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 טבש ירא ברה                ה"ב
 

 "םייתד-םינויצ רובע בותכ ך"נתה"
"The Tanach Addresses Religious-Zionists" 

 
 ,הרותב םירפוסמה ,םינושארה תורודב םילכתסמ ונא -ב המחלמה תורוא ,קוק ה"יארה .1
 םיסחיתמ ונאש םילודגה םה םהו – ,המחלמב םיקוסע ויהש תורודה םתוא ,םיבותכבו םיאיבנב
 .תימינפ הרכהב התיה 'ד תמחלמ ,המואה םויק ,םמויק תמחלמ ...שדק-תלדגו תודידיב םהילא
 אל תומלצ איגב ךלא יכ םג" ,ערה ןמ רוסלו בוטב רחבל ךשחה קמעב ועדיו םחורב ויה םיזיזע
 ,הל םיקקוש ךכ-לכ ונאש תינחורה העפוהה לכב וננה ,םהילא םיננובתמ ונאשכ ."ער אריא
 ךותמו ,םברקב ןכשש ,קצומהו ןתיאה ,שובגהו בוטחה םייחה חכל ,םצומאל םיקקותשמ
 ונב תויחל תורזוח תוקזחה תומשנה ןתואו ,ןדעתמ ונתרובג-חכו ץמאתמ ינחורה ונחכ ,וז הקושת
 .םלוע ימיכ
 

 - הילע םיצבור ןאצ ירדע השלש םש הנהו הדשב ראב הנהו אריו -ב ,טכ קרפ תישארב ,ן"במר .2
 פ"ע( זוע ןתת ותאריו ,)אל ,מ והיעשי( חכ ופילחי 'ה יווק יכ ונעידוהל הזה רופסב בותכה ךיראי

 הילא םיכירצ ויה רשא ןבאה ודבל לגיו ,ףיע אוהו ךרדה ןמ אב וניבא בקעי הנה יכ ,)טכ ,י ילשמ
 םילוכי םניא הילע םיצבור םלכ םירמושו םיבר םיעור םהל רשא ןאצ ירדע 'גו ,םיעורה לכ
 :ללכ העינהל
 

 ברו התא םיתמ היחמ 'ד םלועל רובג התא" רמא -הל ,ד רמאמ ,םירקיעה רפס ,ובלא י"ר .3
 תרובגכ ךתרובג ןיאו לכשה לצא ותואיצמ רייוציש רבד לכ לע לוכיו רובג התא רמולכ ,"עישוהל
 תא תויחהל" איהש ךפהב י"שה תרובגו םייחה תא תימהל איה ו"ב תרובג יכ ,םדו רשב
 ,ךפהב אוה י"שה תרובגו ,םעינכהלו םישנאה תא ליפשהל איה םדו רשב תרובג יכ ...."םיתמה
 אפור" אוהש ךפהב י"שהו ,אילחהלו עוצפלו תוכהל ו"ב תרובג ןכו ,"םילפונ ךמוס" אוהש
 ."םילוח
 

 חי-זי ,ח קרפ םירבד .4
 חכ ךל ןתנה אוה יכ ךיהל-א 'ה תא תרכזו :הזה ליחה תא יל השע ידי םצעו יחכ ךבבלב תרמאו
 .הזה םויכ ךיתבאל עבשנ רשא ותירב תא םיקה ןעמל ליח תושעל
  

 די -גי ,ד רתסא .5
 םא יכ .םידוהיה לכמ ךלמה תיב טלמהל ךשפנב ימדת לא :רתסא לא בישהל יכדרמ רמאיו

 ודבאת ךיבא תיבו תאו רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור תאזה תעב ישירחת שרחה
 .תוכלמל תעגה תאזכ תעל םא עדוי ימו
 

  וס 'מע ,א שדוקה תורוא ,קוק ה"יארה .6
 אלמ היהיש ץמאתהל ךירצ םדאה םא יכ ,ינפוגה חכה תדמ תא אלמל לוכי יעבטה לכשה ןיא
 יריכמ לש ללכה יפ לע ,ויכרע תרובגת לכב וילע לוחל לכשה לכויש ידכ ,ינפוג ץמואו םייח חכ
 ...אירב ףוגב האירב שפנ ,עבטה
 

 וט קרפ ,א קלח ,םיכובנ הרומ ,ם"במר .7
  .ֹוּב םיִדְרֹיְו םיִלֹע ,םיִהIֱא יֵכֲאְלַמ הֵּנִהְו ;הָמְיָמָּׁשַה ַעיִּגַמ ,ֹוׁשֹארְו ,הָצְרַא בָּצֻמ םָּלֻס הֵּנִהְו ,םIֲחַּיַו"
 ינפל הילעה ,"םידרויו םילוע" ורמא םכוחמ המכו .)גי-בי ,חכ תישארב( "...ויָלָע בָּצִנ 'ה הֵּנִהְו
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 ןמ וילע לצאנש המב הדיריה היהת ,םלוסב תומייוסמ תולעמל העגההו הילעה רחא יכ ,הדיריה
 .םדומילו ץראה ישנא תגהנהל הווצמה
 

 ,ב 'רב( "הדשה חיש לכו" ביתכדכ - "הדשב חושל קחצי אציו" ינוקזח ,ם"בשר ,דכ תישארב .8
 .וילעופ יניינע תוארלו תונליא תעטל רמולכ )ה
 :בקעי תא תבהא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו )חכ( הכ תישארב .9

 :'ה והכרביו םירעש האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו )בי( וכ תישארב .10
 יל השעו )ד( :דיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו ךילת ךילכ אנ אש התעו )ג( זכ תישארב .11
 ךיבאל תאבהו )י( :תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ
 ינב הז התאה ינב ךשמאו אנ השג בקעי לא קחצי רמאיו )אכ( :ותומ ינפל ךכרבי רשא רבעב לכאו
 )גכ( :ושע ידי םידיהו בקעי לוק לקה רמאיו והשמיו ויבא קחצי לא בקעי שגיו )בכ( :אל םא ושע
 :ינא רמאיו ושע ינב הז התא רמאיו )דכ( :והכרביו תרעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה יכ וריכה אלו
 )וכ( :תשיו ןיי ול אביו לכאיו ול שגיו ישפנ ךכרבת ןעמל ינב דיצמ הלכאו יל השגה רמאיו )הכ(
 והכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו )זכ( :ינב יל הקשו אנ השג ויבא קחצי וילא רמאיו
 ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו )חכ( :'ה וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר האר רמאיו
 ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הוה םימאל ךל וחתשיו םימע ךודבעי )טכ( :שריתו ןגד ברו

 :ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא
 

 ול הכוס ,רפוס םתח ישודיח ,רפוס מ"רה .12
 הדובעהש ןייורש לארשי בורו י"אב אלא ךנגד תפסאו ארקמ רמא אל ימנ לעאמשי יבר ד"עלנ
 תפסאו הרותה התויצ הז לעו ,םישודקה היתוריפ איצוהלו י"א בושיי םושמ הוצמ הפוג עקרקב
 ינאש ינפמ ןיליפת חינא אל רמאת ולאכו .הוצמ םושמ הלילה םירועשה ןרוג הרוז זעובו ךנגד
 יראש וליפא רשפאו ,הרותה קסע ינפמ ינגד ףוסאא אל רמאי אל ימנ יכה הרותב קסוע
 תומוא ןיב ה"ועב םירזופמ ונאשכ לבא .הוצמ ללכב לכה םלועה בושיי םהב שיש תויונמוא
 הז לעו .י"בשרל לאעמשי 'ר הדומ ,ןברוח 'ה תדובע ףיסומ בושיי םלועה הברמש לכו ,םלועה
 יניאו םלועבש תויונמוא לכ ינא חינמ )א"ע בפ( ןישודיק ףוס 'ינתמב יארוהנ 'ר לע םיכמוס ונא
 .ל"נכו ל"חב ונייה הרות אלא ינב דמלמ
 

 ונתרות ןתמ ןמז םירוכיבה םוי ה"יארה ירמאמ .13
 םרוג קר םימעה לכ לצא איה אלה ,תואלקחה ,ישארה דוסיה ,ץראה ןינב .םידעוצ ונא האלהו
 ויכרע לכו ,ותפשו ,וצראו ,םישדק שדק אוה ולוכ ולש אשונה רשא םעה לבא ,טושפ ינויח ילכלכ
 לכבו ,ולכ םוקיה לכו תוישונאה לכ לש שדוקה יוטב תא אלממ ולוכ אוה יכ ,םה שדוק םלכ
 הלוכ ותואלקח םג ירה ,ויעטמ עזגמ םיפנע םא יכ םניא הכרבל םיחלתשמ שדק רוא יוקש םוקמ
 ,ריצקה תישאר תגיגחש הז ידי לע אוה טלבומ יאלקחה דוסיבש הזה שדוקהו ,שדוק תגופס איה
 ,רובצ ןברק אוה ומע שדוקמה ןברקהו ,הנוילע רתויה שדוקה תדובע תגרדמל אוה הלוע ,רמועה
 .תבשה תא החודש
 

 ב ,ג הבר םירישה ריש .14
 ,הניכשהמ ץראב יונפ םוקמ ןיאש ךדמלל ...?רחא ןליאמ אלו הנסה ךותמ ה"בקה רבד המל
 .ומע רבדמ היה הנסה ךותב וליפאש
 

  וס -דס ,ב רמאמ ,ירזוכה רפס ,יולה הדוהי 'ר .15
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 תוינוימדהו תויתימאה תומכחהמ המכח םהמ םלעת אלש םיווצמ ויה ןירדהנסהו :רבחה רמא
 ,םימכח םינקז םיעבש רידת ואצמי ךיאו .םיעדוי ויה תונושלהו םיפושכהש דע ,תוימכסההו

 ויתחת רחא דומעי ,דחא ןקז תומיש תעבו ,המואב תומייק תוטשפתמ תומכחה הנייהת אל םא
 םהילא םיכירצ םהמ ,תויעבטה :הרותב םהילא םיכירצ םלוכו ,הז היהי אל ךיאו .והומכ
 םיאלכ( וינימו חמצה תרכהבו ,הלרעהו תיעיבשהמ רהזיהלו םיאלכה תעדל ,ץראה תדובעב
 רתוי איה רשא תופרטה תעידיו ...ןימב ןימ ברעתי אלו וילע וארבנש המ לע וראשייש ידכ ,)א"פ
 טעמבו ,התמה תליכאמ קיחרהל ,םייחה יתיממ תעידימ וטסירא ותוא רכזש המ לכמ הקד
 ינימ תלדבהו ,ןברק םייואר ןניאש ,תומהבה ימומו ...תאזה המכחה ןמ ונידיב ראשנ רשא
 לוכי םדו רשב ןיאש המ ,םהה תומכחה יקלחבו ,תודנה יפקה ]תומכו[ ,השיאלו שיאל תוביזה
 ...העודיה רוביעה ןכות ...םתוכילהו םילגלגה תמכחבו ...יקולא רזע ילבמ ותרבס ךרדב וילע
 ,המלש תמכחב רמאת המו ...יול ינב םהו ,םעבש םילודגה לע םתוא תדמעמו םינוגינה תקלחמ
 קיתעהל וילא םיאב םלועה ישנא ויהו ,יעבטו ילכשו יקולא חוכב תומכחה לכ לע רביד רבכו

 ...תומואה לא ותמכח
 

 ב"ע גל תבש תכסמ .16
 ןאמ :רמא ,אתרעמד אחתיפא םקו והילא אתא .אתרעמב ינש רסירת ]ונבו י"בשר[ ובתיא
 ןיחינמ :רמא ,יערזו יברכ אקד ישניא וזח .וקפנ ?היתרזג ליטבו רסיק תימד יחוי רבל היעדול
 :םהל הרמאו לוק תב התצי .ףרשנ דימ - ןהיניע ןינתונש םוקמ לכ !העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח
 !םכתרעמל ורזיח ?םתאצי ימלוע בירחהל
 

 אלש המ ,ומלוע םע אוה-ךורב-שודקה השע הקדצ -ב ,ה קרפ ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .17
 אלו דחא רודב אל ,תחא ץראב אל ,דחא םעב אלו דחא שיאב אל ,דחא םוקמב תונורשכה לכ ןתנ
 ,ילאדיא רתויה ךשומה חכ אוהש ,תומלשה חרכהו ,תונורשכה םה םירזפמ םא-יכ ,דחא םלועב
 'ד היהי – אוהה םויב היהו ,םלועב אובל תחרכמה ,הממורמה תודחאה ירחא ךשמהל םרוגה אוה
  .דחא ומשו דחא
 

  חכ - הללכהו הלדבה ,טלת 'מע ,ב שדוקה תורוא ,קוק ה"יארה .18
  ...רבחמה וקו ,לידבמה וק ,טרפהו ללכה תכרדהב ונינפל םירבוע םיוק ינש .א
  ...התוללכב ןה תולולכ ,ןה תוזונג הללכהו תורבחתה וז הלדבה לש הקמע ךותב לבא .ב
 ,הסגה הללכההמ ךפיהל ,תורבחתה תנמ לע הדרפה ,שדוקה ךרד לכב 'ד תלחנ איה תאזו .ג

 לכ ףוסו .יליצאו ינחור דוה לכ תא תדבאמו ,תחא הליבחב לכה דגאל תרמואו תולודג תרבדמה
 הירב לכ לש הדחוימה הסגה הבהאהו ,לולצה תעדה רוא רכענ םייחה תכשחה ידי לע ףוס
 ארטס .העשפ דבוכמ רוכישכ עונת הלוכ ץראהו ,דרפתמ לכהש דע ,המהוזמ תישענו תרבגתמ
 םשו ,ארוביחב ,םייסו אדוריפב ירש השודקד ארטסו ,אדוריפב םייסו ארוביחב ירש ארחא
  .םולש ירקיא היפוג
 

 חק 'מע -"רודה" רמאמ /ןאצה יבקעו רקיה רדא ,קוק ה"יארה .19
 אפצוח" הזמ רבעמ יכ אצמנ ...אשנו הלענ םג לבא אוה יארפ ,אוה בבוש ,הזה רודה אוה רזומ
 ילאידיאהו יעדמה חכה ...הז תמועלו ,"וניבלי םינקז ינפ םירענ ,ויבאמ שיבתמ ןבה ןיא ,אגשי
  ...הלועו ץרופ
 

    SONS         FATHERS         RAV KOOK 
   Zionist            Religious              Return to the 
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   Modern               conservative            Original Torah 
            X Aliya 
            X Jewish State 
            X Army 
            X Hebrew 
            X Labor 
            X Socialism 
            X Culture 
            X Secular Studies 

 
 םעוה" - ,הרותה בחרמבש תעדהו שגרה ידוסי לש םדומלתב הדובעה טועימ ינפמ -םש .20

 .וכרעמ הברה לפש אוה לכהש ול המדנש דע )א ,ד הכיא( "בוטה םתכה אנושו בהז
 

 אכ 'מע ,המדקה / החמש םינבה םא ,לטכייט רכששי ברה .21
 תמחמ ,ץראה ןינב לש הזה לעפמה סאמנל היה יניעב םגש ,יאטח תא ריכזאו תמאה לע הדואו

 יתייה דורט יכ ללכ הזב יתניינעתה אלו ךכ יבלב שרשנו ,םתס םידרח הברהמ ןכ יתעמשש
 הזה לחה תולגב וניקלש רחא קרו ...ת"ושבו ת"פגב םירוביח רבחלו םידימלת דומילב אסריגב
 ,רמואו הדומ ינאו .הזל ודגנתה רשא דיבו ידיב התיה תועטש יניע 'ה ריאהו וז הכלהב יתנייע
 - םכל יתרמאש םירבד :ורמאו ודוהש ,ל"ז ונימכח ילודג המכמו אברמ ס"שב וניצמש ומכ
 .והייחבש ונייה ןנברד םידומו ,ידיב ויה תועט
 

 לָּכ ^ְב ּוכֲרְבִנְו הָּבְגֶנָו הָנֹפָצְו הָמְדֵקָו הָּמָי ָּתְצַרָפּו ץֶרָאָה רַפֲעַּכ ^ֲעְרַז הָיָהְו -די ,חכ תישארב .22
 .^ֶעְרַזְבּו הָמָדֲאָה תֹחְּפְׁשִמ

 ּוהֵעָקְתִּיַו הֶּבְרַאָה תֶא אָּׂשִּיַו דֹאְמ קָזָח ]יברעמ חור :י"שר[ םָי ַחּור 'ה dֹפֲהַּיַו -טי ,י תומש .23
 .םִיָרְצִמ לּובְּג לֹכְּב דָחֶא הֶּבְרַא רַאְׁשִנ ֹאל ףּוּס הָּמָי

 .ןֵּדְרַּיַל רֶבֵעֵמ ,ּונֵתָלֲחַנ תַּזֻחֲא ּונָּתִאְו ;ןַעָנְּכ ץֶרֶא ,'ה יֵנְפִל םיִצּולֲח רֹבֲעַנ ּונְחַנ -בל ,בל רבדמב .24
 ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ּו֖נְּתִּת םיִ֔רָעֶֽה ׁשIְׁ֣ש ֙תֵאְו ןֵּ֔דְרַּיַל רֶבֵ֣עֵמ ּ֙ונְּתִּת םיִ֗רָעֶה ׁשIְׁ֣ש תֵ֣א -די ,הל קרפ רבדמב .25

 :הָניֶֽיְהִּת טָ֖לְקִמ יֵ֥רָע
  ...ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֖עְּב לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא םיִ֗רָבְּדַה הֶּלֵ֣א - א ,א קרפ םירבד .26
 ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב הֶׁ֖שֹמ םֶ֛כָל ןַ֥תָנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֕אָּב ּו֕בְׁשֵי ֒םֶכיֵנְקִמּו ֘םֶכְּפַט םֶ֣כיֵׁשְנ -די ,א קרפ עשוהי .27

 :םָֽתֹוא םֶּ֖תְרַזֲעַו לִיַ֔חַה יֵ֣רֹוּבִּג לֹּ֚כ םֶ֗כיֵחֲא יֵ֣נְפִל םיִׁ֜שֻמֲח ּו֨רְבַעַּת ֩םֶּתַאְו
 לע םתא ארקיו יתכעמהו ירושגה לובג דע בגרא לבח לכ תא חקל השנמ ןב ריאי -די ,ג םירבד
     .הזה םויה דע ריאי תוח ןשבה תא ומש
 

 הבורש ריעב וליפאו לארשי ץראב םדא הרשי -)ב ,ה וא( ג ,ד הרז הדובע תכסמ אתפסות .82

 לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישיש דמלמ לארשי הלוכש ריעב וליפאו ץראל הצוחב אלו םיוג

  .הרותבש תוצמ

 


