות פועלים,  הציבור בכל ענייני המיסוי 

להכריז מלחמה על האויב.

החלת חוקי התורה על המדינה
דיני התורה וחוקיה הנפלאים, כפי שהובאו לעיל, הכרחיים לקיום תקין של המדינה. 

ואכן, ציבור שומרי התורה והמצוות מצפה ומקווה לזכות עוד בדורנו להשפיע על הנהגת 

המדינה לאמץ את חוקי תורת ישראל העתיקה המסורה לנו ממשה רבנו. 

החיים  אורחות  בכל  יתפרס  יהודית  כמדינה  המדינה  של  שצביונה  תפילה  אנו 

הציבוריים: שהשבת תהיה ללא עבודה וללא תחבורה, שמבנה התא המשפחתי ייקבע 

לאור תורת ישראל, שיהיה חינוך לקיום תורה ומצוות ושתהיה שליטה מלאה של מלכות 

ישראל בכל מרחבי ארצנו. איננו שוללים זכות ממונית של פרט כלשהו, אפילו של אינו 

יהודי, אך זכויות לאומיות בארץ ישראל יש רק לעם ישראל על פי תורת ישראל.

גדולים  בחלקים  עמנו  בני  וליישוב  העולם  מכל  ישראל  נידחי  לקיבוץ  בדורנו  זכינו 

מהארץ, דבר שלא זכו לו דורות רבים. אנו מצפים ומקווים שעם ישראל יתעורר ויבין 

את תפקידו ואת ייעודו בעולם ויחזור בלב שלם למורשתו הנצחית הנותנת פתרון ומענה 

לכל צורכי הפרט והכלל.

הציבור הנאמן ישתדל בכל מאודו לפנות  בעניינים ממוניים אך ורק לדין תורה  כראוי. 

אל  ולכן  בתשובה,  לחזור  ישראל  שסוף  הבטיחה  שהתורה  תשובה  בהלכות  כתב  הרמב"ם 

ייפול לב המאמין מהחולשות שעדיין קיימות, מפני שהן זמניות, ובבוא העת יחלפו מן 

העולם.

בע"ה בקרוב תהיה התעוררות גדולה בעמנו ונזכה לראות בזריחת אור הישועה השלמה 

על עמנו ועל ארצנו הקדושה.

נעשה ונצליח בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו.

זכינו בדורנו 
לקיבוץ 

נידחי ישראל 
מכל העולם 
וליישוב בני 

עמנו בחלקים 
גדולים 

מהארץ, דבר 
שלא זכו לו 
דורות רבים. 
אנו מצפים 

ומקווים 
שעם ישראל 
יתעורר ויבין 
את תפקידו 
ואת ייעודו 

בעולם ויחזור 
בלב שלם 
למורשתו 
הנצחית 
הנותנת 

פתרון ומענה 
לכל צורכי 

הפרט והכלל
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התאריך ולוח השנה העברי
הרב חיים דרוקמן

שנה טובה?!
גנוב.  באחת השנים סיפרו בחדשות שיהודי הגיע למשטרה להשיב כרטיס אשראי 

"מדוע דווקא עכשיו?" שאלוהו בפליאה, והלה השיב בפשטות: "הלא ערב ראש השנה 

היום, זה הזמן לשוב בתשובה, שאם לא עכשיו, אימתי?!" 

סיפור זה בהחלט מרגש, אך לוקה בחיסרון אחד: זה לא היה ערב ראש השנה שלנו, 

הוא  עצוב,  הדבר  היה  לא  אילו  בדצמבר.   31  – הנוצרית  השנה  סוף  אלא  באלול,  כ"ט 

בוודאי היה בדיחה טובה.

מי שטעם במשהו את הטעם של ראש השנה מזדעזע כולו כשהוא שומע שמברכים 

אותו ב"שנה טובה" ביום הראשון של לוח השנה הנוצרי – אחד בינואר.

התאריך  במקום  הנוצרי  בתאריך  שימוש  של  זה  שבנגע  הוא  ביותר  המצער  הדבר 

המקורי שלנו משתמשים יהודים מכל המגזרים, גם יהודים הנאמנים על מסורת ישראל 

ועל תרבותה. הדבר שלילי גם אם מזכירים אחר כך לפיצוי את הביטוי 'למניינם': אם 

התאריך הוא למניינם, מדוע אתה משתמש בו?!

דיון הלכתי
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  ֹראׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהֹחֶדׁש  לפסוק  בביאורו  הרמב"ן 

'ַהחֶֹדׁש  "וטעם:  העבריים:  התאריכים  מטרת  את  ביסודיות  מברר  ב(,  יב,  )שמות  ַהָּׁשָנה" 

ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים' – שיימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו יימנו כל 

החודשים – שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חודש – כדי שיהיה 

זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה הנס נזכר. ועל כן אין 

לחודשים שם בתורה, וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד 

בשבת ושני בשבת ]...[ כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו' 'החודש הראשון' 

ו'החודש השני' והשלישי – לגאולתנו. שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת 

שנותינו מתשרי ]...[ אם כן, כשנקרא לחודש ניסן 'ראשון', ול'תשרי' שביעי – 

פתרונו: ראשון לגאולה ושביעי אליה".

בתורה אין שם לחודשים אלא רק ִמספור, 'ראשון', 'שני' וכן הלאה, וכולם מתייחסים 

אל החודש שבו יצאנו ממצרים. חשבון החודשים משמר בקרבנו את זיכרון הנס הגדול 

של יציאת מצרים על כל המשמעויות האמוניות הנולדות ממנה.

מכאן למד החתם סופר אזהרה שלא להשתמש בתאריך הלועזי: "כתב הרמב"ן: 'אין 

שם פרטי לחודשים בתורה' ]...[ וזה תוכחת מוסר שנכתוב במכתבים ]...[ לא חס 

ושלום כמספרם של אומות העולם" )תורת משה, פרשת בא(.

בריש  שכותבים  באו,  מקרוב  חדשים  כאותם  "]...[ולא  הוסיף:  ובדרשותיו 

מגילתא מנין לידת משיח הנוצרים וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלוהי 

ישראל. אוי להם כי גמלו לנפשם רעה! בתורת ד' מאסו וחוכמת מה להם" )דרוש 

לז' באב תק"ע(.

ועוד אמר: "ולא כאותם חדשים מקרוב באו, שמונים לימי לידת משיחם של 

זו! בעוד שהשימוש בתאריך העברי  יבושו בית ישראל על תמורה  נוצרים, הלוא 

מזכיר את יציאת מצרים ובריאת העולם, הרי שהתאריך הלועזי מזכיר אירועים אחרים, 

ומציין את הזמן שחלף מאז הולדת ישו, יימח שמו, מייסד דת הנצרות הנחשבת עבודה 
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זרה, ואשר במהלך ההיסטוריה שפכה את דמם של בני עמנו כמים, וייסרה אותם עד בלי 

די" )דרוש לח' בטבת תקצ"ג(.

תלמידו של החתם סופר המהר"ם שיק המשיך בדרך רבו וזעק על השימוש בתאריכים 

נוצריים בתשובה על מקרה שנשאל עליו בדבר מצבת יהודי שכתבו בה את מספר השנים 

הלועזי, וזוהי תשובתו: "זו עבירה כפולה ומכופלת, דמספר החודשים שלהם אינם 

 - הנוצרי  למספר  השנים  במספר  שסיימו  ומה  ישראל.  בני  למספר  מכוונים 

לדעתי זה איסור דאורייתא ]...[ והמונה במספרם, נראה לפי עניות דעתי, דעובר 

באיסור ההוא, על: 'ְוֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו, ֹלא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיָך' )שמות כג, 

יג(" )יורה דעה, תשובה קעא(.

אומנם יש המתירים את השימוש בתאריך הלועזי מכל מיני סיבות. כך אנו מוצאים 

למשל את פסיקת הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "נראה שאם כותבי התאריך הלועזי אינם 

נוהגים  שכן  לפי  רק  האיש,  אותו  ללידת  זה  שמנין  מכוונת  בכוונה  חושבים 

העולם הבקיאים יותר בתאריך האזרחי )ובפרט במקומות שגם משרדי הממשלה 

מונים למספר הנוצרים( – אין בזה איסור משום 'ובחקותיהם לא תלכו'. הואיל 

ובאמת דעת רז"ל היא, שאין מספרם מתאים ללידת ישו הנוצרי, וטעות הוא ביד 

החושבים כן. 

היא  זה  במספרם  הנוצרים  שכוונת  ונראה  שהואיל  לומר  תמצא  אם  "ואף 

ללידת אותו האיש, כל מי שכותב התאריך הלועזי בתר דידהו אזיל – מכל מקום, 

הואיל ואין כוונתו אלא לכתוב התאריך המפורסם יותר, אין בזה איסור משום 

'ובחקותיהם לא תלכו'. לדעת חז"ל, המניין שמונים הנוצרים ללידת ישו אינו מדויק, 

וממילא אין כאן ספירה לזכר אותו האיש. ואין להחמיר מצד שסוףסוף כוונתם למנות 

לאותו האיש, למרות אי הדיוק של המניין – שהרי היהודים שמשתמשים במניין הזה 

אינם מתכוונים לכך, וספק אם בכלל מודעים למשמעות המניין הזה" )יביע אומר ח"ג יו"ד, ט(.

עם זאת ודאי אין זו מידת חסידות, כפי שמסיים הרב עובדיה עצמו: "והמקילים בזה 

יש להם על מה שיסמוכו. אולם, מהיות טוב אל תקרי רע, וכל שאין צורך גדול 

יש לכתוב החודשים והשנים למספר בני ישראל. ובפרט פה בארצנו הקדושה. 

וכשיש צורך בדבר – טוב לכתוב מלבד למספרם גם לבריאת עולם" )שם(.

תאריך אזרחי
זה  זצ"ל ראה בכינוי  ורבי  "התאריך האזרחי". מורי  יש המכנים את התאריך הנוצרי 

כינוי שלילי ביותר. כך שמעתי מפיו, וכך פורסם בספרו: "פירוש הביטוי 'התאריך האזרחי' 

הוא: התאריך של האזרחים, אזרחי המדינה. באירופה, הנוצרים היו האזרחים במדינה, 

והיהודים היו זרים, על כן כינו היהודים את תאריך הנוצרים בשם זה. אבל כיום – מי 

האזרחים במדינת ישראל? אנו האזרחים! התאריך העברי הוא התאריך האזרחי במדינת 

ישראל – מדינת העם היהודי! כמה מזעזע להמשיך ולקרוא בארץ ישראל לתאריך של 

הגויים בשם זה, כאילו אנו זרים במדינתנו כשם שהיינו בגלות, ואילו הם בעלי הבית 

כאן" )לנתיבות ישראל ב, עמ' רלט(.

תחייה לאומית
גם  אנו שבים  לארץ  ועם השיבה  ישראל,  לארץ  ישראל שב  עם  בדורות האחרונים 

לתרבות הייחודית שלנו, מנערים את הכלים הלאומיים של האומה הישראלית מעפרם, 

מקימים אותם לתחייה ומקיצים אותם מתרדמה בת אלפי שנים.

עמנו שב ארצה בקיבוץ גלויות נפלא אחר פזורה אין-סופית בת אלפי שנים. התנחלנו 

בארצנו והפרחנו אותה, הקמנו שוב את הצבא היהודי הגיבור והאדיר, פיתחנו כלכלה 
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שנים  אלפי  לאחר  הקודש,  ללשון  העברית,  לשפה  שבנו  ומרשימה.  יציבה  ישראלית 

הישראלית,  האומה  של  לאומיים  כלים  הם  אלו  כל  ושכוחה.  חנוטה  הייתה  שהשפה 

וכעת הגיע הזמן לחזור גם אל לוח השנה שלנו.

לא היה פשוט לשוב ולדבר בלשון הקודש אחר הפסקה של אלפי שנים. השפה לא הייתה 

ולהפוך אותה מלשון החנוטה  בה חיים  גדולה להפיח  נפש  צורך במסירות  והיה  מדוברת, 

הצלחנו  ד'  ובעזרת  כך,  על  נפשנו  את  וילדה. מסרנו  ילד  כל  בפי  ללשון השגורה  בספרים 

מאוד.

כל  עם  נפגשים  אנו  דרכו  אשר  שלנו,  השנה  ללוח  גם  לחזור  עלינו  מידה  באותה 

האירועים שאירעו לעמנו – המשמחים והמצערים שבהם.

פתיחת שנת הלימודים
אחד התאריכים החשובים היום בארץ הוא יום פתיחת שנת הלימודים. הוא חשוב 

בראש ובראשונה לילדים עצמם, אך בעל השפעה ישירה על הוריהם והשפעה עקיפה 

 1 בסביבות  הלועזי,  התאריך  לפי  נפתחת  הלימודים  שנת  כיום  במשק.  המעסיקים  על 
בספטמבר.1

 1 לעיתים  ומועדיו.  העברי  הלוח  עם  קבוע  יחס  על  שומר  אינו  כמובן  זה  תאריך 

ללמוד,  מתחילים  התלמידים  השנה:  לראש  קודם  בלבד  אחדים  ימים  חל  בספטמבר 

יוצאים לחופשת חג, חוזרים ללימודים לכמה ימים ושוב יוצאים לחופשת חג, וחוזר 

חלילה. האם כך מתחילה שנת לימודים? יוצאים לחופשה בלי שמתחילים ללמוד?!

במדינה  לחגים.  התלמידים  את  להכין  אפשרות  כל  שאין  היא  יותר  חריפה  בעיה 

יהודית על מערכת החינוך להכין את תלמידינו לקראת ראש השנה, יום הכיפורים וחג 

הסוכות, ואין שום הבדל בדבר בין החינוך הדתי לבין כלל התלמידים במדינת ישראל. אם 

מתחילים ללמוד ימים מעטים בלבד לפני ראש השנה, בשום אופן אי אפשר להכין את 

התלמידים לחגים. וכי איזו קדושה יש בתחילת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר? האם רק 

מפני שכך הורגלו במקומות אחרים?

עיקריות  הן   – לחגים  הכנה  וחוסר  הלימוד  ברצף  פגיעה   – הללו  הבעיות  שתי  אומנם 

בלוח  להשתמש  מילדות  עוד  תלמידינו  את  לחנך  גם  מקום  יש  להן  פרט  אבל  ומעשיות, 

ייצרבו  וממילא  התלמידים,  בעיני  מאוד  חשובים  ימים  הן  וסיומה  השנה  פתיחת  העברי. 

בתודעתם. עצם העובדה שאנו רגילים לתאריך הלועזי איננה מצדיקה את המשך ההליכה 

לפיו. ההרגל אינו מקדש דבר, וחשוב שתהיה מחשבה חינוכית חדשה לתקן את המציאות 

הקלוקלת.

ומתמיהות,  לעיתים שאלות מגוחכות  נשמעות  הלועזי  כתוצאה מהשעבוד לתאריך 

גם  הלאה.  וכן  באב?"  ט'  בשבט?  ט"ו  השנה?  ראש  יחול  השנה  תאריך  "באיזה  מעין 

תקלות רבות נובעות מהשימוש בתאריך הלועזי. אני עצמי כבר הוזמנתי לפגישה בכנסת 

והתברר שהיא חלה בחג השבועות עצמו, וזאת משום שהמזמינים לא בדקו את התאריך 

חגיגי  סיום  להם  שנקבע  בצבא  המשרתים  תלמידים  לפניי  התלוננו  פעם  לא  העברי. 

בהם  שנוהגים  בימים  אב,  חודש  ראש  לפני  יומיים  וכדומה  ריקודים  תזמורת,  הכולל 

מנהגי אבלות על חורבן הבית. המארגנים הודו שאילו היו יודעים מראש והיו מסתכלים 

בתאריך, היו יכולים בקלות לקבוע תאריך אחר.

בהיותי חבר כנסת העליתי הצעת חוק לפתיחת שנת הלימודים לפי התאריך העברי )"הצעת חוק   1
זכורני את חברת הכנסת  פוליטיות.  נפלה מסיבות  שנת הלימודים העברית, התש"ס"(. ההצעה 
על  מודיעה  אומנם  היא  בכנסת  תפקידה  הכנסת שמתוקף  בדוכן  אז  אמרה  אשר  איציק,  דליה 
נפילת ההצעה, אך כמורה )זה היה מקצועה קודם הכניסה לפוליטיקה( ברצונה לומר שהחוק אכן 

נכון ונדרש.

בדורות 
האחרונים 
עם ישראל 
שב לארץ 

ישראל, ועם 
השיבה לארץ 

אנו שבים 
גם לתרבות 

הייחודית 
שלנו, מנערים 

את הכלים 
הלאומיים 

של האומה 
הישראלית 

מעפרם, 
מקימים 

אותם לתחייה 
ומקיצים אותם 

מתרדמה בת 
אלפי שנים. 
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אנו חיים בדור של תקומת עם ישראל ותחייתו. שבנו הביתה לא רק לארצנו אלא גם 

לרוח העם והארץ. עלינו להשלים את השיבה אל כל הערכים היהודיים המקוריים שלנו, 

אל התרבות הישראלית המקורית.

התיקון מתחיל בנו
מסופר על תלמיד שבא לרבו בצער רב על שאינו מצליח לתקן את העולם. ענה לו 

"וכי את עצמך כבר תיקנת?" תיקון העולם מתחיל בתיקון האישי הפרטי של כל  הרב: 

אחד מאיתנו. הצעד הראשון בתיקון היחס של החברה שלנו לתאריך העברי הוא בחיי 

המרכזי  כתאריך  העברי  בתאריך  להשתמש  נתחיל  אנו  אם  שלנו.  האישיים  היוםיום 

בחיינו, נוכל להמשיך משם לתיקון הדבר בחברה כולה.

אומנם הדבר נראה קשה לביצוע, ובכל זאת הוא אפשרי. גם אם לעיתים אין ברירה 

הדבר אפשרי  ברוב הפעמים  וכדומה,  למילוי טפסים  הלועזי  בתאריך  אלא להשתמש 

תאריך  כתבתי  לא  מעולם  משפחתיים  לאירועים  בהזמנות  למשל,  באמת.2  רוצים  אם 

אחר מלבד התאריך העברי. וכשם שאני בודק מה התאריך העברי בלוח השנה כשאני 

מקבל לידי תאריך לועזי, כך גם אחרים יכולים לבדוק להפך. כך אולי ייפקחו עיניהם של 
אחרים.3

חזרנו לארצנו לאחר אלפי שנים, ועלינו לשוב גם ללוח השנה שלנו. תירוצים מסוג 

אך  קשה,  הייתה  העברית  ולשפה  לארץ  החזרה  גם  מתקבלים.  אינם  קשה"  "הדבר 

התמודדנו, והיום אין ילד בארץ שאינו מדבר את לשוננו על בורייה, שפה שלפני כמאה 

וחמישים שנה הייתה שפת הסידור בלבד.

בספר 'לחיות את הנצח' שיצא לזכרו של בני גל הי"ד, שנהרג במלחמת יום הכיפורים, 

מסופר על הבחור הנפלא הזה, אשר היה קנאי גדול לתאריך העברי. מהדברים המסופרים 

עליו נוכל גם אנחנו לקבל השראה ומוטיבציה להתחזק בנושא.

לדוגמה, בשעת טיול בכל פעם שהיה מדריך הטיול מציין תאריך מסוים היה בני מעיר 

לו לשנות את התאריך לתאריך עברי. בעת שנבחן בבגרות בהיסטוריה הקפיד בני לרשום 

את כל הזמנים הנדרשים לפי התאריך העברי, דבר הדורש השקעה רבה ומחשבה מרובה. 

לועזי  תאריך  נשא  הצו  כי  לראות  הופתע  לבקו"ם  ראשון  התייצבות  צו  שקיבל  אחרי 

בלבד. בני לא התעצל ומיהר לחבר מכתב לאלוף ובו בקשה לשלוח לו צו חדש הנושא 

תאריך עברי. לבסוף בקשתו אכן התקבלה.

נובעים מקטנוניות צרה כי אם מעמידה עקרונית על ערכים.  הסיפורים הללו אינם 

בני האמין בדבר ולא היה מוכן לוותר עליו. אם רבים יעשו כמוהו, אטאט יוכל המצב 

להשתפר ולהשתנות.

הכול נובע מהתפיסה הגדולה של דורנו ושל תקופתנו, דור התקומה והתחייה. הקנאות4 

הקדושה לערכינו הלאומיים היא ציונות אמיתית, התעוררות לאומית טהורה וזכה. יש 

לדעת כי ערכי הלאום של עם ישראל דבוקים בקשר מהותי עם הקודש, עם התורה ועם 

הקדוש ברוך הוא.

ובכל מקרה עדיף שלא לכתוב את השנה הלועזית המלאה אלא רק את הספרות האחרונות שלה   2
)במקום 2021 – 21(. כמו כן עדיף שלא לכתוב את מספר החודש אלא את שמו.

וגם בצ'קים אפשר בלא שום בעיה לכתוב תאריך עברי, שום צ'ק לא יחזור בשל כך.  3
מובן שלא באלימות ובגסות אלא מתוך אהבה ובהסברים שרק כך אפשר להיאבק בתוך עמנו.  4
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מדינת הלכה ומדינת חוק 
הרב יעקב אריאל

מדינת הלכה: לא מה שחשבתם1
התדמית השטחית של המושג 'מדינת הלכה' מצטיירת כמדינה שכל עניינה לכפות על 

אזרחיה לקיים תורה ומצוות. האמת היא שלשם כפייה על המצוות אין צורך במדינה. כל 

בית דין של שלושה דיינים יכול לכפות על המצוות )ראו קצות ונתיבות סימן ג(, אלא שלמעשה 

לא שמענו ולא ראינו מי שנוהג כך גם במקום שיד ישראל תקיפה, כי כפייה בכוח אינה 

משיגה את מטרתה. אדרבה, היא עלולה לגרום לתגובה שנזקה גדול מתועלתה )ראו חזון 

איש יו"ד סי' ב(. מדינת הלכה תנהג מן הסתם אף היא באחריות ותימנע מלהשתמש בכוח 

במקום שהתועלת תהיה הפוכה. למדינת הלכה יש תפקיד מרכזי אחר: המשפט הציבורי. 

כשם שבמדינת חוק יש הפרדת רשויות, כך יש גם במדינת הלכה. עיקר ההפרדה הוא 

בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת. בעיקרון יש לרשות השופטת עליונות על 

הרשות המבצעת, שאף היא אינה פטורה משמירת החוק. לפי ההלכה, "מלכי בית דוד 

דנין ודנין אותם". אומנם שם מדובר בעיקר בעבירות אישיות של השליט על החוק, אך 

מסתבר שגם עבירות מדיניות עומדות בפיקוח שיפוטי, כי גם הרשות המבצעת כפופה 

לחוק, אם כי לא בהכרח לפי קנה המידה של החוק האזרחי הרגיל אלא לפי קנה מידה 

אחר, המתאים לממלכה. נביאי ישראל ייסרו מלכים שלדעתם הנהיגו מדיניות שאינה 

עולה בקנה אחד עם הנחיות החוק והצדק, ומסתבר שבהיעדר נביאים סמכות זו מסורה 

למערכת המשפט, אם כי לא המשפט האזרחי הרגיל.

 הפרדה בין הרשויות
הר"ן בדרשה יא עמד על שתי מערכות משפטיות שיש בישראל: אזרחית וממלכתית. 

הראי"ה הרחיב את הרעיון וראה במשנה התורה שכתב המלך מערכת משפטית ממלכתית. 

עקרונותיה נעוצים באותו ספר תורה המשותף לכולנו, אלא שהפרשנות והיישום במשנה 

התורה הממלכתי נעשים מתוך היבט ציבורי.2 יש לשלטון סמכות חריגה שאינה נתונה 

מערכות משפט  אלו שתי  היחיד.  של  מידה  קנה  באותו  השלטון  את  לדון  ואין  לפרט, 

נפרדות. במדינת החוק הקיימת יש עירוב תחומין בין הדברים: הרשות השופטת הרגילה 

דנה פעמים רבות גם את השלטון באותן אמות מידה האזרחיות, אך הדבר אינו בסמכותה 

והיא אף אינה נושאת באחריות להשלכות הפסיקה האזרחית על המערכת הממלכתית.

במדינת הלכה יש הפרדה בין התחומים. רק בית הדין הגדול, היושב בלשכת הגזית, 

המקבל את השראתו מהמקום אשר יבחר ד', מסוגל ומוסמך למנות מלך,3 והוא המאשר 

ראו גם מאמרי 'התשתית ההלכתית למדינה ישראלית' בתחומין מ.  1
בין הטעם התחתון של עשרת  הזוהר  לפי  דק שיש  על סמך הבדל  זאת  במקום אחר הדגמתי   2
הדיברות, הנקרא ביחיד, לבין הטעם העליון, הנקרא בציבור. בטעם התחתון הדיבר 'לא תרצח!' 
נקרא ברצף, ללא כל הפרדה שהיא, בין ה'לא' ל'תרצח'. זהו צו קטגורי מוחלט! בטעם העליון יש 
הפסקה קלה בטעמים בין ה'לא' ל'תרצח'. ההנגנה השונה באה לרמוז שלציבור יש היתר בשעת 
חירום להפעיל כוח, כגון כלפי אויב, גם אם מישהו עלול לשלם על כך בחייו )ראו מנחת שי לשמות כ(. 
מהרמב"ם בפ"ה מהלכות גזלה משמע שמקור הסמכות למינוי המלך הוא הסכמת הציבור, ולפי זה   3

תפקידו של בית הדין הגדול הוא לתת גושפנקה למינוי ולהטיל וטו על בחירה לא ראויה. 
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למלך להוציא למלחמת הרשות4 ולדון בשאלות ציבוריות כלל-ישראליות.5 בהיעדרם של 

ודין  דת  יודעי  של  ציבורי  גוף  של  תחליף  להציע  מקום  אולי  יש  ונביא  גדול  דין  בית 

המעורים בצורכי השלטון.

אנו נתמקד בדוגמאות של נושאים משפטיים שבהם מדינת החוק נוהגת כיום בשונה 

פרשנות  וכן  אחרת  משפטית  פרשנות  יש  שאביא  שלדוגמאות  ייתכן  הלכה.  ממדינת 

הלכתית שונה; הכוונה היא להראות בעיקר את הבדלי המגמות בין שתי השיטות.

סוגיות שונות בעין ההלכה ובעין החוק 
החזרת גופות מחבלים א. 

לפי החוק, גופות מחבלים שייכות למשפחותיהן, והמדינה חייבת להחזיר אותן להן, 

והיא אף אינה רשאית לעכב אותן כדי לדרוש תמורתן החזרת גופות חללי צה"ל. חוקים 

אלו אף מעוגנים באמנות בין-לאומיות המחייבות זאת. 

לפי ההלכה: א( גופה אינה רכוש ממוני; ב( זכות משפחת הגופה לקוברה היא רק זכות 

כבוד, אך זכות זו אינה גוברת על זכותן של משפחות החללים הישראליים לכבוד יקיריהן; 

ג( גופת אויב שייכת למדינה )שאילת יעבץ חלק א, סי' מא(, והיא רשאית לדרוש את תמורתה; 

ד( אחריות המדינה לחייל שיצא בשליחותה להגן עליה ונהרג היא להביאו לפחות לקבר 

אינן  הן  אך  בין-לאומיות,  על אמנות  ה( אומנם המדינה חתומה  הראוי;  בכבוד  ישראל 

ו( לרשות השופטת האזרחית אין  תקפות לכנופיות טרור שאינן מכירות בשום אמנה; 

סמכות ואין כלים להתערבות משפטית בנושא מדיני-ביטחוני כל עוד הוא עומד בכללי 
הצדק הבסיסיים.6

הריסת בתי מחבלים  ב. 
ִנים ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו  לפי החוק, אין שום מקום לענישה סביבתית: "ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָבּ

ַעל ָאבֹות". אומנם במקרה חריג של מחבל שיש רגליים לדבר שמשפחתו משמשת לו רוח 

גבית, יש מקום להרוס חלק מהבית. אך על השופטים להשתכנע שאכן יש צידוק מלא 

לכך, ומכיוון שהם אינם מבינים דיים בתחום הביטחוני, הסיכוי שישתכנעו מנימוקים 

ביטחוניים קלוש. 

לפי ההלכה, אכן, לפי החוק האזרחי אין שום מקום לענישה סביבתית, אולם מלחמה 

ומטבע  רסן  כל  ומשולח  אכזרי  והאויב  קולקטיב,  מול  קולקטיב  של  עימות  שהיא 

ניהול  אזי  האזרחיים,  הצדק  בכללי  הרתעה  של  אפשרות  כל  לדון  אפשר  אי  הדברים 

ציבוריים  ועליהם לשקול שיקולים  והקבינט,  ידי הצבא  על  להיעשות  חייב  המלחמה 

רחבים וארוכי טווח. התורה אסרה רק 'בל תשחית' ופגיעה לא הכרחית, אך לא התערבה 

בשיקולי הרתעה. אין לבית הדין האזרחי כלים כיצד לשקול שיקולים כאלו, שהרי הם 
מחוץ לתחומו ומסורים לצבא אלא אם יש חריגה בולטת מכללי הצדק והמוסר.7

ראו רש"י )שם, טז, א(, ד"ה 'ונמלכין בסנהדרין': "נוטלים רשות מהם". ובברכות ג ע"ב פירש"י שיתפללו   4
עליהם. כלומר, ההחלטה לצאת למלחמת הרשות היא של המלך ושל יועציו המקצועיים, ובית הדין 
)ראו  זו היא למטרות כלכליות נחוצות  הגדול אינו מתערב בשיקוליהם אלא רק בודק שמלחמה 
סנהדרין שם וברכות שם מועצת הזקנים ודוד המלך(, שאינה גחמה פרטית בעלמא ושהיא עומדת בכללי 
כלל הם  ומכיוון שבדרך  רצון המלך.  על  וטו  יטיל  הגדול  הדין  בית  כזה  והמוסר. במקרה  הצדק 
סומכים בעיקר על שיקוליו המקצועיים של המלך, ומאחר שהשאלה בדבר סיכויי ההצלחה מסורה 

ביד האורים ותומים, לא נותר לבית הדין אלא לברך את המלך ולהתפלל להצלחתו. 
סנהדרין ב ע"א. ראו שם את היקף משימותיו הציבוריות של בית הדין הגדול.  5

ראו תחומין לח.  6
רמב"ן על התורה, דברים כ, יט; שם כג, ז.  7
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הריסת יישוב שנבנה בתום לב  ג. 
יישוב שנבנה בתום לב על קרקע פנויה, אלא שלא הוכח בעליל שהיא  לפי החוק, 

פנויה וייתכן שיש לה בעלים, גם אם הבעלים לא תבעו דבר, היישוב חייב בהריסה. יתר 

על כן, אם המקום מאופיין באדמת טרשים שאין סיכוי לעבדה, וגם היתרי בנייה אחרים 

לא יינתנו מסיבות ביטחוניות ואחרות, בכל זאת יש להחריב את היישוב עד היסוד. אין 

מקום אפילו לדרוש פיצויים תמורת השארת המבנים על מקומם. 

גזולים  לפי ההלכה: א( יש צורך בהוכחת בעלות מסודרת; ב( בית שנבנה מחומרים 

)תקנת מריש, גיטין נה(; ג( אם המקום  אין להורסו אלא לשלם פיצוי הולם לבעלי הרכוש 

בלאו הכי לא ייבנה על ידי הבעלים הראשונים, מן הצדק להשאיר את היישוב על מקומו 

לדור  ויכולים  מעוניינים  הראשונים  הבעלים  אם  ד(  הקרקע;  על  הבעלים  את  ולפצות 
במקום, יש להשאיר להם את המבנים, אך יש לדרוש מהם לפחות החזר הוצאות.8

נחלת אבות או 'כיבוש'?  ד. 
לפי החוק, שטחי יש"ע שכבש צה"ל במלחמת ששת הימים ומוחזקים על ידי הצבא 

הבין-לאומי  בחוק  שמקובל  מה  רק  בהם  לעשות  ומותר  כבושים',  'שטחים  נחשבים 

למטרות מלחמתיות. 

ולמרות שנות  דנא,  נחלת אבותינו מקדמת  ישראל הם  כל שטחי ארץ  לפי ההלכה, 

הגלות הארוכות לא התייאש עם ישראל מארצו ושאף לחזור אליה. גם מבחינת העובדות 

ההיסטוריות וגם מבחינת החוק הבין-לאומי לא הייתה מעולם ישות מדינית אחרת בארץ 

ישראל. ההלכה נסמכת הן על המורשת היהודית הן על החוק הבין-לאומי. 

ימינו: עם  ועד  נתאר בקצרה את השתלשלות העניינים ממלחמת העולם הראשונה 

תום מלחמת העולם הראשונה בשנת תר"ף )1920( החליט חבר הלאומים בסן-רמו להכיר 

בזכות עם ישראל לבנות בית לאומי בארצו והפקיד את הארץ בידי השליט הבריטי לזמן 

קצוב: שלושים שנה. החלטות חבר הלאומים הונחו ביסוד האו"ם אחרי מלחמת העולם 

השנייה. 

בשנת תש"ח )סוף 1947( החליט האו"ם לחלק את הארץ לשתי מדינות: מדינה יהודית 

ומדינה ערבית. הערבים התנגדו להצעה, הבריטים נטשו את הארץ, והיהודים הקימו את 

מדינתם בחלק מארץ ישראל המערבית, על פי החלטת האו"ם. בחלק שנותר לא הוקמה 

מדינה ערבית, אלא הוא נכבש על ידי עבדאללה מלך עבר הירדן המזרחי. בשנת תשכ"ז 

)1967( הצטרף חוסיין )נכדו של עבדאללה( לנאצר ופתח במלחמה נגד מדינת ישראל. 

צה"ל יצא להגן על המדינה, ובמלחמת ששת הימים שחרר את יהודה ושומרון משלטון 

הריבון  הוא  ישראל  ועם  ושומרון,  יהודה  את  להפקיר  החליט  חוסיין  הירדני.  הכיבוש 

החוקי היחיד במקומות אלו. 

]חשוב להאריך בפרטים הנ"ל כדי לענות לסוברים שכדי להתיר את שלוש השבועות 

ילמדונו  החוק:  לאנשי  השאלה  מופנית  וממילא  בין-לאומית.  בהסכמה  גם  צורך  היה 

ונהרייה,  אשקלון  בין  ההבדל  מה  ושומרון?  יהודה  את  ישראל  'כבשה'  ממי  שופטינו, 

שלא נכללו בגבולות ישראל בתוכנית החלוקה, לבין יהודה ושומרון?[

לאומנות ה. 
אידאולוגיה,  היא  ערבית  לאומנות  מהמשפטנים,  חלק  דעת  על  לפחות  החוק,  לפי 

זכות המחאה של הנכבש, ולכן היא מותרת. לעומתה לאומנות ישראלית היא גזענות, 

ולכן היא פסולה.

יש  אך  נוכרית.  שהיא  ובין  ישראלית  שהיא  בין  פסולה,  לאומנות  כל  ההלכה,  לפי 

ראו תחומין לב.  8
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החוק אינו 
שומר על 
עקיבות: 

יש מקרים 
שבהם 

המשפט 
הממלכתי-

ציבורי נידון 
באמות מידה 

אזרחיות-
פרטניות, 

ויש נטייה 
לטשטש את 
ערכי הלאום 
ולהעדיף את 
זכויות הפרט 
על פני אלו 
הציבוריות, 
ומנגד יש 

מקרים 
שניתנת 
עדיפות 

לציבור גם 
אם הדבר 

פוגע קשות 
בחיי הפרט. 

עם  המזדהה  עם  של  אתנית  זהות  היא  לאומיות  לאומנות.  לבין  לאומיות  בין  להבדיל 

מורשתו, עם תרבותו, עם ערכיו וכדומה. לעומתה לאומנות אינה מסתפקת בפטריוטיות 

כלפי פנים אלא מקצינה עמדות כלפי חוץ. היא רואה רק את זכותה ואינה מכירה בזכות 

האחר, היא מטיפה לשנאת האחר ואף מצדיקה אלימות כלפיו. ומי שמכיר היטב את 

תורת ישראל יודע שהיא לאומית-אוניברסלית ושוללת לאומנות מכל סוג שהוא.

שוויון זכויות ו. 
לפי החוק, מדינת ישראל היא בעלת אופי דמוקרטי יותר משהיא בעלת אופי יהודי, 

ושוויון הזכויות למיעוטים מזכה אותם במעמד שווה גם בתחום הממלכתי. חוץ מהגדרת 

שראש  אפשרות  מונע  אינו  והחוק  אזרחיה,  כל  מדינת  בעצם  היא  'יהודית'  המדינה 

ממשלה, נשיא מדינה, יו"ר הכנסת, שר הביטחון, שר החוץ, הרמטכ"ל וכדומה יהיו לא 

יהודים. אומנם למעשה הסיכויים לכך נמוכים, אך עצם העלאת הצעה שתאסור על לא 

יהודים להתמנות לתפקידים כגון אלו תיחשב לא חוקית. 

ישראל באשר הוא שם. מכוח  כל עם  ישראל היא מדינתו של  לפי ההלכה, מדינת 

תפיסת היהדות המדינה היא דמוקרטית9 )הדמוס הוא עם ישראל(, והיא מעניקה זכויות 

פרט שוות גם לאזרחים לא יהודים )בגדר גר תושב(.10 ואולם באשר לאופייה הציבורי, 

המדינה היא יהודית, וכל נושא כלל-ממלכתי הוא יהודי. משום כך גם את התפקידים 

הבכירים, המייצגים את כלל המדינה, צריכים לאייש יהודים.

זכויות הפרט 
הודאה בפלילים א. 

לפי החוק, הודאה של נאשם בפלילים על עבירה שעשה היא 'מלכת הראיות', ובית 

המשפט דן על פיה את הנאשם ואף מטיל עליו עונש בהתאם.

לפי ההלכה, הודאת בעל דין כמאה עדים דמי רק במישור הממוני, אך באשר למישור 

הפלילי נהוג לומר "אין אדם משים עצמו רשע", ושני נימוקים בדבר: א( אין אדם יכול 

להעניש את עצמו; ב( יש חשש לסחיטת הודאה בהפעלת לחץ. אומנם באשר לנימוק 

הראשון, במקרים מסוימים יש סמכות למערכת המשפט הממלכתית המשנית שהוזכרה 

בפתיחה להעניש אדם גם על פי עצמו. אך לפי הנימוק השני, הדבר מנוע לחלוטין מכל 

שההודאה  ספק  לכל  מעל  משתכנע  הדין  כשבית  חריגים,  מבמקרים  חוץ  המערכות, 

ניתנה מרצון גמור. 

הוצאת שם רע ולשון הרע ב. 
לפי החוק, הוצאת שם רע אסורה, ובמקרה של תביעה משפטית על הנאשם בהוצאת 

שם רע להוכיח שהסתמך על מידע אמין. לשון הרע המסתמכת על מקור מוסמך מותרת, 

ואדרבה, זכות הציבור לדעת היא בלתי מוגבלת, וצנעת הפרט מתבטלת מול זכות זו. 

לפי ההלכה, לשון הרע, גם אם היא אמיתית, אסורה. עם זאת יש מקרים שבהם חובת 

ציבור העומד  מידותיו של איש  ועל  על עמדותיו  פרטים אישיים  כגון  לדעת,  הציבור 

לבחירה וכן כל דבר הנוגע להנהגתו הציבורית. אך אין היתר לפרסם דברים הנוגעים לחוג 

משפחתו המצומצם. כמו כן אין להתיר פרסום שמו של חשוד לפני חריצת דינו, להוציא 

מקרים חמורים שבהם יש צורך להזהיר את הציבור מפניו מפני המסוכנות והאלימות 

שבו או כדי להביא מתלוננים נוספים ועדים שיעידו נגדו. 

ראו ספרי 'הלכה בימינו'.  9
ראו תחומין ב, מאמר הרב הראשי הגריא"ה הרצוג.  10
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חופש האומנות ג. 
לפי החוק, חירות היוצר יצירת אומנות בלתי מוגבלת גם אם הדברים פוגעים ביחידים 

פיות,  לסתום  שאין  ומכיוון  הרחב,  בציבור  ולהופעה  לתצוגה  ראוי  היוצר  בציבור.  או 

חובה להעמיד לרשותו כל במה ציבורית שהוא מעוניין בה. 

לפי ההלכה, חופש היצירה הוא אכן תנאי הכרחי לכל אומן, ואין לסתום פיות. אך גם 

האומן עצמו אינו פטור מאחריות מוסרית, ועל כן עליו להימנע מפרסום דברים הפוגעים 

באחרים. 

כמו כן גם לציבור יש חופש השמיעה והצפייה. אין לכפות על אנשים לצפות ולהאזין 

לכל יצירת אומנות, והם אף אינם חייבים להעמיד את במותיהם הציבוריות לרשותו של 

כל אומן. אסתטיקה שאינה אתית היא גם לא אסתטית, וכן אי אפשר לכפות על הציבור 

לאומנים  אין  כך  הסועד,  על  טעמו  את  לכפות  יכול  אינו  שטבח  כשם  אסתטי.  טעם 

סמכות לקבוע בעבור הציבור את טעמו האסתטי. גם לציבור יש חופש לקבוע את טעמו 

ולהעדיף טעם אסתטי אחד על משנהו ולהסתייג מאסתטיקה שאינה אתית. 

זכות ההפגנה  ד. 
לפי החוק, זכות ההפגנה היא זכות בסיסית במשטר דמוקרטי, ולכן כל הפגנה מותרת 

וכדומה.  זמנה, על מספר משתתפיה  בתנאי שתקבל אישור משטרתי על מיקומה, על 

של  הפרט  בזכות  הקשה  פגיעתה  למרות  מגורים  באזור  גם  להיערך  יכולה  ההפגנה 

התושבים המקומיים. זכות הדמוקרטיה גוברת על זכות הפרט. 

לפי ההלכה, הפגנה היא לא רק זכות אלא במקרים מסוימים גם חובה. חובת כל אדם 

למחות על תופעות הנראות פסולות בעיניו, כגון עוולות )אף אם הן משפטיות(, פרצה 

בנורמות הלכתיות ומוסריות מקובלות, התנהגות לא מוסרית של ציבורים ואישי שלטון 

להגביל  סמכות  לציבור  יש  אך  זאת,  למנוע  גוף  לשום  סמכות  אין  וכהנה.  כהנה  ועוד 

ומפריעה  מגורים  באזור  הנערכת  בהפגנה  כגון  לאחרים,  להפריע  המפגינים  זכות  את 

לתנועה ומגבילה את הדרים במקום לצאת ולבוא, ובפרט כאשר יש חשש שהמפגינים 

יחדרו לרשות הפרט, כגון לחצרות הבתים. אולי יש מקום להתיר במקרים יוצאים מן 

הכלל הפגנה באזור מגורים באופן חד-פעמי או לעיתים רחוקות, אך אין לציבור סמכות 

לרמוס את זכות הפרט לעיתים קרובות מדי. אפשר לערוך הפגנות במרחבים פתוחים או 
באזורים לא מאוכלסים )כגון בקריית הממשלה בשעות הערב(.11

סוגיות בקורונה 
הפגנה בקורונה א. 

מפני  החוששת  הרפואית  העמדה  על  הגוברת  יסוד  זכות  היא  הפגנה  החוק,  לפי 

הידבקות המונית. אומנם באוויר החופשי הסכנה פחותה, אולם בתנאי שיישמר מרחק 

בין אדם לאדם, ובהפגנה המונית אי אפשר לשמור על מרחק, בפרט כשההפגנה גולשת 

של  מסיבי  לחץ  ונוצר  בהמונים  דוחקת  כשהמשטרה  או  להתלהמות  ואף  להתלהבות 

המפגינים זה על זה. כל הסכנות האלה בטלות מול עקרונות הדמוקרטיה. 

מצווה,  דוחה  נפש  פיקוח  אך  כאמור,  מצווה  צד  בהפגנה  יש  אומנם  ההלכה,  לפי 

ובפרט פיקוח נפש ציבורי. ולכן פיקוח נפש דוחה את זכות הדמוקרטיה להפגין, מה גם 

שאין כאן ביטול של זכות ההפגנה אלא אפשר לערוך הפגנה ללא סיכון, כגון שרשרת 

המונית לאורך צידי כבישים מרכזיים, שבה אפשר לשמור מרחק בין אדם לאדם ללא 

חשש סכנה )דוגמת השרשרת מגוש קטיף לירושלים(. 

ראו תחומין לה, מאמר הרב ד"ר איתמר ורהפטיג.  11
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על רקע כל 
החסרונות 

הללו מן 
הראוי 

שמדינת 
ישראל, 
מדינתו 

הדמוקרטית 
של עם 
ישראל, 

תכיר בכללי 
ההלכה 

הישראלית 
המקורית 
ותאמצם 
  

 

מניעת כניסת לא מחוסן למקום ציבורי  ב. 
לפי המגמה המשפטית בשעת כתיבת הדברים, אין סמכות חוקית למנוע ממי שאינו 

אינם  וכדומה  בית ספר  כנסת,  בית  על  הומה מאדם. הממונים  למקום  להיכנס  מחוסן 

רשאים למנוע כניסת מי שאין לו תו ירוק גם אם הוא עלול להדביק אחרים. בגלל תפיסה 

התעופה  נמלי  דרך  לישראל  כניסה  המדינה  מנעה  לא  ארוכים  חודשים  זו  משפטית 

מאנשים שלא נבדקו, וכך חדרו לכאן נגיפים ממוטציות שונות של הקורונה. 

אומנם יש אומרים שהכנסת רשאית לחוקק חוק מיוחד שיאפשר לציבור להתגונן 

מפני מי שאינו מחוסן, אך כל עוד אין חוק כזה, הכניסה חופשית. וגם אם יחוקק חוק 

כזה, יש משפטנים המפקפקים בתקפותו של חוק כזה, כי הוא מנוגד לחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו, וייתכן שבג"ץ יפסול אותו. 

הנפש,  שמירת  על  ועומדים  מצווים  אנו  מיוחדת.  בחקיקה  צורך  אין  ההלכה,  לפי 

ובפרט במגפה המסכנת את הציבור כולו. חירות האדם חלה גם על הציבור השומר על 

חייו, ולכן זכותם של מתפללי בית כנסת, הורי תלמידים והנהלת בית ספר להגן על עצמם 

ועל ילדיהם ולמנוע את כניסת מי שלא התחסן. 

ההלכה המאזנת
הבאנו דוגמאות אחדות מני רבות המצביעות על הבדל מהותי בין מדינת החוק לבין 

שמקורה  ההלכה,  והכלל.  הפרט  זכויות  בתחום  היתר  בין  בולט  הדבר  ההלכה.  מדינת 

בערכים קבועים, שומרת בעקיבות על איזון בין הערכים. ההלכה מבחינה בין המשפט 

ואין  ערך,  היא  וזכותו  הפרט  צנעת  הממלכתי-ציבורי.  המשפט  לבין  האישי-אזרחי 

לציבור סמכות לרמוס אותן אלא במקום של סכנה לציבור, שאז זכות הרבים קודמת 

לזכות הפרט. מעמד הלאום הוא מעמד-על, ועם זאת הוא מכבד את זכויות הפרט, אך בה 

בעת על הפרט להכיר בזכות הלאום. 

לעומת זאת החוק אינו שומר על עקיבות: יש מקרים שבהם המשפט הממלכתי-ציבורי 

נידון באמות מידה אזרחיות-פרטניות, ויש נטייה לטשטש את ערכי הלאום ולהעדיף את 

זכויות הפרט על פני אלו הציבוריות, ומנגד יש מקרים שניתנת עדיפות לציבור גם אם 

הדבר פוגע קשות בחיי הפרט. על רקע כל החסרונות הללו מן הראוי שמדינת ישראל, 

מדינתו הדמוקרטית של עם ישראל, תכיר בכללי ההלכה הישראלית המקורית ותאמצם, 

ה ַאֲחֵרי  ִחָלּ ַבְתּ ָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְכּ ָבִראֹשׁ ְפַטִיְך ְכּ יָבה ֹשׁ ונזכה בקרוב להתגשמות דברי הנביא: "ְוָאִשׁ

ְצָדָקה".  ֶביָה ִבּ ֶדה ְוָשׁ ָפּ ט ִתּ ָפּ ִמְשׁ ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה. ִצּיֹון ְבּ ֵרא ָלְך ִעיר ַהֶצּ ֵכן ִיָקּ
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סמכות המדינה היהודית ומשמעותה 
הרב דוד חי כהן

מדינת ישראל – בזכות ולא בחסד
ידוע ומפורסם בינינו, בני העם היהודי בארץ ובגלות, לבין אומות העולם כי מדינת 

ד'  כארץ  התנ"ך  מן  הידועה  היא  ישראל  וארץ  היהודי,  העם  של  מדינתו  היא  ישראל 

שבחסדו נתנה לעם ישראל – עם התנ"ך הנושא את שם ד' עליו. כך נאמר: "ְוָהָאֶרץ ֹלא 

י ִלי ָהָאֶרץ" )ויקרא כה, כג(, והיא הארץ שעליה נשבע ד' לאברהם, ליצחק  ֵכר ִלְצִמֻתת ִכּ ִתָמּ

ארץ  וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. היא הארץ שבספר מלכים ב פרק ה נקראת 

ישראל, וכן בספר יחזקאל במראות הנבואה העתידיות על בניין בית המקדש השלישי 

נזכרת כארץ ישראל שאליה הובא הנביא ברוח ד'. יתר על כן, בפרק האחרון ביחזקאל, 

העוסק באחרית הימים, מתוארת הארץ בחלוקתה העתידה לשבטי ישראל. 

גם האימפריות למיניהן, של הפרסים, של היוונים ושל הרומאים, הכירו בארץ ישראל 

הרומאים  זממו  כאשר  כך,  אחר  יהודה.  לה  וקראו  היהודי  העם  של  כארצו  המערבית 

להכרית את זכרו של העם היהודי וגזרו גזרות שמד על העם, החליטו להפקיע בכוח את 

ירושלים לאיליה  גם את שמם  ושינו את שמה לפלשתינה, כמו ששינו  ארצנו מידינו 

קפיטולינה וחרשו את הר הבית כדי למחות את זכר מקום המקדש מליבם של ישראל. 

במאמצים  המשיכו  ד',  כעם  זכויותינו  את  לרשת  שדימו  והמוסלמים,  הנוצרים 

להפקיע את ארצנו מאיתנו על ידי בניין כנסיות ומסגדים תוך כדי דחיקת היהודים מהר 

הבית במיוחד ומירושלים ומארץ ישראל בכלל. אף על פי כן במסירות נפש שלא תתואר 

ורע  יהודים להיאחז בארץ בכל תנאי אגב סיכון חיים והקרבה שאין לה אח  המשיכו 

מצאו   – בירושלים  הישיבה  איסור   – שבהן  והבולטת  הקשות,  הגזרות  למרות  בעולם. 

אחינו כל מיני דרכים לעקוף את גזרות הרשע והגיעו לירושלים ואף מסרו נפשם להגיע 

לסביבות הכותל המערבי, שריד עברנו המפואר. 

אבל לא רק אותם גיבורי הנפש ואמיצי הלב שמרו על הקשר לירושלים; בכל קצוות 

תבל שמר עמנו אמונים לירושלים שלוש פעמים ביום בתפילה לשוב אליה, ובכל אכילת 

מזון נזכרה ירושלים. גם ברגעים מרכזיים מאוד בחיים, כמו ברית מילה, חופה ואפילו 

ח ְיִמיִני".  ַכּ ְשׁ לָ ִים ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ לפני הפטירה, נשבעו בני עמנו: "ִאם ֶאְשׁ

קנאי הדתות שגזלו את ארצנו ניסו לגזול גם את שמנו, משל עם ישראל שהתפזר 

לתקומה  תקווה  שום  ללא  ממנו,  שאריות  הן  יחידות  קהילות  ורק  קיים  איננו  בעמים 

דם  ובעלילות  בגירושים  צוואר  עד  נרדפנו  הנוצריות  אירופה  בארצות  לאומית. 

ובפוגרומים נוראים, ובאיומים שבהם נטבחו ללא רחמים אנשים, נשים וטף על חטאם 

הגדול: דבקותם בתורת ישראל ובעמם הצדיק והאומלל. 

בגזרות  ודוכאנו  עפר  עד  הושפלנו  שם  וגם  גורלנו,  שפר  לא  האסלאם  בארצות  גם 

ובמיסים שמצצו את לשד חיינו. בחסד ד' עלינו, ולמורת רוחם של כל אויבינו, לא צלח 

בידם לבולל אותנו בין העמים ולשלול מאיתנו את התקווה לשוב לציון ולכונן שם מלכות 

ומקדש לאלוהי ישראל כבתחילה.

חלום השוויון ושברו
לפני כמאתיים שנה, עם פרוץ המהפכה הצרפתית והפצת הרעיון בדבר שוויון ואחווה 

הראויים לכל אדם שנברא בצלם, עם ההתפתחות החברתית והתרבותית שהחלה באומות 

תגיע  ההשכלה  בזכות  כי  אירופה,  מערב  תושבי  ובייחוד  רבים,  יהודים  חשבו  העולם, 

גאולה חלקית ליהודים, ובה אם לא תהיה זכות לאומית, תהיה לפחות זכות להיות בני 
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אדם ככל הגויים. ואכן, גברו התקוות כי הגויים, עמי התרבות, ישיבו לנו זכויות אנוש, 

ועל ידן יוקל מעלינו עול הסבל הקשה. 

יהודים רבים ניסו להבליט את אנושיותם המוסרית והתרבותית ולהצניע את יהדותם 

באוהל ביתם, אחדים ירודים ניסו לחקות את דרכי הגויים גם בסגנון הזר שניסו להכניס 

לאורח החיים הדתי. עד מהרה הובן לכולם שטעו אותם 'משכילים' טעות גמורה: הגויים 

אינם מוכנים לקבלנו, וידחו אותנו גם אם ננסה מבחוץ להידמות להם. 

רעל  תנועות  צצו   – ארצות  ובעוד  בצרפת  באוסטריה,  בגרמניה,   – אירופה  במערב 

אנטישמיות שהפיצו דברי בלע מלאים משטמה ובוז על כל היהודים, יהיו אשר יהיו. 

אחרי ניסיונות רבים של אנשים מתבוללים למחצה למצוא מנוחה בקרב הגויים הגיעו 

רגעי ההתנערות מחלומות השווא.

ניצני הכרה בארצנו
אחד מאנשי הרוח כתב את הקונטרס 'אוטואמנציפציה'. כלומר, את זכויותינו כאנשים 

מן השורה נקבל רק בזכות עצמנו בבנותנו לנו מדינה משלנו. מעט אחרי פרסום קונטרס 

זה קם איש בן חיל משכמו ומעלה, שגם הוא נחל אכזבה קשה מעמי התרבות האירופיים, 

והחליט ובא להקדיש את חייו למען הקמת מדינה לעם ישראל בארצו העתיקה, מולדתו 

החיה בתפילותיו ובלבבות העם כולו. איש זה, הלא הוא הרצל בעל הכישרון המנהיגותי 

היוצא מגדר הרגיל, כתב את ספרו 'מדינת היהודים' והצליח בעזרת שותפים רבים להקים 

את הקונגרס הציוני הדורש את זכויותינו לשוב לארצנו כאומה לכל דבר. 

זו הייתה עת רצון שזכתה ליחס מכבד מפיהם של גדולי הרוח בארצות הגויים. לורד 

ביירון וג'ורג' אליוט מאנגלייה היו חלוצי הקריאה להשיב ליהודים את זכותם על ארצם. 

הכרה  גם  לדרוש  הרוח  אנשי  עוררה את  אירופה  בכל  הלאומית שפשטה  ההתעוררות 

נוספים  ולעמים  לסרבים  ליוונים,  להונגרים,  לצ'כים,  לאיטלקים,  לבלגים,  לאומית 

דוכאו  המרידות  רוב  עמים.  אותם  של  לאומי  לשחרור  ולמאבקים  למרידות  וגרמה 

באכזריות, אך אחדים הצליחו, ובאירופה קמו מדינות חדשות, ובהן בלגיה, איטליה, יוון, 

רומניה ובולגריה. גם באמריקה הדרומית קמו מדינות, כמו ארגנטינה, פרו, קולומביה, 

בוליביה, ונצואלה ועוד. גם בלבבות היהודים התחילה להתחזק האמונה כי אנו יכולים 

לדרוש בעבורנו את מולדתנו העתיקה, שהוחזקה כארץ שוממה ועזובה בידי הטורקים 

הפרימיטיביים, שהשאירו את הארץ בשיממונה ובלבד שלא תשוב לעם ישראל.

המורשת: בסיס למדינת ישראל
זירזו  אירופה  במערב  הגוברת  והאנטישמיות  הצארית  ברוסיה  האכזריות  הרדיפות 

העולם  משליטי  הדרישה  וגברה  הציונית,  לתנועה  להצטרף  רבים  יהודים  בינתיים 

להפעיל את השפעתם למעננו. למפעלים הציוניים נוספו קרן קיימת לישראל ומוסדות 

נוספים שטיפלו בגאולת אדמות בארץ למען הקמת יישובים יהודיים. 

בתקנות הקרן הקיימת נקבע בפירוש כי על היישובים שיקומו על האדמות שנרכשו 

שמירת  דורות:  מדורי  ישראל  בעם  המקובלת  החיים  צורת  על  לשמור  הלאום  בכסף 

שבת ושאר מועדי ישראל בחיי הציבור, שמירת הכשרות ועוד. היה ברור לכול שהארץ 

הנכספת לתקומה כמדינת העם היהודי צריכה להיות נאמנה למורשת היהודית מדורי 

אלפי  במהלך  לארצם.  נאמנים  היהודים  נשארו  התורה  מורשת  בזכות  רק  שכן  דורות, 

שנות הגלות כל מי שלא שמר אמונים לתורת ישראל, עזב במקביל את כל קשריו עם 

העם היהודי. הרפורמים הכריזו בגלוי שהם גרמנים בעלי דת שונה מהנצרות, וגם בצרפת 

אמרו יהודים לנפוליאון שהם נאמנים קודם כול לצרפת, למעלה משייכותם לעם ישראל. 

כל הדורות היה ידוע שהנאמנות לתורה היא גם נאמנות לארץ ולירושלים, שהן במרכז 

התורה והתפילות. 



16

ניסיונות להקמת מדינה יהודית בגלות
באותו קונגרס שבו הביא הרצל את הצעת ממשלת אנגלייה לתת ליהודים את אוגנדה, 

שממשלת  היות  כול  קודם  גדול.  הישג  בהצעה  ראה  הוא  אנגלית,  מושבה  שהייתה 

אנגלייה, שהייתה חשובה מאוד באותו זמן, מכירה ביהודים כאומה, וכן נראתה אפשרות 

ממשית למצוא ארץ ומקלט לכל היהודים הנרדפים ברוסיה הצארית. ואולם לתימהונו 

קמה המולה באולם, וחברי הקונגרס, שעד אז כיבדו אותו מאוד, השמיעו צעקות רמות. 

רבים ישבו על הארץ כבתשעה באב וקראו "על נהרות בבל", תגובה טבעית של רוב עמנו 

למשמע הצעה מנותקת זו. כידוע, ההצעה נפלה כעבור זמן קצר. סמוך לזה נפטר הרצל 

ממחלת לב, ורבים ראו במחלתו תוצאה של אותו קונגרס אומלל. 

בסיביר  בבירוביג'אן,  בארגנטינה,   – בגלות  יהודית  מדינה  להקים  ניסיונות  עוד  היו 

פעולה  שיתוף  מחוסר  אלא  חיצוניות  סיבות  בגלל  ולא  נכשלו,  הניסיונות  כל  ועוד. 

ישראל,  לארץ  קשר  לה  שאין  מדינה  לעצמם  לבנות  הסכימו  לא  היהודים  העם.  מצד 

תנאים  משנה,  חשמונאים,  כהונה,  ותורה,  נבואה  ומלכות,  מקדש  הגדול:  עבֵרנו  שבה 

ואמוראים, גיבורים ומנהיגים, קברות האבות והאימהות של האומה. שרידי עבר מפואר 

שאין כדוגמתו בין העמים, עבר שהתנ"ך והמשנה מלאים בו, הכותל המערבי וירושלים, 

קבר רחל, מירון, חברון, צפת, טבריה ועוד. 

האנגלים ועם התנ"ך
אף שתוכנית אוגנדה לא יצאה לפועל נמשך הקשר עם ממשלת אנגלייה, שאוזנה 

הייתה באותן שנים כרויה להגשמת מאווי העם היהודי, אולי בזכות הפוריטנים שהיו 

יוצאים לקרב באמירת תהלים ואולי בזכות אנשי רוח ומנהיגים יהודים שהשפיעו על 

ממשלת  מראשי  ביקונספילד,  לורד  דישראלי,  בנימין  פעלו  באנגלייה  שם.  הרוח  הלך 

אנגלייה, משה מונטיפיורי, הידוע לתהילה במעשיו המרובים למען יהודי הארץ ולמען 

בניין ירושלים, נתנאל רוטשילד, שבזכותו רכשה אנגלייה את תעלת סואץ, ועוד. 

בגבול  במערכה  ובטורקים  בגרמנים  האנגלים  לחמו  עת  הראשונה,  העולם  במלחמת 

ניל"י, שהעבירה להם  זכו האנגלים לעזרת היישוב היהודי בארץ בדמות מחתרת  הארץ, 

ידיעות מודיעיניות חשובות שסייעו להם במאבק הצבאי. הסיבות הקודמות של הקשר 

כמו  לאנגלים,  חשובות  פוליטיות  סיבות  בצירוף  התנ"ך  לעם  האנגלים  של  וההערצה 

השפעת היהודים באמריקה על התערבות אמריקה במלחמה למען האנגלים והכרת הטוב 

ויצמן על עזרתו המדעית לתעשיית הנשק באנגלייה, הן שהביאו לידי ההחלטה  לחיים 

הגורלית כל כך לעמנו, הלא היא הצהרת בלפור. בלפור, שר החוץ באנגלייה, פנה במכתב 

הממשלה  הכרת  על  הודיע  ובו  רוטשילד,  נתנאל  ללורד  אנגלייה  ממשלת  בשם  הכרזה 

האנגלית בזכותו של עם ישראל לשוב למולדתו העתיקה. במכתב נמסרה התחייבותה של 

אנגלייה להקים בית לאומי לעם ישראל בגבולות ארצו התנ"כית משני עברי הירדן.

בזכות אותה הצהרה זיכתה ההשגחה העליונה בסמיכות זמן את אנגלייה להשיג ניצחון 

מוחץ על הטורקים, ואחרי שלוש שנים של מלחמה ללא הצלחה הביסו האנגלים את הצבא 

ומעיראק.  מסוריה  ישראל,  מארץ  הטורקים  את  לגרש  הצליחו  קצר  זמן  ובתוך  הטורקי, 

במלחמה זו השתתף עם הצבא האנגלי גדוד עברי שנשא לפניו דגל שעליו מגן דוד. 

זכותנו על הארץ מתוקף נאמנותנו לתורה
בסוף המלחמה בוועידת המעצמות נתקבלו החלטות אחדות הנוגעות לעמי אירופה, ובהן 

ההחלטה למסור לאנגלים מנדט לשלושים שנה, ובשנים אלו להכין את ארץ ישראל לשם 

שיבת העם היהודי אליה, הארץ הידועה כשלו משכבר הימים. עובדות אלו הוכיחו בבירור כי 

העמים הכירו בזכותנו על הארץ בזכות היותנו נאמנים לעברנו הארוך, מאז ימי הבית הראשון 

והשני ועד המשך נאמנותנו לצורה המיוחדת של עמנו בזיקתו החזקה לתורת ד' ולמצוותיה. 
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בשבת  הגיע  והוא  סמואל,  הרברט  היהודי  את  בארץ  ראשון  לנציב  מינו  האנגלים 

ירושלים.  של  האשכנזי  ורבה  הדין  בית  מושב  מקום  החורבה,  כנסת  בבית  להתפלל 

י", כלומר הכול  ַעִמּ ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  שם הוא עלה לתורה, ובאופן פלאי קראו בהפטרה את 

הכירו – הן העם היהודי בארץ הן הגויים מבחוץ – שאנחנו מקבלים את הזכות למשול 

בארץ ולבנות בה מדינה לעם היהודי בתנאי שאנחנו ממשיכים כאן כאומה את הצורה 

המיוחדת השמורה לעם ישראל בכל הדורות. 

במילים אחרות, מדינת ישראל חייבת להיות נאמנת לערכי היסוד של תורת ישראל, 

שבזכותה נשאר קיומו של עמנו בגלות הארוכה, ובזכות נאמנות זו הוכרה זכותנו לקבל 

את ארצנו חזרה מידי אומות העולם שגזלו אותה מידינו לפני אלפיים שנה וכל אותן 

השנים מנעו מבעדנו לשוב אליה וליישבה.

שמירת רצף ההתיישבות בארץ
לעשות  תבל  קצוות  מכל  יהודים  חדלו  לא  הגלות  שנות  אלפי  במהלך  ועוד,  זאת 

מאמצים גדולים לשוב אל הארץ גם בזמנים שסכנת נפשות הייתה מרחפת על העולים. 

כך עלה לארץ מדי שנה בחג הסוכות רב האי גאון, אחרון הגאונים מבבל. כך עלו לארץ 

ר' יהודה הלוי  ויישבו את עכו, ואחריהם עלה הרמב"ן לירושלים, ואף  בעלי התוספות 

עלה לירושלים ונהרג בה. רבנו עובדיה מברטנורא, מפרש המשנה, האר"י הקדוש, מרן 

הבית יוסף וחבורתו הגיעו לצפת. ר' לוי בן חביב עלה לירושלים, וכן עלו השל"ה הקדוש, 

אור החיים, הרש"ש, הרמח"ל, ר' גרשון מקילוב גיס הבעש"ט, ר' נחמן מברסלב, תלמידי 

הגר"א, תלמידי הבעש"ט, יהודי תימן, יהודי בוכרה, ר' אליהו מני, הבן איש חי ועוד. 

היה ברור שכל העליות וכל שמירת הרצף של יישוב יהודי כל השנים נעשו על יסוד 

משמרת התורה ומצוותיה, אשר יישוב הארץ תופס בהן מקום מרכזי ביותר. בלי יישוב 

היהודים  זכות  את  עליו  להציב  שאפשר  יסוד  נשאר  היה  לא  השנים  כל  שהתמיד  זה 

בדורות האחרונים לקבל את הארץ. 

התנ"ך כקושאן
בעשרות השנים של המנדט הבריטי החלה הסתה של הערבים כנגד היישוב היהודי 

היהודית  העלייה  את  עצרו  בשליחותם,  מעלו  הבריטים  הלאומי.  הבית  הקמת  וכנגד 

והגבילו את בניין הארץ ביישובים היהודיים. כאשר זיהו הערבים את הנטייה האנגלית 

לטובתם, החלו פרעות אלימות, והן הביאו לידי משבר קשה. משבר זה זימן התערבות 

וכך  דברם,  את  יעשו  הבין-לאומיות  שהוועדות  שקיוו  האנגלים,  ביוזמת  בין-לאומית 

יוכלו להישאר בארץ בתואנה שהם נצרכים לשמירה על הארץ מפני הפרעות. 

בוועדה הבין-לאומית נשאל בן-גוריון, נציג הסוכנות )ולכן מייצג כל היהודים יושבי 

הארץ(: "האם יש לכם קושאן )שטר קניין( על הארץ?" בן-גוריון הרים את התנ"ך ואמר: 

הכיר  מצוות  שמר  שלא  היהודי  היישוב  חלק  שגם  מכאן  שלנו".  הקניין  תעודת  "זוהי 

שזכותנו על הארץ היא בזכות התנ"ך.

מגילת העצמאות לאור התורה ועקרונותיה
אחרי מלחמת העולם השנייה נגלו לעין כול פשעי הנאצים ימ"ש כנגד העם היהודי. 

נורא, כאשר רוב אומות  העולם כולו הבין את אחריותו הכבדה לשותפות באותו פשע 

העולם עמדו מנגד ולא נקפו אצבע לעצור ולו במשהו את רצח העם היהודי. בו בזמן 

שמטרתם  באנגלים,  שנעזרו  הערבים  הפורעים  כנגד  חייו  על  הארץ  יושב  העם  נלחם 

הייתה להתחמק מאחריותם לשמירה על הארץ ורצונם לעצור את הקמת המדינה. 

למרות  והחליטו  גבורה  ברוח  נתמלאו  כמו האזרחים  והמנהיגים  זכינו,  עליון  בחסד 

על  להכריז  הגדולות  המעצמות  של  וההפחדות  ערב  מדינות  של  והאיומים  הסיכונים 
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המפלגות  חברי  כל  עליו  שחתמו  העצמאות',  'מגילת  הנקרא  במסמך  המדינה.  הקמת 

שהרכיבו את ועד היישוב, שכללו את כל קצוות הקשת – מהחרדים ועד אנשי השמאל 

ואפילו מנהיגי הקומוניסטים – נכתבו הדברים האלה: "בארץ ישראל קם העם היהודי, 

בה עוצבו דמותו הרוחנית הדתית והמדינית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים 

לה  שמר  מארצו,  העם  שהוגלה  לאחר  הנצחי.  הספרים  ספר  את  כולו  לעולם  והוריש 

אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו". 

בהמשך תיארה המגילה את הסבל האיום שעבר עלינו בגלות ואת ההכרה של זכותנו 

על הארץ בהצהרת בלפור, שאישר חבר הלאומים. הכרה זו נתנה תוקף לקשר ההיסטורי 

של העם היהודי לארצו ולזכותו לבנותה מחדש כביתו הלאומי. החותמים על המגילה 

על  מדינה שתהיה מושתתת  ישראל,  בארץ  יהודית  מדינה  על הקמת  כך  הכריזו מתוך 

יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. 

נכתב התנ"ך, פה היו אנשי כנסת הגדולה, שתיקנו את  יודעים שבארץ הזאת  כולנו 

התפילות וסדרן בבתי הכנסת, פה נכתבה המשנה ונכתבו המדרשים והזוהר, פה חי האר"י 

הקדוש, ופה נכתב השולחן ערוך, שלאורו חי עם ישראל מאז ועד היום. כל אלו הן היצירות 

הגדולות של הדורות, ולא ספרי רומנים ועלילות גיבורים כמו האיליאדה והאודיסאה 

ולא תיאורי האבירים של השולחן העגול ושאר יצירות תרבות שנכתבו בארצות התרבות. 

היצירות שלנו כולן הן שלבים ונדבכים בבניין העצום של תורת ישראל, זו שבכתב וזו 

שבעל פה, וכולן מלאות באמונה בנותן התורה הקדושה ובהישמעות למצוותיה. 

חזון הנביאים שלאורו צריכה לקום המדינה הוא לא רק צדק חברתי. בספר ישעיה 

ל ָרע" באותה  ֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָכּ לֹו ְוֹשׁ ת ֵמַחְלּ ָבּ ֵמר ַשׁ ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה... ֹשׁ ָפּ ְמרּו ִמְשׁ נאמר: "ִשׁ

ִאם  ת...  ָבּ ַהַשּׁ יֹום  ְבּ ׂא  ַמָשּ ְשׂאּו  ִתּ ְוַאל  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ְבּ ְמרּו  "ִהָשּׁ נאמר  ירמיהו  נשימה. בספר 

ׁש ֶאת  ת ּוְלַקֵדּ ָבּ יֹום ַהַשּׁ את ְבּ ֲעֵרי ָהִעיר ַהֹזּ ַשׁ ׂא ְבּ י ָהִביא ַמָשּ ְמעּון ֵאַלי ְנֻאם ד' ְלִבְלִתּ ְשׁ ֹמַע ִתּ ָשׁ

את ְמָלִכים ְוָשִׂרים". בספר  ֲעֵרי ָהִעיר ַהֹזּ ל ְמָלאָכה. ּוָבאּו ְבַשׁ י ֲעׂשֹות ּבֹו ָכּ ת ְלִבְלִתּ ָבּ יֹום ַהַשּׁ

יחזקאל נאמר: "ָוֶאֵּתן ָלֶהם ֶאת ֻחּקֹוַתי... ְוַגם ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ָנַתִּתי ָלֶהם ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּביִני ּו

ם ֹאְמִרים  ר ַאֶתּ ֵביֵניֶהם", וביתר שאת המשיך הנביא: "ְוָהֹעָלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו ֹלא ִתְהֶיה ֲאֶשׁ

ַעל  ֲאִׁשיֶבּנּו  ַאְרָּבָעה ֹלא  ְוַעל  ְיהּוָדה  ִּפְׁשֵעי  "ַעל ְׁשֹלָׁשה  ַכּגֹוִים". בספר עמוס נאמר:  ִנְהֶיה 

ָמֳאָסם ֶאת ּתֹוַרת ד' ְוֻחָּקיו ֹלא ָׁשָמרּו", ונחתום בדברי הנביא האחרון, מלאכי, הקורא לנו: 

ִטים".  ָפּ ים ּוִמְשׁ ל ִיְשָׂרֵאל ֻחִקּ יִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל ָכּ ר ִצִוּ י ֲאֶשׁ ה ַעְבִדּ "ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶשׁ

זהו חזון הנביאים שעל פיו התחייבו לפעול כל נציגי העם במגילת העצמאות; לא רק 

שבת, חוקים ומשפטים אלא גם איסורי עוול ותוכחות על עושק, פריצות וחיי הוללות 

פרועים נאמרו בדברי הנביאים. וכל אדם ישר יפתח ויראה את תוכחת ישעיה על הפקרות 

וגזל )פרק ה( ועל פריצות הנשים )פרק ג( וכן בירמיה )פרק ה( וביחזקאל )פרק יח( ועוד.

שמירה על ערכי ישראל בכל התחומים
ובכן, אם ההצדקה להקמת המדינה היא על ברכי מסורת ישראל מכל הדורות, והמדינה 

במגילת העצמאות מתחייבת לשמור על הכבוד והיחס ההגון לתורת ישראל ולערכיה, ברור 

שלא די שלמדינה יש סמכות, אלא גם חובה לשמור על ערכי העם היהודי בכמה דרכים: 

שמירה על המשך לימוד התורה ועזרה מרבית ללומדיה, שהם האוחזים בידיהם את  א. 

שמירת הנשמה של העם היהודי. 

שמירת השבת ומועדי ישראל בכל המסגרות הממשלתיות ובכל ההיבט הציבורי של  ב. 

המדינה, הן בסגירת המסחר בימים הקדושים הן בעצירת תחבורה ציבורית ביבשה 

או באוויר. אלו השניים, המסחר והתחבורה, הם המאפיינים את חיי החול, ושביתתם 

היא המבליטה את קדושת הזמנים. 

שלא  היהודית:  ובמשטרה  היהודי  בצבא  קדוש  לעם  המתאימה  צורה  שמירת  ג. 

המזון  כשרות  את  להבטיח  חיוניות,  שאינן  פעולות  והמועדים  השבת  בימי  לפעול 
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מדינת ישראל 
חייבת להיות 
נאמנת לערכי 

היסוד של 
תורת ישראל, 

שבזכותה 
נשאר קיומו 

של עמנו 
בגלות 

הארוכה, 
ובזכות 

נאמנות זו 
הוכרה זכותנו 

לקבל את 
ארצנו חזרה 
מידי אומות 

העולם שגזלו 
אותה מידינו 
לפני אלפיים 

שנה וכל 
אותן השנים 
מנעו מבעדנו 
לשוב אליה 

וליישבה

גדולה בכל  לכל החיילים המשרתים בכוחות הביטחון, לשמור על צניעות בזהירות 

ערבוביה של גברים ונשים. ובנושא זה, אם נשים עומדות על זכותן לשרת את העם 

בשילוב יכולתן להגן על הארץ, צריכות להיות יחידות לנשים בלבד, ללא תערובת של 

גברים, כשם שבמסגרות החיילים הגברים אין מקום לתערובת עם נשים. זכותם של 

אנשים מאמינים ושומרי תורה לשאת שם שמיים ותפילות גם בדברי מפקדים אל 

וזה מהסיבה הפשוטה כי שפתנו הלאומית היא גם שפת האמונה, התורה  חיילים, 

והתפילה. כשם שברור ששפת הצבא היא עברית ולא לועזית, כך צריכה להיות שפת 

האמונה רווחת בדברי פקודות הצבא. ואם מובן לנו בהחלט שאין טעם לדרוש תפילות 

ומילות אמונה ממי שלא גדל עליהן ואמונתו רחוקה מהן, כך צריך לא פחות להבין כי 

לאנשים הדתיים, שהם הממשיכים את מסורת העם היהודי, יש זכות מלאה במדינה 

יהודית לומר "בעזרת ד'" ולשאת תפילה בזמן קרב או בשעות קשות אחרות.

יופייה של  המכערים את  ומזיהום,  נקיים מפסולת  להיות  חייבים  ישראל  רחובות  ד. 

מדינת העם היהודי. בהתאם לכך אין לכער את רחובותינו בתמונות נשים חשופות או 

בכל מה שמנוגד למוסר הנביאים ולתורת ישראל. הכבוד לנשים באמת הוא הכבוד 

פרסומות  בשלטי  או  ברחובות  לראווה  גופן  בהצגת  ולא  בתוכן,  המפעמת  לנשמה 

שגם אנשי רוח גויים מרחיקים מסביבתם.

שמירת הזהות היהודית
מכאן נבוא לכלל מסקנה בדבר סמכות המדינה היהודית. מדינת ישראל כשמה היא: 

הקמתה  בשעת  ככזאת  ונחתמה  העמים,  מלכויות  בה  שהכירו  כפי  ישראל  עם  מדינת 

מחדש בשנת תש"ח כהמשך וכחידוש מלכויותינו בימי בית ראשון ובימי בית שני. ככל 

עם המכבד את עצמו ורואה את חובתו היסודית לשמור על מרכיבי היסוד המאפיינים 

אותו כחובה פנימית, בדומה לחובת בעלי חיים המכירים את מאורתם ואת קינם וחוזרים 

אליו תמיד, גם אם בשל מצבים מיוחדים התרחקו ממנו לזמן מה, ובדומה לחובת כל 

אב לבנים לחשוב על עתידם כממשיכים את דרכו ואת דרך אבותיו, כך חובתנו לוודא 

שגם הדורות הבאים ישמרו על שלשלת הדורות המחברת אותנו אל עברנו המפואר, עם 

שאיפתנו מדורי דורות לבנות עמוד אור שיפזר את חשכת הלילה המכסה את העמים.

המלחמות, המחלות ומלחמת הקיום שרוב בני אדם בעולם מתבוססים בביצתן גובות חיים 

רבים ויקרים שנה אחרי שנה. די לזכור את מלחמות העולם ואחריהן את מלחמת קוריאה, את 

מלחמת הודו-סין, את מלחמת המפרץ ועוד מלחמות שגבו מיליוני חיים של גדולים וקטנים 

ללא רחם. הטובה הגדולה שהביא עמנו לעולם בכוח האמונה וקדושת התנ"ך עידנה הרבה 

את תאוות הרצח ואת הפריצות והגזלנות שהיו נחלת העבר, אך עדיין לא תמו צרות העולם. 

ׂא גֹוי ֶאל  אמונתנו הברורה היא כי עם גאולת ישראל השלמה תבוא העת שבה "ֹלא ִיָשּ

ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה". אמונה זו מחייבת אותנו לשמור על הזהות הקדושה 

המייחדת אותנו לא רק כחובה לזיכרון העבר אלא גם למען העתיד. כבר היום נראה עם 

ישראל במוסרו האציל המוכן להושיט עזרה לכל באי העולם בשעת צרות המתרגשות 

אדמה  רעידות  בשעת  וטורקייה  הונדורס  ביאפרה,  לפליטי  בארץ  דאגו  כך  עליהם. 

ובמקרים נוספים רבים. מדינת ישראל ללא שבת, ללא חוקי הכשרות, המחנכים למוסר 

הדורש  קיומה,  את  מצדיקה  אינה  התורה  לימוד  שמירת  וללא  חיים,  בעלי  כלפי  גם 

הקרבה עצומה כל כך בקשיים המרובים עם אויבינו מבפנים ומבחוץ. 

כדאי להזכיר את ההבנה של נושאים אלו שזכה לה בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון 

את  המדינה  בחוק  עיגן  עצמו  הוא  ומצוות.  תורה  שמר  לא  הפרטיים  שבחייו  בארצנו, 

הרבנות הראשית כאחראית בלעדית לסדרי נישואים וגירושין, את חוקי המטכ"ל בצה"ל 

וכן  המחייבים שמירת שבת ומועדים נוסף על הכשרות המחייבת את כל מטבחי צה"ל, 

פעל להקמת רבנות ראשית צבאית המפקחת על צה"ל כצבא הראוי לכל חייל דתי בשמירת 
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אורחות חיים על פי התורה. מתוך חשיבה זו סידר את דחיית השירות הצבאי לבני ישיבות 

כדי שלא ייגרם נזק להגדלת התורה בשל הפסקת הלימוד במשך שלוש שנים. 

כל פעליו אלו נעשו מתוך הכרה באחריות לשמירה על מורשת העם היהודי לדורותיו. 

את  קבע  ירושלים,  על  שאיימו  הירדנים,  מהאויבים  שנשקפו  הרבות  הסכנות  למרות 

ירושלים לבירת ישראל וחייב את כל השרים ומשרדי הממשלה לעבור לירושלים. כמו 

כן נקבעה השבת ונקבעו חגי ישראל לימי שבתון בכל הארץ הן במה שנוגע לתחבורה 

ציבורית הן בעניין סגירת עסקים ושבתון בכל משרדי הממשלה. 

חוקי התורה שומרים על זהותנו כעם
יסוד אלו, הקשורים בנשמת אפו של עם ישראל, שכן המילים שבת,  ברור שחוקי 

פסח ויום כיפורים תופסות מקום מרכזי בלב רוב יושבי הארץ, חייבים להיות תשתית 

כפייה.  של  מוסרי  פגם  שום  בה  ואין  חריגה,  דרישה  זו  אין  יהודית.  במדינה  החוקים 

חוקים אלו נחוצים לנו עוד יותר משפת הדיבור העברית הרשמית בארץ, ובוודאי הרבה 

יכולה  שפה  להשתנות,  יכול  המנון  הלאומי.  ומההמנון  הכחול-לבן  הדגל  מהנפת  יותר 

להתחדש, אבל התורה וישראל קיימים כימי השמיים על הארץ. 

הגויים  שהכירוהו  כפי  ישראל  עם  זהו  שלנו,  הלאומיות  ההגדרות  בכל  כפייה  אין 

בכל הדורות. בני עמנו כונו בפי הגויים שומרי השבת. שמירת הכשרות והזהירות מחמץ 

הבדילו אותנו מאכילה עם גויים, ובזאת שמרו האיסורים על ייחודנו. אין להעלות על 

שבזכותה  היהודי  העם  של  הידועה  מצורתו  תתעלם  כמדינה  ישראל  שמדינת  הדעת 

דרש וקיבל את זכות החזרה לארצו. על כן גם אם בחייו הפרטיים יהודי יכול להיכשל 

באיסורי כשרות, בחילול שבת, באיסורי עריות ועוד חלילה, בכל מה שמייצג את העם 

היהודי בחייו הציבוריים הוא חייב לשמור על אופני החיים הידועים כמזהים אותנו.

התנועות  של  בפיהן  הנערץ  בן-גוריון,  את  שוב  זה  בהקשר  להזכיר  אפשר 

בעת  כי  ועוד. מסופר  בארץ  הגדול  נמל התעופה  ועל שמו קראו את  הסוציאליסטיות 

שנפטר וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת אנגלייה אשר בימי מלחמת העולם השנייה עמד 

בראש אומות העולם שלחמו במפלצת הנאצית גם בשעות קשות מאוד לאנגלייה, ועל 

כן זכה לכבוד גדול מכל מנהיגי העולם החופשי, הוזמנו כל שועי העולם, נשיאים, ראשי 

ממשלות ושרים לחלוק לו כבוד אחרון בהלווייתו שנערכה ביום שבת בלונדון. במוזמנים 

היה דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל, שהיה ידוע כי בחייו הפרטיים לא שמר שבת. 

ובשעה שכל המי ומי ליוו את ארונו של צ'רצ'יל ברכבים מהודרים היה בן-גוריון היחיד 

ייתכן שראש ממשלה יהודי יחלל שבת לעיני  שצעד קילומטרים ברגל, כי אמר שלא 

הגויים. הבה ילמדו ממנו כל אלו מתנועות הפועלים המתיימרים להעריצו. 

ברור כי ההזנחה הערכית של מדינת ישראל וההפקרות הפוגעת בקודשי האומה בשם 

יהודית בארץ  זכותנו למדינה  ושלילת  בה משום התאבדות לאומית  יש  'חופש הפרט' 

ישראל. על כן לא רק שהממשלה מוסמכת על ידי העם, שהיא מייצגת בו לא רק את 

והארץ, לאכוף את  דורנו לתחיית העם  זכה  גבם  הדורות שעל  כל  הזה אלא את  הדור 

שמירת הערכים במרחב הציבורי, אלא זוהי חובתה הבסיסית. 

הם  יעשה  בעיניו  הישר  כל  אשר  איש  ביד  הציבורית  הרשות  ונתינת  שליטה  חוסר 

מעילה בשליחות הממשלה וערעור על זכותה למשול בארץ. כשם שאין להעלות על הדעת 

שיש רשות לממשלה למסור את ירושלים לגויים תמורת דמשק או ביירות, כך אין רשות 

ישראל אחר  דורות שהלכו מלכי  כי באותם  לזכור  כדאי  בערכי הנצח שלנו.  להקל ראש 

העבודה הזרה איבדנו את עצמאותנו, נחרבה ארצנו ויצאנו לאלפי שנות גלות נוראה. אנחנו 

המאמינים באלוהינו מלך העולם צור ישראל וגואלו יודעים שכישלונות לאומיים מוסריים 

השומר  החזק  בגרעינו  יישאר  ישראל  עם  אך  ונופלת,  קמה  ממשלה  יצלחו.  לא  כאלה 

ֵחם". י ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהָנּ ֵחם ִכּ ר ְוֹלא ִיָנּ ֵקּ אמונים לאלוהיו ולתורתו. "ֵנַצח ִיְשָׂרֵאל ֹלא ְיַשׁ
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המדינה – יסוד כיסא ד'
הרב יעקב פילבר

המדינה ה'רגילה' והמדינה האידיאלית
"אין המדינה האושר היותר עליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה 

עטרת  האידיאות, שהם  המון  גדולה, שנשארו  גדול מחברת אחריות  יותר  לערך  עולה 

החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא 

ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר 

היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. ומדינה זו היא 

מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו 

אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון" )אורות, עמ' קס(.

בדברים אלו הראי"ה מציג לפנינו שני סוגי מדינה: המדינה האחת היא "חברת אחריות 

גדולה" אשר כל עניינה הוא להבטיח את רווחת אזרחיה ואת הישרדותם. כדי שמדינה 

ואינה  מסוים  גאוגרפי  במקום  לקום  צריכה  אינה  היא  גדולה"  אחריות  "חברת  תהיה 

צריכה להיות מאוכלסת באוכלוסייה מסוימת, אלא כל קבוצת אנשים בכל מקום בעולם 

יכולים להתאגד יחד ולכרות ביניהם ברית לערבות ולדאגה איש לזולתו, ובכך להבטיח 

את קיומם הפיזי ואפילו התרבותי של אותה אוכלוסייה עלי אדמות. על המדינה הזאת 

במדינה  להיאמר  ניתן  זה  האדם.  של  עליון  היותר  האושר  המדינה  "אין  הראי"ה:  כתב 

רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המון האידיאות, 

שהם עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה".

הסוג האחר של המדינה לפי הראי"ה הוא מדינה שתכליתה ותפקידה אינם רק לספק 

ולהבטיח את הצרכים הגשמיים והאישיים של אזרחיה אלא קודם לכול עליה להיות 

עליון".  היותר  האידיאלי  התוכן  בהווייתה  שחקוק  אידיאלית,  ביסודה  שהיא  "מדינה 

המדינה האידיאלית היא מדינה שהוקמה ראשית לכול כדי לקדם מטרה רוחנית-מוסרית 

שהיחיד אינו יכול להרים בכוחו האישי בלבד ורק כוחו של הכלל יוכל להוציאה מן הכוח 

אל הפועל.

מדינה מן התורה מניין? 
את התשובה על שאלה זו אנו מקבלים בהגדרת הרמב"ן את מצוות יישוב הארץ: "שלא 

נעזבנה ביד לזולתנו מן האומות או לשממה". לפי הרמב"ן, יש שתי מטרות במצוות יישוב 

הארץ: המטרה האחת היא ריבונות יהודית בכל מרחבי ארץ ישראל, וההמטרה האחרת 

ואת שתי  ליישב את מרחביה משממותיה.  היא שגם לאחר שכבשנו את הארץ עלינו 

המטרות הללו, ריבונות והתיישבות, אי אפשר לממש אלא בהקמת מדינה. אבל המדינה 

אינה מטרה אלא אמצעי ל"יסוד כיסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו 

אחד", ואת המדינה הזאת אין יכול להקים כל עם אלא רק עם שהנביא מעיד עליו: "ַעם 

רּו" )ישעיהו מג, כא(, והוא עם ישראל. וכמו כן אין המדינה הזאת  ִתי ְיַסֵפּ ִהָלּ י ִלי ְתּ זּו ָיַצְרִתּ

ֹאָתּה  ֵרׁש  ֹדּ ֱאֹלֶהיָך  ד'  ר  ֲאֶשׁ "ֶאֶרץ  יכולה לקום בכל מקום, אלא רק מקום שנאמר עליו: 

ָנה" )דברים יא, יב(. והיא ארץ ישראל. ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשׁ ית ַהָשּׁ ּה ֵמֵרִשׁ ִמיד ֵעיֵני ד' ֱאֹלֶהיָך ָבּ ָתּ

ַמִים ַלד' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם". האם יש קשר  ַמִים ָשׁ נעים זמירות ישראל אומר: "ַהָשּׁ

ה  ַמִים ְוַאָתּ ָשּׁ י ָהֱאֹלִהים ַבּ בין השמיים לארץ או שהם שתי ישויות נפרדות, כמו שכתוב: "ִכּ

ַעל ָהָאֶרץ"? בתפיסה הרגילה של האדם הדתי הוא רואה בעיקר את הכיסא, את מלכות 

ַמִים  השמיים, ואילו הארץ היא דבר טפל שאינו חשוב. לעומת זאת מדברי הנביא, "ַהָשּׁ

המדינה 
אינה מטרה 
אלא אמצעי 
ל"יסוד כיסא 

ד' בעולם, 
שכל חפצה 
הוא שיהיה 

ד' אחד ושמו 
אחד", ואת 

המדינה הזאת 
אין יכול 

להקים כל 
עם אלא רק 
עם שהנביא 
מעיד עליו: 

"עַם זוּ יָצְַרתִּי 
לִי תְּהִלָּתִי 

יְסַפֵּרוּ", והוא 
עם ישראל
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ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי" )ישעיהו סו, א(, אנו לומדים שלא רק שיש קשר בין השמיים לבין  ִכּ

הארץ, אלא שהארץ היא הבסיס למלכות ד', בבחינת הדום לכיסא, ועל כן יש לטפח לא 

רק את מלכות השמיים אלא גם לבסס את בסיסה שהוא פה בארץ שלנו. 

המחשבה  "אין  לכיסא:  ההדום  בין  הראי"ה  קשר  קפ(  עמ'  )ח"ג,  הקודש  אורות  בספרו 

האצילית שלמה באדם, כשהוא מתנשא לצייר את הטוב הכללי, ולהתאמץ לחשוק בו 

לעצמו, ולעולם כולו, אלא אם כך היא מחפשת אפשרות לצורת חיים כזאת, שתבסם את 

העולם, במה שתתקן את תכונתו החברתית, ותכריע גם כן לטובה את החיים הפרטיים, 

באופן  החיים  מעמד  את  לבסס  היסוד  את  ותעמיד  בפנימיותם,  בין  בחיצוניותם,  בין 

כזה, שהחיים הנצחיים, שהם קשורים בזיכוך הנשמות, ואימוצן הרוחני המוחלט, הם 

יהיו נמשכים והולכים מהתיקון המסודר של המעמדים החברתיים והפרטיים, ומאוצר 

המחשבות, שהמחשבה הראשית גורמת להריק על החיים. 

"כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקון העולם וסדרי המדינות ופורחת באוויר רוחני 

לבדה, ומתפארת בתיקון נשמות והצלחתן, הרי היא מיוסדת בשקר שאין לו רגלים. וכל 

מחשבה שדבר אין לה עם הרוממות הנצחיות, ומתעסקת רק עם סדרי החיים החומריים 

ותיקוניהם, אפילו אם יהיו בה תוכנים מוסריים ואורחות צדק ומישרים, סופה להתעכר, 

מפני קטנותה, ומפני הזוהמא והסירחון שהחיים החומריים לקויים בהם בטבעם, כשהם 

מנותקים מיסוד חיים נצחיים ותשוקתם".

מה לנו ולחומר?
עין  בספרו  הראי"ה  כתב  ההדום,  עם  הכיסא  של  החומר,  עם  הרוח  של  הקשר  על 

אי"ה )ברכות ט ע"א(, ועל פיו הוא מסביר את בקשת הקב"ה ממשה שיבקש מבני ישראל 

ֹאָתם"  ְוִעּנּו  "ַוֲעָבדּום  וכלי זהב כדי שלא יאמר אותו צדיק  לשאול מהמצרים כלי כסף 

דֹול" )שם, יד( – לא קיים בהם. הראי"ה  ְרֻכׁש ָגּ )בראשית טו, יג( – קיים בהם, "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ

מסביר שביקשו בקשה זו מפני הצורך בשפע ובעוצמה כלכלית כדי לאפשר לעם ישראל 

)שלא  אברהם  של  לאמירתו  קשורה  הזאת  והבקשה  הרוחניות,  מטרותיו  את  להגשים 

יאמר אותו צדיק(, מפני שכל מטרתו של אברהם הייתה להעמיד אומה שלא רק שהיא 

מכרת את ד' אלא גם מודיעה את שמו הגדול של ד' בעולם על ידי מציאותה והתנהגותה 

כדרך שעשה אברהם ע"ה בהיותו אחד בעולם, וכדי לפעול ולהשפיע על עמים רבים יש 

צורך בגדולת נפש ובעוצמה כלכלית הבאה על ידי שאיפה לרכוש, מקנה וקניין. 

הראי"ה מסביר שם איך על ידי העיסוק ברכישת מקנה וקניין משפיעים על האחרים: 

ידי  על  כן  על  רעהו.  ולמדים איש מדרכי  לזה  זה  רבים  עמים  זה מתקרבים  ידי  "שעל 

אהבת הכסף שמזה בא מקנה וקנין כשהוא במצב הגון, לעשות עושר במשפט, מביא 

אם  כן  שלא  מה  בעולם.  ישראל  ידי  על  ד'  אור  להאיר  המבוקש  התכלית  לידי  כן  גם 

לבדם,  ואיכרים  בעדר  )רועי צאן(  להיות מרעים  רק  נפשם  )ישראל( בשפלות  יסתפקו 

ודבר לא יהי' להם עם אדם, ועמים זולתם לא ידעום, איך מתפשט אור ד' בעולם? על כן 

אברהם לתכליתו העליון בקש להרגיל נפשם )של ישראל( אחרי שפלות עבדותם, שהי' 

כור הברזל לצרף סיגיהם ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצותיה, שיחד עם זה 

יתרגלו )גם( ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברותיים שיבואו על ידי הרצון 

להרבות הרכוש". על כן ביקש שאחרי כן יצאו ברכוש גדול.
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כשרות במקומות ציבוריים 
הרב אליקים לבנון

עם אחד בארץ
סביבו  גורר  קטן  מעגל  מעגלים-מעגלים:  נוצרים  מים  לשלולית  נזרקת  אבן  כאשר 

מעגל גדול ממנו, וכן הלאה עד למעגל המקיף את כולם. 

שאיפה מרכזית של עם ישראל לדורותיו היא להיות עם אחד בארצו. כדי להיות עם 

אחד יש לכונן מרכז חיים דוגמת האבן היוצרת במים מרכז אשר ממנו מתפשטים עוד 

ועוד מעגלים, וכולם סובבים ומקיפים את אותו מרכז. 

לאחר שנות גלות ארוכות שבנו לארצנו. שיבה זו שני כוחות פועלים בה. הכוח האחד 

הוא הכוח המכנס, המקבץ, האוסף את כולם אל מקום אחד, אל ארץ אחת. ארץ ישראל 

מנגד, קיבוץ הגלויות מכל קצוות תבל  ומדינת ישראל הן יסודות מאחדים ומשתפים. 

יוצר מצב שכל קבוצה מביאה עימה דרכי חיים שונות זו מזו, ועובדה זו גורמת לקשיים 

רבים במימוש הרצון לאחדות. 

הגיעו הדברים למציאות שבה חלק מבעלי הדעות השונות מנסים לקדש את עקרון 

כולם  ישראל  וחכמי  ישראל  תורת  ואולם  השונים.  העם  חלקי  בין  והקיטוב  ההפרדה 

מורים לנו את הדרך: לייסד מכנה משותף, גבוה ככל האפשר, אשר על גביו יהיה אפשר 

לבנות את התשתית לקראת היותנו עם אחד בארץ.

מכנה משותף: כשרות במאכלים 
בארץ'  אחד  'גוי  חזון  ייסוד  ערכי-רוחני.  להיות  חייב  עמנו  בקרב  לאחדות  הבסיס 

בתפיסת הרעיונות של האידיאל הגדול הזה הוא להיות אור פנימי לעצמנו ולהיות אור 

לגויים. רק באחדותנו נוכל להוציא אל הפועל את הכוחות האדירים הגנוזים בקרבנו.

עם זאת חובה להדגיש: אחדות איננה זהות! ובסגנון דומה אשר למדנו מרבנו הרב צבי 

יהודה הכהן קוק זצ"ל: "הבחנה איננה פירוד!" אין עניין להתעלם מהגוונים השונים שיש 

בקרבנו. אנו מבחינים בהם ויודעים שאין זהות שווה בין איש לרעהו ובין ציבור לציבור. 

אבל חלילה להפוך את ההבחנה לנושא המביא לפירוד! כאמור, זה הבסיס האידיאולוגי 

שעליו מושתתת האחדות.

נוסף על בסיס איתן זה יש לצקת גם תשתית מעשית. השאיפה הגדולה היא ליצור 

מצב שבו כל אחד יכול להיכנס לבית חברו, לאכול, לשתות וליהנות מכיבוד אשר יוגש 

לו, אך בינתיים זו שאיפה אוטופית, ובוודאי שלא ניכנס לצלחתה של כל משפחה כדי 

לחייבה לשמור כשרות. ואולם במקומות ציבוריים חובה עלינו כמדינה אחת, כעם אחד, 

לוודא שכל אדם מישראל יוכל לאכול במסעדה, להתארח בבית מלון או לבוא לשמחה 

אצל חברו כאשר ליבו סמוך ובטוח שהוא יכול לסעוד ללא חשש הלכתי. 

נמנעים  רבים  ממלכתיים,  כשרות  נוהלי  של  אכיפה  שאין  כיום  הלב:  לתשומת 

מלהגיע לאירועים שאין להם כשרות גם אם את האירוע מארגנים ידידים קרובים או 

בני משפחה שאינם מקפידים על כשרות. דבר זה גורם בהכרח לעוינות בין ציבור לציבור 

ואינו מוסיף לשאיפה לאחדות בעם.

הרבנות הראשית: זרוע ממלכתית
על  עולה  לא  ממלכתית'.  'כשרות  של  זה  חיוני  בצורך  להכיר  חייבת  ישראל  מדינת 

הדעת שכל רופא או קבוצת רופאים יקימו מערכת בריאות עצמאית. משרד הבריאות, 

לא עולה 
על הדעת 

שכל רופא 
או קבוצת 

רופאים 
יקימו מערכת 

בריאות 
עצמאית. 

משרד 
הבריאות, 

הממונה 
על בריאות 

הציבור, 
הוא היחיד 

הרשאי לנהל 
את מערכת 

הבריאות. כך 
גם בנושא 

הכשרות 
בפרט ובשאר 

התחומים 
הדתיים בכלל 
אשר יש להם 

השלכה על 
הציבור כולו
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הממונה על בריאות הציבור, הוא היחיד הרשאי לנהל את מערכת הבריאות. כך גם בנושא 

הכשרות בפרט ובשאר התחומים הדתיים בכלל אשר יש להם השלכה על הציבור כולו. 

חובת המדינה לרכז את האחריות על כך בידי רשות ממלכתית, ובענייננו זו הרבנות 

הראשית לישראל, אשר היא ורק היא תדאג לכשרות הציבורית במדינה. משמעות הדבר 

היא שהפיקוח ינהל את כל 'שרשרת הכשרות':

הרבנות  אישור  את  וגם  הבריאות  משרד  אישור  את  לקבל  חייב  מזון  מפעל  כל   .1

הראשית. 

בית מלון, מסעדה, קייטרינג וכל מערכת המגישה לציבור מזון חייבת לקבל אישור   .2

בריאות ונוסף על כך אישור כשרות.

יבואן העוסק בייבוא מזון חייב באישור כשרות של הרבנות הראשית.  .3

ובלבד שלא יעסוק במכירת מזון  אדם פרטי רשאי לנהוג בביתו ככל אשר יחפוץ,   .4

לציבור.

התוצאה
תוצאת ריכוז האחריות לשרשרת הכשרות תהיה יצירת בסיס אחד שעליו יעמדו כל 

צרכני המזון, וכך יוכל כל תושב במדינת ישראל לקנות מזון או לאכול בכל מקום ציבורי 

ובין  מצוות  שומרי  באנשים  שמדובר  בין  עסקית,  לסעודה  הזמנה  בכל  מזון.  המספק 

שבאנשים שאינם שומרי מצוות, תוכל העסקה להתבצע בכל מקום ציבורי ללא צורך 

בהזמנה מיוחדת. וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום!
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 ליהודים הייתה מדינה,
אורה ושמחה וששון ויקר

הרב אורי כהן, מר"ץ מבשרת ירושלים

ממיעוט שולי לציבור גדול
לרוב אזרחי המדינה וכן לרוב יהדות הגולה מדינת ישראל היא עובדה כאילו מימים 

ימימה. רק המבוגרים שבנו נולדו לתוך השואה הנוראה שבה היכו הגרמנים )ועוזריהם 

עולם  גאוני  ובהם  מעמנו,  שליש  והשמידו  ועוד(  הליטאים  האוקראינים,  הפולנים, 

רבבות עמנו. עולם התורה  ושאר  וחצרותיהם, ת"ח למדרגותיהם  – אדמו"רים  התורה 

חרב כמעט כולו בעווננו, ומתי מספר, אחד מעיר ושניים ממשפחה, התחילו בהקמת 

עולם זה מחדש.

בחלל תורני זה קמה מדינת ישראל. ציבור שומרי התורה ומצוותיה היה קטן ומנה 

הייתה  הציבור  ענייני  על  ההשפעה  בהקמתה.  המדינה  אזרחי  מכלל  אחוזים  כעשרה 

קטנה, אפשר לומר אפילו עלובה, ובכל זאת בזכות רגשי הקודש שפיעמו בלב מנהיגי 

הציבור, שאומנם לא שמרו על קלה וחמורה אבל זכרו את ימי נעוריהם בעיירות ובחדרים 

והסכימו 'לוותר' על מעט מן המעט, נשמרת השבת מאז ועד היום בכמה תחומים ברשות 

וכן להקים מערכת בתי  וגירושין כהלכה  נישואין  הרבים. כך הסכימו לקיים במדינתנו 

דין לנושאים אלו בלבד, לקיים חינוך דתי למעוניינים )והרבה שנים למצליחים לעמוד 

בלחצים הקשים של מגורים ופרנסה וכדומה(, לדחות גיוס תלמידי ישיבות, שהיו אז 

שומרי  של  בסיסיים  לצרכים  השייכים  דברים  כמה  ועוד  ובטלים,  זעירים  במספרים 

ועודנה במוצהר מדינה חילונית,  ואולם המדינה הייתה  ובאזרחות.  מצוות בחיי הצבא 

והס מלהזכיר את שייכותה לתורת ישראל.

נציגי ציבורנו  וכמה  ובהשתדלות עצומה של כמה  ד'  זכינו בחסדי  במהלך השנים 

להפוך מציבור שולי הדואג רק לעצמו לציבור גדול המשפיע על המדינה כולה. צעירינו 

הפרטית,  הכלכלית  במערכת  לשלוחותיו,  הביטחוני  במערך  ביותר  חשוב  חלק  הם 

וביותר – המערכת הציבורית. במערכת הפוליטית הקיימת בראש רוב המפלגות עומד 

אדם שאינו שומר מצוות, וגם רוב חברי המפלגות אינם שומרי מצוות. זה גם מצבה 

נושאים מרכזיים השייכים לציבור הדתי  נזנחים  כך  של מערכת המשפט החילונית. 

למען הדאגה לכלל.

צריך לציין שהציבור החרדי, שהתפתחותו מיוחדת ונפלאה מאוד בחסדי ד' יתברך, 

של  וההפסד  הרווח  לפי  נמדדת  הכלל-ישראלית  פעילותו  וכל  לחבריו,  לדאוג  ממשיך 

הציבור הזה לעצמו.

חירות הנשמה
מו"ר הראי"ה זצ"ל ובעקבותיו מו"ר הרצב"י הכהן קוק זצ"ל חזו מראש את אשר קורה 

עימנו בימינו אלו וכתבו כבר בימים שלפני השואה ובימים של ראשית המדינה על הצורך 

להפיח רוח ונשמה יהודיות במדינת ישראל ועל המקום המרכזי שצריך לתת לצורך הזה.

חג המצות, זמן חירותנו, וכמובן גם יום העצמאות, מספקים הזדמנות לעסוק ב'תורת 

וניעורה בכל  ורבותינו מנצלים את הימים הטובים שבהם חוזרת  החירות והעצמאות', 

שנה שאיפת החירות כדי לחזור ולבטא את המהות של חירות המיוחדת לעם ישראל.

"אלה  נפש:  לכל  שווה  פשוטה,  בשפה  הכתוב  במאמר  זצ"ל  קוק  הראי"ה  כתב  וכך 



26

השנים המסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. ולדורות מה אנחנו למדים 

היא, שתנאי הגאולה  בזה? התשובה הנצחית  זה  הנושאים הללו התלויים  מאלה שני 

את  הכופה  מכל שיעבוד  זר,  מכל שיעבוד  הגוף  חירות  העצמית,  החירות  המה:  שנים 

צלם אלקים אשר באדם להיות משועבד לכל כח אשר הוא מוריד את ערכו, את תפארת 

של  חירותה  ידי  על  אם  כי  נקנית  אינה  הזאת  והחירות  קדשו,  והדרת  גדולתו 

הנשמה, חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותו ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה 

בתור אישיות  ואין האדם  באים,  אינם  סוגי החירות  במהותו העצמית. אבל אלה שני 

פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביעור מכל 

גבולו את כל דבר המעכב את חירותו, שזה חמצו, השאור שבעיסה שהיזקו מצוי ביותר 

בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. 

ובזמן  בכח,  סואנים  חיים  גלי  לתחיה.  קמים  הנרדמים  הכחות  המעבר,  בשעת  "אז, 

התסיסה מתעוררים גם הסיגים הנפשיים והגופניים, יחד עם השיא של כחות החיים 

כולו שהוא  הדור  הגאולה, שהם  וחלוצי  גדולה,  להיות  צריכה  ואז המשמרת  הטובים, 

זוכה כבר לראות בעיניו את ראשית הנצנים של צמיחת הגאולה, חייבים להיות בתוכה 

המון מחשבות סברות, ציורים ולמודים, שהם גורמים לעקור ולכלות, לטמא ולהשחית 

כל פאר וכל עוז לישראל. 

"האם לא מחנכים ומדריכים קמו בתוכנו שהם אוחזים בהגה החנוך וההנהגה, שהם 

ִתְפָלה, רק  מקריבים את בנינו למולך, לחבב עליהם את כל מחשבה זרה, את כל רעיון 

בשביל הזכות שהוא נצר זר, ושהוא לא משדות ישראל, כי מגפן סדום ושדמות עמורה 

]...[ מי גרם לנו את כל העוורון שלא נוכל להביט אל מרום, ולראות איך שצור ישראל 

מוליך אותנו על כנפי נשרים להובילנו אל רוממותה של הגאולה. רק אם אנחנו מצדנו 

נתנער, להתרומם מכל השפלות של העבדות לכל מה שהוא זר, בין שהוא מתבטא 

בשפות זרות, בין שהוא בשפתנו אנו אם רק רוחו הוא זר וארסי לנו. 

"בואו נא אחים אל הסדר כולנו, יוודע לנו שהננו בני־מלכים, ועם שהחירות היא גורלו 

חג  מיום  ברמה  נשא  אשר  מאז  לבוז,  יהי  ולא  יליד־בית  ולא  ישראל  עבד  לא  הנצחי, 

חירותנו את דגל החירות וביעור החמץ אשר יבואו כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו על 

ידי כח האיתנים של המפעל הקדוש והנאמן, בקיימנו את דבר ד' גואל ישראל מעולם ועד 

עולם, אשר צונו לשמור את המצות. שמרו את החירות ואת ביעור החמץ, והגאלו 

מהרה גאולה שלמה" )מאמרי הראי"ה ח"א, פסח(.

ֵעיֵנינּו". דורות קודמים, שהיו רובם ככולם שומרי  את, ִהיא ִנְפָלאת ְבּ "ֵמֵאת ד' ָהְיָתה ֹזּ

דורנו  זכו למה שזכה  לא  ובקבלה,  וצדיקים בהלכה, באגדה  גאונים  ובהם  ד',  משמרת 

העני ממעש בחסדי ד' הרבים והנפלאים. משיח בן יוסף פועל וממלא את ייעודו דווקא 

באמצעות אנשים דלא מעלי, הארץ נבנית ומתפתחת בקצב שלא ייאמן, הפכנו למעצמה 

אזורית – דבר שחוזי המדינה לא יכלו אפילו לחלום עליו – ועוד כהנה וכהנה מעלות 

טובות למקום עלינו.

עוון הפזילה אל תרבות הגויים
ן ִויָקר" כך:  ֹשׂ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְׂמָחה ְוָשׂ חז"ל פירשו את הפסוק במגילת אסתר "ַלְיּ

"אורה זו תורה, וכן הוא אומר 'כי נר מצוה ותורה אור'; שמחה – זה יום טוב, וכן הוא אומר 

'ושמחת בחגך'; ששון – זו מילה, וכן הוא אומר 'שש אנכי על אמרתך'; ויקר – אלו תפילין, 

וכן הוא אומר 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'. ותניא רבי אליעזר 

הגדול אומר: אלו תפילין שבראש". בעוונותינו לא זכינו לרוב המעלות שנימנו בהצלה 

משואת המן הרשע. רק המילה, שקיבלו אבותינו ברצון, נשארה לנו לנחלה גם בזמננו.

ולעניות דעתי העוון שבו חוטאים אנו, עובדי ד' ושומרי תורתו ומצוותיו, הוא החטא 
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שעליו רומז הראי"ה זצ"ל )שם(: "]...[אמנם צריכים אנו להתבונן על הסיבה מאיזה צד 

בתוך ההופעות  הגלות  הללו, המערבים את הטעם של מרירות  עלינו הכשלונות  באו 

הנעימות של רשמי הגאולה. והסיבה היא כל כך גלויה. הכשלון החיצוני הרי הוא בא 

מפני שאנחנו הנמכנו את הדרגה הגאולתית, כי במקום שהננו חייבים להכריז נגד 

כל העולם התרבותי כולו כי אנו נוחלי המורשה היותר קדושה, העם אשר יוצר רוח 

האדם בקרבו, נתן בו נשמה יתירה באור תורת חיים העומדת להיות לנס עמים ולגאולת 

התבל כולה, ותורתנו ואורחות חיינו, שהם הם סימני החיים הנצחיים אשר לנו, הנם 

על זה עדים נאמנים, ואנחנו – החלקים מקרבנו ולצערנו דוקא מאלה שהם קרובים כל 

כך למפעל הבנין והתחיה הלאומית המתחדשת עלינו – מוכרחים אנו להודות שנכשלנו 

בזה, ואותותינו אותות הנצח נזנחו ונשכחו מן הלב ומן החיים" )קטע מהמאמר 'זכר 

למקדש כהלל(.

אחת  פינו.  על  שגור  שמיים  ששם  בנו,  דווקא  אלא  התועים  באחינו  אינו  האשם 

ממחלות הגלות שהבאנו עימנו לכאן היא הרצון למצוא 'קשר תרבותי' בין התורה לבין 

התרבות הגויית-חילונית שמסביב. כך הקמנו כדבר שמלכתחילה את החינוך ה'מזרחי', 

שהפך אחר כך לחינוך הממלכתי-דתי, שהוא העתק של החינוך החילוני הלקוח מתרבות 

עמי אירופה. הוספנו לו קצת תנ"ך ועוד קצת משנה וגמרא והטפנו לו כאילו הוא החינוך 

הראוי ביותר. 

כך הקמנו עוד לפני הקמת המדינה דור של עמי הארץ שקיבלו קצת ריח תורה ומעט 

מזער חוסן אמוני לעמוד במלחמת התרבות שרצתה למחוק כל דבר 'יהודי' מחינוך הדור 

הצעיר )קשה היום לספר באוזני נכדינו ונינינו שאבותינו לא יכלו ליהנות מארוחה חמה 

במפעלי הייצור ובמטבחי הפועלים, שלא היו כשרים; שעולים דתיים צעירים חסרי כול 

הופנו לקיבוצים חילוניים, ושם מנעו מהם כל סממן דתי כמו תפילה, שבת, אוכל כשר 

ועוד; שחברי ההגנה הדתיים לא זכו להתחשבות מינימלית בצורכיהם והושארו בשדות 

האימונים בשבתות כשחבריהם נוסעים לביתם ואינם מוכנים להמתין עד צאת השבת 

ועוד כהנה וכהנה עוולות שהאוזן מסרבת לשמוע והלב ממאן לקבל(. אך הציבור הדתי-

לאומי קיבל הכול בדמע ובהחלטה להמשיך ולשתף פעולה עם אחינו הטועים והתועים 

שאינם מכירים באחווה עימנו. 

מערכת  שורש  את  יבין  ידע  לא  אשר  שהדור  כדי  נכתבות  אלו  יחידות  דוגמאות 

היחסים העכשווית בין הציבור הדתי לבין הציבור החילוני ואת השנאה ועומק המלחמה 

המתרחשת גם כיום בכל מיני מסווים.

נשים לב לדיווחי החדשות ברדיו הממלכתי, שבהם נסקרים בהרחבה חילולי השבתות 

והחגים בטיולים, בהופעות 'תרבות הגויים' וכדומה, לעומת השתיקה או הזכרה סתמית 

התורה  בשמחת  וחסידים,  אדמו"רים  בחצרות  כנסיות,  בבתי  קודש  שבת  אירועי  של 

במדינתנו  כפורחת  שעלתה  שורשית  יהודית  תרבות  של  השתקה  ועוד.  בישיבות 

שבת,  שמירת  של  ה'חשוכה'  לתקופה  ישראל  עם  את  ושלום  חס  להחזיר  ו'מאיימת' 

כשרות, משפחתיות נורמלית וכדומה.

מלחמת בג"ץ בכל דבר שריח דת ודתיים ובייחוד ריח בתי הדין התורתיים ונושאים 

גם  לזה שייכת  הנ"ל.  ולענה  נובע מהשורש הפורה ראש  הוא  גם  נודף ממנו,  'חרדיים' 

קטיף,  מגוש  הגירוש  וכן  ביותר  ארצנו המקודשים  בחבלי  בהתיישבות  הבג"ץ  מלחמת 

שהרי ה'קודש' פסול בשורשו, ובהצטרף העובדה שרוב ההתיישבות היא מעשה הציבור 

הדתי, הרי זה מוקצה מכל הבחינות.

אחד השיאים במלחמת התרבות הוא ההסתבכות בין הרצון לגייס את בני הישיבות, 

הניתנות  התחייבויות  למלא  הרצון  חוסר  לבין  התורה,  לומדי  ממספר  להמעיט  ובכך 

חדשים לבקרים לאפשר המשך חיים תורניים גם בתקופת השירות הצבאי.

מקצועות 
ה'ליבה' 

היהודיים-
ייעודיים 

הם התורה 
למקצועותיה, 

ובמרכזם 
אמונתנו 

והלכות חיינו 
המעשיים. 

אחריהם 
יבואו 

המקצועות 
המכשירים 
למיומנויות 
הנדרשות 

לחיי המעשה 
ולצורכי 

הפרנסה. 
תינתן בחירה 

חופשית 
לגמרי לכל 

הורה לבחור 
בחינוך ילדיו 
לפי השקפת 

עולמו. לא 
תהיה אפליה 
מכל סוג בין 
ילד הלומד 
תורה לבין 
ילד הלומד 

מדע
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שינוי מתוך רצון ואהבה
הכרה ברורה וחדה בעומק הבעיה היא התנאי הראשון לפתרונות מעשיים בשמירה 

על אחדות האומה, שהיא אבן יסוד בתורתנו הקדושה. אנחנו באים מתוך כבוד פנימי 

ואמיתי לכל הטוב שנמצא באחינו, עם כל טעותם התרבותית. הם החלוצים שהקימו 

בעבור כולנו את מדינתנו האהובה והמקודשת בעינינו. הם נושאים בעול הביטחון למען 

כולנו, ואנחנו שמחים להיות שותפים למלאכה גם כשהם מנסים להציב תקרת זכוכית 

למפקדים המעולים ש'עדיין' שומרים שבת וכו' בגלוי ובלא מורא.

גם  שהוא  אמיתי,  צורך  הרואה  בגישה  ציבורי-ממלכתי  נושא  לכל  ניגשים  אנחנו 

יש  בריאותו.  ועל  ביטחון הציבור  על  בכל שירותי המדינה ההכרחיים בשמירה  תורני, 

לנו שאיפה גדולה לראות את כולנו חוזרים בתשובה שלמה, עם הכרה מלאה שכל שינוי 

תרבותי חייב להיעשות רק מתוך הכרה ורצון פנימיים ולא בכפייה מכל סוג שהוא.

השגחה  ובקיומה  מדינתנו  ובהקמת  השואה  מאפר  ישראל  בתקומת  רואים  אנחנו 

אלוהית על עמנו ועל ארצנו. אנחנו רואים בכל אלו את היד הגדולה והחזקה שגם אחרי 

שהענישה אותנו בכל המכות הכתובות בתורה לא נטשה אותנו לגורל כל העמים והארצות, 

וממשיכה להנהיג אותנו, את העם האהוב והאוהב, לקראת גאולתנו השלמה בקרוב.

המסורת: יסוד בחינוך ילדי ישראל א. 
אנחנו רואים בתורותינו, זאת שבכתב וזאת שבעל פה, את יסוד תרבותנו. על כן בראש 

התרבות  נושאי  בכל  וכן  התפתחותם  שלבי  ובכל  ישראל  ילדי  בחינוך  העדיפויות  סדר 

ממש  והחיוני  הדחוף  הצורך  מכאן  הלאומית.  תרבותנו  תוכני  עומדים  ישראל  במדינת 

ה'ליבה'  מקצועות  בכך:  הרוצים  ישראל  לילדי  הלימודים  תוכניות  את  מהיסוד  לשנות 

היהודיים-ייעודיים הם התורה למקצועותיה, ובמרכזם אמונתנו והלכות חיינו המעשיים. 

ולצורכי  המעשה  לחיי  הנדרשות  למיומנויות  המכשירים  המקצועות  יבואו  אחריהם 

השקפת  לפי  ילדיו  בחינוך  לבחור  הורה  לכל  לגמרי  חופשית  בחירה  תינתן  הפרנסה. 

עולמו. לא תהיה אפליה מכל סוג בין ילד הלומד תורה לבין ילד הלומד מדע.

עם ישראל 'לבדד ישכון', ולא יציץ בכל רגע להשוואה בין הישגי ילדי ישראל לבין 

הישגי ילדי אירופה, יפן ואמריקה. עימנו אל, והוא שיעמיד אותנו בשורה הראשונה בכל 

נושא שאנו חייבים להצטיין בו.

מיגור העוני ב. 
מראייה אמונית זו תפתח האומה רגש יהודי כלפי עניים ונזקקים מכל הסוגים. עמנו 

ידוע בפתיחות לבו וכיסו לכל הצרכים של החלשים. אומנם הבחינה לעוני תהיה לפי 

הגישה היהודית ולא לפי השוואה טכנית-חיצונית למדדים הנהוגים כיום. הפרדה בין 

אפשרי  שאינו  מה  האמיתית,  העניות  במיגור  יסודי  טיפול  תאפשר  'אביון'  לבין  'עני' 

בשיטה הגויית הנהוגה כיום.

גיור ג. 
הכרה ברורה שההבדל בין גוי לבין יהודי אינו הבדל לאומי-חילוני אלא הבדל נשמתי-

גויים שרוצים לקשור את חייהם  ורק  לגייר אך  היכולת  ואת  יסביר את הצורך  אלוהי 

ִעם ַעם ישראל, מפני שהוא נושא את דגל האמונה והדבקות בריבונו של עולם, הבוחר 

בישראל עמו.

תרבות ד. 
נעימים,  חיים  כדי לאפשר  ובהשקפתו.  ציבור  בכל  חופש תרבות מחייב התחשבות 

שקטים ובטוחים לכל הציבורים, לעניות דעתי צריך ליזום הקמת ועדה שתייצג נאמנה 

את האומה לפלגיה, תדון ותקבל בהסכמה סדרי תרבות לעם הנצח.
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שבת ה. 
השבת, שהיא מקור הברכה, למען כולנו חייבת להישמר כהלכה בכל דבר שבפרהסיה. 

לכן ישבתו הנמלים, שדות התעופה, שידורי כלי התקשורת הציבורית וכדומה.

איזון בין בית המשפט לבין בית הדין ו. 
חופש התרבות מחייב שוויון בין בתי משפט חילוניים לבין בתי דין תורניים-רבניים 

המידיינים  בין  דעות  חילוקי  יש  אם  והסדר.  החוק  לשמירת  הקשורים  הנושאים  בכל 

יוקמו בתי משפט  ייקבע סדר מחייב או  אם להתדיין לפני ערכאה דתית או חילונית, 

מעורבים לשופטים ולדיינים. בג"ץ יכלול בכל דיון שופטים ודיינים, ולא תיפסק עמדת 

כישוריהם,  פי  על  ייבחרו  והדיינים  בלי הסכמת הצד האחר. השופטים  אחד הצדדים 

ומשפחתית  חברתית  השתייכות  פי  על  ולא  ובצע,  כבוד  שונאי  אמת  אנשי  שיבחנו 

וכדומה.

רבנות ז. 
ואשר  כלל-ישראלית  שהשקפתם  תורה  מגדולי  תורכב  לישראל  הראשית  הרבנות 

הוכיחו בתפקידיהם הקודמים שהם ראויים לתפקיד הנכבד. רבני קהילות ייבחרו בהתאם 

הראשית  ברבנות  כנ"ל  כישוריהם  לפי  ייבחרו  ערים  רבני  העדתית.  לרבות  להתאמתם 

ובדיינות.

נישואין וגירושין ח. 
לשם שמירה על אחדות האומה, שהוא עניינם היסודי של כל חלקי האומה, יישמרו 

בהקפדה הוראות ההלכה בנישואין וגירושין.

התעוררות לשינוי
השקטת  התרבותית.  המלחמה  ניטשת  שעליהם  העיקריים  בנושאים  דוגמאות  אלו 

והשקפותיה  דעותיה  שלל  על  האומה  את  לקיים  שמטרתה  חדשה  ומחשבה  הרוחות 

מחייבת גישה אחרת. האמור לעיל הוא צעד קטן בניסיון למצוא דרך לרבים שתאפשר 

קיום משותף ללא מלחמה גלויה או סמויה.

התעוררות הציבור הדתי מחוסר המעש וחוסר השאיפה לתרבות יהודית במדינה תביא 

בכנפיה בשורה חדשה לצעירים ולמבוגרים. נפסיק לעסוק בשעמום מופגן במלחמות, 

הרוחנית  בבנייה  לעסוק  ונתחיל  לבקרים  חדשים  המתגלות  ובשחיתויות  בעיוותים 

בה  ולשמוח  לחיות  רוצים  ושאנחנו  התפללנו  שעליה  היהודים  מדינת  של  האמיתית 

וליהנות ממנה הנאה רוחנית אמיתית. 

רבני ישראל קרואים לעמוד בראש המאבק, להכליל את אנשי קהילותיהם במשתתפים 

יסודי,  ביותר מאז הקמת המדינה, לשינוי תרבותי,  הגדולה  ולהקים את קבוצת הלחץ 

ייעודי-יהודי. 
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כי הם חיינו: קריאת כיוון
הרב מרדכי שטרנברג

להתמלא בתורה
"כאדם האומר נחזור על הראשונות" נחזור על הדברים הפשוטים שאנו צריכים לחזור 

מהי המשימה  הגדול שלנו,  מהו התפקיד  זו:  בעת חשובה  ובמיוחד  הרף,  ללא  עליהם 

הגדולה המוטלת עלינו. 

ִעים  ְרָשׁ ֲעַצת  ַבּ ָהַלְך  ֹלא  ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  ֵרי  "ַאְשׁ אומרים:  בתהלים  הראשונים  הפסוקים 

ה  ֶיְהֶגּ ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ד'  תֹוַרת  ְבּ ִאם  י  ִכּ ב.  ָיָשׁ ֵלִצים ֹלא  ב  ּוְבמֹוַשׁ ָעָמד  ִאים ֹלא  ַחָטּ ּוְבֶדֶרְך 

ָוָלְיָלה". פסוקים אלו מבטאים ללא ספק את המשימה העיקרית שלנו, שבה אנו  יֹוָמם 

ד' חפצו", שכל חפצנו  "בתורת  עליונה של  במדרגה  לחיות  עסוקים:  להיות  משתדלים 

ְלֵגי ָמִים" וכו'. זו  תּול ַעל ַפּ ֵעץ ָשׁ יהיה מרוכז בתורת ד'. ממשיך דוד המלך ואומר "ְוָהָיה ְכּ

זו מצווה כל  וכך נדרש אדם לחיות מאה עשרים שנה. במשימה  משימה לכל החיים, 

אחד מאיתנו, ומצווים אנו כולנו יחד.

כיצד,  הא  ישראל.  כנסת  עם  חסד  עושים  לשמה  תורה  "כשלומדים  כך:  אומר  הרב 

רוח האומה מתחזק ע"י מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה, והתורה 

כולה היא מלאה רוח ישראל, וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כח חיים חדש בנשמת 

מואר  יותר  שהתלמוד  מה  וכל  מהתורה.  מקבל  שהוא  הנשמתי  המזון  ידי  על  ישראל 

ומוכתר יותר בדעה רחבה ובשכל טוב, וכל מה שמתוספת בו יותר נדיבות לבב וטהרת 

נפש, כן כח החיים הישראליים הולך ומתגלה על ידו ונותן להאומה כח ושמחת חיים 

להתעודד ולקום. וכל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל, מקורם הוא שכחת התורה 

ורפיון ידים מן התורה" )אורות התורה ב, ה(. 

כוח החיים הישראלים יונק ומופיע מכוח התורה המרווה ומפרה את האומה. התורה 

היא היסוד הגדול לכול – לכל הגודל שלנו ולכל התיקונים הפרטיים הנדרשים. התורה 

ואנו  ולקום.  ואת שמחת החיים להתעודד  היא הנותנת לאומה, כלשון הרב, את הכוח 

נתונים בתוך המשימה הזאת: להתמלא בתורה ללא גבול כדי לקומם את האומה.

ציפייה כאמונה
עם זה ביום הדין האדם עתיד להידרש לענות על השאלה "ציפית לישועה?" ציפייה 

לישועה היא מעמד נפשי, נשמתי: מתוך מה אנו פועלים בעולם? מתוך אילו שאיפות, 

איננה  חיינו? הישועה  בונים את  אנו  ישועה  איזו ציפיית  כיסופים? מתוך  מתוך אילו 

מצטמצמת לשום מסגרת, אלא היא ישועה בכל המובנים שלה: ישועת ד', ישועת כנסת 

ישראל, ומתוך כך ישועת כל העולם כולו. ביסוד ההשתדלות להרבות תורה ולהפיח כוח 

בחיים הישראליים צריכה להיות מונחת ציפיית הישועה. 

ציפייה לישועה היא בעצם אמונה גדולה, ובמידה מסוימת היא מבחן לאמונת האדם 

נתבע  אדם  בחייו.  ומופיעה  בקרבו  החיה  האמונה  היא  מה  נשמתו,  מדרגת  היא  מה 

להאמין בד', להאמין בתורה, להאמין בכנסת ישראל, להאמין בדור שבו הוא נמצא, כל 

דור לפי דבר ד' המתגלה בזמנו. אנו נתבעים להאמין במהלך שאנו נתונים בו, בישועה 

הזורחת ובאה לפנינו, במשימה של הדור שלנו, "דברת הקץ המגולה" של התורה הגואלת, 

ולהבין שהיא נשמת המציאות שלנו גם עכשיו. אנו נדרשים לחיות את האמת הזאת ואת 

דבר ד' המתגלה אלינו. 

תביעה זו כוללת גם אחריות גדולה. אנו נדרשים לחיות בתחושת אחריות לדבר ד', 
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לישועה שמתגלה לעינינו. אנו נדרשים לחיות את הגאולה, ומתוך כך לקבל עלינו אחריות. 

אחריות זאת באה לידי ביטוי בתוך בית המדרש וגם מחוץ לבית המדרש: להאמין בתורה 

הגואלת ולהאמין בגאולה ובעם ישראל. 

הבנה נכונה של אחריות זאת היא ההבנה שהמשימה של לימוד התורה בכל גודלה 

כרגע את  דבר אחר, מחיה  ולא שום  היא,  ורק  רלוונטית מאוד, שהרי התורה  ועומקה 

האומה. 

אם יש חיסרון באמונתנו בתורה, בתורה הגואלת, ברלוונטיות שלה כיסוד המציאות, 

אנו בוגדים בתפקידנו. ככל שאנו חיים פחות בתודעה זו ומתפללים על זה פחות, איננו 

נעשים  אנו  כך,  וחיים  בכך  מאמינים  שאנו  ככל  זאת  לעומת  תפקידנו.  את  ממלאים 

את  לטשטש  לנו  אסור  שאת.  ביתר  באמונה  תפקידנו  את  ועושים  יותר  רלוונטיים 

הרלוונטיות הזאת בכל שלמותה. 

טשטוש רלוונטיות התורה
ובין  האור  בין  בלבול  היום  יש  מתמיד.  טשטוש  של  במהלך  נמצאים  אנו  לדאבוננו 

לא  דברים  עם  הזדהות  מכך:  גרוע  אף  ולפעמים  אילמות,  לנו  גורם  זה  בלבול  החושך. 

נכונים בלי שאנו ערים לכך. אנו מבקשים להיות מותאמים לדור אך מתרגלים לחשוב 

מטופש  אך  הצודק  המושג  לדוגמה,  בציון.  היושב  העם  כל  וחי  שחושב  כפי  ולחיות 

והחשוך ששמו 'שוויון', שיותר מהצדק שיש בו יש בו טיפשות וחושך.

גודל  של  הבנה  לחוסר  רלוונטיות,  חוסר  של  להרגשה  אותנו  מוביל  זה  טשטוש 

תפקידנו. יתרה מזו, מתפשטת בנו מעין השלמה והתרגלות לכך שאי אפשר לומר את 

האמת, ויתרה מכך, שאולי זו אינה האמת כעת. לצערנו בתוכנו, בבית המדרש, התרגלנו 

לחיות בטשטוש זה ואף אימצנו לנו כל מיני שקרים כאילו חיינו בתוך בית המדרש אינם 

קשורים ואינם רלוונטיים לחיים שמחוץ לבית המדרש. 

נשאל את עצמנו: כיצד צריכה להתנהל מדינה יהודית, מדינת ישראל? ברור לכולנו 

שהתשובה היא שמדינת ישראל צריכה להתנהל לפי התורה. אך רבים יגידו: גם אם זה 

נכון באופן עקרוני, אולי כרגע היא אינה צריכה להתנהל כך למשל בסוגיות דת ומדינה. 

הדברים לא התחילו היום, כבר בראשית התנועה הציונית המדינית הסכמנו להתפשר 

ולומר: "הציונות דבר אין לה עם הדת". אמירה זו היא טשטוש נורא. אנו מפחדים לומר 

את האמת! קורה לנו תהליך כואב: האמונה הגדולה שלנו כביכול נעשית לא רלוונטית, 

וכביכול אנו נדרשים בגלוי או בסמוי להפסיק להיות יהודים, להפסיק להיות ישראלים, 

להפסיק להיות ציונים.

הרגשה זו, כאילו התורה שבבית המדרש איננה רלוונטית לחיים, היא כפירה. כפירה 

בתהליך האלוהי, כפירה באמונה שהקודש ורק הוא עושה את חיינו ובונה אותם בכל 

מרחביהם! 

להרים את הדגל
התפקיד שלנו מאז ומעולם הוא מה שהרב זצ"ל תבע ודרש מאיתנו: להרים את 'דגל 

ירושלים'. דגל זה הוא נשמת האומה, נשמת כל המציאות שלנו, והוא פשוט כל כך, 

נורמלי כל כך. התביעה אל תוך בית המדרש היא להפסיק להירדם, להפסיק לפחד, לא 

יש  בהירות.  מלאי  להיות  גיבורים,  להיות  להאמין,  אלא  ומטושטשים  חלשים  להיות 

עולם מושגים גדול שדורש בירור מבחינה אמונית, ואנו נדרשים לברר אותו בגבורה. אנו 

צריכים להתבטל התבטלות אמיתית לאחריות הגדולה המוטלת עלינו, ולא להיטשטש. 

לא מפני שאנו בני הכי אלא מפני שאם אנו לא נעשה זאת, אין מי שיעשה זאת.

אנחנו  הזה  במהלך  מעשיות:  השלכות  גם  לו  שיש  חשוב  דגש  להדגיש  צריך  וכאן 

הנשמה כל 
עניינה הוא 

רק בעד, 
אולם בפועל 
לפעמים היא 
צועקת נגד. 

אי אפשר 
להשתיק 

צעקה זו, ואנו 
מצטרפים 

אליה. בכל 
אחד מאיתנו 

יש שמחה 
גדולה בכנסת 
ישראל ובדור 

שאנו חיים 
בו ודרישה 

גדולה לחיות 
את התהליך 

הזה. יש 
בנו אהבה 

עצומה לאומה 
ואמונה גדולה 

שיש בה 
אור אדיר, 
ואמונה זו 

מביאה אותנו 
לידי דרישה 

ותביעה 
עצומה לחיות 
בהתאם לאור 

האדיר הזה
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מוכרחים להתמלא באמונה, באהבה גדולה ובאופטימיות. אין כאן שום תסכול או חס 

כל  את  האוהבת  הנשמה  של  צעקה  כאן  יש  אך  האומה,  של  מהמצב  ייאוש  ושלום 

המציאות, והיא באמת שמחה ואופטימית מאוד, אך היא צועקת ותובעת. הנשמה כל 

עניינה הוא רק בעד, אולם בפועל לפעמים היא צועקת נגד. אי אפשר להשתיק צעקה 

זו, ואנו מצטרפים אליה. בכל אחד מאיתנו יש שמחה גדולה בכנסת ישראל ובדור שאנו 

חיים בו ודרישה גדולה לחיות את התהליך הזה. יש בנו אהבה עצומה לאומה ואמונה 

גדולה שיש בה אור אדיר, ואמונה זו מביאה אותנו לידי דרישה ותביעה עצומה לחיות 

בהתאם לאור האדיר הזה.

עם ישראל מחכה בגלוי ובסמוי למאמינים גדולים שבאמונתם, בתורתם ובנשמתם 

הם חובקים את כל המציאות ואת כל הדור, הם רוצים בטובתו ודורשים ממנו: "יהודים 

אנחנו ויהודים נחיה, ונוקיע כל דבר שאינו מתאים לחיים יהודיים". כל אדם מישראל 

מחכה לכך, הדבר נחוץ לכל אדם מישראל כאוויר לנשמה. 

בלימוד  אחריות  ומלאי  בהירות  מלאי  וביטחון,  שמחה  מלאי  להיות  נדרשים  אנו 

ובתפילה. אנו נדרשים לעמוד בשער ולהרים את הדגל, לא בשם כת בעלת אינטרסים 

צריכה  האמת  כולה.  המדינה  של  דגל  מרימים  אנו  ישראל!  כל  בשם  אלא  פרטיים 

להיאמר מעל כל בימה, והיא צריכה להיאמר מתוך אמונה ויומרה שכולם מצפים לדגל 

הזה. היומרה המעשית מלמדת על הרגשת האחריות. אנו מוכרחים להתעלות, לחוש 

פוליטית,  – מעשית,  צועקת  לו. המדינה  הדגל שכולם מחכים  ולהרים את  באחריות 

צריך  המדינה  צעקת  קול  הדגל.  את  שנרים  מתחננת  היא  יהודית",  "אני   – מפלגתית 

להישמע בעולם המדיני.

להילחם מתוך אהבה
כל זה צריך להיעשות מתוך מידותיו של אברהם אבינו: "עין טובה ורוח נמוכה ונפש 

שפלה". אברהם אבינו היה כולו עין טובה, מלא רצון למלא את הכול בטוב. והוא נלחם, 

אבל מלחמתו נבעה מהיותו מלא בחסד ובטוב. אנו, מתלמידיו, צריכים להיות מלאים 

ורצון של טוב ולהילחם בגבורה, אבל מתוך אמונה בטוב ואהבה גדולה לכל  עין טובה 

אחד ואחד. 

כאשר פינחס רואה את זמרי חוטא הוא קם מתוך העדה, הוא זועק את זעקת נשמת 

האומה. גם אנו נקום כמו פינחס בשעתו לזעוק את זעקת האומה, ובעז"ה פיהם של כל 

ישראל ייפתח לומר את האמת הזאת.



היכונו למיזם רבני תורת הארץ הטובה 

 חיזוק 
שמירת השמיטה 

 ותמיכה 
בחקלאות הישראלית!

שנת השמיטה עומדת בפתח ועימה 
הזדמנות מיוחדת לחיזוק מצות ישוב ארץ 

ישראל בכל הבחינות:
חיזוק שמירת השמיטה 

 חיזוק החקלאות הישראלית 
ומניעת חדירת ייבוא חקלאי בכמויות גדולות
בשבועות הקרובים יגיעו רבני תורת הארץ 
הטובה לערי ישראל ולמוסדות חינוך רבים 

במטרה לקרוא לציבור לרכוש מנויים לקניית 
תוצרת ישראלית שומרת שמיטה בכל מהלך 

שנת השמיטה הקרובה.
 המיזם, שיכלול גם גיוס המונים 

לרכישת מנויים, מצריך מתנדבים רבים.

הצטרפו גם אתם כמתנדבים 
להצלחת המיזם!

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם:
rabaney@torat-haaretz.co.il :מייל






