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אין המשפט הלאומי הולך עם זמנו ,ולעתים קרובות לוחמים חכמי
האומות במשפטם תלאומי בטענה שהוא התישן.
התורה היא המשפט הלאומי של עם ישראל ,עם התורה.
ן
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 .מעולם לא היתה התורה "לפי רוח הזמן".
נצחי ,ולא ענין של.הו.ה.
מעולם לא היתה מדינת התורה לגמרי "לפי רוח התורה" .והמרחק
הגדול והנורא הזה שאנחנו מוצאים בין ה,,יהי" של התורה ובין

המציאות של עם התורה במדינת התורה הוא עד נאמן למקורה
,
ן
,
'האליי של התורה .והמרחק הזה היה כבר בחורב,; :עשו עגל
'
"
1
בחורב ומה
יך.אומר משה רבנו נאחד מדבריו האחרוניםז "כי אנכי
ידעתי,את-מר
יאת ערפך הקשה .הן בסדני הי עמכם היום ממרים
(הייתם עם.ה' ואףכי אחרי מותי .הקהילו אלי את כל זקני שבטיכט
ושסריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמיםואת אארך .כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון וסרתם מן
הדרךן"שר צויתי'אתכם 'וקראת-אתכם הרעה באחרית הימים כי
י..
'תעשו'את הרעבעיני ה' להכעיסו.במעשהידיכם" (דבר
ים ל"א,כז:כט.
.
.
".ההורה האלקית מתנגדת לגמרי למציאותו של עם -התורה.
עדיין'1
ולא מציאותו כי אם השמים והארץ שנבראו ),,בראשית" ,בשביל
.התור* ,תכנית הבריאה ,שנקראת "ראשית" ,הם הם הערבים לקיום
התירגן ,כי הם לא יהנו לעם התורהדלהתערב בגוים ולא יחגו
בהיסטוריה,
הצללית,,' ,תולדות השמים והארץ" .הם ,וגם
 11מ*ום
;,,קשיית ערף" של עצם העם הזה .אותה קשיות העורף אשר היא
ישורש"מרי הלאומי ואשר תביא'עליהם את י,,הרעה" ,תהיה גם;~1
השורש של מסירות הנפש הנפלאה שתראה האומה הזאת אחרי
שנשתרשה התורה בתוכה במשך המאות" :כי לא תשכח מפי זרעו".
"3י ידעתי אחרי מותיכי השחת תשחיתון וסרתט מן הדרך
אתכם" .וכי עוד נמצא בעולם "מחוקק" שדבר לעמו
עושר צויתי
דבריפ1כאלה'אחרי ששם.לו חוק ומשפט  1והלא כל חוק ומשפט אשר
אעו מתאים לאפיו של העם פסול הוא 1אכן לא היה משה רבנו
,שחוקקים "עבד ה"' היה ,שמסר לנו כשליח נאמן את תורה אלקינו,
.והתורה הזאת היא המשפט המחלט של הצדק האלקי ,וכלההיסטוריון
של עם התורה היא ההיסטוריה של חנוכו .לההאימו למשפט הזה,
.
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9מ 1שכל ההיסטוריה של אומות העולם הןא ההיסטוריה של Dgtn
לדעת ולהכיר כי רק לה :הצדק והמשפט וכי רק הוא ב"ה יכול
לשפוט תבל בצדץ ועמים במישרים .והנה נמצאנו למדים שספר
שופטים וספר.מלכים הם ראיה ברורה למקור האלקי של ספר התורה.

דור השופטים
י ט"-
' עם התורה עבר את הירדן לכבוש )את ארץ התורה .תפקיד
מול מוטל עליו .שלס עון האמורי ,ועל עם התורה להוציא לפועל
אח פסק-דינו של מלך הגוים ולהשמיד בלי חמלה את העמים אשל
אברהט ,שהיה מתפלל בעד אנשי מדום ועמורה,
אטאו בנפשם.
בני הם .אמנם גם רחמנות רבונית היא מרד .ה;
 רחמנים בני .רחמניםהוא אב הרחמיל .וזאת הפעם לא גפרית ואש מן השמים ,אלא
י עמה תביא את הפורענות
חמטאהיסטוריהע"
האלקיתיעעללהעעמנ4יםחייבי
התורה
כליון ,כך הוא רצונו של אב הרחמים .לא כבלסטים"
לארץ התורה כי,אם בשם ה' ,ואם הוא יחמול במקום שאסור לו
')

'-

לחמול ,הרי הוא מוכיח בזה,כי לא בשם ה' הוא עולה אלצה אלא
בשמו הוא .ואם שופט כל הארץ דן למיתה ,אין לעם התורה'זלית
r1?r:
'
לנתן חנינה ,כ 4אין רכונות כלל.
". ' Yitkוההפקיד השני הוא לסדר את מדינת התורה ולחיות חיי6
שטאהיסטוריים',א במדבר אשר הוא לועג לכל רבונות' אנושית
(באר ומן) :אלא בארץ נושבת .ארך מעין גן-עדן ,בה כח ועוצ0יהיל
להת'חיל רב; חיים משאהיסטוריים בשכנות
לאנושי המרד,
עמ' עמ4יכולים;1ל,עושרובו~נוה' העריצית אשר נולם"נושנו.בארצ 6אחרי
שבארו-גועשה .לנו :שם".יאוץ תתורה;' כשאעריצו" ':נאחזה בהן
אדץ' אתלת:יושביה היא :אל עם התורה תשוקתה; והיא רק
ר. -
ס
באמצעות-ההורה' ימשול בה.
"
"אתה ידך גויים הורשה- ,ותטעם; .תרע -לאומים :ותשלחם]
כי_
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'

 :לאיבחרבט?.רשג:ארץ,וזהועם לא הושיעה למז ,ימינך וזרועך
ין
רציתם .אתה:הוא מלכי ,אלקים; .צוה:ישועוה יעקבו
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בך צרינו.ננגח ,בשמך נבוס.קמינו;-כי,לא בקשה? .אבטח;:וחרבי לא
תושיעני'.כי' הושעתנו'מצריבו ,ומשנאינו הבישות'ןיןתהלים ,מ"ר;! ד-ח))
",זיז") "לאנהשמידו -את העמיס),אשרי אמר ,ה /להט-.ו?%ערבו,בגויכג
ן?למין מעשיהם..וןעבדו את עצב-הם(1,,היו להםג?יקש .ויזבחו את
בניהם ואת בנוהיהםלידים .וישפכו דם נקי_,דם בניהם ובנותיהם אשך
,
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זבח)-לעצבי -כנען' ,ותחנף האו"*מ). ;6תטמאו-גמעטיהפ' 414
,~.לליג
).........ם
 -.ויחרזאף-ה .'.בעמו )י4ב את נחלתו .ויתנפו ביד גוי
מ4
וימשלו בהם שונאיהם ,וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם .פעמים
:
רבו'4יפלס ,וחמה",מרו נעגלתם וימכו -בעונם" (-תהלים ,ק4ג
.

'

ל"ד-מתן.
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"ויגרש מפניהם גוים ויפ,לם בחבל נחלה וישכן באהליהם
שנטי ןשראל .וינסו וימרו את אלקים עליוול ועדותיו לא שמרו.
ויסגוויבגדו כאבותם נהפכו כקשתרמיה.ויכעיסוהו כבמותםובפסיליהפ
יקניאוה,ג שמע אלקים ויהעבר וימאס מאד בישראל .ויטש משכן
שלו אהל שכן באדם .ויתן לשבן עזו ,ותפארתו ביד צר .ויסגר לחרב
ל.ותיו לא הוללו
אש ובתו
עמו ובנ
י.ו
 ..כחלג
,
,.
..
,חלתו התעבר .בח;וריו אכלה .

בחרב נפלו ,ואלמנותיו לא תבכינה" (תהלים ,ע"ח גה-סד).
"~מת יהושע בן-נוו עבד ה' בן-מאה ועשר שנים ...תפ כל
הדור ההוא נאספו אל אבותיו ,ויקם דור אחר אחריהם אשר לא
ידעו אתן הזווגם את חמעשה)אשר עשה לישראל .ויעשו,בני ישראל
את הרע,בעינ?.ה'-,ויעבדו את הבעלים .ויעזבו את ה' אלקי אבותם
המוציא אזהם מארד מצרים ,וילכו אחרי אלהים אחרים מאלה?
העמים.ישר סביבותיהם וישהחוו להם ויכעיסו את ה' .ויעזבו את
ה ,אלקי)אבותם המוציא אוקם מארץ מצרים ,וילכוי אחר? אלהים
אתריס לאלהי העמים אשר סביבותזהם וישהחוו להם"ויכעיעו את
ה' .ויעזבו אתנה ,:ויעבדו לבעל ולעשתרות ויחר)אף ה' ,בישראל
ויתנם ב1ד .שוסים .וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא
יכלו עו,7יעמוד-.לפני אויביהם ...ויקם ה' שפטים ויוש.עום .מןד
שוייהסג והן' במות השופט ץשובה.יהשחיתו מאבותם ללכת אתוץ
אלהים אחרים לעבדט ולהשתחוות להס,ןלא ,,הפילו ממעלליהם
ומדרכם הקשהג (שופטים ב' ח-יט), , . .
' ההיסטוריה תמעציבה של עם ,אשר
הביו)את ת4קידונ
של.
ההיסטור?ח החד-פעמות עם הלוחנןבמשפטו .ההיסטוריה הנפלאה
ן המציאות-הזמנית ובין'התעודה הנצחית,בין עם התורח
ש5ויכוח.בי
כמהי"%-לקי ומןח,ייהי-כן" ואשר נמסר לבחירת בני-האיס.,ואמנם
אין בחירה להמלט סו ח,לחי"האלקי;כי כפה'עליהם הרכגיגית.
כבי
6.r-f " .ד 4זרה :האלה( כוחות הטבע -אשרבן-ונאדם עו51414ג
.
,
6
*
א
ה
ן
ב
 "viGK?ntKid?S=njwntהמתרגשים בלבו של
יה5א4ת '%

-

טיט י

מד
www.daat.ac.il

הכוחות האלה .הרבונות האנושית היא הרברנות של התאוות או
חרבונות של פחד "שהדושים אשר בארה המהלמדירי כל חפצי בם".
ובימים ההם4,ין מלך בישראל .איש את הישרבעיניו יעשה".
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זור המלכישךצביתו של טשר.המלכים

'

ד- -.

עכהן הגחל סמכות-ההוראה והאאעת 'הפמלןן א-ן
"
לסנהדרין סמכות הפעולה .אמגס למלך ניתנה סמכות הפעולה .הוא
~הציל את מדינת התורה .ולא הציל- .השפעת העבודה
היה עשוי
פעם בפעם.יאחוד עם המדינה5 .17א אחוד עט
חזרה התגברה מדי
התורת נשבר.ךהיו שתי מדינות יהודיות ,ואף אחת לא היתה
לזמן רב מדינת ההורה .קמו 'הגמאים ולחמו בעד'מדינת
י
ר
ו
ת
ח
.
ת
נ
י
ד
מ
ההורה היא 'הנושא
במלך ובשריו ובוועציו ,ולא הצליחו.
של כל נאומיהם ,ויסודה של מדינת התורה :צדק ה' ומשפטו.
העיקרי
לא.ליחידים' הם פונים וגם ,לא .לתברוה היחידים-,ולספריהם וגם
מספר-.המלכים-אין .אנו יכוליטילהוציא:מסקגות על מצצו הלוחנו
של .עם-התלרה בימים-האלה .כייאין לזהים את המדינה עם עט
התודהךלמלכים הם פונים ,ולשריהט וליועציהם ולעבדיהם:
י
למדינ
אחרת
הס:פונים ,ולשלבה.השולטי'ביילה% '.א'הצליחו.יוי
 4לאוס"
'סטם :מלכים
ספר היסטוריה מאותו הסוג שיט לעס ישראל בשני
קלי-.ספרים_של בקורונ נמרצת ,בקורת במלך ובכל גדולי_המדינה
ובמדאה.,עצמה ,בקורת;בלי ,התש -ובלי ,משוא-פנים ,בקרת מטא,
היסטיקית.אשר.,אינה .מכירה ןמדינה',קקטסה עצמית':ובקרט :אינה
הצדק והמשפט ,ואשה .משהמשה :רק,,בקנהימד41
מכ-רה רה,
של המשפטכמקוי-
הנצחה התורתי ,ואשה שוללת,-או 4המדינה -עש'מלכו4
וץרויק.אנ.4היא .מתנסת ,למשפטךהזה..מלכלם.גדוליפ.-,בץלק-נצקינווק
אדירים ,אשר.בעינן שאה האומות ,הן.,1גבורים -לאומ?ט,תמהולל?ש
 .אונם ,שוים כלום בעיני ,היקורת.,הזאוו ,,אפ
?אוקים'.ייןשבחות,
בעיני .השם,ב"ה' .:חותם-,
מחלטונ.טבועה,
"עשו".ת ,ההע
של .אמיתות-
בעפרים,האלהי והם מלאיט,טרגי"ה.מאין כמוה,.נגלהילה"0הסגע
הפיסטיויה"'הליכות אלקי,ישראל-ימלכו ,,w~pa ,אשק
לויות.ב,,הלכית",,נגלה להם קצה,הנורא,שק המזלגת.אנ4
הה.לגמרןת
קמ?מק?של-
מועד,,ובדם,התמצית נכתבה.כלקשוריה
תשיבה,שלמה.
?איהן--
י rr-
ושורה בספרים "גורליים האלה..", .יק ח-וא" סי .דא".י
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,יבות ההיסטורית של הנביאים.
 1החש
ך-.
עוד נשארה בעם ישראלעשיריה
 ..ועם כל כשלתותם :מי כעם ישראל מי אחד בארו,

י-

הפ מראים שבכל פעם

לא נמצא
עד היום ,הזה עם אחר בעולם ,אשר לו הגבורה .המוסרית לסבול
ספרים מאין ספר מלכים ,לסבול אנשים מעין הנביאים; ספרים כאלת
היו נחטבים אצלם כבגידה בארץ ,ואגשים כאלה כבוגדים
בארצם .לא כן עם 'שראל ,איפה ספריהם של נביאי הבעל  1איפה
הספרים בהם נרשמים מעשי תקפם וגבורתם של המלכים? כולם
אבדו ונקלחו .לא המלכים ושריהם ועבדיהם ולא השכבה השולטת
במדינה דברו .את המלה האחרונה על כל התקופה הזאת ,כי אם
עם התורה הנצחי,כי אם ארץ התורה הנצחית,ע"ינביאי עם התורח
וארץ התורה ,אשר נאומיהם וספריהם נשמרו לדורות.
ן  .כ") רק עם התורה ורק ארץ התורה הס האחודים הנצחיים
בעינן הנבןאיט ,ואחוד האחודים האלה ,המדינה ,היא רק נסיון .אם
היא מדינת התורה ,הרי היא תאריך ימיה ואם לאו ,תרד היא
לטמיץן .את .עם התורה ואת ארץ התורה אהבו הנביאים בכל לבם
הבוער ובכל נפשם הגדולה ,וגם את מדינת התורה אהבו .ואמנם
לדוכות .ובפרט לדור שלגו.
הס
התשע העובדה שקמו לעם ישראל מתוכו דוקא בתקופה הזאת
אנשיט ענקיים כאלה אשר היה עליהם דבר ה' ב"ה ,היא ראיה שאין
לה תשתה למציאות של סביבה עממית אשר רק היא איפשרה את
קליתם להיות מסוגלים לקבל את דבר ה'.'.רק המדינה .כמו שהיא
ורק שכבתה השולטת היו מקולקלות .אמנם אחוד עם התורה לא
בטל במדינה1 .ל" 1יתה בכל עת לפחות "עשיריה" ,זרע קדש מצבתה:
באיזוישיבה למדישעיה הנביא 1מי היו חבריוו מי היו חברי ירמיהו
"נביאז ישעיה קנך מעמוס ובית דינו .ירמיהו קבל מצפניה ובית
דינו (הש4ה .הקדמת הרמב"ם ליה"ח) .לא פסקה שלשלת הקבלה
בעם התורה מיום מתן תורה עד היום הזה .וכל מי שאינו יודע
להבדיל בין המדינה ובין עם התורה ,אינו אלא טועה .לא קמו
עט התורהכיש מאין,.לא היתה השכבה השלטתבמדינה
"נביאים
השכבת היחידה בעם התורה .לא עלה בידי הנביאים להציל את
י
המדינה .את עם התורה הצילו.
כי,הנביאים האלה הם נביאי המטאהיסטוריה ,ולא רק על

י

נביאית

"תוך
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עם התורה ניבאו ,אלא'על כל האנושות .אלפי שנה".א ה 15שום
הלידה על'דבריהט ':למדו"אותנו להבין ' את,ההיסטוריהיהכללקה
ואת ההיסטוריה.היהודית::.הבעיהןשל עם; התורה .היא המציאותן
אעולם הוא הצדק ומשפט הצדק .דרכו של עם.
הבעיה של אומות
התורה בהיסטוריהן מסיני לארצו .דרכם של אומוה העולם בהיס-
טוריה :מארצם לס,גי".יבאחרית הימים יראה שלום ה' ב"ה.לכל
ם אנחנו לאמ?הות
האנושות .ואנחנובני דורעני ואומלל ,אמנםעדי
;,
)'-ל
י ישראל,. ),,,:, , ,.ז-
:: .: 1
נביא

ם
.

'- -יי

ההמראההגדול של אשריעולו הנבואהכי מדינתו עהידח להיחרב
"וקראת אתלם הרעה באחריה הימים" :מה שמשה רבנו
הוא בשבילנו ענין'של יו"ר מאלפים
קרא כאן, :תחרית
שנה של עבר .וכל.מ? שיש לו איזה רגש היסטורי ,עומד'הוא,מזועזע
עד עמקי נפשו בפני המראה הגדול ,והנורא ,של עמו ,אשר ,גורלו'
י
ההיסטורייוצ" הוא .מכללו של כל נסיון היסטורי ,ודוקא גורלו(זה
מראש בדברים ברורים בספריו הקדושים :חורבן'המדינה;
נמצא רשום
וחורבן הבית ,הפרוזה בין עם התורה ובין ארץ התורה ,ושניהם
נשארים האפיט ומגכי 6למדינה' התורה של העתיד .לא נמצא עם
אחר בעולם ,אשר נשא בחיקי ,נבואה כזו :,אשר,,שמר.את' הנבואה
הזאת עד שנתקימה .ע ש ר ה "התוכחה".בספר ויקרא .,וקרא מה
שכתוב שם על עט,התורה ועל ארך התורה ועל המדינה המהנגדה
לשניהם ,קרא את התוכחה הזאת המתיחסת לחרבובית ראשון ,וקרא,
הנביא עד שהוא שגור בפיד; ותדע.,כי היוטו
את,ספרו של
אחרי יותר מאלפיק שגה ,רק בעל רצ-11רע.אוירק טפש גמגר_יכולי
להכחיש באמיתןה,,,שליחותו" של .משהל-רבנו" .אתם עדי";.אמה1
ישעיה הנביא .דרוץ את היהדות בהמצאה .דרוש אותה בהיסטוריה
את,
עמך ,עם התורה",כי אז
שט-נמצא -עם התורה .ואם מצאת
יהיו לד גס;ן,עקרי ,אמונה'יהיסטוריה חיה ,ולאענין שלצ"יאות:

,הימים",

ירמייו

'?'.

וסקירה'קצרה על-ההיסטוריה של.עם'התורה'. 4 -
!.ן ך"',
גלותיבבל ובזמן'בית שני' :
.: ', ::קח IDt~rCftC
', ctr 1י ג,.ז"
~f-tf.
שוכנת על חורזים התיכון.
ה' בארץ,הזאתי
'ארץ
יש לעבן)התורה"תפקיד כלפי'ז
אשר היא'הגשר.ל~ושת
י
ק
ל
ח
י
ג
'
ן
ל
ב
ה
ארץ כזף-להשגחה פרטית'תמידית:.לפי'
כל האנושות :וגם

היו4

.זקוקה
ן
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.לפז

דיירי

? -בלתי-תלויה תקומה בארג הזאת .כל
1ץיע'-א'י)'-למןיי
?ץ?ק:2ש? ??ן? ה?ניקיתשתתיל ?המחמד חות הים ,וכל מעצמה
שרופסן שתרצה להשהלט על הים;התיכוו_מכרחת לכבוש את הארג:
;rs
 ':י,
י מ ; .,-ז
2קןמ?',ימןבן,פקלף .הר?הנה "'
;" 1השכםווהערב ניבא ירמיהו-הנביא על-גלות בבל וגם על קצה)5ל מי,שאינו "מאמין" בנבואה עומד.כאן-בפני)חידה)איומה.כי אי
אפשר ~הלחיש את מציאותו ההיסטורית של ירמיהו מנביא ,ואי
אפשר להטיל ספק בזמןחייו או במקוריוה ספרו .עובדה היסטורייב
ואת גלות
היא שירמיחו הנביא גשר לעמו הן את החורבןיי),
''
בבל וחזרת עם ישראל )ארצול -

'_

%

י"

והן,אינ'קי

בבי,

התחקת תקופה חדשף ביחץ עם ישראל לתורתו .בטול עבודה זרת
"
 .,שגעל נהרות בבל שם ישבנו ,גם בכינו בזכרנו את ציון" .בכינר
וגם.חזרנו בתשובה.כי מזמן גלות בבל והלאה חלפה השפעת העבודה
הזרה עמנו (חוץ מן המתיונים)להגורם העיקרי של החורבן-הראשוך
. ":
אונו נמצא כבר בתקופת החדשה - '. : .ג
.
,.ן .
.
,
.
,
.
~r'r
:
. :עזרא הסופר ואנשק כנסתהגרויה "
4

ע"

:
,

י ,7מרוד ין)נריה קיבל מירמיהו ובית דינו..ועזרא ובית דינו
קיבלו.מברודיבן נריה ובית-דינו'.בית-דיני.של עזרא הם הנקראים-
זכריה ומלאכי ,דניאל וחנניה ומישאל
כלסת.הגדולה ,והם
א
נזשרייה 4נחמיה בן מכליה חגי בלשן וזרובבל והרבה חכמים עמהם,
וע
י
כ
ד
ר
מ
ו
.
ישלים מאה ועשייפ זקניט .האחרין מהם הוא שמעון הצדיק .והוא
היה מכלל המאה;ועטרים ,וקיבל תורה.שבעל פה מכולם והוא היה
'.
'עזרא"( :הקדמת הרמב"ם ליה"ח)ן 'נ
כהן..גדיל אחרי
.. ...".,
, ..
.
י
י-ינה.קלתי תלויה בארצנו .רחוק;
,,' -,.מאו"ן;ילה
11
"
ו
חיה עמנו מנקיזנזת המדינה ,ומשוחרר מנסיונות העבודה זרה .והן,
'

בבבל והן בארד התחזק והתאמץ עם התורה .במאות האלה "החזירו
עטרה ליושנה"',.ומן'החזוקזהזה ומוגהאמוץ הזה אנחנו חייט עד

היום .אין בין

המאות

האלה ,ובין; המאות -של :הבית הראשון כי

אם שעבוד המדינה.,ושעבוד עבודה,זרה" .עס.ישראל',,1 ,עס"יהודי"
ן"(.ם)?1ר,5ק"1??,עם תנ? "1א?) הקכבה?,שלסוג
דל,211"%הזי
במדינה ינחרבה ,הנה את השכבה הזאת חרב נבוכדנצר אבלתה..
רפה
4,

.-
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": rtno 1':קגןדל,מוונוז"-:שכנוז לגלוון.אן בית עולמים*:,. - ,-

"11"0יעילי'6אי'5ת,91תףהריע-יין-%ירישלו6ן1).נה 6ל 75יבואלי,

(צדיק ונושע'הוא',עני ירכב'על-חמותו ועל'עיר גן אתונות .והערתי
שכב מאפרים:וסוס"6ירישלים
מ1ט'.עד.ים-ומנהר :עד אפסי-ארץ" (זכריה ט ,ט-י).
:לגויטן'וומלשאלי
מקויו של:אצדק'והמשפט ,אלא "נוטע",נלי שום,בונו,%
ך"צייק"
שלוק
ע").צדק
א
י
ב
מ
ה
'
,
ם
4
5
ל
ר
ב
ד
ו
י
י
נ
ע
ו
,
'
ה
י
ק
ד
צ
 7hjlywiyוב
ה' א*
ונכרולה קשת מלחמה ,ודבר -של61

%"6ולה .שלהבעיהיאסיציאלית ושלהצעי.4הבין4לאומית"::י.פיעהיא,

בתקועה '11ז'הי%יה'כבר הביתהשיי-לבי %עולמים1
משיח,צדקגו,
מה טיבה של הקופה זוו וכיל;אחרית'הימים" ממשפשתל ובאה1
"קולת'ב"ש %ק%:עדה
(לות ממושכת',אשר'"צה לא
נ.
אשי
ו
י"
חן
לה
ול
תג
'5די שיוכל לשבול
שאכין .לקיאתה א %עם..ההורה
י
ו
ק
לבלגון.
התקוה ול'א
י לגיד משנהמעשיב
צם
מו
הי
ז,,-שובו
י
מ
י
ט
א
'
י
5
ש
אות"
שלנצי5,'4י %לטתיפנים
לא'"(זכריה; שם',יב)?
)~bijDW
דורם היו יכולים לקוות שיזכה הבוק
והם כולם ,כלגידי משנה" :בני
אשני1,משך,הימים :להיות' לבית עולמים(.גלוי)שכינה.כבזמן בית
יאשון,טרם היהל והם חכו לובכליון,עינים ,חכו;לו עד הרגע:האחרון.

5בי

אי

'

דביים

:,ים

ולאסירי,
היו"כל);ימי הבית ,השני:יואמנם"..שבו.לבציון".
התקוה"
לינזןון,בורוזלארג ,הכחךואת העוז ,ללכת ,את
ת
י
ב
ה
צי רקז
הטצירגוזו
י-דרך-מדבר.העמים' לקראת בית-עולמיטך
הליכתוי:המטאהיסטו-ית
דו)"דזולמה לא זכוז,מלכית,החשמונאים,,ומלכות הוהדוע .נותני-ת
. crea ?"r:העיי :- .
לנבאת התשובה'המספקתן,ח ט") 1
"'".'.

 rk1nמ,ק1י".א ")ף" ט")),זזי*"-".א *)-י .יי*

 '~orr ~ctrtt:tס"ס,ל1קן %,ח7יקי"יע,יק,ק")
..ה-
"ןיהודה .,,קשת מלאתי,אפריק,
,
י,בג-ך
,ועורר
ד"-ח",כידדהכתי
ן)=ז2

wr~fty

ד:'-,ץ,

;))=:-.

.סק

ז

-4ין %.,בניד)יי!(1ושמתי 7בחרב גבור..יה'.עליהם יראה ויצא,כבר?
חצו ,ואדנ' ה' בשופר יתקע והלך בסערות,תימן"(.זכהזה,,שם,,יג?-ד):
,זף:"( ,סנים,יצות,ישב,עם התורה.,בארו .התורה-בלק.מדינת ההורח
חיל.,ובינתים) התפתחה )ההרבות.,היוניה
השלמחרוההורת.
עשתת-
של חזקך העת-ק .לא רק בחרבו,נצח אלכסנדר
והתגברה,על)כלהעמים
קוקייה אלא"גם,עץן-היונותואשה:קבלו..ממנו ה,,ברברים" .ובע71
. ,נכנעה לים! עצמה .תחת
שהלגיונוהן.הרומי?קן(בשהןאת.,.ון
רעונוף 1,אלהןה;,,חכמיה.,,משורייהי..תיאקראותיה .זחתרבוהה,תרהבזואתוי
ת
nwnwריגי,חזף'י19י"יה'יבשמחה תמימה-במציאיה..אינה:מכירח
רפט
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את העיקר.היהודי.,את ההבדל בין בריאה ובין טבע ואת היחסבין
בריאה ובין טבע ,ואחד מיסודותיה  -קדמות העולם .והנח העולפ
הוא,מסודר ,והשכל האנושי יכול למצוא את חקי הסדר הלה .והנח

העולם הוא יפה מאד ,ובן-האדם היוני הוא לא רק בעל שכל ,אלא
גם בעל "חכמת לב" .והוא בעצמו חלק של העולם המסודר הוה,
יחלק של העולם היפה היה .סימן מובהק של ברבריות הוא להפריז
על המדה או להפרד מן הטבע או להעלים.עין מיפיו .כל מה שהוא
.זפה,הוא גם .טוב ,ומה נמצא יותר יפה מגופו.של האדם .טוב ורעו
צדק'וחמס  1היו אחדים מגדולי חכמי;יון שהעמיקו לחשוב מחשבות
על קבעיות האלה ,אמנם התרבות היונית העממית הטזלה זה מכבל
ספק,נמרץ בממשות הטוב והצדק ,בעוד שהתאוותהיו ממשיותלקדי.
תאוות מגבלות ע"י רגש היופי ,רגש של זודה ושל סדר :זאת היא
;תורת האדםהיוני .הלבוהעין הם הס מורי דרכועלי ארץ .ומה'אומרת
תורתנו הקדושה" :ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשריאתם
.
 ats~tאחריהם".
.., .. . .
.י
.. .
 . .בימים האלה לא עמדה שוט הרבות אחרת.בפני התרבות
היונזת הזאת ,ובפרט כל הארצות סביב לים התיכון נכנעו.לח.,ויהד
התשע כבוש אלכסנדר מוקדון גם את ארצנו ,ותהי חלק של .הטמלכח
הספית ,אחת מן הממלכות שקמו במקום ממלכתו העולמית ,של
אלכסנדר מוקדון אחרי מותו ,ותחדר.התרבות חזונית גם אל הוך עמנו.
וימרדו יהודים רבים בה"ובתורתו,ןויתיוגו ,ויעורר גם את ,המלכות
לעזוך להם במרדם .כולם עמדו על עט התורה להשכיחם את ההורח
ולהעבירם מחוקי א-ל .המתיונים אהבו את עמם ואת ארצם בדרכפ
י תפיסתם עמדו התרבות
הם .היו נאלחים במחלת הזמן לנ
היונ41יעם כל שקוציה וגלוליה על במתי האנושיות ,וחשבו .שתרבות
התויה כבר נושגח .ראו שכלעמי העולם הנאורים הלכובירכי התרבות
(:,
ק
'
היונית ושנאו את עול-תורה' .' : - ' . .ן '
 ..,ש אז עורר ה' את "בני ציון".על "בני-יון" .למען אשר יהיו
גט שניהם לאות (ולמופת לדורותך.לא בעד' המדינה-היהודי ,לחמו
ו;
החשמונאים אלא בעד עם התורה .לחמו נמלכות הרשעה כשחביאח
.
ל
ע
,
עם התורה,(.חמו' לא -רק .במל15תיהרשעח אלא:.גם
ולכנת שמד
בבגייעמם הרשעים .והיו הפ החלשים נגד.הגבורים ,המעסיס נגד
הרבים ,הטהורים וגד הטמאיס ',הצדיקיס' נגד הרשעי',6והנה,וה'
שמם.כחרב גבור'ויראה עליהם ,ויצא כברק חצו,וילדיבסעיות(תימך.

אשי
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:י.-ה :חאת היתהה"עם 4אחרונה'שנעשו לנו'נטיםגלויים ,בפרהסיא
ודולה .שההיסטוריה הבריאתיה ,בקעה'יחדרה לתוך ההיסטוריה

,

'הטבעית :נצחונו של עם התורה ושל ארץ התורה על העם החלוני ועל
הארץ החלוני .1היתה ,מלחמת תרבות .גברה .ההרבות היונית על 'כל
ביעולם :ורק התרבות,התורנית החזיקה מעמד .לאות ולמופת לדורות.

החשמונאים ומלכוסס ן) .
 ,ךן ;
לחמו בעד עם התורה בארץ התורה .אמנם הנצחון היה כל-כך
שלם ,עד שזכו גם להקמה מדינת התורה .וכאן עמדו החשמונאים
.ועמם בפנ'1תפקיד'4.שה מאד(-:עמדו בנסיון ההר5ותי'.היעמדו גס
שנסיון המדיניז היתחזקו וייסדו מדינה הנבדלת מכל שאר המדיגות
שאשרךהתחזקו ונשאןו עמ' מפורד מכל העמים 1לא במדינה רבונית
ספק היההן
אלא מד;נה.החת רבונותו של ה"ותורהוז.בלי
י
נ
ו
1
5
"חשמונאים רצויה4).מנם -היתה-לבר תחלתם לשגיאה" .וזה היה
יוגש החשמונאים -שמלכו .בבית שני 5י היו חסידי עליוןי ואלמלג
על,
המבנשתכחו.התורה,והמצות,
י 5ן .נענשו wiYV
מישראל',ואף -פ
)דולכיי ארבע ב5י.חץמונאי.הזקן:עם.כל'גבורתם והצלחתם נפלו
אויביהם בחרב זהגיע,העונש'בסוף למה.שאמרו רז"ל כל מאן דאבל
.כולם בעוןיה ,ואעייפ
לובית חשמתאי:יא'אתינא עבדא הוא
יזרע.
ת.
רל
קכ
נ,
של
עונש'מן הצדוקים אב
שהיה בזרע שמעון
מתתיהו חשטונאי
יזצדיק:לא-עברו אלא,בעבור זה שמלכו ולא היה,מזרע יהודה'ומבית
יוד והסירו'השבט11.מחוקק עשרה ואפשר'ג"כ שהיה עליהם חטא
במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו תשמרו:את כהונתכם-ללל ד5ר
וזמיבח ולמבינו לפרולוג ועבדתם עקודת מתנה אהויאת כהונהכם ולא
7זי 4להם:למלוך:רק'לעבוד את,עבודה ,ה"'('.רמב"ן עה"תל בראשית,

ביי

 . "4ךכהניכ!'יוזיו .הוזשכוונאינ))'כבר'-ראייו '.שאחד מיסודותיה sw
תחוקה מדינה התורה היא ההפרדה,ב,ן סמכותו .של הלהן .לגדול
5,ון,:ל6כזתו :של ה~לדולשבטזיהויה :נתקרח .המלכותיולש5ט
"כהונח.כלע,לםדלא,-ייבשל'ע,6ןהתורח צטדינתז,התוףהן':זהו:חילל
ע,קרייבין מדינת השורה ובין שאר' המד1נןהן עם,התורה'הוא נצחי
5מו!ארץ)התורהןאב 4מל1נת,התורה'אילח 5צחיתך
bh
המקדש)ביתימ
י51א5:הףהיא'5",5ת ,א5 6א זוכ,ש,להןגם,בי~' 4יזל.ל
ה~תויה

ליי

לזינו נצחיךהל"י"

היא"פאיתי,על-כ(-לא,,סו.(4הבייםו"ד'!""יח,
4צא
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.הכהן,חגדול חוא חמייצג את עם התורח גמו שצריך חוא)לחיות:
,בהר-וניה ,שלמה עם בוראו וע"י זה עם כל; האנושוות תוא המשקל
כסאו,
הנגיי של המלך ,ומי יחן שהמלך "ישא הוד וישב וימשול
כחן על כסאו ,ועצת שלום תהיהבין שניחם" (זכריה ו ,יג))..
(.ק.
הי" כשהשתררו הכהנים על עם התורה,להיוה מלכיהם ,סרלקל?1
מעליהם ,וקם וכל זרעם אבדו .ואחריהם בא הורדוס ,אשר כבר
rr~ .
לא היה לו חלק בעם התורה'.

,ל

:י

-

-",.. ;.קדית ואדום
,1
טז;.::ט
.,,,העודתו הנצחית של עט .התורה חיא מדינת התורח ,האחוד.
12
ז-
ן,עם התורה וארץ ההורה .ומדינת חתורה היא הפעולה
מ,אלזון ב.י
:מנגדןת;של:,הבורא ב"ה מול המהד הכפול של;האנושיות'.נרא:ה)
%:ת:ימו .להיות בנו "הבכורץ .לא ויתק ה' על שאר העמיס .המטונ-
ה'9טוריה ,של בןו הבכור עתידה לפקוח את עיני .שאה .העמיס
:הנמצאים בתוך שבת ההיסטוריה .היחס.הפנים? הזה בין עם,ישראל
חאומוה :כל דפי התורח)וכל דפי ספרי,חנביאיס ,עפרת
'ובע
.כל דפי.ספר תהלים של דוד מלכנו ,מעידים עליו,.כמעט,כל,התנ"ך
?פרוחתום הוא לכל מי שאינו מודה:ביחס הזה,
")  1ח Hr'C?e:o
תקופת בית שני -הצליחה מאד בחזוק ,ובאמוץ עם התורח.
:י:
 .כי לא המדינה היונזת היתה הסכנה"אלא
יבר"9.,ם,התורה,עליון
:ההרבות -היונית .אמנם במלחמה הרומית;נגד המדינה היחו"ת

שאי

יא

גצרה,המדינה היהודית עק חמדינה תרומית ,כלהמדינח היהודית
לא היהחומדינה התורה,.ק".,., 1
י " ;-?tc~tt,r
 ,.-,1 ,-.ו
),.,זן מי יודעז יכול להיות שלנלא המדיגה היהודיה,היינו נשארים

.בארצנו ,כעם התודח על אדמת התורח ,כמו שתיינו שם-מאות שנה
לפני מלכות בית חשמונאים .עמים רבים נכנעו לשלטון הרום? ונשארו
בארצם .אכן.עמים בלי חשיבות;כללית ,עמים ממדרגה ,נמוכה .לא
וכן~ :לק ה' לעמו.,לאיניתן .לו להיות "ממלכה שפלה" באיזו,ארץ
מארשת העולם ,עת?דח ,שלי כל זהאגושות ,-תם? יכו,,;:ונברכו(,גו
כל משפחות האדמהץ~.הוא אינו יכול לחיות,אחרת.כי אם גאו?רס
מטאהיסטורית ,נסית::מדינת ,התורה ,או המדבר .כבר.בראגו שגס
1מ7ינה.התורה רק.בדרך יבולה להתקיים .וגם מדבר
י
אב
רד
שפ
י'
םםי
עמ
מע
בעולם חוץ,ה
ל.
,הוא.יאין1לרבונות,חאלוקית~קירא אחה
,א?ןילרבונות האלוקית(אויב.יותריגדולמרוסי .רומי פיתחה'את תורת

ים

'רצן
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הבהירות; והשפיעה-ע"י)תויתא,על כל

המדינה':הרבונית,בתכלית
המדינות עד "יום:הזה.
ל
א
ר
ש
י
.
ן
י
ב
ע
ו
ד
ג
נ
י
ה
ה
ן
י
ב
ו
רומי היא.ממש'
הנושא העיקר,1,של; בל)ההיסטוריה האנושית-:וגם-בני'דירה' של
המלחמה'היהודית.ה14מית.ידעה או.הרגישו:או .נחשו שני)
י
כי ע1למ11
התיצבו:אז זה:נגד זה ,וכי'אחת משעוי:הגורליות שליכל'יהאנושו4
ממשמשת ובאה'.ב :. -,".ח: 1" .יז-סי'',," . ; 1,מ
 :ד :.אוי לנו.כי לא עמדהיע
ז מדינת.ודתיה נגד-מדינה אדוסו
15רלוס'עמדה נגדה .לחמו גבורי':עם),זתויה בחרוף'נפעג
אלא מדיני
אשר אין כמוהו:בהיקטוריח הרומית ,לחמו-צלומי הרבונית;.ואוי לנר
כי .לא :היתה מאחוריהם'מדינת התורה להגן עליהם; לחמו בחרור
נפש אשר אין כמוהו ,כיעיד היו "אסירי תקוה" ,עוד היו'באזניהבו
דברי "מגידי משנה" ,וגם ידעו כי לגלות שנית לא נתגלה הקץ .טרם
היינו מוכשרים להקים מדינת ההורה ולקדש ע"י..זה את שם הי
בתוך הגוים .תקופת בית שניילא הוליכה ישר לבית;שלשיט .היא
את צבאה;לחזק.ולאמץ:את עם,התורה;ילתת.לו צקה לדרצר'
מלא"
בין .העמים (:להתחנך שט למדינת התורה ולבית ,העולמיט ,כלקריא
ן
ת
י
ס
נ
ה
.
בשם הרבונות' האלקית.-.; .ז
שם ע"י.,מציאוהו),
- 1ש

.לא ) בשקעומד4:צ הורדוס1:מדינה ה11גית:;.,אלא1 ,ש 6ן עט
11DY
הקיסר הרומי )שאל ממנו "ובנח
התורה הופיע ר' יוח1די1ן)זכאי
וחכמיה" ,והקיסר,חרומי לא נחש ,כי בתתו לו "יבנה (חכמיה",
 .האימה אוכלת מפריה (חיה לעולם.
לסר לו .עדחחיים'.ו"שי

ין

י:

'

.

 evקשר.ל  7 ,לה י פריך מחפכה הצרפתית)'
'
 .elt'dעם יושאל במדבר חעמיפ

ע

יי
נ ח

" ~rir].והבאתי .אתכם %ל מדבי העמים .ונשפטתי אתכם שם פנית
אן_
פנים ,כאשי:נשפטתי את אבותיכם במדבר ארו-מצרים כן אשפט,

אףים

נאם א-דרי אלקים(..:ימזקאל כ ./ל(-,1לו)". .

,

;.

שני הנסיונות להקים מדינת התורה נכשלו ,והכשלון השני

הביאלידי פזורו של עם ישראל על כל העולם .גלה עם ישראל מארצו.
ואצר העם התרחקו
מאדמתם :עד שנעשו;,-מלוז14הגויט".
י הימים לא יותר'ויותי
לו טוס
צמקך
מעכזי(שים נציגות לאושיתד
שלאוי
5הן.
(ג
לא:מלל;
ל",ולא'סנהדדין,.,ולאו(שו:.6אמצעי-אחה לצטא
א
ל
י
צו;את הרצון הלאומייולחוציא ,ל-14על':בטולט.שול צל מכשורי הרציך
הלאומי ,ורסוקם של כל אברי העם :הם הם הלימציט,ז*עחקיט

אטי

רצי
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של י~יאוב הנשמה הלאומית לפי חוקי -ההיסטוריה .הכללית של
אומות העולם .אין לעם ישראל המפוזר בין העמים שום אפשרות
להשאר בתוכם כעס ,כמו שלא היה לעס ישראל שום אפשרווג
טובעיה
טבעית לחיות .ארבעים שנה במדבר" :מדבר העמים" .וכמו במדבר,
כן גם בין' העמים נמצא עם ישראל עומד "פנים אל פנים" לפני
ה' ,המתוכח אתו תמיד כשופטוהיחיד" .מדבר העמים":זוההיסטוריה
ולכללית" .פניט ,אל פנים" זו המטאהיסטוריה" .פנים אל פנים":
זו היבונוה האלקית ,אשר איו לה כלי אחר בעולם ,מוכשר ומוכך
לקבלת ,חוץ מעם ישראל .עם ישראל בין העמים :זוהי הרבונות
האלקית בהלחמה ברבונות העריצית' .עם ישראל בין העמים :זוהי
.
גלוהון,שכינה,.
התורת הלאומית ,תורת ה' ,ועם התורה .העם נראה נושא והוא נשוא
י אם רסוק
,
1 .
.איןבין "מדבר ארץ מצרים"ובין "מדבר העמים"כ
אברים ,גדול .הנס ההיסטורי של עם ישראל במדבר העמים יותר
מן הגס ההיסטורי של עם ישראל במדבר ארץ מצרים .אמנם נקבע:
כמו שעם ישראל במדבר ארץ מצרים היה עם במלוא מובן המלה
"הוום הזה נהיית .לעס  "1כן עם ישראל במדבר העמים נשאר
עם בסלוא מובן המלה .עם של "פנים אל,פנים

' ו' "כה' אמר ה' נותן שמש לאור יומם ,חוקות ירח וכוכבים
לאורעילה ,רוגע הים ויהמוגליו ,ה' צבאות שמו .אם ימושו החוקים
נאום ה' ,גם זרע ישראל ישבתו מהיות גון לפני כל
האלה מלפני
הימים" (ירמיה ,לא ,לד-לה)" .גוי לפני" עם של "פנים אל פגים".
התורה נמשלו לחוקי הטבע .אמנם כאן
והנה'כבר מצאנו שחוקי
עצמו אחוד
ל

נמשל עם ישראל עצמו ל,,חוקים האלה" .כי עם ייראל
הוא .חוק ה' מאחדו; כמו שחוק ה' מאחד את הטבע .וכמו
חוקי
הוא אפס.,
הטבע אין טבע כלל ,כן עם ישראל בלי תורה
שבלי חוקי
התורה..

לס
,.
נלוו היתה התורה רק "דת" ,איל יכולה היא להיות היסדה
 ,והמספיק של "גוי"! אכן העורה ,תורת השם ב"ה ,היא
היסיד.

של עם התורה ,והעם הזה ,נושא התורה ,הוא באמת
הלוק..הלאומי
הטבע ",אלא חוקי הטבע
נשו .14התסה).אין הטבע נושא את
"
ל
ו
ח
.
י -
גרשאיק:את הטבע.
י
ג-
'

רעד

*
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!  ;.ן התורח דורשת עם ,לפיכך נשארנו,עם ,
:י
לא המשתחוים לבעל ולא המתיוניט וגם'עא הצדוקים נשארו
להיות:גוי "לפני ה"' .חורבן המדינה החריב גם אותם'.כי היו כולם
החרדים:לדבל ה',.
כגני הארץ .נשאר-רק עם התורה .נשארו רק
 .לא אהבו את עמם יותר'
נשארו .עם לא מתוך:לאומיוה יתיידה
מאשר כל שאר בני-האדם אוהלים 'אח עמם .כל בני-האדם אוהבים.
את עמם( וכשעמם נפרך מארצו ,ואבריו נתפזרובין העמים ,אז שוכחים'
את עמם ,וכבר' לדור 'הבנים אין זכרון לעם המע .ולמה לא שכחו
את  1Dnyלמה לא רק לא.שכחו אלא.שנשארו.
החרדים לדבר ה'
הם:עצמס עם חיו לשאלה הזאהיש רק השובה אחת .חרדים היו
לדבר'
ה' ,וההורה -הזאת אינה דת ,אלא חוק לאומי ,הדורש,עם-.
למען
הוא
הלאומית
התורה
נשארו
.
ם
ע
:
ן
ו
כ
נ
רצון ה' ב"ה
י,
חם
צי
ותורתו הנצחית הצילום כעט .אמנם נכון הוא גם כן :הם ,החהרנד
לדבר ה' ,רצו להציל להם את התורה:.והתורה הזאה זקוקה לעט..
כי חוק לאומי הוא .לפיכך בער בלבם הרצון הלאומי להתנגד למיתה
הלאומית .כל המחיב את התורה צריך ג"כ לחייב את עם התורה.

,

.. . . .
,
., ..
 .אאתת דורשת ארץ ,לפיכך לא נתק הקשר בין העם ובין ארצו

, :.שי

'.

. .

..

ן

לא המשתחוים לבעל ולא המתיונים,וגם לא הצדוקים כשאהה,
גאמגים לארצם.כי הוו כולם כגוי הארץ .נשאר נאמן לארץ התורח,
רק עפ התורה ,רק החרדים לדבר ה' .נשארז נאמנים לא מתזך
אהבה יהזרה לארצם .הם לא אהבו את ארצם יותר מכפי ששאר
בנ-,אדם אוהבים את ארצם .כל בני-אדט אוהבים את ארצם ,וכשהם
נפרדים מארצם ומתפזרים בין העמים ,אזי שוכחיט הם את ארצם.,
וכבר לדור הבנים איו:וכרון למולדת הישנה .ולמה לא.שכחו החרדים,
י
לדבר ה' את ארצם? למה לא רק לא שכחו אלא שנשארו הס עצמנ
"אסיר ,תקוה" ,ממש":בני ארץ ישראל" 1והנה גם לשאלה הזאת
יש רק תשובה אחת .חרדים היו לדבה ה' ,והתורה הזאת היא
חוק לאומי ,הדורש עס וארו כדי לאחדבג למדינת,
אשה ,דת,,
התורח .למען .התזרה-נשארו..עם התורה ,ונשארו-נאמניטן לארו
התורה .וגם ארד חתורה נשארה נאמנה לעכ.4התורת ולא .נתנה,
.. , ,., .,
את פארה,את הודח לעס אתר.
,

איי

י.

_.

-

".

ראוה

*4
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ההיסטורית של.עם-ישראל'היא גם-כן'ההיסטוריח,:צל חתורה:
,,,זה ספר  -תולדות אדם"
יש היסטוריה לאומית של עם ישראל גם אחרי החורבן.השני.
ו ,נתפזרו.בין הגוים ,וגורלם בתוך גוי אחד .היה שונה מגורלם
ה~י
בתוך :אחר .ולמרות זאת עם ישראל הי ,,ולא חסרה היסטוריה
י
ו
ג
כללית המעידה על חייו הלאומיים ,.וההיסטוריה הממושכת הזאת.
כמוה בהיסטורית של כל האנושיות מעידה ג"כ על אפיו של.
אשר,אין
ההיסטוריה של עם התורה.,כלומר,
עם,ישראל חי,,כי.היא לגמרי
ההיסטוריה של היחס בין העם ובין.תורתו .ההיסטוריה הלאומית.
באמת ההיסטוריה של התורה עצמה" .זה ספה.
ישראל.היא
של
תילדות אדם" .עם ישראל אחוד משפטי הוא:.וההיסטוריה של עסו
7ישרוול היא ההיסטוריה של משפטו ביחסו לעם .וכאשר התורה,
היא,רצונו של השם ב"ה הנה ההיסטוריה של עם ישראל היא,
,
ההיסטוריה של רצונו של השם ב"העלי אדמות ,אשר בני-האדם בעלי
~ ., ) ,- .
רצוווחפשי יושבים בה.
'
 ,עם הבריאת .הוא עם ישראל ,העם אשר :תכנית הבריאה
,
נמסרה לו .במקום כל האנושות עומד עם ישראל,כי מלך כל הגנים
מלכו! וההיסטוריה של עם התורה בגולה היא ג"כ ההיסטוריה של כל
האומות .ביחסם לרבונות האלקית וביחסם .לתכנית הבהיאה .אין
לעם ןהתורה בין האומות שום עוז לאומי ושום כח לאומי להגן
עלבויו .ולעם התורה בין האומות ,כשהוא דורשרמהן להניח לבניו
חיים ישל בני-אדם .הנבראים .בצלם' ובדמות ',אלן ,לו יסוד'
לחיות
אחרידרישה' הזאת כי אם את צדק ה'  t1WOWU1הגד לי' את היחס
שלעיזה עם ליוודים הנמצאים בתוכו11 ,פי'אגיד' לך את היחס
4ל  o~hהזה לצדק ה' ולמשפטו; כליסר את יהסו לתכנית הבריאני.
ההיסטוריה
אכן ההיסטוריה הלאומית שליעם התורה'בגולה היא',

ג

גם

של על האנושות,, .ה

תולדות1אדם". .
; ". .
ספר -

,וי

של .עם בלי ארד,ובלי.ארגון עממי .:מטאהיפטוריה
 :הנץ
~tVihעם התורה בין האומות ,עם בלי ארגלע6:4פוזרן .הוא
 .' 1והנה
שום"4רנץ .לאומי,נולמרות.ואת' עט חי; עם.,חי)לעולם,
ע4

.

בעוד4י
'שהעמים.מביביו מתהוים וצומחים ופורחים' ומתמעטים ומתים
ושא.ןכירם:עוד.מקומם ;-עם לעולם אד ורק,ע"י רצון רבונו ,שהוא
חי
מאחד אותו ומעודד אותו ומחיה-.אותוכבכלייונךויזם :,ה-נ-ה'ק עם

;%י,ן,
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נ '53%הגן-ו53% :5ן%נסי4ישנעשף5ימי'קדטמ
ח-תוראבין.האומות"".
וההיססיריה של העם חזה'היא ממש היסטוריאנסית':מטאהיסטוריהיי

זלל'מי' שרותה היום ,אחרייאלפי'ש5ז?את העם %זהף'ל 5עולם?

בין) האומות והואן',קורא 1בספר,,..תור%והיפרע-ה5ץאים?קמוצא)
שפל 4ספריטק האלה' מבשרים 'בזבריט 5שוטיםזוברורימ',אה תניץ
%ורא והאיטך הזחן והוא אינו נופך על'פניי'ומודח"
"ה;"

ישראל הוא האלקיט" -נ שום'גס:אחרן 5א ואו%ףי.אין)
עםי
ילוי
יעגי
אלקי
ישראל,
לי
לר לב להבין; ולא.עין-לראות;'ולא אוזן'לשמוע 41 .חדש 1
י frq
הואג נס מאיוזכמוהו .אין צורך בנסיחדש:ץואתטזעדיו""")',
בעד קיומו הנצחי ,בעד"התנגדוהו להיסטודיהז
י שילם עם
ה5ללית ,מחירדי,יקר ,כיקרו היה'גוי טלל גויייהארצות אשר לא"
אבני קלע כלי להמיהו ,ואשר לא מרר אונחייו 'בעבודה
זרקעליי
,יט .אמנם עם "תורה גער על כל אבני קלעף'וייף
בחמר ובלגנ
צמזיקן;
.
"הורה -שמח אח לבבו ,הגטישדמו'יושפד כמו .דם
ה~כסיט אתי
האלה
ימו דם הקרבן ליויות המזבח .וכל הקרבנות הקרבי
אדמת הגוים ,כול %הם אבני"נזר"העומיות כמו נס להראות לעם

ך

אייה

4י

לאדמתו ,אדמת הקדש :,אדמתתמדינת-התורה.

התורה .את-

רג
ןד.
"הן צבאות יגה
"ליהט ,ואכלו וכישו ,אבנ? קלע.ישתו המו כמוןין1.
(מלה כמזלק;,כזוןוה מזבח:.והושיעם,ה'.אלקןהק ביוטיההוא כצאן,
עמו.כי אבנן,נזר ,מתנוססות על אדמהו"(.זכריה ,ס ,טהסא.זח

~rr.r

הקח;לות כשאריתמדינין,הו של עשההורה
;חק: ',קתמונה היאה,היקמ בלתי-שלמוג.ל"ץכחנן;להזכיה דבר ,אחו,
שהשאה לעם ,.התורה.גם,בדולה .לא,יהיה"_לו ,לא ,סלדוולא ,סנהירי)3
יל"
 ,כהן גדול ולא ביה המקדש ולא ,שום איגון מרכזי _ולא.,שום)
אחוד ארצן = אבל חןתה; לו הקהלה,דןהקהלה) היהנדית בכל)
מקומותרמושבות :בני,עם:,קתורה.היאוהוצאהןת הקדושה לשגשארהן
לעם חתורק)כךמד,נזותו..יש ,קשרןביה הקהלה-המקומית:וביה.מדיגת,,
ההורח בארצנו..במדינת התורה היהה הק"לה"האחוד המקומי ,שק)

,

המדינה,..נהייה;,המדינה
הארב;:יתפזרו.בני עמנוג ,תת)
הקהלה לקחו אתם .ובכל מקום
;:,אבדה-שנמצאים שם עשרה יהודים ,אין
,
רצונ',4
מאחי אוים לקהלה-א5ע רצו1],1ש.,6צ"%ת45ן"1
החפשי
ל
,
ת
ל
ה
ק
תורתון%ם'
א
י
ה
ן
ה
5
ו
ג
ה
"שפ)5ן)היא-רק-הבןךי1י".ש-יוםי

c~:vהאהוד'י.'wdwb~:ממקיף"יאהחכו1ליל; :לט",תוי"",קתלא

www.daat.ac.il

;,דתית" ?

ריף

ך

לא ולא! קהלה לאומית ,כמו שעם התורה הוא אחוד לאום ) ,גם
הקהלה אינה אחוד של "הוהץ ,אלא אחוד של "יהי" נצהיז אחוד
תורתי .וכמו שלא ניתן ?שום יהודי לבטל את אחודו של עם התורה
ולהתפטר ממנו ,כן גם הקהלה היא אחוד סינטטי ,אשר כל כת
שגעולה אינו יכול לשברו או לשים במקומו איזה אחוד אחר ,אחוד
או אחוד של גזע או אחוד של לאומיות חילונית ,או יהיה
של
מה שיהיה .והפקידיה של הקהלה הם באופן עקרוני כל תפקידי מדינת
שלה צריך לקבל עליו ,ורק הגלות,
התורה אשר האחוד המקומי
ד המלביות מצמצמים למעשה את היקף הפקידיה .ועמדה
ורקשע"ו
כל קהלה וקהלה מכל "קהלוה הקדש" לפני היחידים כעם התורה
מאורגו בזעיר אנפין ,כנושא של המסורה הלאומית ,כשומר על
הזכרונוול הלאומיים ועל התקוות הלאומיות ,המחנך כל דור חדש
להיות נאמנים לעם התורה ,להיות אברים חיים של עם התורה החי
קבלת עול מלכות שמים ,ע"י קבלת הרבונות
ולקרב אח הגאולה ע"י
האלקיתל אשר לה כל העתיד של האנושיות.

"דת,,

 .2המשנה והגמרא
ר 4עם התורה נותר משני החורבגוה שהביאו הגוים עלינו
ב"ה .וכל 'מי שרצה להפרד -מעם התורה ,אבד .רק ענו
על פי
התורה הלך בגולה ונמצא עד היום הזה בגולה .ועם התורה הזה אשר
 ,הוא אותו העם ,שעמד לפני הר סיני ,וקבל שנו
עודנוחי"וקיים
את התורה ,ועלה פעמים לארץ התורה להתאחד אתה למדינת התורה,
והמחכה זה כבר כאלפים שנה לביאת משיח צדקו ,לחדש את מדינת
ההורה ,ולהקים את בית עולמים .בזהות הזאת של עם התורה,
מן היום שיצא ממצרים ועמד.לפני בנ סיני עד היום הזה ,תלויה
כל-היהירת .וכל -הניגע בזהות הזאת של עם התורה ,הוא נוגע
בבבתעינג של כל היהדות .עט התורה כהופעה היסטורית הוא העד
היחיד והמספיק של אמיתות היהדות .נשארנו עם למרות כל החורבנות,
העם על בוראו ועל תורת בוראו ועל תכנית כל הבריאה.
כדי
וכשפיזורו'של העם הלך וגדל ,היתה כל דאגתנו שיהיה העם ,על-אף
תשכח
מכשיר לשמור על מסורתו האלקיח" :זכור ואל
!"
פי,.זורו ,כלי
.
התורה שיכתב והתורה שבעל-פה .עם -שואל  -עד נאמן לתורה
)

הי

שיעי"

,
ן

.

שבעליפה.

התורה שבעל-פה  --עדה נאמנה לתורת שבכתב

 - :רקע"י קבלת התורה היינו לעס .והיחס בין התורה ובין

וצוו
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עם .התוהה הוא יחס הדדי .כל מהותו' של עם התורה' הוא אחוה
משפטי' ,אהוד' תורתי ,אחוד של תורה אלקים .ולעם התירה
נמצא דבר יותר ברור ויותר מובן מאליו מאשר אלקות תורתו .כ?
אלקות.,תורתו .מהוה את גל עצטותו .להטיל ספק באלקות התורה,
ל-
פרושו .להטיל .ספק .במציאוה עם התורה .כמו שלהטיל ספק:בחוקי
.
,..
הטבע ,פרושו להטיל ספק במציאות הטבע עצמו.
'
"
יז,
ק עם התניה יצא ממצרים ועמד לפני הר סיני ;ושמע את קול.
ממשה.
.
ו
מ
ע
ל
מדבר
האלקים
עם
קבל
ן
כ
התורה
ו
נ
ב
ר
אז4
ואחרי
התורה' שבעל-פה וגם את התורה שבכתב .והנה עם התורהזהוא עד
נאמן להורה שבעל פה ,והתורה שבעל-פה,היא עדה נאמנה.לתויה:
שצכהב '.וכלל הכופר,בעמ .התורה ,הוא כופר גם בתורה שבעל-פחי וכל:
הכופר בתורת שבעל.פה ,הוא כופר גם בתורה שבכתב..התורה שבעלן
פה היא ההתגלות של השם ב"ה ע"י הדבור .וההתגלות הזאת נשארה:
דבור .גם ההורה"שבכתב היא התגלות של השם ב"ה ע"י הדבור,.
אמנם .על-פי :השם .ב"ה מסר לנו משה רבנו את הדבור הזה ,גנו
בכתב .ובכתב הזה נמצאו גם כל סתרי התורה ,אשר הם למעלה מוז
.
השכל האנושי(. .השוה ,הקדמת הרמב"ן לתורה);
, .ן
 ,:..:למה תורהי.שבע"פז הפה הוא חי.,הספר הוא מת .עם

ישראלי

.. ,

.,:

עם של "חובת לימוד כללות".

..

 .למה ,תורה יבעלופהז למה התגלות,אלקזת רקע"י
 .הדבוהק
הלא כל דבור:הוא כצל עובר ,וכעננ כלה ,וכרוח:נושבת,,וכחלוםמעוה נ
היתה כבר פעם,אחת התגלות אלקית ע"י הדבור:
"
שנברא,בהם העולס .אמנם ההתגלות ,הדבוריתיהוהא,ו4,עשהריהת.המ:אגמםר.ו;תכ'ה
יעשית ,בבחינה"ויחי-כן" ,וכל העולם כולו הוא השומר של
י
ת
ו
ר
מ
א
מ
ה
האלה  .א ד ם עליהם ,בעוד שההתגלות הדבורית של.
התורה
שבעו
פה,:היא:נבהינתי ;,יה?"-.,אשר ה,,ויהי-כן'".שלו :תלוי ברצון התפשק
,

יי,וני

"_".-.

האדם.,מין הוא השומר של ,ההתגלות ,הזאת

מי יכול לערוב בעד נצחיות הדבור..1

"_

עליה"
ו.המעי.ק
.,,
,ז.

.

'
.ושוב" :היום ,הזה.נהית לעם!":לא ע"י התורה שבכוזב ,אלא
ע?י'התורה שבעל פה נוסד עם התורה .ענ 4התורה ,פירושו עם.התורה:
-..,
שבעל.פה .עם התורה,שנוסד אד.ווק ,ע"?'.קבלת התורה שבעל:פהין
,
ל
כ
ה
י
ו
ה
עם.,ח
היא'להיות הנושא.החי של'הדבור:האלקינ

אשי

עצמותי

רצק,
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קוא הערב בעדו והמעידעליו .כל מהקו של עם ,התורה היא

שהטבע הוא ה,ייחי-כן"ה,להי"

הנצחי ,של חתורה שבעל פה .כמו
של ה,,עשרה מאמרות". :.
נתן לנו תורת אמת" % .:התורה שבכתב" .וחיי עולבו
'-
נטע בתוכנו" % :התורה שבעל .פה-.ברוך אתה ח' ,הנותן בכל יונע
ויום משדש את תורתו,שבעל פה.באמצעוה עם התורה ,שהוא חברת
נצחיה ,של "רב והלמיד" ,שלשלת בלתי מנותקת ,מ
יום שלימד הי
.
.
ב"ה א %הלמידו משה תורה ועד היום הזה.
,כול הספר-להיות מונח בקרן זוית ואין איש שם על לב)
אין
יכול ליצור עם ולהיות היסוד הנצחי שלו .אמנם הדבות
פלי ש 61טפר' ,דבור ואך ורק דבור ,הוא חי.או ,הוא.איננו :.זק91
הדבור לשמירה שמידיה ,להתחדשות יום-יומית .יחס הדדי .:ענו
ההורח ע"י הדבור האלקי ,והדבור האלקי.חי ע"י עכג התורה:
אין.הספר ענין של:זכירה ושכחה .אבל הדבור ,הוא ענין של זכירה
ושכחה.ה,זכור ואל-תשכח" :זו התורה שבעל פה .עט התורה ,ותתורת.
.,
שבעל פה:דא ודא חד הוא. . ..
.
ולא
לא
ספר
1
עם ישראל הוא%,.ם הספר"1
תורת
אלקים
.נצח"
הי
א ג)מגלעדי עם ישראלהידאג ה' ב"ה לספרו .עם גשראל הוא
"עם הפה"! "עם הדבור"! עם התורה שבעל פה! הדבור יכול למות!-
י עם ישראל! עם הפה חחי!
יחי הדבור!יח
קבלו אומות העולם מידי עם ישראל א %ה,,יפר" ,והשפעת
חיפר עליהן בכל הכוונים היא כל כך גדולה ועמוקה .עד .שממש
אי'אפשר להעריך את מדתה .בהיסטוריה של אומות העולם הרי
השפר ,מאז קבלהו הוא,.כמו "השאור שבעיסה" .אמנם מעולם גא
השליחוואת עצני הלאומיות .הרבוייה' ,ומעולם לא שבר ממרדפ
הכפול.אי אקשרלבני האדם'להשתמש במישרין בספה תורה האלקים,
י בראשית .כלפו
כטר'שאי-אפשר להם להשתמש באור 'של ששתימ
אומות העולם עס ישראל הוא ' עם הספר .אבל עם ישראל עצט4
יויעייותר טוב :סוד .עוזו ההורה שבעל פה ,אשר היאיכבחיגות
"טלכות" ,הגשמת הרבונות האלקיה.ך
י) ), ' '-sr(cי 'ע'"",),ד ההיו הדברים האלח אשר אנכי מצוך היום על .ללבךל ושננתם
ל%5ך ודברת בם'בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך 1בקמד'י'.ח1יל
כל "דמ~בישראל ללמד את בנו תורה .עם התורח שבעל פה הוא גש
הע 6של' ,:חובת'למוד כללית" .לקאם כלבני עם חתורה;"ם",למודיו

"אשר

)

'.

ה"פר

"חי

ל

%ש,
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.,

הנצחי
..

,ה"'(:יכולים'הם:ג"כ להיות,,-בוניו"ילא נמצא עם אחה.בעולם אשר
יאג.כל כך..לחנוך הדור הצעיר כמו שעשה.עם',התורה,מיום מעמי
והלאהוכל.קיומו.של עם'הה(רה.תלוי,בחנגך ,התורה שבעל
הד.סיני
'פה אינה'ענין ,של.צעלי.מקצוע מיוחדרוגם אינה עניהשל איזה 'מדע
ידוע ,אלא הענין הלאומי החשת ביותר ,אצל אומות,.העולם,:בני
העט אינם מעונינים במשפט העם ,ועד היום הזה משפט העם אינו
או גבוה.
נמצא בתכנית הלמודים של שום צית:לפר ,יהיה הוא
מתמטיקה' ,שפות- .וולא,המשפט,:נמי
המשפט שייך
.,yaw:היסטוריה,
אדם שעתידים.להיזת,עורכי-דין ,או שופטיס.או
יאנשי"המשפט ,לבני
'התורה .שבעל פה ,עם הצדק ,האלקי .והמשפט
!מדינאים .לא כן
,.האיקי.י-הצדק ,התלקי והמשפט האלקי .עומד -בשבילו במרכז כל
,תחנוך העממי ,וכבר.בגיל הרד ,בו בני"שאק.האומות ממלאים-,את
.מוחם ,באגדות טפשיות 'על..מכשפות-.רעות.),ועל .קוסמים נוראים,
דרדקי דבי :רב של-עם התורה-שבעל ,פה ,ומתע?קןם.ב,,הויית
ורבא",,וחוקי ח' הם להם ,ימירותץ,.אמנם עם,ישראל עם
:שלאביי
,המשפט,.הוא ,חברה של מלמדים ותלמידים-,אשר-אין .כמוה-בכל
ישראל"" ,אנשי,המשפט'ן הגדוליט הם,הם,ידידי העם.
,העולם,,1.,חכמי
ייככה,מתפלל'עם חתורת-פעמים-בכל שבוע" :יהי,רצון מלפני-אבינו
ל

"ם

'

.ושבים

,שבשמים :לקים 'בנו .חכמי-ישראל ,הם ונשןהם-שניהם.ובנותיהמ

;ומעקידיהם:ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות,מושבותיהם"-.הישעיד
'

לעס'אחהיבעולם:,המתפלל בעד "אנשי .המשפט"-שלהן אכן עם,ישרץ?
,עם,התורה,שבעל פה -הוא ,עם המשפט. .ך.י- ,-
,:
",.__....

. cfס.-)..,ן ,זק- .יי?ןייהין.בןזכאי.... ._.
"
":יבנה'וחכמיה" .כמעט אלפים שנה,עברו,מיום
,,;: :-):תן'לי
י
בו!עפ
גא'הצלת,המדינת,
ר' יוחנן בן וכאי בפני חקיטר,.הרומי לבקש ממנו
שלא היתה אז מדינת התורה ,ולא הצלת בית המקדש אשר שמו של
חורדוס המלך נקראעליו ,אלא הצלתיהתורה שבעל פה הקשורת ביבנת
:וחכמיה..הוא ידע.:אם-ישדתורה יבעל,פה;,יש עט התורה ,ואם
ויש-עם התורח ,יש-ארץ חתורה-,ויש.מדינת,התורה,לעתיד,לבוא).עם
). -1;,

:יבנה וחכמיה הציל אח.=-.הכל .והנה:הקימה.ועמו ומלכותויומד?נהו
אייפה הם  1ועם-ההורה.,עם של יבנה,וחכמיה.,חעיקייס,
:מסלמית:

לגיאת.משיח צדקו.,להקמת.מדינתןההוהה
:ומחכח.,חדש
קירשייסוי
לכל,הב
תו 'הענקית שלור'?:וחנן.בן"זכאי,היאנחיה
.נאךץךהתורה,.וגם':א
- 4,
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שא

וקיימ ',בלבבות בני עם התורה ,וכל דור ודור לומד .לאהוב,אוהה
.ולהעריך אותה כמשה ואהרן בכהניו וכשמואל בקוראי.שמו,כי .שמרו
(עדותיון
 ,וחק נתן למו" .תן לי יבנה וחכמיה" :לא נמצא עם אחר
.
ה
ז
כ
מלא
גאוה
ו
ל
פתגם
ש
י
ש
ישראל
כעמך
העולם
.בכל
ומי
.גוי

ו;

רבנו הקדוש
,.
'אסור לכתוב את התורה שבעל-פה על ספר .עם התורה הוא
;הספר החי שלה .אין בידנו שום ספר של תורה שבע"פ מזמן בית
'ראשון ,ומזמן בית שני .אמנם אחרי חורבן בית שני גדל פיזורו של
'ישראל4',וגברו עליו הצרות .וכשהיתה שעת נ,רגוע קצרה בימי רבנו
:הקדוש ,הורו להם היתר משום "עת לעשות לה"' ,וסדרו את המשנה
בכתב .עדות היא המשנה לסכנה האיומה בה היה שריי עם ,התורת,
:ועדות היא ג"כ לאחדות השלמה של עם התורה גם אחרי החורבן
השני( .האבטוריטה של המשנה ,כלי מחזיק ההתגלות הדבורית של
.אלקינו,ן,לא' פחות גדולה היא מאשר האבטוריטה של ספר הקלרה
'עצמו .וענין נפלא הוא עד כמה הצליחו רבנו'הקדוש וחפריו לשמיר
עלאפיו ,של התורה שבע"פ גם בכתבם אותה על ספר.כי כמו שהתורה
'שבכתב'.אין בני,האדם יכולים להבין אותה כלי התוהה שבעל פת,
כן גם"המשנה היא ספר סתום .לכל מי שיגש'אליה בלי הממורא:הלאומים .אין המשנה "ספר החוקים" ,אשריהיה פתוח לפני השופט
או לפגי.איזה עורך-דין .המשנה נשארה"חלק' מעם התורה .הת,4
והיא זקוקה לעם התורה החי ,כמו שהתורה שבע"פ עצמה זקוקה
לו .המשנה מרמזת ,ורק עם התורה שבע"פ מבין את הרמזים ,כי
.לו כל שפע .המסורה ,ורק הוא..ין.כול להוציא ,מן המשנה.את דרכי
,החיים ~לאומיים..
,
' .' .
' .
""י
)

"

 ,, :""1והוא הדבר 'בגמרא .בכל העולם כולו אין ספר אשר'יכוליפ
;לדמות"ותו לגמרא..גם'היא אינה כלל "ספר החוקים" או ספר;,מדענו,

;"יא רק' אמצעי להשמיע שוב את ,קול 'האלקים מדבל מתוך ,האש.
,ורק עם,התורה יכול.להשתמש באמצעי'הזה .אין.לבני אומות העילס
;שום גישה לגמרא ,כי אין להם חלק.בתורה שבע"פ ,ולהם.הגמרא
;ממש סער נורא אשר אי אפשר לסבול אותו)~:ם::שוט.תרגול ,עגו
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מועיל- .הלא את החיים אי אפשר לתרגם, .הגמרא כשהקה לעצמה
אברהם ,כשהתנכרו .מעשיהם לאביהם
היא כמה יבש .והנה גם בנישבשמים בהפרדם מעם הונורה ,נפרדו גם מן הגמרא ,וכבר אין להם
:הכח לא ללמוד ולא ללמד .נשארה גם הגמרא הורה שבע"פ ,אשר
הפהייכול להפיח בה רוחחיים .והחיים האלה הם כל-כך חזקים
עד שכל עם התורק קבל מהם את-חייו הוא .ושוב יחס הדדי :מה
'עם התורה ? לכל היותר ספר מת לחוקרי קדמוניות
הגמרא
יבשים .ומה עם התורה בלי גמרא  1נשאר עם התורה רענן וער רק
;'5י הגמרא ,נשאר בקשר אמיץ עם'ארצו באשר הוא למד את הלכוה
,ארץ התורה בגמרץ ,בקשר אמיל עם ;5ת המקדש באשר הוא למד
את מסכת זבחים ,בקשר אמיד עם מדינת התורה באשר הוא למל
את מסכת סנהדרין .הישיבות 1התחדשותה' הנצחית של האומה!
שיני ,שם'מקנל כל דור ודור מחדש את תורת האלקים מפי רבו,

יק

ביי

אשר מוראו הוא וכמורא שמים .מקבלה בשמחה ,שמחת התורה,
המתגברת על כל המרירות של הגלות והמקיימת את הבדיחות היהודית
אשר היא כל כד אפיגית5,עם התורה" :הגדיל ה' לעשות' עמנוק
היינו שמחים!" (פירוש רשר"ה שם)) מקבלה לא כן,עיקר דתי" ,ולא
כ;,דוגמא" 'מת,%אלא כנשמת ,האומה ,כאוירה'.הטבעי; לודאות
היסטורית .קרא את פרק קי"ט בספר תהלים וראה מה היתה הישיבה
והגמרא לדוד מלכנו ע"ה" .גרסה0( .שי לתאבה אל משפטיך בכל

- .,.7י שחיוזנחזשל.
התורה'והשתנותה  Ywהמציית  ..י"
"חיי עולם נטע בתוכנו" :זאת היא התורה  .r;j~wהיא
הכח הדינמי בעם התורה .חיה היא ולא מתה ,רעננה ולא ניתנה

כביכול,דהיתה
לצמיתות .כשיצאה מפיו שליהשם
ב"השל עם לפתורה ,חוצבי
וכשהיא יוצאת
לרש .ומפיו של השם ב"ה עברהולפיו
מסיו של עם התורה בישיבותיו:,היא עוד הפעם חוצבת להבות אש..
~ושאהעיקרי.שלה הםהחייםהלאומיים ובתוכם גם החיים הפרטיים:
את החיים רוצה ץהיאץלעצםילוהיחס) שלוו"חיים:דומהי הוא5,יח6
עטבע5 .י.5. 61ש)5עיןהכלש5ת'.עלקים אכל 6לאכת5
של אולי
שם את חוקי הטבע;;חוקזם שלאיעברו.והאיזם האלה ווולטים ע5
.
' 55מציאוןרקז6בע וחיננו54נים-יהי ,5%5ה61
הטבע
:5שאנושי-מסוגל
עפ:,54עמיד"שלמלפת ומתחדש.ת.ן"ואחרי'יי,4שכ
להבות

יטבל

י
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.ממציאיה

,ף?!ס לץ.אן2ףלל"2ף אבל)?פחוךלץת)זט?ע'.ן?יל[קיא[ןהכ?.ק"ן?
'..וע:י זה לפתח.את ישוב העולם ואת תקךנו.
.המצאותולגיזת תגליות
שושתן בחוקי הטבע,ואין כאן ,התפתחות חוקי הטבע .אבל
צוין,
!.ש כאן התעמקות יתיפה בחוקי הטבע ,ויש כאן הרחבת חוקי הטבע
)ל עובדות חדשות%).ה "םיתוק! .-_vlwnבי? 3בע.ו למעילי? ףף
והוא ה?בע?.לי:ל?קי.יה?ב?קלמ,כלים !-למה חיא התורה שבע"ף
בלי,עם ,המורה שבע"פ.ובלי.חי1ו_התורתייס! לא כלום! מה הוץ
שבע"פ בלי תורה שבע"פו,לא כלום! והתורה ?בעלף
עם
ב,חסה,לת!רה.שבכתב היא כמו חוקי הטבע ביחסם לחוקי הבריאה.
חוקי; הבריאה הם לגמריזי?עלה מ 1השכל האנושי .רק בתור טבע
?ל  -?~?hהטבע לפיליפ
ןכולים ואנחנו; להכיר את
בן
']
כ!תןב
ן.,בה .התירתק'?;רש
"_היץ בבחינת בריאה ..והחורת
תוחל ?ה?יל
יפגהיא בבחינת טבע .והתורה שבעץפ .נצחית איא ולא ניתנה
שבע"
הטבע ניתנו פעם ולא יעברו .וכמו שמציאות
להשתנות ,כמו
_וקי
דח
תמיש
מתחלפת .ומתחדשת. ,ג?. '3עק מקלה תמיד
הטבע,עצמה,

בג

י

היורה_

ייק

?י חי
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