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ה"ב  
Rav Ari (Chwat) Shvat 
 

"Yom HaAtzma'ut- What are We Really Celebrating?  
7 Perspectives on the Religious View of a  

Non-Religious State of Israel  
 
  א הכלה ג קרפ הכונח תוכלה שיר ם"במר .1
 ,תוצמבו הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטבו לארשי לע תורזג ורזג ןוי יכלמשכ ינש תיבב
 לארשיל םהל רצו ,תורהטה ואמטו תוצרפ וב וצרפו לכיהל וסנכנו םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו

 ינב ורבגו םליצהו םדימ םעישוהו וניתובא יהל-א םהילע םחירש דע לודג ץחל םוצחלו םהינפמ דאמ
 תוכלמ הרזחו םינהכה ןמ ךלמ ודימעהו םדימ לארשי ועישוהו םוגרהו םילודגה םינהכה יאנומשח
 .ינשה ןברוחה דע הנש םיתאמ לע רתי לארשיל

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. 

 
 זע ןמיס ,תועובש שלש רמאמ ,השמ לאויו ,ראמטאסמ ר"ומדאה( םיובלטייט י"ר .2
 םיחקול םא מ"מ ,םיארומאו םיאנתכ ףא םירורב םלוכ םיבוהא םלוכ הלשממה ירבח לכ ויהי םא ףאו

 .הנומאבו ק"הותב הריפכ איהש ץקה תקיחד יוה ןמזה עיגהש םרט םמצעמ תוריחהו הלשממה
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 ,א אמוי ,תוינשמה שוריפ ,ם"במר .3
 יפל םיכלוה ויה אל םיכלמהו ,תעדיש ומכ םימלשומ יתלב םינינעה לכ וב ויהש ינש שדקמב לבא
 ...הרשיה תרוסמה

3. But in the Second Beit HaMikdash, where everything was incomplete, as is common 
knowledge, and the kings did not follow the proper traditions… 

 
 -בסש השעת אל ,תווצמה רפס ,ם"במר .4
 הב הכזש האובנה ירפסמ תעדי רבכ דבל תוכלמה םנמא ...)וט ,זי 'בד( "ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל"
 ערזמ אלא םיאיבנה לכ ןודא השמ תרות ןימאיש ימל ךלמ ןיא תורודה לכ ףוס דע וירחא וערז ןכו דוד
 רחא ערז  לכש ומכ ,היב אנירק ירכנ תוכלמ ןינעל דבכנה ערזה הז תלוזמ אוהש ימ לכו ,דבל המלש
   .וב קפס ןיא ראובמ הזו ,היב אנירק רז הדובע ןינעל ןרהא ערז יתלב

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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 "וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל" -י ,טמ תישארב ,הרותה לע שוריפ ,ן"במר .4
 םהיבא תעד לע םירבוע דוד ירחא םיטבשה ראשמ לארשי לע םיכלומה םיכלמה ויה יתעד יפלו
 ערז תא הנעאו' רמאו ,םעבריל חשמש איבנה ינולישה היחא רבד לע םיכמוס ויה םהו ,הלחנ םיריבעמו
 םיטבשה ראשמ םהילע ךילמהל לארשי וכיראה רשאכו ,)אי א"למ( 'םימיה לכ אל ךא תאז ןעמל דוד
 שנוע היה הזו ...םהב ושנענו ןקזה תאווצ לע ורבע הדוהי תוכלמ לא םירזוח ויה אלו ךלמ רחא ךלמ
 ,לארשימ תוצמהו הרותה וחכתשנ םה אלמלאו ןוילע ידיסח ויה יכ ,ינש תיבב וכלמש םיאנומשחה
 םתרובג לכ םע הז רחא הז םיכלומה םידיסחה ןקזה יאנומשח ינב עברא יכ לודג שנוע ושנענ כ"פעאו
 םיטבשה ראשמ ךלמ םהילע םימיקמ לארשיש פ"עא ,ךכיפלו ...ברחב םהיביוא דיב ולפנ ,םתחלצהו
 .ויהי םירטושו םיטפוש ומכ אלא ,תוכלמ דוה םהילע היהי אלש ןתוא םיחשומ ןיא העשה ךרוצ יפכ

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. 
 

 ונל תויהל םויה )ןתנוי( ךב ונרחב התעו ...ךיחא הדוהי תמ רשא ירחא )אל-ל ,ט( -א םיבקמ רפס .5
 ועמשי אלו -)חל ,י( ...לארשימ םיעשרה תא רעביו םעה תא טופשל ןתנוי לחיו -)גע ,ט( ...שארלו רשל
 הדוהי תחת ונאישנ )ןועמש( התא רמאל לודג לוקב ונעיו -)ח ,גי( .לודגה ןהכל םא יכ רחא ןוטלשל
  ...הב רשא םירעהו ץראה טילש אוהו ויתחת לודג ןהכ היה ןועמש יכ םעמשכו -)זי ,די( ךיחא ןתנויו

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… 

 
 הס-דס 'מע ,םבמרה תורגא .6
 תענכנו תקדקדמ רתויו היתוגהנמבו הישעמב הבוט רתוי ןהמ תחא ,לארשימ תונידמ יתש ויה וליפא
 ...הבוט הנידמ התואל םינוכנ ךכ לכ םניא הישעמש התואמ תאצל 'ד ארי בייחש ,תרחאה ןמ תוצמל
 ותואמ תאצל בייח אוהש ,המכו המכ תחא לע ,םש דמועה לארשי -םייוגה ןמ םוקמה היה םא לבא
 .בוט םוקמל תכללו םוקמ

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. 
 

 ג 'מע ,ירזוכה ךלמל ,טורפש ןבא יאדסח בר תרגא .7
 םיב העבג לא רהמ ךלוה יתייהו ...יתלודג בזועו ידובכב סאומ יתייה ,רבדה ןוכנ יכ יתעדי וליאו ...
 ...ךלמה ינודא רשא םוקמה לא יאוב דע השביבו

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". 

 
  ד ןישע תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה .8
 בקעילו קחציל םהרבאל וניתובאל הלעתיו ךרבתי לאה ןתנ רשא ץראה תשרל וניוטצנש :תיעיבר הוצמ
 ץראה תא םתשרוהו )גנ ,גל רבדמב( םהל ורמא אוהו .הממשל וא תומואה ןמ וניתלוז דיב הבזענ אלו
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 וז הוצמב םהל התוא טריפו ...ץראה תא םתלחנתהו התוא תשרל ץראה תא יתתנ םכל יכ הב םתבשיו
 ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב וינכש לכ לאו ירומאה רה ואובו" רמאש ומכ הירצמו הילובגב הלוכ
 השע תוצמ איה ןכ םא ...הבוח לכה ירבד שובכל עשוהי תמחלמ ...םוקמ הנממ וחיני אלש ."'וגו םיה
   .תורודל

 
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. 

 
 א ,אסקת ןמיס ,םייח חרוא ,ךורע ןחלוש .9
 .ערוקו ,רבדמ ויה ךשדק ירע :רמוא ןנברוחב הדוהי ירע האורה

 ירקמ םהילע םילשומ םילאעמשיהש ןויכ לארשי ןהב ןיבשוי וליפא - ןנברוחב - ב ,הרורב הנשמ .10
  .ןנברוחב

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. 

  ב ,ט קרפ הבושת תוכלה ם"במר .11
 םימכח ורמא רבכו ,לארשיל רוזחת תוכלמהש אלא ךלוה וגהנמכ םלועו הזה םלועה אוה חישמה תומי

 הלשממה בושתש :ז ,ח[ .דבלב תויכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא םינושארה
 .]לארשיל

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]. 

 חי 'פ ,'ה תורובג ,ל"רהמ .12
 יכ הזו .הז ינפלש הנושארה תוכלמה ןמ האצוי איה השדח תוכלמ שדחתתש חישמה תוכלמ ,דיתעלו

 ןכו ...השודק יתלב תוכלמ ךותמ תחמוצ איה תימינפ תיהל-א הגירדמ הל שיש השודקה לארשי תוכלמ
 לודיג חכמ הפילקה הדספנ ...לודג ירפהש דע ,הפילקה ךותב אוה םלשנ יתלב אוה רשאכ ירפהש אצמת
 .ול ןוציח אוהש רבד ךותמ אצוי אוה תימינפ הגירדמ ול שיש רבד לכש ,ירפה

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. 

 ם"יבלמה שוריפו ,ח ,ד הכימ .13
 .םלשורי תבל תכלממ הנשארה הלשממה האבו התאת ךידע ןויצ תב לפוע רדע לדגמ התאו
 זלה רדעה לש לדגמ התאש ,ןויצ רה התא ,וילא רמוא ,רכזנה ןויצ רה לא וינפ בסמ - רדע לדגמ התאו

 ,קזח רצבמ אוהש - לפוע היהת כ"חאו ,ןאצ לש לדגמכ היהת הלחת ,החדנהו העלוצה ןאצה רדע אוהש
 כ"חאו ...ץבקתהל וליחתי תוילגהש - התאת ךידע ןויצ תב הלחת ,תוגרדמ שלשב היהי הזש שרפמו
 ויהש ומכ הגהנהו הלשממ תצק םהל היהיש ,הנטק הלשממ אובת - הנושארה הלשממה האבו
 כ"חאו ,םתוא םיגיהנמ םיטפוש םהל היהש לארשי ינבל ךלמ ךולמ ינפל םינושארה םימיב לארשיל
 חישמה ךלמה ךולמי כ"חאש ,ד"ב תוכלמ אוהש עובק תוכלמ םהל היהי - םילשורי תבל תכלממ אבת
 .העובק הכלממב

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 

 ול לאקזחי .14
 )אכ( :ואצי וצראמו הלא 'ה םע :םהל רומאב ישדק םש תא וללחיו םש ואב רשא םיוגה לא אוביו )כ(
 הכ לארשי תיבל רמא ןכל )בכ( :המש ואב רשא םיוגב לארשי תיב והוללח רשא ישדק םש לע למחאו

 םתאב רשא םיוגב םתללח רשא ישדק םשל םא יכ לארשי תיב השע ינא םכנעמל אל םיקלא 'ה רמא
 'ה םאנ 'ה ינא יכ םיוגה ועדיו םכותב םתללח רשא םיוגב ללוחמה לודגה ימש תא יתשדקו )גכ( :םש
 יתאבהו תוצראה לכמ םכתא יתצבקו םיוגה ןמ םכתא יתחקלו )דכ( :םהיניעל םכב ישדקהב םיקלא
 םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו )הכ( :םכתמדא לא םכתא
 שרדמב ןליצהל תלוכי ול היה אלו 'ה םע ולא ירה ןיאבשה םירמוא -םש ,י"שר .15  :םכתא רהטא
 'ה םע :םהילע םהיביוא רומאב לוליחה והמו ידובכ תא וליפשה - ישדק םש תא וללחיו .יתבר הכיא
 :וצרא תאו ומע תא ליצהל ודיב תלוכי היה אלו ואצי וצראמו הלא

14. Yechezkel 36, 20- 25 
And they came to the nations, and they defiled My Name when they are told: “This is G-
d'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! 

 
 .הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו  -הרשע הנומש תליפת .16

16. Shmoneh Esreh- …and will bring redemption to their descendants, for His Name’s 
sake, out of love. 

 לע ארקנ ךמש יכ יקול-א ךנעמל ,רחאת לא השעו הבישקה 'ד החלס 'ד העמש 'ד -טי ,ט לאינד .17
 ,Daniel 9, 19- G-d listen, forgive and heed… for Your sake .17 .ךמע לעו ךריע

because           Your Name rests on Your city and Your Nation (Israel). 
 היא :םימעב ורמאי המל םיוג םב לשמל הפרחל ךתלחנ ןתת לאו ךמע לע 'ד הסוח -חי -זי ,ב לאוי .18

 Yoel 2- Have mercy on Your Nation and .18 :ומע לע למחיו וצראל 'ד אנקיו .םהיהל-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. 

 .םיעמשנ םניא וירבדו היוזב ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו -זט ,ט תלהק .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. 

 
 דק 'מע ,ב "לארשיב תואדיאה ךלהמל" ,תורוא ,קוק ה"יאר .20
 ןוטלשה תעב רוהטהו רורבה יהלאה ןויערה םשב ארקל עדי רשא ,הזה םעה לש ועטמ תישארב .א
 תא רמשי" רשא לודג ישונא רובצ םיקהל הפיאשה התלגתנ ,התוארפ-התאמטב תוילילאה לש ריבכה
  .)טי ,חי תישארב( "טפשמו הקדצ תושעל 'ד ךרד
 תא איצוהל ,המרהו תללוכה תירסומה העיבתהו הזעהו הרורבה הרכהה חכמ האבש ,הפיאשה יהוז .ב
 רואב ,ןדעו דוה יאלמ שפח ייחל הנאיבהלו תוירמחו תוינחור תורצ לש ארונ לבס תחתמ תוישונאה
  .ולכ םדאה לכ תא הזב חילצהלו ,תיהלאה האדיאה
 הכלממ אסכו תילאיצוסו תיטילופ הנידמ לעב היהי הז רובצש ,אקוד ךירצ וז הפיאש לש האולמל .ג
 תלשומ תטלחומה תיהלאה האדיאהו ,"לודג יוגו ןובנו םכח םע" ,תישונאה תוברתה םורב ,תימאל
  .הייח-רואמב ץראה תאו םעה תא היחמו המש
 האדיאה רואב םייח ,שדק-ישנאו םיריזנו םידיסח ,םיניוצמ םימכח םידיחי קר אלש ,תעד ןעמל .ד
 םימע ;ינידמה בושיהו תוברתה ינוקת לכב םיללכושמו םינקותמ ,םימלש םימע םג יכ ,תיהלאה
 ,תיתונמאה היצנגילטניאה םור ןמ ,תונושה תוישונאה תורדשה לכ תא םכותב םיללוכה ,םימלש
 דעו ,תוימונוקאהו תויטילופה ,תוילאיצוסה ,תובחרה תוכרעמה דע ,השודקהו תלכשמה ,תישורפה
  .םשוגמו ךומנ רתויה ולפא ,ויתוגלפ לכל ןוירטלורפה

20. Rav Kook, Orot, " לארשיב תואידיאה ךלהמל ", p.104 
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.” 
 

 אל עיפשמ בושח םעש ,םלועב לארשיל תיתמא תירוטלוק העפשה היהת זא -חלק 'מע ,ןאצה יבקע .21
   .ותוימצע לכב םא יכ ,ונממ דרפנ טורפב קר

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. 
 

  -בי 'מע ,העושיה ינייעממ ,פ"לרח מ"ירה .22

 םלענה ללכה יגשומ תא שדחמ ץיקהלו בושל ,איה הבושתה תישאר ,הלואגה ידעצ תולגתה רות עיגמשכ
 ."םיתוויעהו םיאטחה לכ לילכ ולדחי הז ךותמש ,תויטרפהמ טאל טאל רענתהלו לארשי לש

 
  אק - יללכה דוסיה - זמק 'מע ,שדוקה רסומ ,ג שדוקה תורוא ,קוק ה"יארה .23
 םיבבוס ויתונויער לכש דע ,ותוהמ לכ תא תואלממה ,תויטרפה ויתורגסממ דימת ץלחהל ךירצ םדאה
 םיימשג םירוסיל ץק ןיאו ,תונטקה קמועל םדאה תא דירומ והזש ,יטרפה ולרוג רבד לע קר דימת
 ,תוללכהל םינותנ ויתונויער דוסיו ,ונוצרו ותבשחמ היהתש ךירצ לבא .הזמ םיבבוסמה ,םיינחורו
 תויטרפה םג ולצא ססבתת הזמו .םוקיה לכל ,לארשי תוללכל ,םדאל ,םלועה תוללכל ,לכה תוללכל
  .היוארה הרוצב ולש


