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 הישראלי/ העבריעל חשיבות הדגל ל" הרב קוק זצדרשת
 )ו"תרפ, חנוכה, 'חורבה'בית הכנסת הבס הכנסת דגל הגדוד העברי קטפרסום ראשון מ(

 

 הרב ארי יצחק שבט

השלמות ותיקונים " :עם, 55-68' עמ, )ט"תשס, ניסן(ג ,  מטהמעין :מאמריםאיחוד שני 

 96-98' עמ, )ע"תש, טבת(ב ,  נהמעין  "י המקורי"פ כתה" על על הדגל"לדרשת הרב קוק זצ

 
 

 
 הקדמה

 עומד לקראת חנוכתו   ברובע היהודי שביר ושלים"יהודה החסיד'  רתרבחו"בית הכנסת 

ה קוק  "דברים שנשא מרן הראיהלפרסם כאן לראשונה את מתאימה הזדמנות  והיז .המחודשת

' בלשהתקיים טקס פרטי אותו  .1'חורבה'ס הכנסת דגל הגדוד העברי לבית הכנסת הבטק ל"זצ

 כבר זכו לפרסום בשנים  ,3וגם התפילה המיוחדת שחיבר הרב קוק עבורו ,2ו"כסלו תרפב

 במיוחד  .לאורעד עתה  ה יצאלאאך דרשתו של הרב שעמדה במרכז או תו טקס , 4האחרונות

ההתייחסות  פרסום, דתי-לק של המחנה הציונישהכתה גם בח, ציונות-בתקופת הפוסט
 .תוקף-מקבלת משנההראשונה של הרב קוק לחשיבותה של דגל לאומי 

                                                 
, בעקבות הפרסום.  א טי יץ  וצ ו ות הארכי ו ן "תונה לר  ות ודת י נ429/6/הרב בתיק א-מצאתי את הדרשה בארכיו ן ב י ת 1

הדרשה  הדפסו ה וממנ, ל" ש ל הרב זצק"המקור י של הדרשה כתוב בכתי הנוסח  יד יד י  הרב זאב נוימ ן  את המציא ל י

שנע שה בחסות  ובת מיכת  , המאמר הוא  פ רי  מפ יר ות י ו  של  מחקר מק יף ע ל  דגל  ישראל   במקורות  .במכונת כת יבה

  ).זטללי  אור ות ט, ה בשנתו ן  המכללה"פרקים מאות ו   מחקר יתפרסמ ו  בע(אלקנה ב' אור ות   י שראל'מכללת 
קרובה (כהשערה  ,במכונת כתיבה הוספה רק בשנים האחרונו תהנוסח שיד בראש - בכתבמהרשוה' ה"תרפ'השנה   2

י   " וד י ב אכרונול וג יה לת ולד ות   הישוב ה יהבטעו ת שנפלה יש לתק ן  .   הע ותק  המודפס היה בי דומ י שעל  יד י  )  אך מ וטעית

תאר י כי  ההעלאה והכנסת דגל הגדוד העברי  י ו מ י ים  בטעות ם  מ י שם רשו,120'   מר וזנטל ע' יבער יכת   ו  "תרצ-ח"תרע

 .)כסלובח "כ-ז"בכ ,   י ותרמוקדם
 .)בהערה הבאה(התפילה מ ובאת בשלימ ותה א צל גניחובסקי  ו ל ו י ן  .3
כך הוכנס דגל " , גניחובסקי' אצל ד ומהל י וצ ,S2’62A1194מ ספר , כנ ית הטקס נמצאת בספרייה הלאומ יתו ת4

, 26/8/77 ז"ב באלול תשל"י ,   מקומ ו ן של  יד י עות אחר ונ ות-  מוסף  ירושל ים,  " ו"בחנוכה תרפ' חורבה' ל40-הגדוד ה

' עמ, מוסף שבת, ח"ד באב תשס"י ,  מקור ראשו ן, "'חורבה'נחמה ב", ארליך ' לגבי פרטי הטקס עי י ן ש ם ואצל ז. 2' מע

'   ובמי וחד א צל  י;  116' מע ,  פרקי  מחקר ל י ום  העצמאות,  "ביום  העצמאות   וכלל  ענ ינ ו  ביהדו תהדגל  " ,ארנד'  א; 2-3

  ק ור וחלק מהר קע ההיסטורי  כ אן  מ. 56-58' עמ, )ס" תש,  תמוז(אקדמות   ט ,  "ה  קוק"תפ יל ות  א רעי ות  לרא י",  לו י ן 

 . מאמרים הללו ב
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 ק של הרב קוק"דרשת הדגל בכתי                העמוד הראשון של 

 הגדוד העברי
 כשראו ,ה"בשנת תרעאחרים ו יוסף טרומפלדור ,בוטינס קי'זאב זי "הגדוד העברי הוקם ע

 את חררבמטרה מפו רשת לש, אנגליבמלחמת העולם הראשונה בצד הלצדד ליהודים שכדאי 

קמו  שני ו ההמלחמה במהלך .5 מיד הטורקים ולהעבירה ב סופו של דבר לשלטון יהודיארץ ישראל

-דוד הגה הוקם, ח"תרעשנת ב ,ולאחר מכן, ב"ארהמי הודים מאנגליה ושהיו מאויישים בגדודים 

 בנוסף לתועלת הפוליטית .6י"ממתנדבי א, "וד הראשון ליהודההגד"או , קלעי המלך לש 40

 . 7ת עם ישראלבתהליך גאולושלב חשוב  ,ורי חידוש היסטרביםראו בכך בהקמת גדודים אלו 

מסופר עליהן  "אותן הנשמות החזקות"תחייה מחדש של התחלה של גם ראה בכך קוק הרב 

 9" האיתן והמוצ ק, החיים החטוב והג בוש- לכח,8מוצםימשתוקקים לא... שאנו כל כך" ך"בתנ

 .שחוזר לחיות בנו

 

                                                 
 .149' מע, )א אחימא יר"תרגם אב(ט  "תרפ, י רושל ים,  מגילת הגדוד,  בוטינסקי'ז'  ז5
 M. Watts, The Jewish Legion inע י י ן בהרחבה אצל   ו.צבי-טורא ים דו ד בן גור י ו ן  ו יצחק בןח י י ל י הגדוד היו ה בין 6

the First World War, London, 2004 
  וכ ן   ;"אח ינו  בני הגדוד נוש אי דגל ראש ית  צמיחת  יש ועתנ ו " :באגרת לרב הגדוד, תתק עד' ג סיכרך אגרות הראיה   7

 ".  ובשם אלוקנ ו נדגלבישועתיך נרננה ", רת של הדרשה והתפילה  בטקסכותב
, לרמ ו ז למשמעות  כפ ו להא ול י , 'לאמ וצם' :ד" ללא  י ו וכתב הרב צבי י הודה קוקשם  ערך  ;יד' מע,  אור ות המלחמ ה8

 .לאמץ את האומ ץ שלהם
 .ע" מלחהבעיצ ומ ה של,  ו" תרע-ה"נכתב בשוי יץ  בתרע.   והש ו וה לאור ות שם;קג,  שמונה קבצים  ו 9
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 רעיון הקמת הגדוד העברי מחדש
הגדוד דגל בשנים הבאות הונף . 10פ פורק הגדוד"שנתיים לאחר סיום המלחמה בשנת תר

ים לאחר מכן  שש שנ .11 בלונדוןנ הגדול"ביהכב ואף, באנגליה בבתי כנסתבבנייני ציבור חשובים ו

בא ותם ימים שררה  . 'החורבה'נ "לביהכלרגל הכנסתו רשמי וקויים טקס , הועלה הדגל ארצה

14- בקונגרס הציוני ה.12בארץ ישראל עבריהגדוד ה הקמתו מחדש שלבשאלת מחלוקת חריפה 
עמידה על   על חשיבות ה14שעה שלימהבמשך לנאום בוטינסקי  'לזניתנה רשות יוצאת דופן  13

 יםתנגדמההוב יל את  מן וייציים חולעומתו ,להקמת הגדוד מחדששלת אנגליה ממ מביעה הת

ממושך לסבב הרצאות גם יצא אלא  ,בקונגרסשהתקיים בוטינסקי לא הסתפק בפולמוס 'ז .15כךל

, ב חשיבות חידוש הגדוד העבריעמים המנהיגי את את הציבור הי ה ודי וע נ לשכנ"עמ עולםב

 בוטינסקי'דרישתו של זהקשר בין הטקס לבין . ירושליםלהשתתף בטקס במ ממנו השמנעעובדה 

הוותיקים אנשי הגדוד לרגל האירוע שלחו  .16מוזכר גם בעיתונות התקופהלהקמת הגדוד מחדש 

מהאנגלים  בקשו אף , רעיון חידוש הגדודתומכי , הרבי זיוניס טים ו,17בוטינסקי 'מברק חגיגי לז

 .18חג לאומי רשמי-יוכרז כיום הדגל שיום 

                                                 
רק ו את הגדוד לאחר יגורס שהאנגלים פ  ,From Hashomer to the Israeli Defense Forces, p. 2,  פעיל '  מ10

אביב ללא איש ו ר   -הגדוד לטפל בהתפרעו י ות ערבי ות בגבול בי ן  יפ ו  ותל  ח י יל י מלשלוח ,  א ליעזר מרג ול י ן, י וזמת מפקד ו

להי ות נ וכח בטקס הכנסת מממרגול י ן כעב ור  שש שנים מנע ו  נית ן רק לשער  שזאת הסיבה שהאנגלים  . הממונ ים על י ו

 ).4לע יל  הערה , גנחובסקי(הדגל 
11  The Palestine Bulletin, “The Kings Colours in Jerusalem”, 13/12/25, p. 1 .ע ית ו ן  זה נהיה ל ימ ים  ה- 

Jerusalem Post. 
 . לא עמדו  על הרקע  ההיסטורי הזה)4ה לע י ל הער( כל הכותבים  על  טקס דגל הגדו ד העברי בשנים האחרונות 12
 .117' מע, 2לע יל  הערה , כ רונ ול וג יה' ע י .ה"באלול תרפ'  ח עדאבבמנחם ח "כמ שהתקיים ב ו ו ינ ה 13
14 The Palestine Bulletin, “Jabotinsky Demands Jewish Defense Corps”, 23/8/25, p. 1 
 נפתחה 26/4/25,  ה"באייר תרפ' כבר בב, 114-115' מע, 1965,  א"ת, מערכו ת הארגון הצבאי הלא ומ י, ניב'  ד15

בי ן  השאר קראו בה לתבו ע את   ".  ברית הצי ו נים הרביז י וניסטים" של המפלגה החדשה ראשונהבפאריס הו וע יד ה ה

,   בנאומו  בקונגרס השיב ו י יצמ ן  שלמרות  שבעבר הוא תמך בגדוד י ם ). 113' מעשם (י  "חיד וש הגדודים  העבריים בא

ארץ בהן  ,  מצ י י ן  ש רוב האיש ים  וה מפלגותניב ". אלא  אף מזיק ה -לא ז ו   בלבד שאינה מו עילה  "ע התביעה לחדשם כרג

קשה מאוד ל למוד מספר ים   -כן אז  יום  האך כ, )115 ' עמשם(  הצטרפו לדעת ו  של ו י יצמ ן  בנדו ן , תפוצ ותבוה ן 

 .בנושאים כאלה" הר וב"ומהע ית ונ ות  על  תחושת 
קול ונל  מרגול י ן   י שוב ש  כשהזכיר קול ונל  ק יש האנגלי ש יתכ ן ,ל י וצא י  הגדודבדינר החגיגי ש התקיים  ש מצ ו י ן ,   למשל16

 ’The Palestine Bulletin, “Jewish Battalions . נשמע ו  מח יאו ת כפ י ים נמרצ ו ת- ו יפקד על  הגדו ד מחדש

Regimental Dinner,” 18/12/25, p. 3 . 10ע י י ן  ל עיל  הערה. 
17 The Palestine Bulletin, “Flag Day at Tel-Aviv,” 17/12/25, p. 3 
18 F. Kisch, Palestine Diary, London, 1938, p.224 . 
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.  בדיוק בימים אלובדגל הנשכחלפתע  נזכרו מי פתאוםף מקרי סביר להניח שבצירולא  ,כאמור

של הפילדמרשל הרברט  טריהמינויו מבחינת עיתוי הטקס הייתה משמעות רבה גם לאולם 

 תמפוארה תצ באיהרה יקריהעל רקע  19,מטעם המנדט הבריטיעל פלסטינה פלומר כנציב העליון 

ושעורר   ,מדינאי בתוקף הי ותויה  מינויו ה הרברט סמואל שר סי מו  של במקופלומר בא. שלו

 על ה צביעהבפלו מר הבחירה  .20 כלפי הערבים,בכפפות משי, אכזבה רבה  בייחסו העדין

אכן .  בארץהערביםיותר בלונדון כלפי תקיפה מדיניות האפשרות המפתיעה שהחלה תקופה של 

ובתקופת כה ונתו ,  שאחריוגליםכל הנציבים האנהרב ה י ותר מביד חזקה בארץ  שלט פלומר

המדיניות הזו באה  לידי ביטו י    .21 של ערבים בארץהתפרעויותארעו כמעט לא  )ח"תרפ-ו"תרפ(

של התנועה את הדגל בכל מקום ניתנה רשות מיוחדת להניף בו , תו כמושלבטקס השבעגם 

 .22עם הדגל האנגלייחד  תהציוני

 דגל הגדוד העבריטקס העלאת את ם יקילמבין ה החלטות הראשונות של פלומר היה האישור  

 אנגלילכתי מטקס מהי ה על קיום  ומדובר ,23של מלך אנגליה הדגל נחשב לרכוש הפרטי. ארצה

לנכון חשב ך המלהוסבר ש אופן רשמי ב .24(”King’s Regulations“)לפי חוקי המלוכה   רשמי

 המגויסים של הגדוד  משום שרוב,להעלות את הדגל למקומו הקבוע בב י ת כנסת חשוב בירושלים

                                                 
פח ו ת , ה"באלול תרפ' פל ו מר הגיע ארצה להתחיל את  ת פקיד ו בה, 117' מע) 2לעיל  הערה (לפ י כר ונ ול וג יה  19

 .משלושה חדשי ם לפני הטקס
  שלא הגי ב בתקיפו ת   על כך   ב יק ורתנמתחה על י ו  ו, א"תרפ-פ "סמואל א ירע ו  מא ורע ות  תררברט ה בתקופת  הנציב 20

בתלונה , 10' עמ, ז" ו באב תשי"כ, מחניים , "שלש אגרות של הרב",  יער י ' עי י ן  א. מספקת נגד המתפרעים הערבי ם

הר ב  . א "באי יר תרפ' מ ז,  7' מע , תפארת  יעקב,  תגובת הרב קוק בנדו ןביעקב ז יסלמן  על  אזלת   ידו  של סמ ואל   ו'  רשל 

ע י י ן  כרונ ול וג יה  ,  העדיפ ו שסמ ואל ה י הודי  י משיך בת פקיד והמוסד ות ה יהוד ים בי י שוב אמנם.  קוק שלל את הביקורת

ו ני ת   מליאת הוועד הלאו מי לפ ע ול בקרב התנועה הציהחליטה ה "ג בשבט תרפ" שבכ110' מע) 2לעיל הערה (

ד כרך ע י י ן גם באגרות הראיה .  העולמ ית במגמ ה להאריך את כהונתו של  סמ ו אל כנציב העלי ו ן  לחמש שנים נ ו ספות

צערו  על  ההחלטה להחליף  את את מביע  הרב קוק  וב ו  , )ה"ט בשבט תרפ"כ(אות ו  שבוע  במכתב שנכתב ב, רלב' מע

א י ן  ש ום  ספק בדבר שאנו ח י יב ים לעש ות  מצדנו  ו" , אף הפעיל את  רבני אמריקה בנדו ןהוא ששם הרב  מדו וח   . סמואל

 . "כל ההשתדלות  הי ותר אפשרית   בעבודה קדושה זו
הגדה של ,  י  דדו ן "ר".   חוק ית לא"ה גם כלפי  ה עלי יה  היה ודית   הת אמנם בטו וח ה ארוך קש יח ות ו   של פל ומר  הופנ 21

הופסק "  ל יגאל י לאא שהוי " ע ולה  יהוד י לא"לאחר שהרב נזף בפלומר שאי ן מספר ש, עה' מע, פסח אילת השחר

 ת מצאנבארכי ו ן  בית הרב " צ"תר-ו "הרבנות הראשית תרפ"ת יק  כי ב,כנראה ומדובר בהגזמה, ברם. הקשר ביניהם

 .שניםהם  של ה  מת וקף תפקיד י בנו שאים ש וניםביניהםממ ו שכת התכתבות 
22 The Palestine Bulletin, “Zionist Flag Flies During Lord Plumer’s Reception” 26/8/25, p. 1 
23 The Palestine Bulletin, “The King and the 40th Battalion,” 18/12/25, p. 1 ;"דגל י  הגדודים העברי י ם"   ,

 .4' מע,  ו" ז בכסלו  תרפ"כ, הארץ
 .225' מע, 18לע י ל הערה , וכ ן אצל  קיש,   מ ודגש בכל עי תונ ות התק ופה שצי ינ ו24
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ו בקששהיהודים הם אלה שטען שהתנגד למהלך חיים וייצמן אך  ;25ו מארץ ישראלבא) 10,000-כ(

מתאשרת בין השאר מן של וייצמן גישה ה .26 לכך הסכימורק  םלהעלות את הדגל ארצה והאנגלי

 ,27היי שוב היה בקשרים הדוקים עם ראשי יומנו האישי  של קצין בריטי שהדברים שנמצאו רשומים ב

פ " עכ."בהסכמת הוד מלכותו ושלטונות הצבא בבריטניה" -הטקס ית כניותהכותרת של ן מלשון וכ

הוד  "של בטקס  םהשתתפותגם  . ששני הצדדים היו מעוניינים בו,במבצע משותףהיה מדובר 

פקידי של , סיר רונלד סטורסמושל ירושלים של , המזכיר  הראשישל ,  "מעלתו הנציב העליון

,  ואנשיוד הגדוד העבריו לכב,28וכל הקונסולים הזריםהבריטי  קציני הצבא ,ה הגבוהיםהממשל

 כאיתות , ובצדק,י הערב ים" עו התפרש על תחיית אותו גדודדיבוריםה. היתה משמע ותית ביותר

על העברת השליטה הבי טחונית ל ההכנכ ו,בוט ינסקי' האנגלים לטובת הצעת זצדדי של-ברור וחד

דרישתם  ,29"הדגל הציוני"של   לפוצץ את הטקסשל הערבים איומיהם . ישראלליהודי ארץהארץ 

, 31יפה ש ל פלומרתקה ובתושת ו,30 (!)אויב הטורקיבהם צידדו במלחמה למרות ש הדומלדגל 

 . של קיום הטקסברקע השעמ דברורה הצבאית המדינית והמשמעות העל אף הם מצביעים 

 אינטרס ועיתוי ו  שירתו' החו רבה'נ "יהכלבל גדההכנסת טקס קיום אפשר לסכם ולומר ש

 .דלחידוש הגדו ,לפחות בשלב זה,  הסכיםשכנראה, ושל פלומר 32משותף של אנשי הגדוד

                                                 
25 The Palestine Bulletin,  , 11לע י ל הערה. 
   .323' מע, מסה  ומעש , ו י יצמ ן '  ח26
 . 224' מע, 18לע יל הער ה ,   קיש27
 . 11' מע, ו "בטבת תרפ' ח,  התור, "חג הדגל "28
29 The Palestine Bulletin, “Arab Executive Opposes Fusilier Flag Ceremony,” 15/12/25, p. 3 ;קי ש  ,

 .26ל ע יל הע רה , ו י יצ מ ן; 18לעי ל הערה 
 .42הערה ,   להלן30
תגובת ו  של .  ל  להי ות אחראי  ל תוצא ותכהזהיר שאם לא יבטלו הא נגלים את הטקס הוא לא  י והועד הפוע ל הערבי  31

  " . ואנ י אהיה שם,  אני הוא האחראי. מ תבקשים להיות  אחראים לדבר, רבותי , א י ן  אתם ":משמע ית-פלומר ה י יתה חד

מו ל   -עת ,  "שבע נצ יב ים",  נאור' מ ; 43הערה , 34' מע, )1917-1948(הי יש וב בימ י   הבית הלאומ י  , )ע ורך(אליאב ' ב

מהמקור ות הללו ע ו ל ה שהחלטי ות זאת הייתה אופ י י נית  . 26לע יל  הערה , וי יצמ ן ' ח; )1994 אפריל; 114 (4ט 'י  גלי ו ן

 . לפלו מר
ל א   שח יבר הרב למעמד זו  המי וחדת  לע י י ן אם הדרשה והתפילה יש, ש ברקע הטקס" מפלגתי ות" לפ י ההשלכות  ה32

א שר הם  כ,  בוטינסקי  והרביזי ונ יסטים'ז עםהרב על   יד י  אנשי השמאל כ ציד וד ) ו למפרעי ו תר  לפחו ת מא וחר   (והתפרש

  '   אע י י ן   אצל. הואשם ברצח ארלוז ור ובשסטבסקי '  על  אןהגכאשר ד בנטיו ת פ ו ל יטי ות   "האשימו  את ה רב בתרצ

יתכ ן   .  11-13' עמ, ד"ב באב תרצ"כ,  הפוע ל הצעיר, "אהבת יש ראל", אפש טין ' וא, 269-272' מע, הרב קוק, רוזנק

,  איש נגד הזרםה, אבידור הכהן' ש' עי(ט "באב תרפ' רים  אל הכותל בט"ל בצעדת הבית"שגם תמיכתו  של הרב זצ

דת ומסורת בחי י ו   ", רמבה' ע י י ן  אסקי נבוטי'על הקשר בי ן הרב קוק לז( בשמאל ו לתחושה זמה תר)259-261' עמ

 נגדשבת על מחאה עצם י ום החתם בהרב  ש'שמועה' ה;145-166'  עמ ]ד" תמוז תשכ,9[ 1, האו מה ג, " ובמשנתו

 .) צבי  יהודההרבי בנו " הוכחשה נמרצות ע  י האנגלי ם"  עמעצרו של  זבוטי נסקי
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 ה אי תותתהיוו 33ראשונה המת העולםתרומתו לאנגליה במלחלפגנת ההערכה לגדוד העברי וה

יהודית מול -וצריתשקיימת כעין קואליציה נ,   ואולי גם למהססים שביישוב היהודי,ערביםלברור 

,  לתפישה הצבאית התקיפה של לורד פלומרמהתאיהגישה זו  .האויב המשו תף המוסלמי

באותה  בעולם במקומות רבים !) צרפתשל וגם (שיטה הקולוניאליסטית של אנגליה ל מעשהול

 .34 לשלוט על המקומי ים העוינים בעזרת כוחות מקומיי ם נאמנים- תקופה

 

 'חורבה'כנסת הדגל לטקס המשמעותה הלאומית של 
כשם . גם לדרשה של הרב קוק היה תפקיד  חשוב בהעב רת המסר לפלומר ולממשלה הבריטי ת

מכיו ון מבט זה י ש . 36עשו לדרשהשיתכן כך  ,35לאנגלית הרגמותהתפילה שהרב חיבר לטקס ש

 ועל כך שאין ,יות היהו דיתצבאלמתייחס ללאומיות הישראלית וה ,תוכן הדרשה גם להבין את

 .37בעולםשלום ל השאיפההלאומיות האנגלית ו, תובר סלייאונה לבין נםה ביסתיר

 ,וההיסטו רי במישור הלאומי נתפש הטקס כמשמעותיכן א עיתונות המקומית מאותה תקופהב

 כיום הי סטורי בעיתון הי ו מי באנגלית מתואר הטקס, למשל. מצומצםנקודתי וולא כאירוע 

                                                 
המ ילטו ן   ו ן 'גס י ר את  מ17/11/25מכתב מתאריך , 20' מע, 5לע יל  הערה מגי ל ת הגדוד ,  בוטינסקי' ע י י ן גם אצל ז33

ת  כ תיב. הגדודחי י ל י בשבח האומץ של ,  האנגלי  במבצע בגליפול י  בו  השתתף הגדוד העבריהצבא המפקד העליו ן   של 

די ו ן   נ ושא הגדוד עקב הבכ תוב משה ו להמילט ו ן  מחזקת את ה אפשרות שב יקשו  מ כ חודש לפנ י  הטקס המכתב בדיוק

בעקבות פע י לות ו   הדגיש את הוקרת האנגלים ל י יש וב בצי ו ן והוא במכתבו  ,)?גם לקראת הטקסוא ול י  (הציבור י 

  . במלחמה של הגדוד העבריהמוצלחת
 ,M. Lange, British Colonial Legacies and Political Development, Providence עי י ן באריכ ות  אצל  34

2003. 
35 The Palestine Bulletin, “Jewish Battalions’ Regimental Dinner,” 18/12/25, p. 3. 
 סידר מראש את לאהרב י י ן שו מצשם , ו " ד בסי ו ן תרפ"באגרת לפלו מר מכ 67' מע דכרך ה "אוצר ות ה ראי עי י ן  36

מראש  רב  לכך שבהזדמנו י ות  אחרות   התחשב התמרמ זע ובדה זו  ;'ורג'הדרשה והתפיל ה לי ום ה ולדת ו  של המלך ג

 .בבדיקה בארכי ו ן המלכ ות י ל א מצאו תרג ום  לדרשה שלנו,  אמ נם.אנגליתהדברים בפרסום בבתרגום ו בצורך 
טקס לבין ' חורבה'להדגל הכנסת אך הוא מקיש בי ן טקס , לא ראה את דרשת הרב, 4לעיל הערה ,  אמנם ארליך37

  לכנסי י ה הסקוטית ביר ושל ים ) מה טורקיםי " שהשתתפו א ף הם בלחימה לשחרור א(וד ים הסקוטי ים  הכנסת דגלי הגד

 א ית ות  ש ל   בזמנו  ו בהםהי ' חורבה'ארצה והכנסתו  להעלאת דגל הגדוד  העברי אך אי ן  ספק ש. ץ"בשנת תר

. הגדוד העברי מח דשמת ר הקוש יאמע י ן   הצהרת כו ונ ות ל  ו,)נגד הערבים(היהוד ים ל ם האנגליב י ן סול ידר י ות בטחו נית 

חל בעמדה  שאכןשינוי  החד הטקס בכנסיה הסקוטית כעבור חמ ש שנים מסמ ן  את ה, לפי  זה יתכ ן ש אדרבה

ם למאורע ות  רמה שג,  ו לכ י ו ו ן של  פי וס  וכנ יעה לאלימ ו ת הערבית"הבריטית מאז הכנסת דגל הגדוד העברי בתרפ

מסתכלים על הגדוד העברי רק  כגדוד א חד מינ י   ם האנגלים רצו  או ל י להדגיש  שה. נסלו ר'ט בתקופת הנציב צ"תרפ

 בכנסי יה  יםכשם שאי ן  להנפת הדגל,  י "   מדינ י ות  א ו ב יטחונ י ות  לגבי אקי ו מ ו אז  שום  השלכות  לה שליך  מאי ןשו  ,יםרב

 . הסקוטית ביר וש לים ש ום משמע ו ת מדינ ית  א ו בי טחונית
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"  התור "בשבועון  .39"מזה אלפיים שנה" היהודי  שכמותו לא ידע העם38בתולדות ארץ ישראל

שנכתב לפני  במאמר ". חג הדגל"ו" יש לנו דגל"הכותרת והמאמר הראשי במשך שבועיים היו 

את הדגל של ז "לקראת הקונגרס הציוני הראשון בתרנדוד וולפסון כיצד עיצב  תוארמ האירוע

עצמית נשבעו  -לאומית והכרה-מתוך גאוה": אחר כך כתובו ,על בסיס הטליתהתנועה הציונית 

מחזירים עת ה  , דגל העם העברי,  ואת הדגל הזה...חלוצי הגדוד העברי להגן על דגלם העברי

ידי הגדוד העברי  -כן על-והדגל הזה נתקדש אחרי. לירושלים - למרכז האומה ה עברית, למקומו

יש לנו . גיל-והעין דומעת דמעות,  והלב מתרחב מרוב שמחה...דמים-בקדושת, הגוף-בקדושת

שונה מהדגל של הקונגרס באך , לבן-ל רקע כחול בעיהשל הגדוד העברי ה הדגל ...40!"דגל

סמל הגדוד עליו נרקם ו") ראשון ליהו דה"ו" הגדוד העברי"(במרכזו שם  הגדוד נכתב  הציוני

בהקשר  לטקס  ראההצבור אין ספק ש. )ראו צילום הדגל בהמשך, "קדימה"מנורה עם הקריאה (

הדגל הובא ביום  ": היו  מרגשים יםדיווח ה.41לאומיהדגל  הלש ומקבילכדגל הגדוד ת הזה א

פפו   ויותר מעשרת אלפים איש הצט.  והתלהבות הקהל עברה כל גבול,הרביעי לתל אביב

ק ר הובא הדגל ברכבת מיוחדה  וביום החמשי בב.. .ברווברחובות והריעו לכבודו של הדגל בע

 וכל הדרך משער יפו עד תחנת הרכבת ,אל תחנת הרכבתקר נהר הקהל ומאז הב. לירושלם

הקהל שעמד צפוף  ... היתה מלאה המון רב של יהודים וגם של לא יהודים שבאו לראות במחזה

גנה את יתזמורת המשטרה הלכה  בראש ונ... ברםוברחובות ועל הגזוזטראות  הריע לכבודם בע

ם ישלוברת הדגל בטכס נהדר כזה לירהע ... עד בוא התהלוכה אל תוך העיר העתיקה,מנגינותיה

שאר ייש בה כדי לחזק את האמונה כי אנגליה ת, סרו למשמרת בבית הכנסת הגדולולמכדי 

טה י וכל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותה כבר מן ה ש,נאמנה לפוליטיקה של בנין הבית הלאומי

. מרת ומוחהמתמר, כועסת, כרגיל, העתונות הערבית .הזאת שאחזה בה ביחס לארץ ישראל

 ...42" הועד הפועל הערבי איים גם בהפרעת הסדר...נשמעה דרישה למסור גם להם דגל

                                                 
38 The Palestine Bulletin, “The Colours Deposited,” 17/12/25, p. 1 
 .4לע י ל הערה ,  גניח ובסקי39
 . 1' מע, ו "בטבת תרפ' א,  התור, "יש לנ ו דגל " 40
ד ו מה שהוא  , שעיצב ו ולפס ו ן לק ונגרסיםהדגלר ל יד הכות רת שבעמוד הראשי ימעני י ן  לצ י י ן שבאחד מהעיתונ ים  צו י  41

שהוא נ כתב נראה  -  א ור ב י ום שאחרי הטקסיצא להמאמר  רות  שלמ ;כדגל המדינהלבסוף מאוד ל מה שהתקבל 

ע ובדה זאת מדגישה ,  לענ י יננ ו.  יחשבו שאכן  מדובר בדגל הציונ הכות בים ו, בטקסהגדוד צ ו י יר ל פני  שראו את  דגל ו

 .40ל מעלה בהערה , "התור"ראה במאמר בו.   ראו כ ולם  את האיר וע כא יר וע  ל אומ יביתר שאת כ יצד 
 . 11' מע, ו "בטבת תרפ' ח,  התור, "חג הדגל "42
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 דגל הגדוד העברי     

 

 
 ' החורבה' הכנסת חיילים בבית        

 

 ל" זצ לדעת הרבחשיבות הדגל וסמליותו
 :הן  שחיבר לאותו מעמד43תפילהברשת הרב והנקודות העיקריות בד

 . למקורות ישראלים זרםצבאי אינ ודגל דגל לאומי .1

 חיבה כלפי ו יש ב,   וחיבהדו כב,44צהערממלא את הלב הכדגל  הלאתייחס ההרב  .2

, כצבאות קדושים"כאותו חיילים הנושאים הואל  ,45"קודש היא לנו", "קוי קדושה"

לא היו בגדוד ידע שהרוב המו חלט של החיילים ש למרות, "כמלאכי השרת נדמו לי

ל "דברי הרב זצהדברים מתאימים ל. 47מצוו תה בעיות בקיום בו ושהיו 46דתיים
                                                 

 .57-58' עמ, 3לע יל  הערה ,   התפילה מ ופ יע ה אצל לו י ן43
 .ביטו י  זה מופ י ע  גם בתפילה שחי בר הרב 44
 .ביטו י  זה מופ י ע  גם בתפילה שחי בר הרב 45
 .6ה  הער לע י ל ע י י ן46



 9

תולדותינו הלאומיים  ולשוננו וארצנו כמו גם , ישראליתהלאומיות הבמקומות רבי ם ש

 .48 אלוקיים וקדושים במהותם הם', וכו

בניגוד  (לבית הכנסת "למשמרת עולמים"הרב קוק ראה בחיוב את הכנסת הדגל  .3

 מעניין לציין שגם החוגים החרדים בירושלים .49)מ פיינשטיין  אחריו" הגרלדעת

,  הכנסת דגל אנגליה לבית הכנסת משום הצלב שבוטענו דווקא נגד  טקסשהתנגדו ל

יליד  (י "נאהרן פריימן '  רסיפר לי, בנוסף .50ת דגל הגדודאך לא התנגדו כלל להכנס

, ע"במרחשון  תש' השערכתי עמו בראיון ב, "חורב ה"נ ה"כהשל שמש ביבנו ) ב"תרצ

בתוך שמרו ) הדגל הקדוש = "דער הייליגער פאן "שכונה(העברי הגדוד שאת דגל 

מעץ ) בערך'  מ3X0.4(ארון נעול צר וגבוה בתוך , בית הכנסת משמאל לכניסהאולם 

אך הוא , הדגלשהניפו את ראה עצמו מעולם לא הוא . ג ספסל קטן" שעמד עמהודר

 . יראת כבודב זוכר שהתייח סו אליו

,  רונלד סטורס-מזכיר היהודי של מושל ירושליםה, מעניין לציין שמר לו לובר, אמנם

א יל נמצהתמל, נ"רודיק בסבי בות שנת תש' ר י"שנערך על ידי הרב ד(הזכיר בראיו ן  

 שאף הרב העדיף לא להכניס את הדגל לאולם )במרכז התיעודי של בית הרב קוק

                                                                                                                                                 
ו מאד אחשק ... פעל ו  לטובה"כו תב הרב שקי ו ו ה שדבריו בביק ור ו בגדוד , קמא-ו , קלז-קלו ' עמ,  אגרות הראיה ג47

.. ." .   גיל וח הזקן... שבת) חיל ול... (ד  י יח וד הכלים לבשר וחל ב"ו ע, ד המליחה"לדעת אם כבר נתקנו המעו ות י ם ע

שלהם להתיר איס ור י  )  ל  למי  שבמפורש  אינ ו רב אך נוש א בתפקיד דתי" ת ואר המשומש בחו" (רע ו ורנד"של ההרצון 

 . שם על הדת(!) מע יד  אף הוא על הרמה התורנית ש ל האחראי ,  "דינא דמלכ ו תא דינא"דאור י יתא על  סמך 
 .קמז-ו ,  סד-סג'  ע י י ן למשל  באו רות  עמ48
נ שהוא מקום קדו שה " הוא ל הכניס בביהכלא מן הראויאף שודאי " , מו ' סי, ח א"ת אגרו ת משה חלק או" ש ו' עי49

הבל ז  אלא שהוא ענ י ן  "אבל איס ור  ממש לא  שי יך  ל ומר  ע, ש לא אצל א רו ן הק ודש"ש שא י ן  להני חו שם בקביע ות   וכ"וכ
   וא ם היה כח בלא מחלוקת לעק ור  עני ן ...נ היה זה דבר טוב"לסלקם מביהכואם אפשר באופן של שלום ,  ושטות

מעני י ן   ." ו לעש ות מ חלוקת בזה"אבל ח, כ אולי נ כו ן לעש ות" היה גהרשעים שלא יהיה זכרון למעשההדגל כדי 

היה  ") מגן ד וד"עם , וע וד ( ההופעה הקדומה ביות ר המתועדת של דגל יהודי , במי וחד לצי י ן בהקשר זה שכפי הנראה

   ל יה ודי  פרא ג להניף דגל אדום   IVסר  קארל  אישר הקי, 1354/ד"בשנת ק י(!).בהקשר של הנפתו  ד ו וקא בבית  הכנסת

מרדכי מ י יזל   להעמיד בבית  הכנסת שלו באו תו  ע יר   '  הותר לגביר  ר1592/ב"בשנת שנ; ועל י ו  סמל הכ וכ ב המשושה

 העניקו ל יהו דים דגל לתלו ת  בבית 1648/ח"בשנת ת ;"נ הגדול"דומה לדגל הנמצא בביהכ, דגל של דוד המלך"

והדגל מונף שם במקום בולט ליד  הבימה ,  ה על השתתפותם בהגנה מפני השו וד יםשול כא ות הכר-נו י -הכנסת אלט

-מג ן  דוד ", שלום' עי י ן ע וד  בג. 943' ע , ז"תש י, יר ו שלים,  האנציקלופד יה העברית יא, "דגל",  סימ ו ן' ע י י ן  מ, (!)עד היום 

כל הדור ות כ ולל בתקופ ות   הדגלים הונפו בבתי ה כנסת הללו בפראג במשך . ט"תש, "הארץ"ל וח , "תולד ות י ו של ס מל

מצי י ן  שגם דגל הגדוד הונף בבתי   , 4לע יל הערה , ארנד' א. ללא  פוצה פה,  הנודע בי הודה וע וד, ל"כהונתם של המהר

ע י י ן  גם אצל  . וקפ לא  היה מ ו דע לתקדימ ים  הללו   ושל  זו  של   הרב ק"סביר  בי ותר  שהגרמ, ברם. כנסת שונ ים באנגליה

  .1ה נרחיב על כך במאמר שהזכרתי בהערה "בע. מג' סי, ת   שער י מש ה"שו, מ שטי ינברג"ר
 .18לע יל הער ה ,   קיש50
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.  שעות לחשוב על זה24הרב קוק לא רצה להעליב את המלך וביקש " :התפילה

בארון זכו כית שיו כלו לראות את זה ) הדגל(נשים את זה : למחרת הוא בא עם רעיון

מכובד הייתה ל הניחו בארון  נראה הפשרה כ, בפועל". כ  החור בה"בפרוזדור של  ביה

 .מול ספרי התורה שאף הן בארון שממול, אולם בית הכנסתאטום בתוך ו

 .51שאנו בעיצומו הגאולה תהליך הדגל מסמל את  .4

 ,הייחוד הלאומי שלנו ואת 52לאומיתה השאיפהרב ראה בדגל כמסמל את ה .5

 .מקבלי התורה, הנים וגוי קדושו להיותנו ממלכת כיםקשורה

הכרה ה -רעיון שבו  לו ")אנו נאמנים נצח לדגלה("דגל נאמנות לבערך הרב ראה  .6

, ושכל חיינו מסורים לטיפוחה", שיש בישראל נשמה לאומית קדושה ומיוחדת

 ". לשמור מכל משמר את כל סגולותיה,לשמירתה בעוצם טהרתה

השלום הנצחי העולמי בנוי  על . לדגלי אומות העולםגם חשיבו ת ומשמעות קיימת  .7

 .53כסמל לעם סגולה, יםישראליבוכל שכן , כל לאוםב המיו חד שבכל דגל ושהוקרת

 . שאנו חוזים בראשיתו בעינינוגלויותהל את פלא קיבוץ הדגל מסמ .8

שארץ ישראל שייכת לעם  ומבטא את העובדה , 54י"כיבוש אאת מסמל הדגל  .9

 .ישראל

 .במלחמה נגד האויב הקדושים שמסרו נפשם זכיר אתמ הדגל .10

 .בתשועת ישראל' גבורת האת מסמל  הדגל .11

 .55ישראלצבאות גבורת את מסמל  הדגל .12

 

 סיכום
את האנגלים והערבים  , הי ה ודיםבעיני  דגל הגדוד העב רי  סימלמבחינה היס טורית ורעיונית

חמת העול ם  בעקבות מלבארץ ישראל ההולכת וקמה היהודית  המדינההדגל העתידי של 

                                                 
אחינ ו בני הגדוד נושאי דגל ראשי ת   : "ובאגרת,  " נדגולנרננה בישועתך  ו בשם אלקנו " כותרת הדרשה והתפילה 51

 .א פלק הרב הצבאי של הגדוד העברי"ל'  לרקלד ' מע, אגרות הרא יה ג, "צמיחת  יש ועתנ ו 
ה נענה "והקב,  שבני   ישראל נתא ו ו  ל דגל לאומ י  כמ ו   שיש לשאר  האו מות , כפשוטםגם  ל " הרב מבי ן  את  דברי חז52

צי י ן את ת שוקת ו של העם  העברי  " קצר של הדרשה שהרב וםביא כסיכ אחד מעית ונ י  התקופה אף ה. להם בשמחה

 . 8'  ע, ו" בטבת תרפ' א, הי ום-דאר,  "י ום הדגל ביר ושל ים" . "לדגל מאז ומע ו ל ם
,   "ע וד  על   י ום הדגל ביר וש לים".  "על סוד  הדגל ועל  השלום" אחד מע ית ונ י   התקופה אף הביא ככ ותרת ה דרשה 53

 . 1'  ע, ו" בטבת תרפ' א, הארץ
 .קלד-קלז ו ' עמ, ה ג" כך גם באגרות הרא י.ו גאולת ארץ קדשם...  בהכבש ארץ הקודש.. . זכרו ן:  לת הרב בתפי54
 .9הער ה ,  ע י י ן לע י ל55
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ראשית צמיחת "את מסמל כ ו56"א עליו דגל ישראלנוש"כגדוד העברי התייחס להרב . הראשונה

כל מה שנאמר לגבי דגל הגדוד נכון ביתר   .וראה בחיוב את הנחת דגלו בבית הכנסת, "ישועתנו

כפי  , דגל ישראללהרב ציין שיש ערך לדגלים לאומיים וכל שכן . שאת לגבי דגל המדינה של היום

ה המ וזכר ת לשימוש בדגלים ומהשאיפ, בטא במדרש שהביא מ מעמד הר סיניהדבר התש

 .57שלום הלאומיים בעת

 

* * * 

 ה"ירושלים תרפ

 58הדרשה לכבוד הדגל

 .61 ובני הגדוד60 הקהל הנכבד,59ד פלומרהוד מעלתו הנציב העליון לור

 לסדר היום קבענו את הפסוק של המשורר הקדוש המתיחס לזכרון 62בתפלתנו

 ].ו, כתהלים  [ל משאלותיך כ' ימלא ד, ובשם אלקינו נדגולנרננה בישועתך: הדגל

 המפותחת ,שההכרה החגי גית, אנחנו יכולים בצדק לאמר בגאון, אחים יקרים

לונו יחבתורה בראשית הצעדים אשר ההובעה אצלנו ,  לדגל צבאי63הלצבצורה נא

א לרשת את הארץ ונו במדבר לבתכי בצאתנו ממצרים והלולדרוך על במת תולדתנ

מב ן  "בעת אשר הסתדרנו בסדר צבאי , 'על פי דתנה לנו לירושת עולם ישנ, הזאת

 , אז לפני אלפי שנים.]ג,  אברבמד[" עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל

העוזרת כל כך להגשמתו בעוד לא נתפתחה הטכניקה המעשית באותה המדרגה 

                                                 
 . קלז' ע,  אגרות הראיה ג56
 . המתוארת בהמשךבהרמוניה  57
 .73- ו *70, 70 ,69,  67, 63 להלן  בהערות למשל   ע י י ן , ות י עם שג י אות המע יד ות  ע ל רשלנ"הוקלד הנוסח  מכתה 58

נ ית ן  לצרף .  ל לא  הצטיינ ה במקצועי ו ת  מ י וחדת  בנוגע ל סדר וד י וק"יש  כאן  ה וכחה לכך שלשכתו   של מר ן  הרב זצ

ל  "צלעובדה זו  גם  את רמת  האנגלית  הנמוכה  ו ל פעמ ים אף מב י שה של תרגומ י  מסמכ ים רשמ י ים  של  מרן  הרב ז

תע וד ות חד שות בענ י ן גיש ת הרב קוק להקמת האוניברסיטה : "ע י י ן ל משל א גרת שפרסמתי, שיצאו  מלשכת ו 

יתכ ן  ו יש  כאן  פתח חשוב להסבי ר   . 5הערה , 14' ובמ י וחד בעמ, 13-24' עמ, )ז"תשס,   תמוז(ד ,  המעי ן מז, "העברית

ע "הרב על כמה וכמה אגרות של הגרח לשכתהשבתו של -אי למשל ,  על שאלות מס ו ימ ות שהתע וררו !) וללמד זכות (

'  ע י,  וא ינ ו  מת אים ל יחס של  כ בוד שבודאי  רח ש הרב קוק לאחד מגדול י הדור ע"דבר שהפליא את  הגרח, גרדזינסקי

 .תסה–תסד, תנט, תנז, תנה' ה  עמ"איגרות  לרא י
 .35 -20 ע י י ן ה יטב בהערות 59
 . בלבדות הכניסה לטקס הי יתה על פ י  הזמנ,1'  מע,  ו"בטבת תרפ' א, הארץ, "ע וד  על  י ום  הדגל בירושלם" לפ י 60
 . 9 -5 ע י י ן ה יטב בהערות 61
 .3ן הערה  ע י י 62
 .'נאלצה'אך הוקלד בטעות ,  י" על פ י הכת 63
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אז כבר נאמרה לנו ההצהרה הגדולה על דבר הערך הנכבד  ,  סדרנישל כל תכסיס

 .]ב, שם ב[ "איש על דגלו באותות לבית אבותם", של הדגל בצבא

 הממלא את הלב הערצה אל הדגל 64אמנם בדבר התוכן של הרגש האציל

שממנו  , ד יפה נעים וקדושווטי מאייש לנו באוצר האגדה שלנו מדרש פ, 65הצבאי

בקשר עם הכבוד , נוכל גם עתה לדלות פנינים הראויים להיות קשורים אל נשמתנו

שאנו מרגישים ביחש להדגל הצבאי הזה  , וי קדושהו גם כן ק שיש בה,ב היוהח

 . שהננו מכניסים אותו היום למשמרת בבית הקדוש הזה , ביחוד של גדודנו החביב

טוי של המשורר  יעם הב, וככה הם דב רי המדרש בקשר של דגלנו הצבאי העתיק

 :66אשר הבענו בתפלתנו בשעה הקדושה והנכבדה הז את

 שנאמר רכב  ,ר סיני ירדו עמו רבבות של מלאכיםה על ה"בשעה שנגלה הקב"

 כיון  . דגלים והיו כול ם עשוים דגלים,68]יח, תהלים סח[ רבותים אלפי שנאן 67אלדים

אמרו , וים לדגליםושראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתא

 , מה נתאויתם לעשות,ה" אמר להם הקב.הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן

ובשם אלדינו נדגל ימלא  נרננה בישועתך,  חייכם שאני ממלא משאלותיכם,דגלים

ה  ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו "מיד הודיע הקב.  כל משאלותיך'ד

 ."שנתאוו

 69מהאצילות הנשמתית, ביסודו העתיק אצלנו, הדגל האידיאלי שלנו לקוח הוא

 ,ת כולההאנושי הגדולה אשר לא היתה כמוה ב התולדהאשר זרחה עלינו בשעה 

 ההתגלות הקדושה  אותה, עבדות לחירותבצאתו מ, לכל עמנו, בעת אשר באה לנו

בעת אשר קבלנו את , אשר ממנה קרני אורה הולכים וזורחי ם לכל התבל כולה

בעדנו ובעד כל העמים , ולםור עאתנה לנו לישנ,  התמימה'תורת ד, האוצר הקדוש

 מצד אחד .יים בכל מילואםים הנצח אז זרחו עלינו האידיאל.'אשר תחת שמי ד

את , ידענו נאמנה את העושר הגדול אשר להנשמה של האדם הנברא בצלם אלדים

 , ואת גודל תפארתה של נשמת האומה כולה, ב פארה של נשמת כל יחיד ויחידור

 הכרנו שהמחשבה  .ושל נשמת כל עם ועם אשר יצר צור עולמים בעולמו הגדול
                                                 

 .  תיקנ ו את המ וק לד על פ י כתב היד64
 . רגשילא רק ,   גם תוכ ן ערכ יהצבאי קי י םדגל שבי יחס  ל מר כלו 65
 . בשינו י ים קל י םג,  במדבר רבה ב66
 ". אלקנו" ולפ עמ ים "  אל דים"לפעמים  המדפיס ש ינה וכ תב ו  , "אלהנו"ו "  אלהים"לאור ך הדרשה הרב כתב  67
 .  כך הודפס68
בסוף נדפס ( ש וב  בסמוךביטו י  שמ ופ יע  ,  "אשר לא ה י תה כמוה "ס" כנראה בט כאן  מ ודפס בסוף העמ וד הראשו ן 69

 . )העמוד הראשו ן  ובתחי לת העמ ו ד השני
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 הכללית של האדם  70חית ועומדת רק על ההערכה  בהיותה שט,הקוסמופ וליטית

,   בלא הבחנה של הרכוש הגדול המיוחד לכל עם ולכל גזע,בכללות האנושות

תביא לעולם את הברכה האלודית ואת האושר הנצחי של אור ל א מחשבה זו 

ח צ הכרנו שיש לנו נשמה לאומית גדולה קדושה ומיוחדת שאנו נאמנים נ.החיים

ור מכל צ לנ,לשמירתה בעוצם טהרתה, סורים לטיפוחהושכל חיינו מ, לדגלה

 אחד הולך 'ולעומת זה ידענו גם כן שסוף כל סוף רוח ד .משמר את כל סגולותיה

נם באמת יה ומרחף על האחוה האנושית וכל העמים הרבים וכל הגזעים השונים

 שמכולם יחד תתפאר ההרמוניה  *70,כולם אוצרות שונים של גווני חיים שונים

 .אשר ברא יוצר האדם בצלמו הגדול והנערץ, אה של עושר החיים הגדוליםהנפל

חית המתארת לנו את האידיאליות צנהחשבה  מאז התעלינו לחשוב אותה ה

ים תחת ההשפעה הקדושה של ועדי עד הננו עומד, הקדושה של הדגל הצבאי

ך נו בה כולנו את קול אלודים חיים מדבר אלנו מתוהשעה הנצחית ההיא אשר שמע

 הכרנו  .מתוך רבבות קודש וצבאות מלאכי עליון העשויים דגלים דגלים, האש

, שעושר חיים מגוון מאד  ישנו בעולם הרוחני הנאצל ששם הוא מקור החיי ם

אידיאלים , ד בכל מערכה ומערכה  ממערכות הק ודשוהשונה מ א,  המגוון71]שר[והעו

,  האמונה, הקדושה של עולמות ,ומשונים מרחפים בחללו האצילי שאים שוניםינ

ור בבות אידיאלי קודש אין ספורות , והיופי, ר הוהגב, האהבה, הדת, המוסר, המדע

 וכל גדוד וגדוד מגדודי קודש אלה הוא דוגל בדגל ,72פר לגדודיוס היש מ,כאלה

 .דשווק

דש ו השלום הוא מקור הק].ב, איוב כה[המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו 

אשר כל גדוד יודע בצדק  ,  הדגלים המיוחדים והוקרתם של73של כל חלוקתם

 כל כך  ]נו[ זהו היסוד המב סס באחרית את אותו השלום הנצחי שהנ.74וצלהערי

 לנו כ ח  ]נתת[ושאיפה קדושה ונצחית זאת היא היא אשר היא נו, קשורים לשאיפתו

 אשר על ידם רואה בנו כל ,רוחני כל כך נשגב לשמור את דגל סגולותינו העצמיות

                                                 
ע י י ן   , י דו של הרב-יד שאינ ו כתב -בהוספ ו ל דף המודפס בכתו, נשמטו  ברשלנות מההקלדה  שבע המיל ים  הבאות 70

 .69בהערה 
 .)שתי מילים זהות תוך כדי הדפסהדילוג בין (' הדומות'בטעות  על ידי המדפיס נשמטותשעת המילים האחרונות  *70
 .והן  מש וער ו ת,   האות י ות הלל ו  דהו71
א שם לב שהרב התכוו ן כא ן  לדרוש את הקשר עם פסוק הבא באיוב שמזכי ר   המזכיר ל, כפי הנראה. ג,  אי וב כה72

 . אחרת היה מצי י ן  מקור ו, בשורה הבאה
 . 69עי י ן בהערה , הביטו י  מ ופ י ע שוב לאחר ת ו ספת מלה אחת בלבד. יד-ו מחוק  בכתב" של הדגלים"  כאן  מ ודפס 73
 . ל העריכו : ל"ו לפ י זה צ,  ף"א ול י להחליפה לא ות כ, שמא בכו ונה, אי ה י יתה אך טו שטשהי בו וד "  האות צד74
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, פי שנתפזרנו בין עמים רבים-על–שאף, הגדול את הפליאה היחידההעולם 

ם   וקיימי ]ם[הננו עומדים חיי, ונתרחקנו מעל אדמתנו זה הרבה מ אות בשנים

 הקדושה 75תו אלדי ישראל ולתור'ננים אל דקשורים בקשרים רע, ברוחנו העצמי

וא הסוד  ה76גנוזאשר בנו ובה יחד , ואל ארצנו הקדושה, אל עמנו, אשר הנחילנו

 הקדושים מאירי החיי ם  77חזון נביאנו, הגדול של שלום העולמים אשר להאנושיות

ועל ידי אותה ההכרה החודרת והעדינה של   .לכל האדם אשר תחת כל השמים

בתכונה של התאמה לדגלי מעלה אשר שלום הנצח , ההערכה אשר לדגלנו המיוחד

 באה גם כן ,]ית[הלאומ המושרשת כל כך יפה בנשמתנו ,78הוא זורח עליהם סלה

ההכרה להעם הבריטי להיות הראשון בעמים להכריז גלוי לכל את ההצהרה 

 נאורים וחב ר  ]ר[ושהעמים היו ת, חית בעדנוצהקדושה של ביתנו הלאומי בארצנו הנ

 .שרו בחותם אמת את האמת העליונה הזאתיהלאומים בכלל א

 ,ריירת הגדוד העבוההכר ה הדגלית המקודשת הזאת היא היתה לרוח החיה ביצ

לך בריטניא ירום הודו לכבדנו ישי ממ הח'יאורג'אשר בגינו הואיל הוד מלכותו ג

 נוכל לשכוח את  79]א[ לעולם ל.אשר זכרונו קודש הוא לנו, ל המכובד הזהגדבה

 השלהבתיה ואור הקודש אשר מילא את הנשמות העילאות של בנינו האות

 התנדבו ללכת אל ארץ הקודש בתור שא ומרומםיאשר ברוח אידיאלי נ, הצעירים

 לעד ותבשביל המטרות הקדושות האצור, בני הגדוד העוזר לכבש את ארץ האבות

בעת אשר , כמלאכי השרת נדמו לי, כצבאות קדושים .בנשמת הבנים עד דור אחרון

 . בהיו תי באנגליה בימי המלחמ ה80זכיתי לבקר את הגדוד בפלימוטה 

                                                 
 .64ע י י ן הערה  75
 . שם76
 .יד  וא יננה ברור-  האות השני יה  מהסוף נמחקה בכתב77
ע י י ן   , 'נצח'במשמעות  , )75ל הערה "נפ  בדיקה בתקליטור ה" פעם בכתבי ו ע300-יותר   מ(ת יבה מצו יה א צל הרב  78

 . רטו-יא  ו '  עמ,  ה א"עול ת רא י
 .  יש כא ן כמה א ו תי ות  הנראות ש נמחקו ביד79
80 Plymouth ,מ תכנן לבקר את ח י י לי  הגדוד שם י חד  הוא זכיר שההרב . מקום הבסיס של  הגדוד העברי באנגליה

אוהב ישראל בקדושה , בארי' יהרב ע י י ן בהערת ו, קלה' מג עחלק אגרות הראי ה ' עי, י ות ו באנגליהבה(!) עם אשתו 

 .228' מע, א
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 אשר לעזור להגשמתם נשלח הנה הוד מעלתו  ,ובשביל הזכר ונות הקדושים הללו

יכולים אנחנו בצדק לאמר על , 81ישראל-שר הצבא לורד פלומר הנציב העליון לארץ

הדגל הצבאי הזה העומד כעת במקום הקדוש הזה שיהיה גנוז בו למשמרת  

 הדגל הקשור ברשמי זכר קדושים של שאיפתנו הלאומית לתשועת ,82עולמים

נרננה ' :את הפסוק הקדוש אשר הבענו בתפלתנו, אלודים בעדנו ובעד כל חי

ובא לציון גואל במהר ה   .' כל משאלותיך'נו נדגל ימלא דיבישועתך וב שם אלד

 .אמן, בימינו

                                                 
ל יה וד ים  עד י י ן  ברור בשלב זה לאנגלים שהמנדט שלהם בארץ הוא להעביר  את השלטון היה  ,  מבחינה היסטו רית81

לק מהייש וב להקים מחדש את הגדוד על רקע הדרישה של חיש להבין א ת הטקס ו,  "בית לאו מ י"לצורך הקמת 

 . ל" וכנהעברי
ואבד בנפול  הרובע במלחמ ת ,    האחרו ןו הדגל אכן ה יה מ ונח   שם בבית הכנסת עד   י ומ .   הפסיק ה וסף  כאן ב יד82

 .4לע י ל הערה ,  גניחוב סקי.השחרור


