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"Yom HaAtzma'ut- What are We Really Celebrating?
7 Perspectives on the Religious View of a
Non-Religious State of Israel
 רמב"ם ריש הלכות חנוכה פרק ג הלכה א.1
,בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות
 וצר להם לישראל,ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות
להי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני-מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם א
חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות
.לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני
1. Rambam, Chanukah, 3, 1
In the period of the second Temple, the kings of Greece issued decrees against the Jews,
invalidated their religion, and did not allow them to observe Torah and mitzvot. They
confiscated their money and their daughters, and they broke into the sanctuary and
defiled the pure. And the Jews suffered greatly, and they were very intensely pressured.
Until the G-d of their fathers had mercy on them and rescued them from their hands and
saved them, and the sons of Chashmonai the high priests, rose up and killed them (the
Greeks) and saved the Jews from their hands, and they appointed a king from the priests,
and Jewish sovereignty returned for more than 200 years until the destruction of the
second Temple.
 סימן עז, מאמר שלש שבועות, ויואל משה, ר"י טייטלבוים )האדמו"ר מסאטמאר.2
 מ"מ אם לוקחים,ואף אם יהיו כל חברי הממשלה כולם אהובים כולם ברורים אף כתנאים ואמוראים
. הממשלה והחירות מעצמם ט ר ם ש ה ג י ע ה ז מ ן ה ו י ד ח י ק ת ה ק ץ ש ה י א כ פ י ר ה ב ת ו ה " ק ו ב א מ ו נ ה
2. Satmar Rebbe: And even if all of the government ministers were righteous like the
Tannaim and Ammoraim, nevertheless if they take sovereignty and independence on their
own before its time, it is “pushing the time” which is heresy against the Torah and faith.
 ג, יומא א, פירוש המשניות, רמב"ם.3
 והמלכים לא היו הולכים לפי,אבל במקדש שני שהיו בו כל הענינים בלתי מושלמים כמו שידעת
...המסורת הישרה
3. But in the Second Beit HaMikdash, where everything was incomplete, as is common
knowledge, and the kings did not follow the proper traditions…
- לא תעשה שסב, ספר המצוות, רמב"ם.4
 אמנם המלכות לבד כבר ידעת מספרי הנבואה שזכה בה...( טו,"לא תוכל לתת עליך איש נכרי" )דב' יז
דוד וכן זרעו אחריו עד סוף כל הדורות אין מלך למי שיאמין תורת משה אדון כל הנביאים אלא מזרע
 כמו שכל זרע אחר, וכל מי שהוא מזולת זה הזרע הנכבד לענין מלכות נכרי קרינא ביה,שלמה לבד
. וזה מבואר אין ספק בו,בלתי זרע אהרן לענין עבודה זר קרינא ביה
4. Rambam, Sefer Hamitzvot, neg.362- “You shall not take a foreigner (as king)”…
David inherited the kingdom, as did his descendants forever, there is no king for anyone
who believes in the Torah of Moshe the master of all prophets, but from the sons of
Shlomo alone, and anyone who is not from this honorable family is considered “a
foreigner” regarding the kingship, just as any other family not from Aharon is considered
“a foreigner” regarding the service (in the Mikdash), and this is clear without any doubts.
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 .4רמב"ן ,פירוש על התורה ,בראשית מט ,י" -לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו"
ולפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם
ומעבירים נחלה ,והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבעם ,ואמר 'ואענה את זרע
דוד למען זאת אך לא כל הימים' )מל"א יא( ,וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים
מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם ...וזה היה עונש
החשמונאים שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל,
ואעפ"כ נענשו עונש גדול כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם
והצלחתם ,נפלו ביד אויביהם בחרב ...ולפיכך ,אע"פ שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים
כפי צורך השעה אין מושחים אותן שלא יהיה עליהם הוד מלכות ,אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו.
4. Ramban, Breishit, 49, 10- In my opinion the kings who ruled over Israel from the
other tribes after David, transgressed the words of Ya’akov and “stole” the inheritance
(from Yehuda)… when they appointed dynasties from other tribes… and this is why the
Maccabees were punished, for ruling during the second Mikdash, for they were really
righteous… and nevertheless the 4 sons (of Matityahu) who ruled successively… were
killed by the enemy… Therefore, even though Israel can appoint a king from the other
tribes when necessary, you can’t anoint them, so they shouldn’t have the glory of kings,
but should be like judges and rulers.
 .5ספר מקבים א) -ט ,ל-לא( אחרי אשר מת יהודה אחיך ...ועתה בחרנו בך )יונתן( היום להיות לנו
לשר ולראש) ...ט ,עג( -ויחל יונתן לשפוט את העם ויבער את הרשעים מישראל) ...י ,לח( -ולא ישמעו
לשלטון אחר כי אם לכהן הגדול) .יג ,ח( -ויענו בקול גדול לאמר אתה )שמעון( נשיאנו תחת יהודה
ויונתן אחיך )יד ,יז( -וכשמעם כי שמעון היה כהן גדול תחתיו והוא שליט הארץ והערים אשר בה...
5. Book of Maccabees- “After Yehuda your brother died… we have chosen you to be our
minister and head… And Yonatan judged the nation… And they shall not listen to any
…other leadership… You (Shimon) are our president… and he was the ruler in the land
 .6אגרות הרמבם ,עמ' סד-סה
אפילו היו שתי מדינות מישראל ,אחת מהן יותר טובה במעשיה ובמנהגותיה ויותר מדקדקת ונכנעת
למצות מן האחרת ,שחייב ירא ד' לצאת מאותה שמעשיה אינם כל כך נכונים לאותה מדינה טובה...
אבל אם היה המקום מן הגויים -ישראל העומד שם ,על אחת כמה וכמה ,שהוא חייב לצאת מאותו
מקום וללכת למקום טוב.
6. Letters of the Rambam, p. 64- 65
Even if there were to be two Jewish states, and one of them has better deeds and is more
precise in their performance of mitzvot than the other - a G-d fearing person is obliged to
leave that whose actions are worse and move to the superior state... This is true even
when there are two Jewish states. But, if the place is amongst non-Jews, how much more
so that a Jew who lives there is obligated to leave and go to a good place.
 .7אגרת רב חסדאי אבן שפרוט ,למלך הכוזרי ,עמ' ג
 ...ואילו ידעתי כי נכון הדבר ,הייתי מואס בכבודי ועוזב גדולתי ...והייתי הולך מהר אל גבעה בים
וביבשה עד בואי אל המקום אשר אדוני המלך...
7. Letter of R. Chasdai ibn Shiprut, p. 3
For if I knew that it is correct (that there is a Kuzarian Jewish State), I would be revolted
with my honor and abandon my high post… and hasten over the mountains, oceans, and
dry land, until I arrive to your kingdom".
 .8השגות הרמב"ן לספר המצוות עשין ד
מצוה רביעית :שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב
ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה .והוא אמרו להם )במדבר לג ,נג( והורשתם את הארץ
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וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ ...ופירט אותה להם במצוה זו
כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר "ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף
הים וגו'" .שלא יניחו ממנה מקום ...מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה ...אם כן היא מצות עשה
לדורות.
8. Ramban, Sefer HaMitzvot, no. 4
We are commanded to inherit the Land that G-d gave to our forefathers, to Avraham,
Yitzchak and Ya’acov, and not to leave it in the hands of the other nations or to desolation.
And He said to them: ‘and you should inherit the Land and settle in it, because I have given
you the Land to inherit.'… And the Torah details this mitzvah in her exact borders, “From the
mountain of Emori… the Negev, the (Great) Sea…”. This is what our rabbis call
…)milchemet… chova (an obligatory war) as the war of Yehoshua to conquer (Israel
understand, that this mitzvah is to conquer... is a positive mitzva for every generation.
 .9שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תקסא ,א
הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר :ערי קדשך היו מדבר ,וקורע.
 .10משנה ברורה ,ב  -בחורבנן  -אפילו יושבין בהן ישראל כיון שהישמעאלים מושלים עליהם מקרי
ב ח ו ר ב נ ן.
9. Shulchan Aruch, Orach Chaim 561, 1
One who sees the cities of Judea in their destruction must say: “your holy cites have
become desert(ed)”, and tear his clothes.
10. Mishna Brura, ibid, 2- Even if Jews live there, they are considered to be "in their
destruction", because Arabs rule over them.
 .11רמב"ם הלכות תשובה פרק ט ,ב
ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל ,וכבר אמרו חכמים
הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד] .ח ,ז :שתשוב הממשלה
לישראל[.
11. Rambam, Tshuva 9, 2- The only difference between the days of Mashiach and this
world, is (our) servitude to other kingdoms [8, 7, the government will return to Israel].
 .12מהר"ל ,גבורות ה' ,פ' יח
ולעתיד ,מלכות המשיח שתתחדש מלכות חדשה היא יוצאה מן המלכות הראשונה שלפני זה .וזה כי
מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדריגה א-להית פנימית היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה ...וכן
תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה ,עד שהפרי גדול ...נפסדה הקליפה מכח גידול
הפרי ,שכל דבר שיש לו מדריגה פנימית הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו.
12. Maharal, G’vurot Hashem, ch. 18
And in the future, the messianic kingdom which will be re-established, will be a new
kingdom, which will come out of the previous kingdom that preceded it. This is because
the holy kingdom of Israel, which has an inherently G-dly level, will grow from within an
unholy kingdom.
 .13מיכה ד ,ח ,ופירוש המלבי"ם
ואתה מגדל עדר עופל בת ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם.
ו א ת ה מ ג ד ל ע ד ר  -מסב פניו אל הר ציון הנזכר ,אומר אליו ,אתה הר ציון ,שאתה מגדל של העדר הלז
שהוא עדר הצאן הצולעה והנדחה ,תחלה תהיה כמגדל של צאן ,ואח"כ תהיה עופל  -שהוא מבצר חזק,
ומפרש שזה יהיה בשלש מדרגות ,תחלה בת ציון עדיך תאתה  -שהגליות יתחילו להתקבץ ...ואח"כ
ובאה הממשלה הראשונה  -תבוא ממשלה קטנה ,שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו
לישראל בימים הראשונים לפני מלוך מלך לבני ישראל שהיה להם שופטים מנהיגים אותם ,ואח"כ
ת ב א ממלכת ל ב ת י ר ו ש ל י ם  -י ה י ה ל ה ם מ ל כ ו ת ק ב ו ע ש ה ו א מ ל כ ו ת ב " ד  ,ש א ח " כ י מ ל ו ך ה מ ל ך ה מ ש י ח
בממלכה קבועה.
13. Micha 4, 8, Malbim
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“And you, barn of the flock, fortress of the daughter of Zion, your flock will return to
you, and the first government will arrive, the kingdom of the daughter of Yrushalayim.”
Redemption will come in three stages… symbolized by the transition from a small "barn"
to a majestic "fortress", as follows:
a. In the beginning “daughter of Zion your flock will return to you” - that the exiles
will begin to be gathered. Afterwards:
b. “and the first kingdom will arrive” - a small government will be set up, which
has a small amount of rule and leadership, just as the Jews had in the early days
before they had a king, when they had judges leading them. After that:
c. there will be a “kingdom of the daughter of Yerushalayim” - they will have an
eternal kingdom, that of the house of David, the king of mashiach will rule over this
permanent kingdom
 יחזקאל לו.14
( )כא: עם ה' אלה ומארצו יצאו:)כ( ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם
 )כב( לכן אמר לבית ישראל כה:ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה
אמר ה ' א ל ק י ם לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם
' )כג( וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאם ה:שם
 )כד( ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי:אלקים בהקדשי בכם לעיניהם
 ) כ ה ( ו ז ר ק ת י ע ל י כ ם מ י ם ט ה ו ר י ם ו ט ה ר ת ם מ כ ל ט מ א ו ת י כ ם ו מ כ ל ג ל ו ל י כ ם:אתכם אל אדמתכם
 אומרים השבאין הרי אלו עם ה' ולא היה לו יכולת להצילן במדרש- שם, רש"י.15 :אטהר אתכם
' עם ה: השפילו את כבודי ומהו החילול באמור אויביהם עליהם-  ויחללו את שם קדשי.איכה רבתי
:אלה ומארצו יצאו ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו
14. Yechezkel 36, 20- 25
And they came to the nations, and they defiled My Name when they are told: “This is Gd's nation? And they were exiled from their Land!" But I had pity for My holy Name,
which the house of Israel had profaned among the nations... Therefore say to the house of
Israel: Thus said the L-rd G-d: “I do not do this for your sake, Israel, but for My holy
Name, which you have profaned among the nations. And I will sanctify My great Name,
which has been profaned among the nations, which ye have profaned among them; and
the nations shall know that I am the L-rd, says the Lord G-d, when I shall be sanctified in
you before their eyes. For I will take you from among the nations, and gather you out of
all the countries, and will bring you into your own Land. And I will sprinkle pure water
upon you, and you shall be pure; from all your impurity, and from all your idols, will I
cleanse you. 15. Rashi: They (Israel) humiliated My Honor. How? When their enemies
said about us: their G-d wasn't capable of saving neither His Nation nor His Land!
. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה-  תפילת שמונה עשרה.16
16. Shmoneh Esreh- …and will bring redemption to their descendants, for His Name’s
sake, out of love.
לוקי כי שמך נקרא על- למענך א,ד' שמעה ד' סלחה ד' הקשיבה ועשה אל תאחר-  יט, דניאל ט.17
17. Daniel 9, 19- G-d listen, forgive and heed… for Your sake, .עירך ועל עמך
Your Name rests on Your city and Your Nation (Israel). because
 איה: חוסה ד' על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים- יח- יז, יואל ב.18
18. Yoel 2- Have mercy on Your Nation and : ויקנא ד' לארצו ויחמל על עמו.להיהם-א
don’t give your land to shame and foreign rule. Why should the nations say: “Where is
there G-d?” And He will avenge His Land and have mercy on His Nation.
.ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים-  טז, קהלת ט.19
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19. Kohelet 9, 16- And I said, wisdom is greater than strength, (but) the wisdom of the
weak is scorned, and his words are not heeded.
 .20ראי"ה קוק ,אורות" ,למהלך האידאות בישראל" ב ,עמ' קד
א .בראשית מטעו של העם הזה ,אשר ידע לקרא בשם הרעיון האלהי הברור והטהור בעת השלטון
הכביר של האליליות בטמאתה-פראותה ,נתגלתה השאיפה להקים צבור אנושי גדול אשר "ישמר את
דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" )בראשית יח ,יט(.
ב .זוהי השאיפה ,שבאה מכח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה ,להוציא את
האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה לחיי חפש מלאי הוד ועדן ,באור
האידאה האלהית ,ולהצליח בזה את כל האדם כלו.
ג .למלואה של שאיפה זו צריך דוקא ,שצבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכסא ממלכה
לאמית ,ברום התרבות האנושית" ,עם חכם ונבון וגוי גדול" ,והאידאה האלהית המוחלטת מושלת
שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור  -ח י י ה .
ד .למען דעת ,שלא רק יחידים חכמים מצוינים ,חסידים ונזירים ואנשי-קדש ,חיים באור האידאה
האלהית ,כי גם עמים שלמים ,מתוקנים ומשוכללים בכל תקוני התרבות והישוב המדיני; עמים
שלמים ,הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות ,מן רום האינטליגנציה האמנותית,
הפרושית ,המשכלת והקדושה ,עד המערכות הרחבות ,הסוציאליות ,הפוליטיות והאקונומיות ,ועד
הפרולטריון לכל פלגותיו ,אפלו היותר נמוך ומגושם.
", p.104למהלך האידיאות בישראל" 20. Rav Kook, Orot,
With the first blooming of this Nation, the Nation that knew to call out the clear and pure
G-dly ideal, even while the world was strongly ruled by paganism, in all of her impure
wildness, the (G-dly) desire was revealed to establish a large people which “will observe
the way of Hashem, dong kindness and justice” (Breishit 18, 19).
This desire, stemming from the clear and strong realization, from the lofty general moral
demand, to free mankind from the yoke of the terrible spiritual and physical troubles,
and bring her a life of freedom, full of glory and paradise, in light of the G-dly ideal, thus,
bringing success to all mankind.
In order to fulfill this desire, this community davka needs to have a social and political
State, a sovereign national throne, at the peak of human culture, “a genius and wise
nation, a great country” (Dvarim 4, 6), run by the law of the objective G-dly ideal, which
”enlivens the Nation and the Land of Israel, with her living light.
 .21עקבי הצאן ,עמ' קלח -אז תהיה השפעה קולטורית אמתית לישראל בעולם ,שעם חשוב משפיע לא
רק בפרוט נפרד ממנו ,כי אם בכל עצמיותו.
21. Rav Kook, Ikvei HaTzon, p. 138
At that time [=the ingathering of the exiles], Israel will have a true cultural influence on
the world, for an important nation influences, not just regarding details, but with her
entire essence.
 .22הרי"מ חרל"פ ,ממעייני הישועה ,עמ' יב -
כשמגיע תור התגלות צעדי הגאולה ,ראשית התשובה היא ,לשוב ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל הנעלם
של ישראל ולהתנער לאט לאט מהפרטיות ,שמתוך זה יחדלו כליל כל החטאים והעיוותים".
 .23הראי"ה קוק ,אורות הקודש ג ,מוסר הקודש ,עמ' קמז  -היסוד הכללי  -קא
האדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות ,הממלאות את כל מהותו ,עד שכל רעיונותיו סובבים
תמיד רק על דבר גורלו הפרטי ,שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות ,ואין קץ ליסורים גשמיים
ורוחניים ,המסובבים מזה .אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ,ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות,
לכללות הכל ,לכללות העולם ,לאדם ,לכללות ישראל ,לכל היקום .ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות
שלו בצורה הראויה.
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