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הוא אשר מעצב את ימינו , הוא אשר חולל את ההיסטוריה היהודית. יש ייעוד יהודי"

  .וכל אשר יתרחש לעתיד לבוא אינו יציר תעתועיו של הגורל העיוור, אלה
במסגרת שקבעה לו ההשגחה הע� היהודי ממלא את תפקידו בהיסטוריה האנושית 

" כל איש ישראל, זקנינו ושוטרינו, שבטינו, ראשינו", כיו� ניצבי� אנו כולנו. העליונה
אלה מאתנו שנבחרו בלי דעת . באחד הרגעי� הגדולי� ביותר של ההיסטוריה היהודית

לחיות בזמני� אלה של אסונות ללא תקדי� וא  של ניסי� ונצחונות בל , שנבחרו
כי הדברי� אשר חזינו וראינו , גופ� ונשמת�, יבי� לחוש בכל נימי נפש�חי, ישוערו

מהתחלת " (אינ� רק פרי המקרה, במו עיננו ואשר חשנו על בשרנו במלוא העוצמה
  .)הספר

  

   ד הייעו	פרק שמיני 

שהיוותה את זר� המחשבה , זוהי אידיאה עתיקה ונשגבה. האידיאה שהצגנו כא� אינה חדשה
ספר . אידיאה אשר טושטשה מאד באחרונה, העיקרי של היהדות לאור� כל ההיסטוריה שלנו

זוהי קריאה להפו� את המדינה . קיו� רציפות יהודיתזה  הוא קריאה לחזור לאותה אידיאה ולמהות יהודית של אמיתות הנותנות טע� ל
   .קריאה לע� ישראל להיות ע� גדול, למדינה יהודית, בה חיי� יהודי�

ע� ישראל אינו מאות� עמי� קטני� . ה� מורמי� ונשאי� מע� וממדינה. ע� ישראל אינו ככל העמי� ומדינת ישראל אינה ככל המדינות
. וחזו� זה לא יתמעט ולא יטושטש, להקרבה עצמית, לקדושה, אנו ע� שנועד לגדולה. עול� וסיבת קיומואלא לב לבו של ה, וחסרי חשיבות

ויהיה נכו� להקרבה עצמת כדי , יבי� מה חשוב באמת, הוא ידחה את התפל; התובע לדחות בינוניות, ע� ישראל נבחר למלא תפקיד גדול
   .להגיע לפסגת הגדולה

   .כי א� מיוחדת ובעלת ייחוד, דינותמדינת ישראל לא תהיה ככל המ

ה� נוהגי� במאורעות כאילו . להכיר בייחוד הע� היהודי והמדינה היהודית, או אי יכולת�, הוא סירוב�, החטא הגדול של מנהיגי המדינה
ורואי� , י� ועקשני� יותרא� כי נבונ, ה� נוהגי� ביהודי� כאילו היו בני ע� רגיל.  יומי והשגור של ההיסטוריה$היו חלק מ� המהל� היו�

ה� מתכחשי� לסגולה המיוחדת והאלוקית של היהודי ומדינתו ומגלי� . בישראל מדינה ככל המדינות ולא מדינה שהוקמה בד� ובעוז רוח
 ,הפחיתו והפכו לחולי� כל מה שהעניקה לנו ההשגחה העליונה לדאבוננו, ראשי המדינה טשטשו. כשמזכירי� זאת באוזניה�, מורת רוח

   .שהע� החל לראות בשיבת ציו� הניסית תהלי� הגירה ותו לא, התוצאה היא. מנהיגינו גזלו מהע� את משמעות הנס הגדול והפחיתו מערכו

עלינו . לקד� את המופתי� של זמננו בהתלהבות ובשמחה הראויי�, בייחודנו, עלינו להכיר בגדולתנו. יש לשנות את הדברי� מיסוד�
, ארצנו תהיה יהודית! הננו ע� גדול ומיוחד החי בתקופה של פדות וגאולה, אכ�: " ההיסטוריה ולומר בנשימה עצורהלהתבונ� בעצמנו בראי

   ."אופיה וערכיה יהיו יהודי�

יש רק יהודי , תימני וישראלי, אי� יהודי אמריקני. להימנע מלטשטש את זהותנו ולהידמות לכל העמי�, עלינו למלא לבנו אהבת ישראל
אמת המידה . אי� לנו נאמנות זולתי ליהדות, אי� לנו בעלי ברית קבועי� לבד מ� היהודי�. ידיעה ומעל הכל עלינו לדאוג לו במצוקתוא ה"בה

   ?הטוב הדבר או רע ליהודי: ואב� הבוח� שלנו ה�

. לה שאורח מחשבת� אינו יהודישמניינ� רב במדינת ישראל של א, ודאי יעוררו את זעמ� של יהודי� מתבוללי�, דברי� רבי� שהובאו כא�
   .אלה החוששי� לחשוב והפוחדי� לדבר,  רבי� יצטרפו אליה�–ה� ירימו זעקת מחאה 

אנו הננו , ללמד ולנהוג כ�, "כ�"מאמונתו העזה ישאב כוח להמשי� ולומר , רבי�" לאו"על היהודי לזכור תמיד כי א  שהוא מוק  אומרי 
   .האמי� באל אחד והל� אחריו,  מהעבר השני– יחיד ובודד –שכל העול� עמד מעבר אחד הוא עמד שבא מעבר לנהר כ, בני אברה� העברי

והיה לו האומ� והעוז להאמי� , היהודי היה תמיד במיעוט. וודאי לא הפוליטיקאי� הזועמי� והעיתונאי� הרעשניי�, הרוב אינו צודק תמיד
   .בסופו של דבר יקבלו את דברי� ויאמינו ג� ה�. תה בצדקת�אלא א� מאמי� א, לא חשוב מה אומרות הבריות. בצדקתו

הדבר בו . כיצד יש לנהוג ולשרת את האלוקי�, עלינו לנהוג כבטוחי� בעצמנו. היהודי אינו צרי� לחשוש מפני חוסר פופולריות ופני� זועמות
לבעל החזו� יש תפקיד . הרוב הגדול כעבור זמ�יעשה , את אשר המיעוט מעז לעשות עכשיו. הופ� מחר לנחלת הרוב, מאמי� המיעוט היו�

   .כאשר יחקה אותו, הוא יחני  לו מחר, וא  שהרוב סוקלו היו�, להדרי� את המיעוט בדר� האמת



דברי� רבי� . שהנהגת המדינה תהיה בידי אלה המאמיני� בערכי� היהודיי�, רבי� היהודי� בישראל המכירי� בצור� בתמורה גדולה
א  כי עדיי� לא הכל חשי� בסכנת , א� הדברי� שלא עשו ואשר יש לעשות� דחופי� וחיוניי� יותר, י המנהיגי� בשלטו�וטובי� נעשו ביד

   .המחדל

היו� המנהיגי� של . כי דבר לא ישתנה, רווחת הרגשה כללית של ציניות ואדישות. אול� ג� המכירי� בצרכי� הדחופי� ה� מיואשי�
   .אגדת הכוח של השלטו� הקיי� משתקת כל רצו� לשינוי. ימשיכו להיות בשלטו� ושו� כוח לא יזיז�

א� הבעלי� , אפילו הוא יודע את בעליו, אינו חייב להחזירו, שהמוצא חפ� ברשות הרבי�, הרבי מקוצק הרהר פע� אחר ההלכה הפסוקה
זהו עונש : "השיב לעצמו, הקשה" ?תחייב את המוצא להחזיר את האבידה לבעליההייתכ� שהתורה הקדושה לא . "נואש זה כבר ממציאתו

   "!לעול� אסור ליהודי לאבד את תקוותו! שהתייאש, על בעליו של החפ�

א� ייעשה מאמ� רעיוני גדול ללמד את אמיתות היהדות , התמורה הגדולה תתרחש. דברי� עשויי� להשתנות מפני שה� חייבי� להשתנות
   .ולהחדיר�

המסורת נותנת הצדקה . עלינו להחדיר בקרבנו גאווה לאומית והבנה כי לאומיות חילונית אי� בה כדי להצדיק את הקיו� היהודי הייחודי
כפי שלא , לא תיתכ� יהדות בלא היסודות הדתיי� שלה.  אומה–היהדות היא דת , אי� לדבר על יהדות בלי לחבר דת ואומה, ללאומיות

   .החטא הגדול של המחנה הדתי נעו� בצמצו� מושג הדת. ת הלאומיי� שלהתיתכ� בלא היסודו

חוקי אישות , כשרות, שלפי מושגיה� כוללי� רק שמירת השבת" דתיות"החילוניי� סבורי� כי המנהיגי� הדתיי� מתענייני� רק בשאלות 
   .וכיוצא באלה

המנהיגות הדתית אינה עומדת בחזית המלחמה .  שהוא מבי� אות�כפי, "לאומיות"החילוני לא יקשר חוגי� דתיי� ע� מאבק על שאלות 
ההפרדה בי� נושאי� . או מאבק נגד החזרת השטחי� המשוחררי� ומלחמה בטרור הערבי, למע� יהדות ברית המועצות ומדינות ערב

   .המחנה הדתי צמצ� במו ידיו את מהותה של היהדות. היא סילו  היהדות האמיתית" לאומיי�"ו" דתיי�"

ליהדות בברית המועצות ובארצות ערב , דאגתו של שומר המצוות לענייני ביטחו�". לאומי"משמעו להיות יהודי " דתי"להיות יהודי 
,  אומה–עלינו לשוב אל ההגדרה המקורית של היהדות כדת . אינה יכולה להיות פחותה מדאגתו לשמירת שבת, ולשטחי אר� ישראל

   .היהודיהמקיפה את כל תחומי החיי� של 

ה� נוטי� לקבל את גנות . או פאטריוטי� פחות מ� החילוניי�, כי הינ� לאומיי� פחות, יהודי� דתיי� חייבי� להתנער מתסבי� הנחיתות
הגיעה . אומה היא הדר� היהודית$כי דרכה של דת, עליה� לפתח גאווה עצמית והכרה ברורה, די בכ�, דתיי� המקצועיי�$הסרק של האנטי

יהדות המנהיגה את הע� בכל . אשר תפעל לא רק כמתגוננת אלא א  כיוצרת פעלתנית, לאומית דינאמית וגאה$ יהדות דתיתהעת  לעצב
שבאה , האומה היהודית: לאומיי� בגלוי ובבטחה$יש לסכ� וללמד את אומת הערכי� הדתיי�. הזוכה לכבוד ולהערצה, תחומי החיי�

   .בעל ייעוד נצחי ללמוד את התורה ולקיימה, מיוחד ונבדל, א ע� נבחרהי, דת אלוקית$לעול� במעמד הר סיני כאומה

להקריב עצמו , כל יהודי חייב להיות חדור אהבת ישראל; כל יהודי הוא עצ� מבשרו של אחיו; זוהי אומה מלוכדת בקשר נצחי בל יינתק
   .מעמדות כוזבתאחדות ישראל אינה נפגמת ואינה מתפלגת על ידי מלחמת . למע� אחיו הנתו� במצוקה

לע� היהודי הזכות . המדינה היהודית שומרת על הע� היהודי בכל מקו� הימצאו. לאינטרסי� היהודיי� יש עדיפות על כל אינטרס אחר
מדינת ישראל חייבת ללמד את אזרחיה משמעותה . בכל שעה שתזדקק לכ�, ולה הזכות לתבוע ממנו עזרה, לתבוע מ� המדינה לבוא לעזרתו

   .עליה לגשר בי� קבוצות יריבות ועויינות. צדק חברתי ובתוהו ובוהו של ערכי�$באי, על ידי מלחמה בעוני,  ישראלשל אהבת

להחדיר ; מדינת ישראל חייבת ללמד את בני הנוער כי ה� חלק מ� הע� היהודי ושייכות� זו קודמת לשייכות� לאר� ישראל או לעצמ�
   .מורשתהבה� את השגב והטוהר שבמסורת היהודית ו

   .ככל המדינות האחרות, מדינת ישראל חייבת להיות יהודית באופייה ובמדיניותה ולא להידמות למדינה חילונית

   .ע� ישראל ומדינת ישראל ה� תופעות נצחיות ולא משתנות, אר� ישראל

מוטלת עלינו חובה להמשי� ,  אזאול� עד. להקי� מדינה שתהיה אור לגויי�, המשיח יבוא וישיב את הע� לארצו? מה יהיה הסו 
מוב� על כ� שיש צור� בהקמת ליגה להגנה יהודית . ע� התורה, להגיע אל מהותנו היהודית ולמלא את תפקידנו כע� סגולה, להתקיי�
   !ליגה שתתבע מדיניות של הגנה פיזית על יהודי�, רוחנית

   .הלעג והקלס של החלקלקי� והבערי�מה� על ידי , או נורחק, בל נרחק. בל נבוש בתפקידנו ובמשימתנו

? התהיה ישראל מדינה יהודית א� לאו: אול� הבה נכריז בגלוי כי כולנו ניצבי� בפני השאלה המכרעת. עלינו לאהוב איש את אחיו ויהי מה
   .סיפוק ושמחה באתגר זה, עלינו להיות חדורי� גאווה, נהפו� הוא? היש להתבייש בכ�

  ...." ומה נעי� גורלנו ומה יפה ירושתנו,מה טוב חלקנו, אשרינו"


