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ק ב א מ ה ת  א ל  י ש כ ה י    ?מ

  הקדמה

 שמתוכ� נוכל, המשבר שאנו עוברי� חייב להוביל אותנו לבירורי� יסודיי�

    . לצמוח למרחב

אינני שמח לבקר את ראשי מועצת . לא נפיק לקחי�, א� לא נברר את מה שעברנו

וא� מערי� אות� בתחומי� , אני אוהב אות�. ע ואת הרבני� שתמכו בדרכ�"יש

אול� . ולוואי וימשיכו לפעול לטובה למע� הרחבת הישובי� ובניי� הקהילות, רבי�

כדי לתת מבוא , כתבת כא� נועדה כדי לתק�הביקורת הנ. חובה לברר את הדברי�

שתוכל , חכמה ושקולה, כדי לעודד צמיחת מנהיגות אמיצה, לדיו� מעמיק ופורה

  . להביא את המיטב שבמורשת הנפלאה שלנו לידי ביטוי בחיי� הממשיי�

  שלו� המאבקיכהגורמי� ל

הלא מנהיגי המאבק הבטיחו שננהל . כיצד הפסדנו במערכה, רבי� שואלי�

ואי� לבסו� בימי� ספורי� נפלו כל , בק נחוש שיש בכוחו לסכל את הגירושמא

  ?מדוע נכשלנו? היישובי�

ע והרבני� שעמ� בחרה ללכת הכשילו את המאבק "כמדומה לי שמועצת יש

מאותו השלב שבו ה� התנערו מהעמדה ההלכתית הקובעת איסור חמור . מראשיתו

אי� לה� , כי בלא נס משמי�, י ברורהיה לכבר , לחיילי� לבצע את פקודת הגירוש

אינו יכול , מי שאומר שאסור לסרב לפקודת גירוש יהודי�. סיכוי למנוע את הגירוש

א� . הרי זה טובל ושר� בידו. במקביל לטעו� כי מעשה הגירוש חמור ופסול לחלוטי�

עמדת� הפכה את ? אי� אפשר שלא לסרב לפקודה שכזו, זה חמור ומתועב כל כ�

  . קר מיסודוהמאבק לע

כדי להתמודד ע� סוגיות כאלה ישנה הלכה פסוקה שמגדירה באופ� חד ובהיר 

 אבל המנהיגות הרשמית התנגדה לפסק ההלכה על סירוב פקודה .המציאות את

ה� יכלו ללכת על פי הוראתו הברורה של מורנו ורבנו הרב . וסירסה את המאבק

פסק בעבר מורנו ורבנו הרב וכפי שכבר , א"הראשי מר� הרב אברה� שפירא שליט
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ועמה� רוב , ל"הרב שלמה גור� זצ, ל"הראשי לישראל ולפני כ� הרב הראשי לצה

  . אבל ה� בחרו ללכת ע� מי שהלכו, בניי� ומניי� רבנינו הגדולי�

  הגינוי לחוסמי הכבישי�

. ע ועמה כמה רבני� גינו את המפגיני� על הכבישי�"מועצת יש, כהמש� לזה

אול� ה� טענו . כי זה אינו מועיל למאבק) לדעתי שלא בצדק(ו� אפשר לטע, ושוב

מי שטוע� שאסור לחסו� כבישי� כדי . שהפגנות אלו פסולות מבחינה מוסרית

 אומר � למנוע החרבת ישובי� וגירוש יהודי� מאדמת� וגזלת בתיה� ופרנסת� 

  . שבעצ� המאבק אינו צודק מספיק כדי להפגי� נגדו כפי שמקובל

במדינת ישראל מקובל לבצע שביתות . 'מנהג המדינה' ישנו למשקל גדול

וזאת כדי למנוע פיטורי� או כדי להשיג העלאה , שפוגעות פגיעה קשה באזרחי�

ומיליו� הורי� נאלצו לשמור על ילדיה� , השביתו לש� כ� בתי ספר .במשכורת

ו עובדי נמל שבת. רופאי� ואחיות שבתו וגרמו סבל רב לחולי�. שנשארו בבית

ג� . וא� היו מפעלי� שהתמוטטו בעקבות שביתת�, וגרמו נזקי� עצומי� למשק

, וכמוב� עובדי חברת החשמל שבתו, אוספי זבל, פקידי ממשלה, עובדי נמל התעופה

חסימת כבישי� גורמת לאזרחי� סבל מתו� . 'מנהג המדינה'ואלה רק דוגמאות ל

תר לעשות כנגד א� מה שמו. פחות מהסבל שנגר� משביתות קשות, יחסית

פיטורי� אסור לעשות כנגד הגזירה להחריב ישובי� וכדי למנוע נסיגה שתגרו� 

סימ� שאנו מוכני� לקבל את . סימ� שהמאבק איננו מספיק מוצדק, להגברת הטרור

אי אפשר למנוע מרשעי� , וא� בצעדות בנגב הח�, שיקותבחיבוקי� ונ. רהיהגז

  .לבצע את זממ�

. ני� על הכבישי� היה מצמצ� את אלימות השוטרי�דוקא גיבוי רשמי למפגי

עמידה של ההנהגה הרשמית מאחוריה� היתה מבטאת את הלגיטימיות של 

ומרסנת את אלימות השוטרי� ועריצות המערכת , המעשה בעיני ציבור רחב

  .המשפטית

  חינו� ועשייה ציבורית

,  והאר�הע�, וההתרשלות בחינו� לערכי האמונה, טועני� שהעיקר הוא חינו�

. טענה זו נכונה ביסודה. היא הסיבה השורשית ללידתה של תוכנית החורב� והגירוש
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כי חינו� שאי� עמו חכמה מעשית ועצמה מוסרית להתקומ� , אבל חובה להוסי�

חייבי� ג� לחשוב ולתכנ� כיצד , לא מספיק לחנ� לחזו�.  לא יצליח�כנגד הרשע 

ה תמיד יימצאו אישי� ותנועות שב, מגשימי� אותו בתו� המציאות המסובכת

  .שילחמו כנגדו

כל המגדלי� שבוני� על ידי חינו� , כשאי� חכמה מעשית ומנהיגות

.  הרי משרד החינו� נשלט על ידי שרי� דתיי� במש� כמעט עשרי� שנה.מתפוררי�

השמאל ,  להפ��באות� השני� מצבה של מערכת החינו� הכללית לא השתפר 

  . הגני� ועד האקדמיה� מ,  בכל מערכות החינו�החילוני העמיק את שליטתו

  התוצאה של הגינוי

עמדת הגינוי כלפי המפגיני� על הכבישי� שמטה את הסיכוי לגבש , בפועל

ברור שאי� אפשרות לכפות על הציבור . מאבק שבכוחו לסכל את החורב� והגירוש

להתפשר אבל יש בכוחו של מרי אזרחי מתו� להכריח ממשלה , לעשות ההפ� מרצונו

  .אולי פשרה אחרת, אולי לסכ� על בחירות חדשות. ע� יריביה

שנתפסה , ע והרבני� שעמה נגד חסימת הכבישי�" העמדה של מועצת יש

שללה מההפגנות הללו את האפשרות להועיל , כמייצגת את המנהיגות של הימי�

ופוררה את הנחישות והמסירות של הצעירי� הנפלאי� שהיו מוכני� לסכ� את 

הגינוי הפקיר את , יותר מזה. רות� ולעמוד בגידופי� כדי להציל את הע� והאר�חי

חוששני . המפגיני� על הכבישי� לאלימות ורשעות מצד המשטרה והפרקליטות

שהפרקליטות ובתי המשפט ישפטו� בחומרה יתירה אחרי שהותרה הרצועה 

   .ע"כמו שעשו למי שהיה בכפר דרו� בעקבות גינויי מועצת יש, כנגד�

מדוע בעת שבאו לגרש� ולהחריב את , רבי� מבני גוש קטי� היקרי� שאלו

א� כול� , משל לעובדי חברת חשמל . זאת התשובה.יישוביה� האר� לא רעשה

אבל א� אפילו רק שליש מה� יאמרו כי אסור . לא יוכלו לעמוד נגד�, יחד ישבתו

ינתקו את אלה שו. לא יתחשבו בה�. תישבר החזית שלה�, לנתק את החשמל

  . החשמל יישבו בכלא חמש שני�
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  השבר וההשפלה

יזע , קשה להאמי� אי� בימי� ספורי� החריבו יישובי� מפוארי� שהוקמו בד�

אי� עשקו מטובי האנשי� את בתיה� הטובי� , אי� הושפלו המתנחלי�. ודמעות

של ששי� מטר למי שהתגורר ) קראווילה(ג� לתת קראוו� . וזרקו� בבושה לרחוב

מחריבי היישובי� לא רצו רק . ת של מאה וחמישי� מטר זה עושק והשפלהבבי

ה� ג� רצו להשפיל את המתיישבי� ואת תומכיה� ולשבור את , לסגת מחבל עזה

אי אפשר להתעל� .  כ� מוכח ג� מההתנהגות כלפיה� חודש לאחר הגירוש.רוח�

  . מזה

חסו� בגופ� המנהיגות הרשמית קראה לפעילי� לבוא לצומת כיסופי� כדי ל

ה� הגיעו לכביש קבוצות , ה� הלכו עשרות קילומטרי�. את הגירוש ולסכלו

ועל פי פקודה מגבוה הפליאו בה� את , ואז היו מגיעות פלוגות של שוטרי�, קבוצות

המנהיגי� התחבקו , למחרת. פצעו גברי� ונשי�, לא חסו על זק� ונער. מכותיה�

  . "באהבה ננצח: "וטענו, ע� מפקדי המשטרה

ע משתבחי� באוזני מראייניה� "לאחר חורב� הישובי� שמעתי נציגי� מיש

הוכחנו כי . לפחות הצלחנו לנהל מאבק ללא אלימות "�השמחי� לאיד� 

הא� כל המאבק נוהל כדי להצטדק ! ?זה אמור לנח�". המתנחלי� אינ� אלימי�

  ! ?מפני עלילת הד� שטופלי� עלינו במש� שני�

המנהיגות ,  שהמעשה הזה מרושע ואסור להשתת� בואפילו את הזכות לטעו�

שגדולי הרבני� ועמ� חיילי� רבי� עמדו בגבורה על ' ברו� ה. הרשמית שללה

לפחות הגדרנו . בזכות� נשמר כבודנו. עמדת� וסרבו להיכנע לפקודה הרעה הזו

  .את מה שנעשה לנו כתועבה

  מאבק עקר

צריכי� במשטרי� , ושביה�כדי לבצע פעולה חריפה כהחרבת ישובי� וגירוש ת

מי שסומ� על . להחרבת גוש קטי� אפילו רוב מוכח לא היה. דמוקרטיי� רוב גדול

בוודאי הממשלה היתה מעדיפה , אילו היה רוב ברור. הסקרי� בעיתוני� אינו רציני

היה סיכוי סביר , אול� לדעת מומחי� רבי�. להעביר את ההחלטה במשאל ע�

תפקידה להביא ציבור עצו� כזה , מנהיגות יעילה. שהמתנחלי� ינצחו במשאל ע�
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 צריכי� להגדיר זאת �וכשלא מצליחי� . לידי ביטוי ולמנוע את החורב� והגירוש

רק לאחר הגדרה מדויקת של המצב אפשר יהיה להיער� נכו� לקראת . ככישלו�

  .הבאות

 טענו שאפשר למנוע את החרבת � בחרה ללכתע והרבני� שעמ"מועצת יש

ה� נטעו תקוות שווא בלב הפעילי� . � על ידי הפגנות ומצעדי אמונה בנגבהיישובי

קרו את המאבק מכל מה שמקובל במאבקי� לאחר שִע, בפועל. הטובי� והתמימי�

לפחות היו צריכי� לומר למתנדבי� שכל מה . ה� שלחו אות� למאבק אבוד, דומי�

הגדילו את החרפה , �כשלא אמרו כ. שעושי� בגוש קטי� נועד כדי למחות ולא יותר

  .במיוחד הצעירי�, ואת התסכול בקרב המתנדבי�

עניתי שאי� , כששאלו אותי א� יש תועלת בהליכה לגוש קטי� למניעת הגירוש

מי : והוספתי. אבל יש בזה תועלת מחאתית, סיכוי למנוע את הגירוש בדר� הזו

 או יעשה חבל שיתאכזב. מוטב שלא יגיע, שחושב שהגעתו לש� תמנע את הנסיגה

  . מעשי� לא שקולי�

  . עניתי שאי� לסמו� על הנס? הא� אי� מקו� לצפות לנס: שאלו

אבל הא� מסירות הנפש והתפילות שלנו אינ� עושי� אותנו ראויי� : שאלו

אול� ברור שאי אפשר לטעו� שאנו זכאי� לנס כאשר . 'נסתרי� דרכי ה, עניתי? לנס

כאילו . וא לחיילי� לסרב פקודההמנהיגות הרשמית אינה מוכנה אפילו לקר

ה צרי� לשנות סדרי "עד שהקב,  הדבר הקדוש ביותר עלי אדמות�פקודות הצבא ה

  ! ?בראשית כדי שלא נצטר� לעבור עליה�

  על גבורה וחירות

. במיוחד בקרב הנוער, אומ� לב ומסירות, אבל נחמה יש לנו מגילויי� של גבורה

כאלפיי� מה� זכו למעלת . מ� ומולדת�ה� היו מוכני� לשל� מחיר אישי למע� ע

יש מה� שעוד עלולי� לשל� מחיר נוס� במשפט הצפוי לה� על ידי . אסירי ציו�

, שוטרי� אכזרי� וכזבני�, שמשלב בתוכו שופטי� ערלי לב, שלטו� מרושע

אבל , נראה כאילו ה� איבדו את חירות� לזמ� מה. ופרקליטי� נקמני� וזדוניי�

וכמו שאמר רבי יהודה . מחיר נמו� יחסית את חירות הרוחבאמת ה� זכו לקנות ב

מתו� החירות ". הוא לבדו חופשי'  עבד ה,עבדי הזמ� עבדי עבדי� ה�: "הלוי

  .ומנהיגות שראויה לגאולת ישראל, והעצמאות הזו תוכל לצמוח מהפכה רוחנית
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אבות (ל "ר חזאמכמ, הזוכה לשמור על דר� האמת הנצחית הוא ב� חורי� באמת

מפני שהוא קשור ונאמ� לעקרונות ". אי� ל� ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה): "ב, ו

ולא על , לא על ידי דעת הקהל, עליו לא נית� להשפיע על ידי לחצי תקשורת. הנצח

  . ידי שאר פיתויי� או הפחדות

והיו למצפ� מוסרי , כ� במש� כל הדורות שמרו הצדיקי� על חירות� האישית

אמנ� נכו� . לדר� האמת, בסופו של דבר, ק בזכות� יגיע העול� כולוור. לעול� כולו

אבל ע� ישראל ככלל ידע , הוא כי את רוב האנשי� נית� לקנות בפיתויי� ובהפחדות

ע� , ג� כאשר רבי� מבני ישראל חטאו. תמיד להיות נאמ� לעקרונותיו הנצחיי�

ה� ייצגו את כלל כי , ישראל ידע לקבל לבסו� את דרכ� של הצדיקי� שלא חטאו

  .ובזכות� ע� ישראל המשי� בדרכו, ישראל

וכל ,  ג� קיומו מוחלט ונצחי�כאשר ע� קשור לערכי� מוחלטי� ונצחיי� 

ומאחר שע� ישראל ככלל קשור במסירות . הרוחות שבעול� לא יזיזוהו ממקומו

. ווכל הצרות והגלויות לא כילוה, לכ� הוא חי וקיי�, נצחיי��נפש לערכי� אלוקיי�

מוסרית שלו �אלא שהחיוניות הערכית, לא רק שהוא ממשי� להתקיי�, ויתר על כ�

שהיו קשורות לערכי� שאינ� , אול� האומות האחרות. ממשיכה לפעו� ולתסוס

כ� ג� קיומ� , כש� שהערכי� שהנחו את חייה� היו יחסיי� ומוגבלי�, מוחלטי�

והערכי� , ראל תתגלהיהי רצו� שסגולת יש. וה� חלפו ונעלמו, יחסי ומוגבל

ְוַעֵ+ְ� %$ָ#� ): "כא, ישעיה ס(ויתקיי� בנו הכתוב , האלוקיי� יהיו לנחלת הכלל

  ".ַצ4ִיִקי� ְלע3ָל� ִייְר12 0ֶר�

שורות אלה כתבתי כדי שלא רק השמצות וגינויי� יוטחו בצעירי� הנהדרי� 

באמת לחיבוקי� ה� והוריה� ראויי� . אלא ג� מילות עידוד הערכה ואהבה, שלנו

שכל אימת ,  בהזדמנות זו אני רוצה לקבל על עצמי התחייבות בלי נדר.שיקותונ

 אעשה כל �שתזדמ� לי אפשרות לסייע למי ששיל� מחיר אישי במאבקו הראוי הזה 

 כולי מלא אמונה כי א� ימשיכו בדרכ� יזכו לראות ברכה גדולה. שביכולתי למענו

  .לל ישראלבחייה� האישיי� ובפעולת� למע� כ
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� י ג י ה נ מ  � י ח מ ו צ ד  צ י   ?כ

  בעיית מנהיגות בציבור הדתי 

 הקוד� ביקרתי את המנהיגות שהובילה את המאבק למע� הצלת גוש מאמרב

מפני שבעיית המנהיגות , אול� חובה להרחיב את הדיו�, קטי� וצפו� השומרו�

  . בציבור הדתי עמוקה ודורשת טיפול יסודי

מנהיגי הקהילות למדו . ת סוגיות המנהיגותבמש� אלפיי� שנות גלות שכחנו א

מתו� פחד מוצדק שכל עמידה זקופה , בחנופה, לפעול כלפי השלטונות בשתדלנות

זוהי מנהיגות , מכל מקו�. לא היתה ברירה אחרת. עלולה לסכ� את הקהילה

על בסיס . ולא בפיתוח יוזמות ממלכתיות והגשמת� במציאות, שעוסקת בהישרדות

   .עת בלבבות קמי� המנהיגי� של הציבור הדתי על גווניו השוני�מורשת זו שמוטמ

במש� שנות . בתחו� חיי המשפחה יש לדתיי� מסורת וניסיו� רב, לעומת זאת

ואכ� בפועל . הגלות נרכש ניסיו� רב כיצד לטפח משפחה יהודית ג� בתנאי� קשי�

ות אנו רואי� כי המסורת הדתית מועילה מאוד לחיי המשפחה מול כל הבעי

חיי המשפחה בחברה . והאתגרי� שמציאות החיי� המודרניי� מציבה בפניה

  . הדתית מוצלחי� יותר מאשר בחברה החילונית מכל בחינה שהיא

אבל בהנהגה הציבורית , הציבור הדתי זוכה לברכה רבה בבניי� המשפחה, כ� בפועל

וג� , עי יותרהמנהיגי� החילוני� פועלי� באופ� טב. עדיי� לא זכה להישגי� גדולי�

, אול� הדתיי� אינ� חופשיי� להתנהג כפי טבע�. לומדי� מניסיונ� של הגויי�

כיצד מבססי� מנהיגות מתו� אמונה , ומנגד ג� אי� לה� מורשת מסודרת ובנויה

או , וכ� יוצא שרוב המנהיגי� הדתיי� יודעי� לעסוק בעיקר בשתדלנות. ותורה

  .גי� חילוניי�או בשירות� של מנהי, בהצהרות וגינויי�

  אחדות: מסקנת ביניי�

והמסקנה לעת עתה מכ� היא שיש לחתור לאחדות , צרי� להכיר במציאות הזו

א� נצפה מאישי הציבור שלנו ליותר ממה שה� . על כל גווניו, הציבור הדתי

אילו היתה קמה מנהיגות שמסוגלת להציב . נצטר� להתאכזב שוב ושוב, מסוגלי�

היה שווה , מציאותית, מתו� ראייה רחבה, חכמהחזו� ולחתור להגשמתו ב
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מנהיגות כזו , בפועל. להתייצב מאחריה ולקוות שתצליח לפעול לשינוי המציאות

ולכ� לכל הפחות אפשר לבקש מהתנועות והאישי� השוני� שיחסכו , אינה קיימת

ויתאחדו למע� המטרות המשותפות של , מאיתנו את המתח והתחרות שביניה�

  .על כל גווניוהציבור הדתי 

, למרות חילוקי הדעות. האחדות צריכה לכלול כמה שיותר חלקי� מהציבור

יש למצוא את הדר� . צרי� להדגיש את הצדדי� המשותפי� שה� מרובי� יותר

ומאיד� תאפשר שיתו� פעולה , שתית� מצד אחד את מירב החופש לכל גוו�

כי יתכ� ויהיו , שיהיה צור� להסכי� מרא .מקסימלי למע� המטרות המשותפות

ועל כול� , הכנסת יפרשו מהקואליציה וחלק� יישארו מצבי� שבה� חלק מחברי

  . בלא האשמות וגינויי� מופרזי� ,יהיה מוטל לכבד אלה את אלה

  .לאור התורה' תורת המנהיגות'זה יהיה שלב ראשו� לקראת פיתוח 

   המטרות אינ� ברורות� הבעיה העמוקה 

שהיא , לאומי בעיה נוספת�יש לציבור הדתי, יגותיתבנוס� לחסרו� במורשת מנה

למרות שמבחינות רבות . המטרות הבסיסיות אינ� מוגדרות כראוי: יותר חמורה

מתו� גישה . מס� ערפל פרוס על כל יעדיו, זהו הציבור הטוב והמאוז� במדינה

, לאומי מחובר לכל הערכי� החשובי��הציבור הדתי, ישרה ובריאה, חיובית

יש לו יחס בסיסי חיובי ללימוד תורה וג� . הלאומיי� והאוניברסליי�, התורניי�

הוא . ללומדי התורה בישיבות וג� לאנשי� שמתפרנסי� מעמל כפיה�, ללימוד מדע

בקליטת עליה , מערי� את מי שמתמסר למע� הע� והאר� בצבא ובהתיישבות

  . ובפיתוח התעשייה

כיצד משלבי� את כל . רהאבל שאלת היחס בי� כל הערכי� הללו אינה ברו

מה עושי� כאשר ישנה התנגשות בי� שני ? הערכי� הטובי� והחשובי� הללו

בכל זאת מוצאי� , וכיצד אחר שמקדימי� ער� אחד למשנהו? מי קוד�? ערכי�

. כל השאלות הללו אינ� פתורות? דר� לתת ביטוי אמיתי לשני הערכי� ג� יחד

וכאשר , היגות צריכה להיות דר�למנ. במצב כזה לא נית� להצמיח מנהיגות

  .המטרות אינ� ברורות אי אפשר לבנות מנהיגות

  ):ב, שבת קיט(שכ� מובא בתלמוד , ואל תהיה קלה בעינינו בעיה זו
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 שנאמר, וגדול קט� שהושוו בשביל אלא ירושלי� חרבה לא: יצחק רבי אמר"

  ".�ֶר0ָה ק7ִ63 ק63ִה בתריה וכתיב, �ֵה%ַֹ% �ָעָכ הָיָהְו): כד ישעיה(

כל , איזה ער� קוד� לחברו, הרי שכאשר אי� סדר ברור מה גדול ומה קט�

  .והאר� נחרבת,  מתבוקקת�מערכת הערכי� הולכת ומתפוררת 

  תורה ומדע

כל ב� תורה צרי� להתייחס ללימודי , ככלל. היחס בי� תורה ומדע, אהנה לדוגמ

 וא� תקנו חכמי� ברכה על ).א, שבת עה(כמבואר בתלמוד , המדע באופ� חיובי

אלקינו מל� העול� שנת� מחכמתו ' ברו� אתה ה "�הרואה חכ� בחכמות העול� 

ל נתיב "ועיי� מהר(הרי שג� החכמות השונות נחשבות כחכמה אלוקית ". לבשר וד�

א שמי שחסר לו יד אחת בחכמות חיצוניות חסר לו "ואמר הגר). התורה פרק יד

  . כנגד זה מאה ידות בתורה

   .� זאת ברור כי חכמת התורה נעלה וקודמתע

   

 ? כיצד צרי� להיות בפועל היחס בי� לימודי התורה והמדע:השאלהעולה וכא� 

, כלומר? הא� רק לאחר שאד� יסיי� את כל לימודי התורה יתחיל ללמוד מדע

? או שמא כבר בצעירותו ישלב לימודי קודש ע� לימודי חול? בער� בגיל שבע מאות

  ? וכיצד בוחני� זאת? ואולי הדבר תלוי באופיו של האד�? וכמה ישלב

ישנה מחלוקת עמוקה בי� הישיבות , כיוו� שהדברי� אינ� ברורי�, בפועל

יש , וכיוו� שנוצר מתח. כשכל צד מנסה למשו� בכל כוחו לכיוונו, לאקדמיה

למרות שלו היו יושבי� ביחד במתינות היו בוודאי מסכימי� , ביקורות הדדית קשה

אבל חובה לציי� כי פשרה לא תפתור את . כי יש ער� רב ה� לישיבות וה� לאקדמיה

כיצד משלבי� את התורה והמדע באופ� , דרוש בירור מעמיק. הבעיה השורשית

  .היינו באופ� מפרה, אידיאלי

שצרי� , קשה מאוד להציב חזו� של� לציבור כולו, כל זמ� שלא נעשה בירור כזה

וכשאי� חזו� . 'בעלי מלאכה וכו, סוחרי�, מדעני�, כמי�להצמיח מתוכו תלמידי ח

. ג� לא נית� לייסד תוכנית לימודי� שתית� מגוו� אפשרויות לאנשי� השוני�, כזה

לא יכולה לצמוח מנהיגות שתפעל להגשמתו ולהנחלתו לציבור , וכשאי� חזו� ודר�

  . הרחב
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  תורה ועבודה

א� ההדרכה הנכונה היא ה. ג� שאלת היחס בי� תורה לעבודה אינה פתורה

או שהדבר אסור , כמו שמדריכי� חלק מהרבני� החרדי�, ללמוד בכולל כל החיי�

לחיות חיי דלות , הא� אד� צרי� להסתפק במעט שבמעט. �"על פי דברי הרמב

או שמא יש ער� לכ� שאד� ישקיע זמ� רב , ולהקדיש את עיקר זמנו ללימוד התורה

ויש רבי� שפוסחי� על שני ,  כלל אינה פתורההסוגיה הזו. בעבודה ויהיה עשיר

מצד אחד מעריכי� את מי שאינו מתפרנס כלל וניזו� מהכולל כל חייו : הסעיפי�

ומצד שני כועסי� עליו ואומרי� שהוא , ומשבחי� את מסירותו העצומה לתורה

ועוד יותר קשה להנהיג , קשה כ� לחנ� את הצעירי�. �"כדברי הרמב' מחלל ה

  . ב דג� אידיאלי לחיי� יהודיי�ציבור ולהצי

, ישיבה וצבא, משפט התורה וחוק המדינה, וכ� ביחס שבי� יהדות ודמוקרטיה

אי אפשר לקבוע עמדה , כאשר הדברי� אינ� מלובני�, ושוב. ועוד נושאי� רבי�

  .ואי אפשר להיאבק עליה

אי� לנו מנהיגי� . מנהיגות חייבת להציב מטרות ברורות ולהתקד� כלפיה�

עלינו . ואי� מטרות ברורות כי אי� מנהיגות ראויה, י שאי� מטרות ברורותמפנ

  .ולברר לעומק את יסודות תפיסת עולמנו' תורת המנהיגות'לפתח עתה את 
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ת ו י מ י ט פ ו א ה ה  פ י א   ?מ

 ?האופטימיות מניי�
שכאילו אנו נמצאי� בתהלי� כללי ,  אופטימיות מופלגתהרב מביע: שאלה

הא� המשבר ? ומניי� הביטחו� בכ�? ברי� הללו הדי�על סמ� מה נאמר. חיובי

, שחרור מחבלי�, כניעה לטרור,  עקירת יהודי� מבתיה��הנורא שאנו חווי� עתה 

אינו מצביע על סופה של מדינת , פגיעה בדתיי� וחרדי�, איו� במאסר על מתנחלי�

 ? ישראל

האופטימיות נובעת מעוצמת התהלי� של התגשמות חזו� הנביאי� : תשובה

העצי� , האר� נבנית ומתפתחת, הגלויות הולכות ומתקבצות. ורות האחרוני�בד

ואי� לא נתמלא בתקווה , נותני� את פריי� בשפע וכבוד ישראל גדל בעיני העמי�

  . ואמונה להמש� תהלי� הגאולה

בזמני . לא התקדמנו בקו רצו� של עלייה. לכל אור� התהלי� היו משברי�

על ידי מסבב הסיבות ודר� , ובסופו של דבר. המשבר היה נדמה שהכול אבוד

יצאנו מ� , התאמצות� של צדיקי� שמסרו את נפש� למע� שיבת ציו� ויישוב האר�

  .המשבר והתקדמנו

  א"המשבר אחר עליית תלמידי הגר

ועל החובה לפעול באופ� נמר� , הראשו� שדיבר מפורשות על התחלת הגאולה

תלמידיו עלו . אאו� רבנו אליהו מווילנהיה הג, למע� יישוב האר� וקירוב הגאולה

לעיתי� נדמה היה שאי אפשר . אול� הקשיי� היו נוראי�. לאר� והחלו ליישבה

באה עליה� , כשניצלו מהרעב. היו שני� שאנשי� נפחו את נשמת� ברעב. להמשי�

נדמה היה שאי� סיכוי שהיישוב היהודי באר� . רעידת אדמה שהפילה אלפי חללי�

באירופה התייחסו אל העולי� כאל צדיקי� שראש� בשמיי� אבל חבריה� . יגדל

אול� במש� השני� התברר . דיבוריה� על יישוב האר� תלושי� מהמציאות

,  המשפחות�צאצאי אות. היישוב הל� וגדל. שהצדיקי� הללו היו הריאלי� ביותר

 היו� המשפחות �ה. מוני� היו� עשרות אלפי נפשות, כדוגמת משפחת ריבלי�

 .לות בישראלהגדו
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 משברי� בעליות ליישוב החדש
כשהשלטו� התורכי המושחת הקשה את , כ� היה ג� בשלהי העלייה הראשונה

רבי� מהעולי� ברחו חזרה . והשממה והקדחת העיקו מצד שני, עולו מצד אחד

כ� ג� . ובכל זאת קמו המושבות ביהודה ובגליל והיוו יסוד ליישוב החדש. לגלות

כשמוני� אחוזי� מהעולי� לא הצליחו . עלייה השנייההיה בשלהי תקופת ה

 .  כ� קמו הקיבוצי� וכבשו את העמק� על פיוא. להשתקע באר�

. בימי מלחמת העול� הראשונה נדמה היה שכל תהלי� ההתיישבות נסוג לאחור

רעב קשה הכה ביישוב היש� . התורכי� גירשו את רוב תושבי תל אביב מבתיה�

התחדש המפעל , ע� הצהרת בלפור, ר כ�ובכל זאת אח. ילדי� מתו מרעב. והחדש

 . ההתיישבותי ביתר שאת

כפי , האינתיפאדה הראשונה(ט והלאה "משנת תרפ, כ� ג� היה בימי המאורעות

היו יהודי� שעקב כ� . שגרמו למשבר במשק ובעלייה, )שהערבי� כינו אותה אז

היישוב , קשיי�ולמרות כל ה. היו שהחליטו לרדת. החליטו שלא לעלות לאר�

ומעז , היהודי התגבר ומצא דרכי� לחדש את מלאכת הבנייה התעשייה והחקלאות

  . יצא מתוק

  השואה והתקומה

בתוכ� , אנשי� רבי�. לפני פחות ממאה שנה היו לעיתי� שני� של רעב כבד

לאחר סיו� מלחמת האזרחי� , פ"בשנת תר. היו נופחי� את נשמת� ברעב, יהודי�

, מיליוני� מתו.  מגפת טיפוס בכל רחבי רוסיה ואוקראינההשתוללה, ברוסיה

אס� לביתו למש� , ל"אברה� לוי מלמד ז' ר, סבי הגדול. משפחות שלמות נכחדו

בנו של הצדיק הירושלמי רבי אריה . כמה שני� שני יתומי� שהוריה� מתו במגפה

ו אלה הי. ל נפטר מרעב בימי מלחמת העול� הראשונה כא� בירושלי�"לוי� זצ

העניי� שלנו . א� אחד לא מת מרעב, וכיו� האר� נותנת פירותיה בשפע. החיי�

תוחלת החיי� עלתה לסביבות גיל . היו� חיי� ברמת החיי� של העשירי� של פע�

מתלונני� על כ� שאי� מספיק תקציבי� לתרופות אנו היו� ' וברו� ה. השמוני�

 . בלי� כדבר מוב� מאליואבל את כל התרופות הרגילות אנו מק, החדישות ביותר
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י� וטלז היו צריכות לשחד בכס� רב את 'ישיבות חשובות כוולוז, במזרח אירופה

שאחר , וכיו� יש לנו מדינה. פקידי השלטו� כדי שיתנו לה� רשות להמשי� להתקיי�

 .אינה מונעת פתיחת ישיבות וא� מסייעת לה�, כל התלונות המוצדקות

היו צריכי� להשפיל את עצמ� מול , יה�שאנחנו עפר לרגל, רבני� גדולי�

, הע� היהודי היה ללעג וקלס בגויי�. להתחנ� ולשל� שוחד, הפרי� או השוטר הגוי

הע� ', בחסדי ה, וכיו�. להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, נחשבנו כצא� לטבח יובל

ומדינת ישראל הקטנה נחשבת , היהודי נחשב לאחר החזקי� והמצליחי� בעול�

 . למעצמה גדולה

ולא מפני . ולשמוח בכל הטוב אשר גמל עמנו', לפיכ� עלינו להודות ולהלל לה

ומפני שמו הגדול והקדוש שנקרא , זכויותינו אלא מפני השבועה שנשבע לאבותינו

שנוכל , ומתו� כ� עלינו להתמלא ביראה ובאהבה. שאנחנו עמו ובניו אהוביו, עלינו

עת קיבו� הגלויות ובניי� האר� לעמוד בתפקיד הגדול והנורא שמוטל עלינו ב

  . והחזרת השכינה לציו�

ששה מיליו� מיהודי אירופה . הנורא מכל אירע בשני� האיומות של השואהו

המאגר האנושי העיקרי לעלייה ארצה . עתיד ההתיישבות באר� נראה קודר. נרצחו

והכריזה שתו� , בריטניה חידשה בסו� המלחמה את גזרות הספר הלב�. הושמד

. שני� תקו� באר� מדינה שאופייה ייקבע על פי המצב הדמוגרפי הנוכחי באר�עשר 

, ומיעוט יהודי שג� א� לא יישחט על ידי הרוב, כלומר מדינה בעלת רוב ערבי מוצק

נדמה היה שנסת� הגולל על חזו� . בוודאי לא יוכל לחדש את העלייה וההתיישבות

ר� פועל� של לוחמי הגבורה וד' בחסדי ה, תו� שני� ספורות, ושוב. הציונות

מיליו� שרידי חרב מאירופה . קמה מדינת ישראל, התהפ� הגלגל, ל"במחתרות ובצה

והפכו את מדינת , בנו בה את בית�, ומיליו� פליטי ארצות האסלא� התקבצו לאר�

שכביכול סיכנו את , התברר שדווקא העולי� לאר� .ישראל למעצמה אזורית

�וכ� ג� במשברי� שליוו את  .וקא ה� הצילו את נפש�דו, חייה� למע� יישוב האר

יצאנו לבסו� , אי� שהוא, בכל זאת, שלמרות שהיו קשי� וכואבי�, מדינת ישראל

 .מחוזקי�

�כמו . מחוזקי� יותר, בדר� זו או אחרת, ג� מתנחלי גוש קטי� ייצאו לבסו

שראינו בדורות האחרוני� כי העוסקי� במצוות יישוב האר� זוכי� לברכה 

 .'כ� ג� ה� יזכו לברכות גדולות מאת ה, מיוחדת
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 היחס למרשיעי� כלפי אר� ישראל
אול� המבט החיובי הזה אינו צרי� להפיג ולו במעט את אשמת� של ראש 

דווקא בדורות בה� מצוות יישוב האר� מאירה באור גדול : להיפ�. הממשלה ושריו

כבר למדנו . מחריבהורס ו, מפריע, כמה גדולי� חטאיו של מי שמעכב, כל כ�

או חלילה ', אחישנה '�כי הגאולה יכולה לבוא בדר� קלה וטובה ) א, סנהדרי� צח(

 כפי �המרשיעי� הללו גורמי� לייסורי� קשי� . 'בעיתה '�בדר� קשה של ייסורי� 

 . שמהלכי נסיגה הובילו להתגברות הטרור, שנוכחנו בשני� האחרונות

�גמל עמנו ' נו מהשמחה בכל הטוב שה כ� לא נית� לה� לבטל אות� על פיוא 

ונת� לנו את הכוח לבנותה , שהחזירנו לאר� הטובה שהנחיל לאבותינו ולנו

  . וזיכנו לראות ברכה גדולה בכל עמלנו, וליישבה

 יישוב האר� הועיל ג� לשמירת המצוות
בתחילה התעורר חשש כבד שמא הציונות תפגע בשמירת , ג� מבחינה רוחנית

שעודדה , דווקא הציונות. והנה התברר לבסו� שהמציאות הפוכה, התורה והמצוות

. תרמה תרומה נכבדה לשמירת התורה והמצוות בע� ישראל, יהודי� לעלות ארצה

אחוז שומרי המצוות בקרב יושבי האר� גבוה בהרבה מאשר בקרב כל קיבו� יהודי 

 תורה  ג� סכנת ההתבוללות כמעט ולא מאיימת על מי שאינו שומר.אחר בעול�

   .ומצוות א� חי באר�

 הציונות אינה אשליה
, הא� לא כדאי שתתפקחו מאשליית הציונות: "ומכא� תשובה לשאלה נוספת

 ?"אחרי שהממשלה בגדה בכ�

מהתבוננות במהל� ההיסטורי של ע� ישראל בדורות האחרוני� : תשובה

. כי כל מי שהשקיע עצמו במצוות יישוב האר� זכה לברכה מיוחדת ,מתברר

היא שתרמה ביותר לכלל ישראל . השקעתו התגלתה במש� הזמ� כמוצלחת ביותר

מתו� חיבור לתורה , וככל שהמצווה נעשתה יותר לש� שמיי�. וג� למשפחתו

 . כ� ההשקעה הניבה פירות טובי� יותר, ומצוות
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 היהודי מלאדיסיפורו של 
 את אביא לפניכ�, כדי להמחיש במידת מה את גודל הנס של תקומת ישראל

עבר את , ד"ר הזק� של תנועת חב"עירו של האדמו, סיפורו של יהודי שנולד בלאדי

 . השואה ועלה לאר�

ש את כל היהודי� שבלאדי "אספו הנאצי� ימ, כשהיה כב� עשר, יו� אחד

הוא עצמו הסתתר . היו ש� כשלושת אלפי� נפשות. לכיכר שליד בית הכנסת

 הוא ראה ג� את אמו וסבתו וכל בני .מש� ראה אי� יורי� בכול�, בעליית הגג

אביו ואחיו המבוגר היו באותו . משפחתו המורחבת נופלי� מתי� מכדורי הרוצחי�

ברחו ליער והצטרפו , כשחזרו בלילה ה� מצאו אותו. הזמ� מחו� לעיירה

ולאחר כחצי שנה ראה את , תו� הלחימה בנאצי� ראה את אביו נהרג. לפרטיזני�

  . אחיו הגדול נהרג

כאשר שחררו הרוסי� . יחיד מכל בני משפחתו, א נותר יתו� ע� הפרטיזני�הו

אחד הגדודי� של הצבא האדו� . 14הוא היה כב� , ד"את היער שלה� בשנת תש

,  לירות בנשק�והוא שכבר ידע את כל תחבולות המלחמה , אימ� אותו כחייל קט�

 . ה לח� עמ� בנאצי� וא� קיבל על כ� אותות גבור�לטמו� מארבי� 

נודע לו שמכל שלושת אלפי היהודי� נותרו , כאשר חזר ללאדי, אחרי המלחמה

רק הצבא , לא היה לו לא� לפנות. א� אחד מקרוביו ומכריו לא שרד. חמישה בלבד

התקד� עד שנעשה , הוא הל� ללמוד באקדמיה הצבאית. פתח לפניו את שעריו

, יותו מבוגר יחסיתבה, לאחר שהשתחרר מהצבא .ט בצבא האדו�"במש� הזמ� מח

  . וכעבור כמה שני� עלה ע� אשתו ובנו לאר�, התחת� עמה ונולד לו ב�, הכיר יהודיה

, תיאר את המראות האיומי� שראה בעיניו, אחרי שסיפר את כל מה שעבר עליו

, הוא ק� בהתרגשות עצומה, הראה את אותות הגבורה שקיבל מהצבא האדו�

שזכיתי , חה הגדולה ביותר שיש לי בחיי�השמ: "וכשדמעות נוצצות בעיניו אמר

כל החיי� . לעלות לאר� ולראות את בני משרת בצבא ההגנה לישראל כקצי� קרבי

  ". היו שווי� בשביל זה

על המדיניות הרופסת של הממשלה במלחמתה ר כ� אמנ� הוא התלונ� אח

ערי� יודע הוא לה, כמי שראה בעיניו את נוראות הגלות, אבל אחרי הכול, במחבלי�

 . את הפלא של תחיית הע� היהודי
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 בניית הרוח
 תלמידי� רבי� גודשי� את. ובתו� בניי� האר� הולכי� בתי המדרש ומתעצמי�

ג� . בקיאי� וחריפי�, צדיקי� וחסידי�, וביניה� שקדני� ועמקני�, הספסלי�

מתרבי� לומדי .  הול� ומתרחב� בענייני אמונה ומחשבה �הלימוד בנשמת התורה 

הול� ונבנה כוח רוחני שביכולתו לחולל . ל"של מר� הרב קוק זצ' אורות'הדברי 

והדברי� , התשובות לכל השאלות גנוזות בתורה. תיקוני� גדולי� בישראל ובעול�

אבל הוא כבר מתרחש , קשה לשער כמה זמ� יאר� הדבר. הולכי� ומתבררי�

  .וקורה

 זהירות מטעות נפוצה
, ל"יש מי שבעקבות דברי מר� הרב קוק זצ. כא� צרי� להיזהר מטעות נפוצה

טועי� מתו� כ� לחשוב שאי� זה , שדיבר על תהלי� גאולה שהוא אלוקי ומוכרח

, בי� א� נבחר בטוב ובי� א� נבחר ברע. לבחירה שלנו אי� משמעות, משנה מה נעשה

ראש הממשלה הרי הוא נציג הגאולה עלי , וא� כ�. בי� כה וכה תבוא הגאולה

  . נו להקדישו ולהעריצוועלי, אדמות

שמתגלית בו יותר , ככל שמדובר בתהלי� יותר חשוב. אלו כמוב� דברי הבל

וקל וחומר על , כ� האחריות האישית המוטלת על כל אד�, ההנהגה האלוקית

 אמנ� נכו� שנבואות הגאולה הולכות ומתגשמות .נעשית חמורה יותר, המנהיגי�

ככל שנחטא . � נוראי� או בשובה ונחתאבל הגאולה יכולה לבוא בקשיי, בימינו

 . וככל שנבחר בטוב כ� יבואו לנו החבלי� בנעימי�, חבלי גאולתנוחלילה יותר יגברו 

 עצמאות רוחנית כיסוד לתיקו�
 היתה.  בעל חשיבות רבהיההסירוב להשתת� במעשה המתועב של העקירה ה

י� ה� מעל כי דברי אלוקי� חי, בכ� הבהרה ברורה לעצמנו והכרזה ציבורית

 בי� א� נות� הפקודה הוא מל� ובי� א� הוא ראש .ומעבר לכל פקודה של בשר וד�

בי� א� קנה את שלטונו על פי כללי הדמוקרטיה ובי� א� קנה את שלטונו , ממשלה

תזקו� את , תו� נכונות לשל� מחיר אישי, העמידה על האמת בגבורה. בשחיתות
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אות� לשלב שבו יהיו מסוגלי� להנהיג ותקרב , קומת� הרוחנית של אנשי האמונה

  . את הציבור לחיי� טובי� ושלמי� באור אלוקי� חיי�

�מה התועלת שבסירוב פקודה א� הדבר לא יציל את אר�: וא� ישאל השואל

כל אחד ואחד , חנו למנוע את הציבור מלחטואונשיב כי ג� כאשר אי� בכ? ישראל

על , ג� במקו� שכול� גנבי�. כפיומאיתנו מצ1וה לשמור על טוהר חייו וניקיו� 

ואי� בכוחו , וג� א� כל האחרי� יחמסו ויגזלו. היחיד מוטלת המצווה שלא לגנוב

  . בודד וצודק,  עליו להישאר עיקש�להשפיע עליה� להיטיב את דרכ� 

  

למע� האמת , עמידה זו על האמת והסירוב להשתת� בחטא חשובי� ביותר

ובזכות אות� צדיקי� , כי לא הכל טעו,  הדורותכדי שידעו בכל. ולמע� ההיסטוריה

ְוִה2ְ;ְר7ִי ): "יח, יט' מלכי� א( כמו שנאמר .תשמר הגחלת עד לתיקו� העול�

". ְבִיְ<ָרֵאל 2ְִבַעת ֲאָלִפי� ָ%ל ַה6ְִרַ%ִי� ֲא2ֶר לֹא ָכְרע1 ַל6ַַעל ְוָכל ַהֶ=ה ֲא2ֶר לֹא ָנ2ַק ל3

ניצח את , לוש מאות האנשי� אשר לא התרגלו לכרוע לבעלעל ידי ש, וכ� בזמ� גדעו�

   ).שופטי� ז(ונעשתה על יד� תשועה גדולה , כל מחנה מדי�
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ת ו ד ח א ל ה  מ ו ק ת  ו פ י ק ז  � י ב ר  ש ק ה ה    ?מ

  המצווה להתגייס לצבא

 הצלת �הראשונה : שתי מצוות גדולות כלולות בשירות בצבא ההגנה לישראל

וכל המציל נפש , דוחה את כל המצוותוכידוע פיקוח נפש . ישראל מיד אויביה�

על אחת כמה וכמה שמי שמשרת בצבא . אחת מישראל כאילו הציל עול� מלא

ובעצ� הגיוס מתקיימת . שהוא מציל עול� מלא, ומשתת� בהצלת כלל ישראל

ומוב� שהמשרתי� ביחידות . מפני שכל חייל שות� להרתעת אויבי ישראל, המצווה

  .  מהמשרתי� ביחידות שאינ� קרביותקרביות מקיימי� מצווה גדולה

ל נית� "שרק על ידי קיומו של צה, המצווה השנייה היא מצוות יישוב האר�

שהיא שקולה כנגד כל המצוות ) ג"ספרי ראה נ(ל "וג� עליה אמרו חז. לקיימה

  .שבתורה

ובתוכ� ג� תלמידינו חיילי , רבבות בחורי ישראל ל"לצהמתגייסי� , בכל שנה

ויכרית את , שיבר� את כול�,  הננו תפילה לפני אבינו שבשמיי�.ישיבות ההסדר

ויחזרו כול� לבית� , ויעטר� בכתר ישועה ועטרת ניצחו�, שונאינו תחתיה�

ויראו בני� ובני בני� עוסקי� , ויזכו להקי� בתי� טובי�, ולתלמוד תורת� לשלו�

  .בתורה ובמצוות

  

בעקבות ההפגנות כנגד .  לקראת גיוס19ב� ,  אני בחור בישיבת הסדר:שאלה

, בהמש� נקראתי ללשכת הגיוס. ונפתח נגדי תיק פלילי, הנסיגה והגירוש נעצרתי

ולאחר שתי שיחות נאמר לי כי בעקבות התיק שנפתח לי לא אוכל לשרת בחיל קרבי 

הא� עלי לפעול כדי לשנות את . למרות שיש לי פרופיל קרבי, אלא רק בעורפי

  ?רביההחלטה ולהתגייס לשירות ק

  בגדי� צואי� 

א� יבוא מפקד ויית� , ע� כל החשיבות העצומה של המצווה לשרת בצבא

). ט, מלכי� ג' � הל"רמב(יש לסרב לקיימה , פקודה המנוגדת למצוות התורה

לש� כ� באנו . צרי� ללכת לשירות בצבא מתו� רצו� לקיי� את מצוות הבורא
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 נכופ� את ערכי הנצח מפני וא�, הנצחי' כדי לגלות בו את דבר ה, לעול� הזה

    .נמצאנו מפירי� את שליחותינו', פקודות בשר וד� המנוגדות למצוות ה

גירוש ,  החרבת יישובי��בחודשי� האחרוני� השתת� הצבא במעשה נורא 

לי� אל מגו"כעת בגדי צה. אי אפשר להתעל� מזה. תושביה� והשלכת� לרחוב

, � הגדול כי בעקבות חטאי בניווכמו שאמר הנביא זכריה על יהושע הכה. בחטא

  ). א, סנהדרי� צג; ג, זכריה ג" (בגדיו צואי� "�שנשאו נשי� פסולות לכהונה 

כאשר אנשי� רשעי� , כ� ג� היה בתקופות מאוחרות יותר בימי הבית השני

וא� שלא היה בית מקדש אחר ולא כה� גדול . מונו לשרת בתפקיד הכה� הגדול

ורק הכה� הגדול , בירושלי� הקריבו את התמידי�ולכ� רק בבית המקדש ש, אחר

 מכל מקו� כת� החטא טינ� את בגדי הכה� �קיי� את עבודת יו� הכיפורי� 

  . והטומאה התפשטה בבית המקדש, הגדול

שכ� עיקר , ל נשארה שרירה וקיימת"ג� המצווה להתגייס לצה, בדומה לכ�

ל "על� מכ� שבגדי צהאבל אי אפשר להת, ל להג� על הע� והאר�"ייעודו של צה

. ל"יש למחות ולפעול למע� טיהורו של צה, לכ� יחד ע� הגיוס לצבא. טונפו בחטא

היינו להתנער , כפי שהנביא קרא ליהושע הכה� הגדול להסיר את בגדיו הצואי�

כי יזכה למעלה גדולה ויקרב את ' ואז הבטיח לו בש� ה', מהחטא וללכת בדרכי ה

  . הגאולה

   עבד חייל יהא אד� חייל ולא

ופירשו גדולי המוסר שקוד� צרי� , "לעול� יהא אד� ירא שמי�: "ל"אמרו חז

א� , אבל מי שאינו יודע לנהוג ולהרגיש כאד�.  ירא שמי�ר כ�ורק אח, להיות אד�

לעול� יהא : "כיוצא בזה אפשר לומר . יראתו תהיה עקומה�יבוא להיות ירא שמי� 

אבל א� האד� נדרש .  חיילר כ�רק אחו, קוד� צרי� להיות אד�". אד� חייל

כבר אינו אד� וכבר אינו יכול , לוותר על עמדותיו היסודיות כדי לשרת בצבא

  . לשרת

כאד� ב� . השירות בצבא צרי� להיות מתו� עמדה מכובדת, במלי� אחרות

  .ולא כעבד המשועבד לשלטו�, חורי� שבא לשרת את עמו ומולדתו

  



 
  הדר� לצאת מהמשבר

 

22

א� כי עיקר המצווה : ור להשיב לשואללאחר כל זאת אחז :תשובה לשאלה

כי א� תתחנ� תידרש לוותר על , אי� מקו� להתחנ� על כ�, לשרת ביחידה קרבית

מפקדי הצבא ה� שצריכי� לטהר . עמדת� הצודקת שמכוחה יצאת להפגי� ולמחות

  . את עצמ� מהחטא ולא אתה

בעצ� זה שהבעת את רצונ� לשרת ביחידה קרבית כבר קיימת את , לפיכ�

חשב אד� לעשות מצווה ונאנס ולא ): "א, ברכות ו(ל "וכפי שאמרו חז, צוות�מ

  ".  מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה�עשאה 

  ישיבות ההסדר

ופחות , בזמנו נפוצה שמועה מדאיגה כי חל פיחות במעמד� של ישיבות ההסדר

לפני כשש שני� היתה שנה אחת שמחזור , אכ�. יני� לבוא בשעריה�יתלמידי� מעונ

. מספר הנרשמי� גדל, ככלל', אול� ברו� ה. הנרשמי� לישיבות ההסדר הצטמצ�

. לומדי תורה, בחמש שני� האחרונות כל שנתו� גדול מקודמו בכשבעי� תלמידי�

שלוש  מנה כאל� וה"ת תשסמחזור המתגייסי� לצבא דר� ישיבות ההסדר בשנ

  .כ� ירבו,  תלמידי�מאות

', חנוני�'רי� שבחברות אחרות נחשבי� ג� בחו. 85% �אחוז הקרביי� מדהי� 

במסגרת , והולכי� ליחידות עורפיות, מרכיבי משקפיי�, בעלי כושר גופני בינוני

  .ההסדר מתגייסי� ליחידות הקרביות

מחלקות ההסדר ה� בדר� כלל , לכאורה, ולמרות נתוני הפתיחה הפחות טובי�

ה� בכושר הגופני , אשו�וברוב התחרויות ה� זוכות במקו� הר, המצטיינות בגדודי�

מתו� האמונה ולימוד התורה ה� באי� לשירות הצבאי ע� . וה� במקצועיות

  . והתוצאות בהתא�, מוטיבציה גבוהה ואחווה

יהי רצו� . וג� המכינות הקד� צבאיות, ג� הישיבות הגבוהות גדלות' בר� ה

  .אר�ולהשתת� בבניי� התורה וה, גדיל תורה ולהאדירהשנזכה כולנו ביחד לה

  

, ונראה כי מי שמתאי� לו ג� ישיבת הסדר וג� מכינה ואחר כ� שירות רגיל

ובמיוחד כיו� שנוכחנו לדעת כי השירות בצבא לבדו . עדי� שיבחר במסלול ההסדר

כדי להועיל לע� בלימוד בישיבה אינו מספיק וצרי� לחזק את הרמה הרוחנית 

  . ישראל
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  גודל הכיפה

 אולי עדי� שיחבוש בצבא .פע� שאלני בחור שעמד להתגייס שאלה מעניינת

שכ� דתיות בולטת עלולה . כדי שלא להבליט יותר מדי את דתיותו, כיפה קטנה

לעומת זאת א� יקטי� את הכיפה יגרו� , ליצור מחיצה בינו החילוני� שבצבא

  .לאחדות

כ� , אדרבה תגדיל את הכיפה, א� אתה רוצה להרבות באחדות, להפ�, עניתי לו

. משרתי� בצבא' הדתיי� הכבדי�'על ידי כ� תראה שג� , תבליט יותר את האחדות

אבל . אי� בכ� חידוש. זה ידוע. משרתי�' הדתיי� הקלי�'מה החכמה להראות ש

  . תתרבה האחדות, משרתי�' הכבדי�'א� תראה בכיפת� הגדולה שג� ה

בכ� יצהיר שהוא . ראוי שהיוצא לצבא יחבוש לראשו כיפה גדולה, ולעצ� העניי�

ואות� . הצהרה זו תוכל לסייע לו לעמוד בניסיונות. ברצינותשומר מצוות 

אינ� ראויי� שישתדלו , החילוני� שאינ� מוכני� להתחבר ע� בעלי כיפה גדולה

   .חנופה והתקפלות אינה אחדות. למצוא ח� בעיניה�

לא  .איננו רוצי� לקבל מחמאות ריקות על איכותו של הציבור הדתי לאומי

אל תאמרו לי יותר שא� כל . וע כמה אנחנו נחמדי�לשמהתגייסנו לצבא כדי 

אני יותר , ירה מכ�ית. כול� כמוני. הדתיי� היו טובי� כמוני הכל היה יותר טוב

  .  מכול� וכל שאר הדתיי� טובי� וחכמי� ממניקיצוני וגרוע

  בצבא צריכי� להחמיר ולהתקדש יותר

, בר רעחיילי� שיזהרו יותר בצאת� לצבא מכל שמ� דמדריכה את הה התור

ִ%י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָ� ְוִנ2ְַמְר7ָ " ):י, דברי� כג(וכפי שנאמר . ויהיה מחנ� קדוש

כפי הנראה החיילי� שנמצאי� בלח� נפשי של אימוני� קשי�  ".ִמ%ֹל 4ָָבר ָרע

ניבול פה , על ידי קלות ראש, והדר� הקלה לכ�, רוצי� להשתחרר מהלח�, וסכנות

על כ� באה התורה לומר לנו כי מחנה ישראל צרי� להיות .  עריותועיסוק בענייני

ראוי לאד� , ג� בענייני כשרות. ודווקא בזכות קדושתו ננצח במלחמות, קדוש

  . להחמיר על עצמו בצבא לא פחות מאשר בחייו האזרחיי�
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  דתי פתוח או קיצוני

אתה מהדתיי� : "שאלוהו, פע� הגיע אד� דתי למילואי� ביחידה חדשה

 משאלת� היה משמע שה� חוששי� שמא יעשה לה� ."?פתוחי� או מהקיצוניי�ה

תמשיכו , אני מהפתוחי�, לא"ובקשו לשמוע כתשובה , צרות ע� החומרות שלו

  ".זה לא מפריע לי, תתנהגו במטבח חופשי, תדברו חופשי, להתנהג כרגיל

, בכל דברמחמיר . אני מהסוג הגרוע ביותר: "חצי רצינות � ענה לה� בחצי חיו�

ה� הבינו שבמחיצתו לא ". נקווה שנסתדר", חייכו במבוכה" טוב". "ללא פשרות

ג� במטבח צריכי� להיזהר שלא , מתאי� לנבל את הפה ולספר בדיחות גסות

דווקא "בסו� המילואי� רבי� ציינו ש. כ� הכל הל� למישרי�. לערבב בשר וחלב

  ".ו בהתחלהובכלל הוא לא קיצוני כמו שחשב, היה כי� ע� הדתי

כשהיו מטריפי� את , לבסו�, אבל א� היה מנסה להראות לה� שהוא מתו�

, היו מתרעמי� כנגדו, והיה נצר� לעמוד על דעתו, המטבח ומפריעי� לו להתפלל

  . ואומרי� שרק כדי להרגיז� הוא מתחיל להחמיר

, הסטרא אחרא מתחילה באחדות וגומרת בפירוד: כיוצא בזה אמרו חכמי�

' ע (וזהו השלו� האמיתי. דיקי� מתחילי� בפירוד ומסיימי� באחדותואילו הצ

   ).תמ' מב ע"וח, יא' מא ע"אורות הקודש ח; א, ב צה"זוהר ח

  

, וקרנו של דוד מל� ישראל, ל בתשובה שלמה"ויהי רצו� שמהרה יחזרו מפקדי צה

  .תצמח לישועת ישראל', עבד ה, הלוח� הגדול



 
  אמת ואמונה

 

25

ה ש ד ח  � ר ד ל  � י א צ ו   י

 �   נפשהצור� בחשבו

. כדי לסלול לעצמנו דרכי תיקו�, לקראת השנה החדשה עלינו לערו� חשבו� נפש

. אסור לנו להפטיר כאשתקד, אחר המכה אשר הוכינו בידי אחינו מרשיעי ברית

א� לא נסיק את המסקנות נאל� לעבור , המשבר מסמ� לנו כי יש בעיה קשה

 נאל� לסור מ� הרע עד שלבסו� בלית ברירה, משברי� נוספי� קשי� יותר ויותר

מתו� הצרה נצא לרווחה , א� א� נסיק את המסקנות הנדרשות. ולבחור בטוב

   .וישועה

    : אפשר להעמיד את דרכנו על שלושה מוקדי�

, ביקורתיות גלויה על כל מערכות השלטו� וקשר האליטות) ב, התעצמות פנימית) א

  .  בישראלהכנת תוכניות אלטרנטיביות לכל מערכות השלטו� והחברה) ג

הו זה הוא תודעת    ".חירות"הבסיס לכל 

  ללמוד לבקר ולהוכיח

 היתה בזה ג� כוונה .במש� שני� התרשלנו מלבקר את מערכות השלטו�

כאשר . ולא לעסוק בחסרונות וברע,  לראות את האור והטובהעדיפהש, טובה

כאשר מבקרי� עלולי� שלא לראות את כל הטוב . מבקרי� יש אנשי� שנפגעי�

  .בקיבו� הגלויות והקמת מדינת ישראל'  זכינו לו בעזרת האשר

לחוש , נוח יותר להערי� את השליטי�. אול� היתה בזה ג� חולשה וחנופה

אול� בלא להבחי� . ולקבל פרוסה קטנה מעוגת שלטונ�, שותפות ע� החזקי�

בחולשות ובשחיתויות הקיימות בכל הממסדי� השליטי� במדינה לא נית� יהיה 

  .�לתקנ

  כישלו� הדר� לתק� את הממסד בדרכי נוע�

להשתלב בכל המערכות ולשפר אות� . במש� שני� שאפנו לתק� מבפני�

א� נדע להכיר .  האמנו שא� נבוא באהבה יחזירו לנו אהבה.בתהלי� הדרגתי

א� ה� יכירו בערכי , בערכי� הלאומיי� והאנושיי� של מובילי הציבור החילוני
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ייווצר תהלי� של הפריה הדדית למע� , טוב יתפוגגהקי, השסעי� יתאחו, התורה

' ששלב אחר שלב תתעלה עד לאמונה שלמה בה, בניית חברה יהודית ערכית

  .ובתורתו ובכל האידיאלי� האנושי�

דיכויי� של המפגיני� נגד , גירוש� האכזרי של המתנחלי�, חורב� הישובי�

�הממסד נהג בציבור הדתי. הראו לנו כי דר� זו נועדה לכישלו�, מדיניות הממשלה

הוו זהירי� ברשות שאי� ): "השלטו�" (הרשות"לאומי כדר� שאמרו חכמי� על 

מקרבי� לו לאד� אלא לצור� עצמ� נראי� כאוהבי� בשעת הנאת� ואי� עומדי� לו 

, כשהיה צרי� לבקש סעד מבית המשפט). ג, אבות ב" (לאד� בשעת דחקו

את אוזנ� ולב� והתייצבו לצד אטמו כול� , מהמשטרה, ל"מצה, מהתקשורת

. צדק ומוסר נתבררו כריקי�, כל הדיבורי� שלה� על דמוקרטיה. מחריבינו

  . כדי להגביר את שלטונ�, מתברר כי כל מה שקרבו אותנו עד כה היה לצור� עצמ�

  הפרדה בי� האליטות ובי� הציבור הרחב

 אישי מסתבר שבאופ�". קשר האליטות"כלפי , הטענה מופנית כלפי הממסד

אולי . רבי� מהאנשי� שמאיישי� תפקידי� בממסד קשורי� לערכי� יהודיי�

ה� , אבל כשה� בממסד. לאחר שיסיימו את תפקיד� ה� יתחרטו על מה שעשו

  . מיישרי� קו ע� עמדות עקומות ומרושעות

דווקא מעוניי� בחיזוק ערכי היהדות , המסורתי וא� החילוני, הציבור הרחב

. לחתור להפריה הדדית עמו. כלפיו ראוי להתייחס באהבה ואמו�. והציונות במדינה

התקשורת . אבל האליטות עושקות את הציבור הרחב מלהגשי� את שאיפותיו

וגורמת לציבור הרחב להתנכר למי שהיו , משמיצה את הנאמני� לציונות וליהדות

 בתי המשפט והממסד האקדמי. יכולי� להביא לידי ביטוי את הערכי� היהודיי�

וכ� האליטות מתרחקות . ת ויהודיתבדרכ� שלה� חוסמי� כל יוזמה ציוני

    .  את הציבור הרחב�ומתנתקות מערכי הע� היהודי וגוררות אחריה

  ביקורת מערכתית

עלינו , מעמדה של מי שמבקרי� פרטי� מסוימי� במערכת כדי לתק� מבפני�

  .� מ� היסודכדי לשנות דברי, לעבור לעמדה של ביקורת על יסודות הממסד
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ביקורת על התקשורת שמשמשת שופר תעמולה לעמדות אנטי יהודיות ואנטי 

". תשקורת"לש� כ� היא מעוותת את המציאות עד שנכו� לקרוא לה . ציוניות

שהמניע לרוב מעשיה� הוא טובת� , חשיפת פרצופ� האמיתי של אישי שלטו�

� לילות כימי� למע� אול� כלפי חו� מציירי� עצמ� כמי שכביכול עושי, האישית

חשיפת אורחות חייה� של עשירי . כדי להונות אזרחי� תמימי�, הע� והמולדת

שג� א� , ביקורת על בית המשפט העליו�. המדינה המנותקי� מערכי� ומיהדות

ה� בזי� . היוהרה שלה� אינה יודעת גבולות, חבריו אינ� מושחתי� באופ� אישי

בעי� את מדיניות הפני� והחו� של מדינת קו, ובלי שנבחרו לכ�, לערכי היהדות

  .ובלי משי� מסכני� בהחלטותיה� את קיומו של הע� היהודי בארצו, ישראל

 .תוכל ליצור אפשרות של שינוי לטובה, נוקבת ורצופה, רק ביקורת עקרונית

, הרוב הגדול יתקומ�. מסתבר שבהתחלה רק אחוזי� בודדי� יקבלו את הביקורת

אבל א� נמשי� לבקר .  בחול ולהאמי� כי הכל מנוהל כהלכהיעדי� לטמו� את ראשו

על כל אחוז נוס� של , ההתקדמות בהתחלה תהיה קשה ואיטית. בהתמדה נתקד�

אול� כשנגיע לחמישה עשר אחוז תמיכה השפעתה של , תמיכה נצטר� להילח�

ובזמ� קצר , תהלי� הכרסו� במעמד� הציבורי של האליטות יוא�. הביקורת תתגבר

  . ת נוכל להתחיל לשנות את הממסד לטובהיחסי

  

וכפי שאמר , ראוי למנהיגות, רק מי שמסוגל לעמוד בגבורה ולהוכיח שליטי�

 מפני שהוכיח את �מפני מה זכה ירבע� למלכות ): "ב, סנהדרי� קא(רבי יוחנ� 

� ) כ ירבע�"אח(ומפני מה נענש : "אלא שיש ג� לשי� לב להמש� דבריו". שלמה 

הביקורת , כלומר. י שהוכיחו ברבי� כדי לביישו"ופירש רש, " ברבי�מפני שהוכיחו

על כ� צרי� להקפיד שתהיה . צריכה להיות כדי לתק� בלבד ולא כדי לפגוע ולהעליב

וכמו שנאמר , שכ� היא מצוות התוכחה. ותאמר א� ורק כדי לתק�, צמודה לאמת

ִתEָא �ְולֹא, ֲעִמיֶתָ��ה3ֵכַח 37ִכיַח ֶאת; 6ְִלָבֶבָ�, 0ִחיָ��ִתְ<ָנא ֶאת�לֹא): "יז, ויקרא יט(

  ".' הֲאִני: ְו0ַהְב7ָ ְלֵרֲעָ� ָ%מ3ָ�: "ובפסוק שאחריו נאמר". ָעָליו ֵחְטא

  

הביקורת תאפשר ליצור תוכניות אלטרנטיביות לכל הבעיות הקשות שניצבות 

ביקורת נתחיל ב. תיצור חלל פנוי אותו נוכל למלא בתכני� חדשי�היא . לפנינו

היה אולי מקו� לחשוב כי צרי� להתחיל דווקא . הנדרשת על כל מערכת השלטו�
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כי הכל , ואז ממילא לא יהיה צור� בביקורת, מהכנת התוכניות האלטרנטיביות

, יש רוע בעול�, אול� המציאות אינה כזו. וינהרו אחריה�, יכירו בשלמות� וטוב�

  .ווצר מקו� לשינויבלא ביקורת לא י. חלקו בזדו� וחלקו מעצלות

ֶר   עַשללמוד להוקיע 

וללמוד שחובה לספר , לש� כ� יהיה עלינו להעמיק שוב בהלכות לשו� הרע

  . בגנות� של אנשי� רעי� או בעלי דעות רעות שגורמי� רעות לציבור

אנשי� רבי� מאתנו ראו שרי� . הציבור היקר והתמי� שלנו אינו רגיל בזה

ראו עשירי� שעושקי� את , י� בגסות איומהראו קציני� בכירי� נוהג, מושחתי�

� באופ� האבל מתו� איזו תמימות ניסו לפרש את חטאי, העניי� ואת המדינה

יתכ� שבאופ� אישי במקרי� רבי� . צרי� ללמוד לראות את המציאות נכוחה. חיובי

יש להוקיעה , אבל כאשר השחיתות הזאת פוגעת בכר� ישראל, אפשר ללמד זכות

כפי ,  ארחיב ביסודות ההלכתיי� והמוסריי� של חובת התוכחהבהזדמנות אחרת(

   ).שנהגו נביאי ישראל כלפי מלכי� ושרי�

  הכנת אלטרנטיבה

לבניית חברה , העלאת רעיונות חדשי�, הביקורת תאפשר חשיבה יצירתית

ובה עצות והדרכות , ה נת� לנו את תורתו"הקב. יהודית מקורית לאור התורה

י� להעמיק בתלמודה כדי להאיר את העול� ולתקנו על פי אול� צר. לחיי� שלמי�

מכוחה הצלחנו לשרוד , וותה אותנו בגלותבמש� אלפיי� שנה התורה ִל. הדרכותיה

אול� לא התרגלנו להוציא מתו� תלמודה הדרכות לחיי� , בתו� מצבי� קשי�

  . לסלול לאורה של התורה דרכי חיי�, זה התפקיד שלנו כיו�. שלמי�

ברו� אתה "והרואה חכ� מחכמי אומות העול� מבר� , "י� תאמי�חכמה בגוי"

לכ� צריכי� לעסוק בחכמות ".  לבשר וד�מחכמתואלוקינו מל� העול� שנת� ' ה

אלא שאת התוכ� הערכי לחיי� רק התורה יכולה , יתבר�" מחכמתו"שא� ה� , החול

האד� מצוקותיו של , ע� כל ההתפתחות הטכנולוגית של הדורות האחרוני�. לתת

תחו� אחר תחו� . רק התורה יכולה לתת משמעות אמיתית לחייו. נשארו כפי שהיו

, לעמוד על הקשיי� והבעיות שבכל תחו�. מדעי הטבע ומדעי הרוח, עלינו ללמוד

  . ולחפש בתורה עצות והדרכות לתיקונ�
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  יחסי חו�

ת תפקידו להיו, הע� היהודי חי בי� אומות העול�.  תחו� יחסי החו��לדוגמא 

כיצד . השאלה כיצד כיו� עלינו לנהל את יחסינו ע� העמי�. כמו הלב באיברי�

. כיצד נגיב לשנאת� של הערבי� הגרי� סביבנו, נרקו� קשרי� ע� עמי� ידידותיי�

, לש� כ� עלינו להעמיק ביסודות האמונה. כיצד נקדש ש� שמי� בי� אומות העול�

להכיר את ,  ומדעי המדינהללמוד היסטוריה, ובתפקידו של ע� ישראל בעול�

שיש בה ג� אמת , ולחשוב כיצד נוכל להיטיב לה� טובה אמיתית, העמי� השוני�

  . רוחנית וג� תועלת מעשית

  כלכלה וחינו�

היא� בוני� שיטה . ג� בתחו� הכלכלה נצבות לפנינו שאלות כבדות משקל

ירי� כלכלית שנותנת חופש מרבי ליוזמה חופשית ומצד שני אינה מאפשרת לעש

. כיצד הופכי� את המשא ומת� המסחרי לדבר בעל ער� מוסרי. לעשוק את העניי�

כיצד בוני� מערכת סוציאלית שמצד אחד מסייעת לחלשי� ומצד שני אינה נותנת 

אול� כדי , התורה נותנת לנו כיווני�. לגיטימציה לבטלנות על חשבו� הציבור

כמת הכלכלה והסוציולוגיה כדי להגשי� את החזו� עלינו להעמיק ה� בתורה וה� בח

  . לדעת כיצד מיישמי� את ערכי התורה בתנאי ימינו

  

לא רק בשאלות הכלליות התיאורטיות עלינו לעסוק אלא ג� להתמודד ע� 

כיצד ,  כיצד מכיני� תוכנית לאומית להפחתת תאונות הדרכי�.מעשיותשאלות 

היה פחות מכבידה כיצד יוצרי� מערכת ענישה שת, בוני� כבישי� בטוחי� יותר

  . ויותר יעילה

וזאת , תו� כדי הפחתת תשלומי ההורי�, כיצד משביחי� את מערכת החינו�

אבל בטוחני שא� נתמודד ע� מכלול , זה נראה קשה. בלא לפגוע בתנאיו של המורה

נצליח לשפר , בלי לקבל את הנורמות הרווחות כדבר שלא נית� לשנותו, השאלות

כלומר , סור מרע ועשה טוב, שני המהלכי� האלה יחד .מאוד את מערכת החינו�

יאפשרו לנו בתהלי� הדרגתי להחלי� את , והצבת חלופות טובות יותרהרע ביקורת 

  .האליטות השליטות לטובת עמנו וערי אלוקינו
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  התעצמות פנימית

 .הע� והאר�, היסוד לכל זה מבוסס על התעצמות פנימית של נאמני התורה

יש , לפני� או לאחור, נטתה להיגרר ימינה או שמאלהמקבוצה שפעמי� רבות 

לא מפני שאנו מעריצי� את הגנרלי� או כדי למצוא  .להעצי� את העמדה הרוחנית

ולכ� לא נרתע . אלא מפני המצווה שבזה, ח� בעיני הציבור החילוני נתגייס לצבא

 לא .מלבקר את המדיניות הביטחונית כי ג� אמירת הביקורת כדי לתק� היא מצווה

אלא נקיימ� , נקיי� את חוקי המדינה כדי להוכיח למישהו שאנו נאמני� למדינה

 לא �אול� א� יהיו החוקי� סותרי� את דברי התורה , מפני שההלכה מחייבת זו

לש� כ� עלינו , ונזכור תמיד שעלינו לחתור להשבת שופטינו כבראשונה. נקיימ�

   .לע� ולאר�, לבקר את בתי המשפט שמנוכרי� לתורה

  חירות

 .שרק על ידה נית� לבקר וליצור, ההתעצמות הפנימית קשורה בתכונת החירות

לחנ� את הילדי� , מתו� חירות מהשפעות זרות אפשר לבנות את חיי המשפחה

על ידי . מתו� חירות ממותרות אפשר לחסו� ולהתבסס מבחינה כלכלית. לתפארה

, טובי� והגשמת אידיאלי�כ� נגיע למצב הראוי שבו הכס� הוא כלי עזר למעשי� 

כשנזכה לחיות באמת על  .שבעטיה לעול� אי� מוצאי� מנוח, ולא מטרה בפני עצמה

חיי� שיש בה� איזו� נכו� בי� הרוח , חיי� של שליחות לתק� עול�, פי התורה

חוס� כלכלי ושמחת , חיי משפחה עשירי� באהבה ואמונה והפריה הדדית, והמעש

וכל ישראל יבחרו בחיי� ,  בדר� התורה זוכי� לחיי�ידעו הכל כי ההולכי�, חיי�

  . לנו כאשר נשבע לאבותינו' וייטיב ה, ויירשו את האר� הטובה', וישובו אל ה

  

  .יהי רצו� שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה

 



 

 



  ? מי הכשיל את המאבק

  ? כיצד צומחי� מנהיגי�

  ? מאיפה האופטימיות

  ? מה הקשר בי� זקיפות קומה לאחדות

  . יוצאי� לדר� חדשה

  

  

  אסופת מאמרי� בעקבות גירוש היהודי� 

  מגוש קטי� ומצפו� השומרו�

  

  מאת הרב אליעזר מלמד

  ורב היישוב' הר ברכה'ראש ישיבת ההסדר 
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