
מארץ ישראל 
למדינת ישראל 

הרב יהודה גלעד 
יום  בו:  שנתחדשו  המועד  ימי  על  אייר  חודש 
אותנו  מאתגרים  ירושלים,  ויום  העצמאות 
הדתית  במשמעות  מחדש  להגות  פעם  מדי 
קוק  הראי"ה  ישראל.  מדינת  של  שבכינונה 
לא"י  העם  שיבת  את  כמובן  העמיד  זצ"ל, 
הצביע  שנים  לפני  כבר  אולם,  הגותו.  במרכז 
העובדה  על  שליט"א  עמיטל  הרב  מו"ח 
התמוהה, שבכל כתבי הראי"ה אין כמעט כל 
אזכור לעניין מעלתה של מצוות ישוב א"י בתור 
עניין הלכתי. השגת הרמב"ן הידועה, הקובעת 
לכל  הלכתית  כחובה  הארץ  ישוב  מצוות  את 
דבר, שמובאת אצל הרצי"ה זצ"ל ולתלמידיו, 
הראי"ה.  כתבי  בכל  מוזכרת  אינה  כמעט 
המוזכרת  יסוד  אבן  ועודנה  הייתה  זו  קביעה 
אינספור פעמים כבסיס לתפיסה ציונית דתית. 
לפשר הדבר נראה לומר כי הראי"ה ראה את 
עיקר משמעותה הגאולתית של הציונות בכינון 
ריבונות יהודית בא"י, ועניין זה של שיבת העם 
הם  בארצו,  ריבון  להיות  ושאיפתו  הגלות  מן 
הביטוי "כי בא מועד" וגם הקב"ה החל להשיב 
בעיני  נראתה  לא  הציונות  לציון.  שכינתו 
הראי"ה כמכשיר לקיום מצוות ישוב הארץ כפי 
שהיא מוצגת אצל רבים מתלמידי בנו הרצי"ה. 
שיבת ישראל לבימת ההיסטוריה נראתה בעיני 
רוחו של הראי"ה ביטוי למהלך האלוקי הגדול 
לשיאו  ומגיע  ישראל  עם  בגאולת  המתחיל 

בתיקון עולם ומלואו במלכות שדי.
ביותר  המצוטטים  חז"ל  ממאמרי  אחד 
א"י  של  המהותית  מעלתה  את  כמבטאים 
הדר  "כל  ע"ב:  קי  בכתובות  חז"ל  דברי  הוא 
בחו"ל דומה כמי שאין לו אלו-ה". עיון מדויק 
מעניין  היבט  מעלה  אלו  חז"ל  בדברי  יותר 
יהודה  פרופ'  עליו  עמד  כי  שדומני  ומפתיע 
וכך נאמר שם: "תנו רבנן לעולם  ז"ל.  אליצור 
עכו"ם  שרובה  בעיר  אפילו  בא"י  אדם  ידור 
ישראל,  שרובה  בעיר  ואפילו  בחו"ל  ידור  ואל 
שכל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלו-ה וכל 
אלא  אלו-ה...  לו  שאין  כמי  דומה  בחו"ל  הדר 
עבודת  עובד  כאילו  בחו"ל  הדר  כל  לך  לומר 
היום  גרשוני  'כי  אוסר  הוא  בדוד  וכן  כוכבים" 
מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלוהים 
אחרים' וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלוהים 
אחרים? אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו 

לעבוד אלוהים אחרים? מן המקראות עולה 
כי דוד נאלץ, בסמוך לפרשה זו, לגלות לארץ 
פלשתים ולשהות אצל אכיש מלך גת, והרי גת 
היא לכל הדעות חלק מא"י ובכל זאת מכונה 
דוד כגר בחו"ל וכאילו עובד עבודת כוכבים? 
ודאי משום שאף על פי שגת היא חלק מא"י, 
ריבונות זרה של אכיש הרי  כיוון שהיא תחת 
אנו  זה  חז"ל  ממאמר  כחו"ל!  חשובה  היא 
למדים שמה שקובע את מעלתה של א"י הוא 
עניין הריבונות! במדינת ישראל היהודית אדם 
אפילו  (כנראה  יהודית  חיים  למלאת  נחשף 
בעיר שרובה עכו"ם) ואזי הוא דומה כמי שיש 
לו אלו-ה. עלומתו הדר בריבונות זרה אפילו 
הוא  הרי  בא"י  אפילו  ישראל  שרובה  בעיר 

בעיני חז"ל כאילו עבד עבודת כוכבים!
לעניין  א"י  מסוגיית  הכובד  נקודות  העתקת 
בפנינו  מציבה  ישראל,  מדינת  קרי  הריבונות, 
אתגר חדש ומעניין באשר למשמעות הדתית 
הדתית  במחשבה  המדינה.  של  בכינונה 
רעיון  עומדים  רבים  במקומות  המקובלת 
הריבונות והבחירה החופשית של האדם, ורעיון 
רעיונות  כשני  בעולם,  והשגחתו  ה'  מלכות 

המנוגדים זה לזה.
ואולם נראה כי לא כך הם פני הדברים על פי 
הרמב"ם  של  גישתו  פי  על  הרמב"ם.  משנת 
והתבונה  השכל  הוא  שבאדם  אלוקים  צלם 
האנושיים והוא המאפשר את החיבור בין האדם 

ובין הא-ל, אשר על כן טוען מורה הנבוכים 
בפרקי ההשגחה שלו שככל שהאדם 'שכלי' 
הוא  כך  תבונתו,  פי  על  פועל  כלומר  יותר, 
העולם.  בורא  ידי  על  יותר  מושגח  כביכול 
היא  היא  האדם  של  התבונית  ההתנהגות 
הביטוי האימננטי של השגחת ה' בחייו, ועל 
את  להעצים  כדי  בה  יש  לכך  המודעות  כן 

החוויה הדתית.
האישי  המישור  מן  אלו  רעיונות  נעתיק  אם 
של  הלאומי  המישור  אל  האינדיבידואלי 
קווים  לשרטט  אולי  ניתן  ישראל,  כלל 
ראשונים למחשבה דתית בדבר המשמעות 
בגלות  ישראל  כשעם  הריבונות.  רעיון  של 
וגורלו נתון בידי אחרים אין מקום להכרעות 
לאומיות תבוניות של העם, וממילא בהיעדר 
הרמב"ם  פי  על  נעדר  המכוונת  התבונה 
הריבונות  חידוש  רבש"ע.  עם  הקשר  גם 
העם  על  אחריות  של  כבד  נטל  עמו  מביא 
ככלל. ההכרה כי זכינו בחסדי השם לחיות 
עם  גורל  בדבר  רבות  שהכרעות  בתקופה 
ונעשות  נתונות לבחירתו החופשית  ישראל 
עצמה,  זו  הכרה  התבונית,  הכרתו  במיטב 
עם כל נטל האחריות המאיים שבה, אמורה 
ולפתוח צוהר  להעצים את הווייתנו הדתית 

חדש לרלוונטיות של רעיון הגאולה לימינו.

נאמני תורה ועבודה:
סיור  נקיים   (30.4) אייר  י"ב  שני   ביום   .1  

ובקורבן  גריזים  בהר  השומרונים  לפסח 

התנועה  יו"ר  בהדרכת  הסיור  הפסח.   זבח 

תצא  מאובטחת  הסעה  בראון.  שרגא  מר 

מירושלים בשעה 15:00. לפרטים והרשמה 

מראש פנו למשרד התנועה. 

2. ביום שלישי כ"ז אייר (15/4) יתקיים ערב 

הערב  שבועות.  לקראת  אביב  בתל  עיון 

רח'  ציון,  שיבת  איחוד  כנסת  בבית  יתקיים 

יובל  מרצה:  השופרסל).  (מול   86 יהודה  בן 

כהאן. הכניסה חופשית, הציבור מוזמן. 

יתקיים   (17/4) אייר  כ"ט  חמישי  ביום   .3

ערב לימוד לקראת שבועות בבי"ס הר וגיא 

בקיבוץ דפנה.  פרטים במשרד התנועה.

4. בליל שבועות נקיים ערב לימוד בירושלים 

בשיתוף הקיבוץ הדתי. בתכנית: סעודת ליל 

חג לבוגרי הקיבוץ הדתי ושיעורים פתוחים 

לקהל הרחב. הערב יתקיים במתנ"ס בקעה, 

רח' יששכר 3 בירושלים.  

5. בימים אלו אנו עוסקים בקמפיין להעלאת 

וסירוב  העגינות  בעיית  לפתרון  המודעות 

הגט. בין השאר אנו עוסקים באיסוף תרומות 

בנושא.  בקיץ  שיתקיים  ציבורי  לאירוע 

עם  קשר  צרו  אנא  ולתרומות  להתנדבות 

משרד התנועה. בטלפון 5611761 -02 

המשך בעמוד 4

המשך מעמוד 1

היא  ועבודה  תורה  נאמני  צעירי 
דתיים  ציוניים  צעירים  של  תנועה 
הדתיים  החיים  בין  לגשר  השואפים 
עם  ולהתמודד  המודרניים  לחיים 
אנו  מכך.  העולים  הקונפליקטים 
תפיסתנו  את  לעצב  שנוכל  מאמינים 
דעות  בעלי  עם  ודיון  הקשבה  תוך 

שונות.
הצעירים  בקרב  להעלות  ברצוננו 
ובציבור  בפרט  דתי  הציוני  בציבור 
ומדינה,  דת  כגון:  בנושאים  דיון  בכלל, 
ודומיהם  חברתי  צדק  האישה,  מעמד 
לעמוד  הצריכים  בוערים  נושאים   -
כל אדם השואף  יומו של  בראש סדר 

לחיות חיים דתיים בעולם המודרני.
דתיים  חיים  ליצור  מקווים  אנו 
דיון  באמצעות  וערכיים  משמעותיים 
בחברה  המתרחש  על  ופומבי  פתוח 
נשיג  בפרט.  הדתי  ובציבור  בכלל 
ציבורית  במה  יצירת  באמצעות  זאת 
הנגישה לכל צעיר הרוצה להשמיע את 
אחרים.  של  מדעותיהם  וללמוד  דעתו 
אנו נשמיע את הקול הדתי המתחדש, 
הישראלית  בתרבות  המעורה  קול 
בכל  הדתי  בעולם  גם  כמו  העכשוית 

ענפיו ורבדיו.

עם מטרות אלו אנו יוצאים לדרך עם 
,,
עת לדרוש

,,
העלון 

אנא כתבו לנו והגיבו ונשתדל לפרסם 
זאת בעלונים הבאים

אנו מחפשים אנשים הרואים חשיבות 
במפעל זה ומעוניינים לתמוך בהוצאת 

הגליונות.

עורכים: יותם ברום, צבי פרידלנדר, 
נעם מאיר ואלעד קפלן

e-mail: etlidrosh@gmail.com

לפרסום בעלון או 

שיתוף פעולה אחר 

ניתן לפנות 

ליותם ברום: 

054-7566101
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עת לדרוש - גליון 10, פרשת תזריע-מצורע, ערב יום  הזיכרון ויום העצמאות, תשס,,ז

לפרטים פנו למשרד התנועה-02-5611761, 
neemaney@toravoda.org.il



ארז תדמור דרורי יהושע מנהל תוכנית העמיתים הציונות, המשבר, הפתרון. 
ב"ממזרח שמש" ומחנך בביה"ס הרטמן  

"ה' אלוהיו עימו 
ותרועת מלך בו"
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עלון צעיר וחדשני
! ל ו ד ג ל ו  נ ל ו  ר ז ע

לתרומות פנו למשרד 02-5611761

הרצל  כתב  הראשון  הציוני  הקונגרס  לאחר 
בדיבור  באזל  קונגרס  את  אמצה  "אם  ביומנו: 
זה:  הריהו  ברבים,  להגותו  שלא  שאזהר  אחד, 
ייסדתי את מדינת היהודים. אם אומר  בבאזל 
זאת היום בקול יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד 
חמש שנים, בוודאי בעוד חמישים שנה, יודו בכך 
כולם". ואכן, לאחר הקונגרס עלתה הציונות על 
מדינת  להקמת  שהוביל  מתפשר  בלתי  נתיב 
לאחת  הציונית  התנועה  ולהפיכת  היהודים 
ומעוררות  המצליחות  הלאומיות  מהתנועות 

ההשראה מעולם.
לחידוש  היהודי  העם  זכה  תש"ח,  באייר  בה' 
קרוב  לאחר  העתיקה  במולדתו  עצמאותו 
היסטורי,  תקדים  חסר  באופן  שנים.  לאלפיים 
את  אזרה  מארצה  שגורשה  היהודית  האומה 
מהריסות  עצמה  אספה  הלאומיים,  כוחותיה 
הגלות והקימה מדינה משגשגת ובעלת עוצמה 
ותוקף מוסרי הנשען על אלפי שנות היסטוריה. 
משואה  היהודי,  העם  של  הלאומית  המהפכה 
שמונים  של  חלומם  את  שהגשימה  לתקומה, 
דורות "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" קרמה 

עור וגידים.

חשיבות הרצון הלאומי 
הרצל, כמנהיג 'הציונות המדינית' ראה בפעילות 
המדינית את הדרך המתאימה להשגת מטרות 
בינלאומית  הכרה  להשגת  פעל  הוא  הציונות. 
היהודים  של  ביתם  היא  ישראל  שארץ  בכך 
ומדינאים  דוכסים  עם  פגישות  מאות  וקיים 

שהולידו לבסוף את הצהרת בלפור. 
אולם, את עיקר הפעילות הציונית ראה הרצל 
עצמו  לתוך  פנימה  היהודי  העם  בהסתכלות 
העם  "רק  בידיו.  גורלו  את  לקחת  ובמוכנותו 
לא  הוא  אם  עצמו,  את  להושיע  יכול  עצמו 
יושיעו - אין לו תשועה בכלל". ביומנו כתב: "אנו 
רוצים  שאנו  מידה  באותה  לירושלים  קרובים 
המפעם  הרצון  של  שאלה  זוהי  בירושלים. 
בתוכנו. תפקידנו לעורר רצון זה, לקומם אותו, 
ואם אפשר גם לדרבן אותו".  "הרצל  ידע שכל 
הרצון  כל, ממעמקיו של  קודם  נובעת,  גאולה 
אינו  ושכל שחרור, קודם כל,  הלאומי לגאולה 
אלא שחרור עצמי", כתב פרופ' בן ציון נתניהו 
בספרו 'חמשת אבות הציונות' על גישת הרצל. 
אותו 'רצון לאומי', שכונה על ידי הרצל "אומץ 
ממלכתי", הוא הדבר אותו ראה כחשוב ביותר 

להצלחת הציונות.  

היחלשות הציונות והמשבר 
שבעקבותיה

היום מוטלים הישגי התנועה הלאומית היהודית 
בספק והסיבה העיקרית לכך היא חולשת הרצון 

הלאומי. החברה הישראלית מפוצלת, הירידה 
מהארץ גוברת ושיעור המשתמטים מהשירות 
שיח  משחיתות,  סובלת  ישראל  עולה.  הצבאי 
ציבורי רדוד, והשתרשות תפיסות הרואות את 

היהדות ואת עברנו כביטוי לפרימיטיביות. 
יותר מכל נראה כי התרופפות הרוח הלאומית 
הדרך  בצדקת  האמונה  מאובדן  נובעת 
הציונות.  הושתתה  עליה  יהודית  הלאומית 
לחזון  עורף  היפנו  הישראליות  האליטות 
של  בדה-קונסטרוקציה  עוסקות  והן  הציוני 
מדינת  להחלפת  קוראים  באקדמיה  הציונות. 
ובזירה  אזרחיה  כל  במדינת  היהודית  הלאום 
את  העליון  המשפט  בית  שוחק  החוקתית 
האו"ם  החלטת  המדינה.  של  היהודית  זהותה 
השערורייתית הקובעת כי הציונות היא גזענות, 
קנתה לה שביתה בחוגי האליטה. אליטות אלו 
אוחזות בידן השפעה הגדולה פי כמה מחלקן 
באוכלוסיה, וגם אם אינן אנטי ציוניות, הן בודאי 
למקובלות  הפכו  למשל  כך  ציוניות.  פוסט 
וקריאות  והדגל  ההמנון  את  לשנות  הצעות 

לביטול חוק השבות ולעצירת העלייה.
שישים שנים לאחר השואה, כאשר האיסלאם 
שואה  לבצע  שאיפתו  על  מכריז  הרדיקאלי 
שנייה מתגלות אומות העולם בחדלונן ומנסות 
לפייס את התוקפן במקום להתמודד עמו. אך 
בחולשה  מצויים  אנחנו  זו  קשה  בשעה  דווקא 
הפוסט-ציוניות  התפיסות  אדירה.  לאומית 
משתקות את כושר ההבחנה באיום ואת הרצון 
לפעול למולו ורבים בישראל כלל לא מבינים 

את סיבות הסכסוך ואת מקור הסכנה. 

הפתרון-חזרה לציונות
לחזק  במטרה  הוקמה  תרצו'  'אם  תנועת 
הרצון  הישראלית.  בחברה  הציונות  ערכי  את 
הלאומי הוא שאפשר לעם היהודי לשקם עצמו 
את  להוביל  שחייב  זה  והוא  למולדתו  ולשוב 

העם  במבחנים שבפניו.
הציונות  כי  לבשר  היא  תרצו'  'אם  מטרת   
הובילה אותנו עד הלום ושיבה אליה וחידושה 
הם שיאפשרו לנו להמשיך להתקיים ולשגשג 
ואחרים  הרצל  שלימדו  הלקח  מופת.  כחברת 
לא  נמדדת  המדינה  עוצמת  לימינו:  עומד 
במספר הטנקים והמזומנים שלה, אלא במידת 
במדינה  גורלו  את  לקשור  העם  של  רצונו 
עיקרי  כלי  הלאומי  הרצון  שהיה  כשם  ובארץ. 
כך  ועצמאותה,  המדינה  להשגת  במאמצים 
הכלים  הלאומי  והרגש  הרצון  מהווים  כיום 
העיקריים בשימור הישגי הציונות. עלינו מוטל 
של  לנתיב  חזרה  היהודי  העם  את  להעלות 

בנייה והתעצמות פיזיים, רוחניים ותרבותיים.

אני לא אוהב את אריה בראון. היתה לי פחות 
ומייקי. אמנם  בעייה עם קצינשטיין, לזוביק 
יום לא הרגשתי שהם כיבדו את  בחיי היום 
ניכסו  המקום ממנו באתי, אבל הם גם לא 

את דמעותיי, בהר זה היה אחרת.
תמיד  עם  עשיתי  בראון  לרב  התיקון  את 
קופלא  ה  עם  שלמחרת.  בבוקר  שחר  של 
בטפיחות  אותי  העיר  הוא  לצידו  שהולכת 

רכות על תריס הברזל.  
"קמתי, קמתי אני בא", התפללנו ובבא ירוץ 
בכדי  לגרשון  בשבילו  הלכתי  ונשגב  צדיק 
ביחד  ועלינו  שתינו  תה.  קודם  לנו  שיעשה 
להר טיפסנו ועצרנו וטיפסנו, סבא התעקש 

שלא לשבת.
זה המקום ממנו שאבתי את הכוח להיות מי 
שאני מההר הרהרתי  "שילמתי דמי כניסה 
כי  לאט  הוא  אבל  להמשיך"  ,אפשר  סבא 

השנים האדימו את כוויותיו שוב.
הנהן  קרובי- משפחה,   פה  גם  פגש   סבא 
אף  אדם,  לכל  שלום  כמשיב  בראשו  להם 
שבוודאי לא היה בין הפרקים. כמעט חשבתי 
 - בתענית  הוא  ושאולי  עכשיו  ש"שובבים" 
זמן  שזה   וחישבתי  לאחור  ספרתי  דיבור,  
העומר. אני מתגרד, היום אני אוריד את זיפי 
הזקן שצמחו. חכם יצחק אומר שזה "ראשית 
וממשיך  מתגרד  אני  גאולתינו".  צמיחת 

לטפס עם סבא.  
מאוד צפוף היום בהר. קצת אחרי סוכות, יש 

כאן הרבה יותר מקום. 
על  באצבעו  לי  הורה  סבא  הגענו  "כאן", 
לי  "מסי  למים  ששמשה  הסילאן  צנצנת 
מיא". הבאתי לו ולא בשבילו. שטפנו, נקינו 

וקווינו שהחיינו והכל  התחיל באחד.
 שני קולות. 

דומה  משתמע".  לא  קלי  "תרי  להלכה 
הייתה  שמיעתי  הדממה,  לקראת  שכעת 

סטריאופונית. 
"יהי רצון שבזכות הלימוד..." כך זה נגמר, כך 

בדרך כלל זה מתחיל. 
המים בצנצנת היו עכורים. אלו מים שאולי 
ידי חובה לנטילה של שחרית,  יוצאים בהם 
חי.  כל  נשמת  להחיות  בכדי  בהם  אין  אבל 
כמו המים ששטפנו בהם בימי שני את העוף 
שסבא היה לוקח מזה שליד חמאווי שבשוק 
והולך אצל חכם עלוואן, שבימי שני מתחת 
בעוף,  אוחז  היה  אמא  של  הכנסת  לבית 
לאחר  ומרומם.  משפיל  מטריף,  מכשיר, 
במצות  זכיתי  פעמים,  כמה  העוף  שקפץ 

כיסוי הדם וסבא זכה בעוף.
מנתח  היה  וסבא  למרפסת  הביתה  הגענו   
את העוף לנתחיו ומלמד אותי חטאת העוף 
אל  לקבץ  אפשר  רזים  כמה  שהומלקה. 

מריטת שערות של עוף. 
על  במקרה  הצביע  גם  הוא  וחזי...".  "חזי... 
לאבא   לו  היה  כאן  "דוקא  המרפסת.  גובה 
לאמא  ממני  ברח  כשהוא  מזל  יותר  שלך 
שלך.", אמר וליטף בחיוכו. "בצ'לה, כשישנו 
הוא  הגג,  על  לתמוז  מנחם-אב  בין  בלילה 

חיפש הרפתקאות אחרות. אז הוא נפל כאבן 
על הגב. שלושה ימים, עטפנו אותו בגילדא 

של כבש ששחטנו לשם כך".
ז'  בערב  כי  מדודי  ידעתי  יותר  מאוחר  רק 
התחיל  השמיים,   את  כיסו  שעבים  חשון, 

אחיו הצעיר להזיז אצבעות של רגליים.
אנחנו המשכנו בהר באלפא ביתא וכשהגביה 
שוב מליל אמש הרב בראון את קולו, עמד 

סבא מנגד ועשה לנו משלנו חלקה
 "טוב שם משמן טוב..".        

ערב יום הזיכרון תשס"ז
הקטע נכתב על ידי דרורי יהושע שאביו נהרג 

במלחמת יום כיפור.

סיפורי חכמים:
והוטל  נטרד המלך מכסאו  הימים  " באחד 
למדבר ציה, ועל כסאו ישב שד, שלבש את 
פרצופו של המלך, את הליכותיו ואת בגדיו, 
השד  אולם  האמיתי.  למלך  חשבוהו  והכל 
ותהא צורתו  יחדל לעולם מלהיות שד,  לא 
ויותר  יותר  העיק  הנתינים  ועל  תהיה,  אשר 
את התנהגות מלכם. מרדו בו ולא אובו עוד 
לציית לו. ואף איש מהם לא העלה על דעתו, 
כי מי שעושה מעשים כאלה לא יתכן כלל 
שהוא המלך וכי יש לצאת ולתור אחר המלך 
בישימון  שעה  באותה  שתעה  זה  האמיתי, 
בלא מנוחה, אכן לא קל למצוא במצב כזה 
הרוח.  לגבי  הדין  והוא  הנכון...  הרעיון  את 
כל הטענות כלפיה אינן אלא טענות כלפי   
הרוח  כמראה  לא  שמראה  מדומה,  רוח 
רבים  עיני  להכות  הצליחה  והיא  האמיתית 
בסנוורים. המסקנה המעשית שיש להסיקה 
מכאן אינה לכפור ברוח אלא לפנות עורף 
האמיתי,  המלך  לעבר  ונטות  הכוזב  למלך 
יישוב צא ובקשנו  ואם לא תמצאנו במקום 

במדבר." 
מתוך מאמרו של מרדכי מרטין בובר "דעותיו 

הקדומות של הנוער"  


